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Сьогоднішній день у календарі значиться як День до-
вкілля. Чудова нагода окинути оком і оцінити на предмет 
чистоти середовище, у якому ми живемо. 

Нинішня весна, що ніяк не хотіла вступати у свої пра-
ва, досить довго ховала під снігом всі огріхи людської 
неохайності. І якщо на сьогодні центр Городні ще більш-
менш виглядає причепурено, дякуючи зусиллям міської 
влади та керівництву установ, підприємств та організа-
цій, які зобов’язані утримувати прилеглі території у на-
лежному стані, то окраїни, а тим більше приміська зона, 
вражають прикладом безгосподарності. Як з цим боро-
тися? – намагались ми з’ясувати у розмові з міським го-
ловою А.І.БОГДАНОМ. 

– Андрію Івановичу, сьогодні 
обурення викликають не тільки ті 
нерадиві господарі, які влаштову-
ють біля своїх дворів сміттєзвали-
ще або склад для дров чи гною, а 
й часто вигляд нежилих будинків, 
яких останніми роками все біль-
шає у нашому місті. Самі ж сусіди 
скидають сміття у такі двори. Що з 
цим робити?

– У людей, на жаль, прижилася 
думка, що біля свого двору можна 
робити що завгодно. Але ж це не так. 
Та земля, що знаходиться  за межами 
подвір’я, є власністю міської ради. І 
якщо людина сама не хоче утримува-
ти її у належному вигляді, ми можемо 
примусити її це робити за допомогою 
штрафів, затверджених Правилами 
благоустрою. У минулому році місь-
кою радою організовувались рейди, 
такі господарі попереджувались про відповідальність. Штра-
фи ми не застосовували з людських почуттів, бо суми там 
великі. Але у нинішньому році, мабуть, доведеться більш кар-
динально вирішувати це питання, бо свідомість людська про-
кидається неохоче. Щодо нежилих будинків – це теж справа 
культури кожних окремих людей. Що можна сказати про того 
сусіда, що своє сміття перекидає у двір, який поруч? Та й по-
тенціальні власники – спадкоємці житла не 
спішать турбуватись про порядок довкола 
нього. А між тим це не складно. Найняти 
машину для вивозу сміття можна і у ЖЄДі, 
і у комунгоспі, і у ФОП «Павлович» тощо. За 
годину, якщо все попередньо підготувати, 
можна справитись. А година користування 
транспортом коштує від ста гривень. Не 
такі вже непомірні й кошти.

– Територія міського ринку теж не 
завжди радує око. Особливо, коли по-
чинає танути сніг. Мало того, що калю-
жі з водою, так і чистотою не блищить. 
Чому? Куди ідуть гроші від податків і 
зборів?

– Ринок – це не комунальне підпри-
ємство міської ради. Він відноситься до 
райспоживспілки. І саме керівництво по-
винне потурбуватись про те, щоб його те-

риторія утримувалась як годиться. Міська рада напередодні 
Дня довкілля розіслала по всіх підприємствах, установах та 
організаціях попереджувальні листи з інформацією про те, які 
заходи вживатимуться щодо тих, хто не дотримується Пра-
вил благоустрою. Наступним кроком будуть рейди, під час 
яких накладатимуться відповідні штрафи на недобросовісних 
виконавців своїх обов’язків.

– Що можете сказати щодо стихійних сміттєзвалищ 
на окраїнах міста – на території колишнього аеродрому, 
у Хрипівському лісі, біля будинку інвалідів тощо?

– Міська рада щороку по весні намагається прибирати ці 
смітники, які влаштовуються людьми. От і скажіть, куди дово-
диться витрачати бюджетні кошти? Не краще б їх застосува-

ти для іншої мети – напри-
клад, ремонту доріг? Але, 
на жаль, такі сміттєзвали-
ща – це показник людської 
культури. Тут нічого не вді-
єш. Це наслідки виховання 
і способу життя.

– Інакше кажучи, 
якщо людині дуже хо-
четься відчувати себе 
льохою, то вона робити-
ме це за будь-яких об-
ставин. Але ж не можна 
усіх під одну гребінку?

– Ні, звичайно. І я 
особисто хочу висловити 
свою вдячність тим жите-
лям міста, які є справжні-
ми його господарями, у 
яких і садиби в порядку, і 
біля двору клумби розби-

ті, і які сміттям усім нам очі не запорошують. Є тенденція у 
господарочок до збільшення кількості квітників на вулицях. І 
це чудово. Це значить – душі квітують. Хотілося б таких бачи-
ти більше.                                                        

 Розмовляла С.ТОМАШ.
На знімку: стихійне сміттєзвалище на території ко-

лишнього аеродрому. Сумно.

 Хто більше насмітить? Змагаємось?

Нещодавно їхав з Чернігова на попутній фурі 
до Городні. Водієм автофургону був чех. А я кілька 
років був на заробітках у Чехії, добре розуміюсь 
на його мові. Всю дорогу розмовляли. А в‘їхавши в 
Городню, Карел мене раптом питає:

– Скажи мені, чому у вашому місті брудно? Ди-
вись он – гілля пообрізали і ще з осені лежить. По-
під дворами сміття. У нас такого нема.

Їхали ми по Червоноармійській, по Кірова та 
інших вулицях. І я почувався дуже кепсько. А коли 
Карел запитав «Невже така вся Україна?», мене 
охопив сором. І я взагалі замовк. У яку Європу ми 
хочемо йти. Хто нас там таких чекає?

Із скарги відвідувача  редакції М.

Число  20 21 22 23 24

Температура:
вдень  +21 +12 +11 +14 +17
вночі  +8 +8 +3 +2 +4

Напрям вітру Зах Пн Пн Пн-с Пн

Опади

Сьогодні – всеукраїнська толока по благоустрою території. День довкілля

Фінансове управління Городнянської районної 
державної адміністрації 

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади  
державного службовця – головного спеціаліста фінансо-
во-господарського відділу на період відпустки основного праців-
ника, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досяг-
нення нею трьох років. 

Вимоги до учасників конкурсу: освіта повна вища (за фа-
хом бухгалтер, фінансист, економіст), досконале володіння укра-
їнською мовою, вміння працювати на комп’ютері, стаж роботи за 
фахом – 1 рік. 

Подаються документи: заява, особова картка ф.П-2ДС, копія 
документів про освіту, копія паспорту, декларація про майно, до-
ходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік, 2 
фотокартки розміром 4х6 см. 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’яз-
ків, розміру та умов оплати праці надається в управлінні. 

Термін прийняття документів – протягом 30 календарних 
днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

Звертатися за адресою: м. Городня, вул. Леніна, 10, 4 по-
верх, фінансове управління, тел. 2-10-92.

ПОВІДОМЛЕННЯ
25 квітня  2013 року в 14год.30 хв. в приміщенні актового залу 

Городнянської міської ради відбудеться засідання 15 сесії міської 
ради 6 скликання з таким порядком денним:

1.Про  інформацію  щодо  дії  Закону  України  «Про  державну  
реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обтяжень»   а  
також  щодо  внесення  змін    до діючого  законодавства  відносно  
земельних питань  та   питань  будівництва.    

2.Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  28.12.2012 
року  « Про  бюджет  на  2013 рік»

3.Про  затвердження  мінімальної  вартості  місячної  оренди  1 
(одного)     кв. м. загальної  площі  нерухомого  майна.

4.Про  продовження  строку  дії  договорів  оренди  комуналь-
ного  майна.

5.Про  зміну  штатного  розпису.
6.Про  передачу  комунального  майна.
7.Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації  на  

капітальний  ремонт доріг. 
8.Про  затвердження  карток щодо  надання  адміністративних  

послуг.
9.Розгляд заяв.
10.  Про розгляд земельних питань
11. Інші  питання.

А.БОГДАН.
Міський голова. 

Пункт пропуску 
Білорусь-Сеньківка

Згідно розпорядження Прем‘єр-міністра України 
М.Aзарова від 1 квітня 2013р. №187-р відкрито 
міжнародний пункт через державний кордон для 
автомобільного вантажно-пасажирського сполучення 
з постійним і цілодобовим режимом функціонування на 
кордоні з Республікою Білорусь – Сеньківка.

Енергетики нагадують населенню 
про необхідність дотримання правил 

електробезпеки під час повені
Повеневі води можуть ускладнити умови життєдіяль-

ності населення Городнянського району, зокрема в селах 
Великий Дирчин, Малий Дирчин, Конотоп, Макишин, Ку-
ликівка.

Енергетики застерігають населення про небезпеку 
наближення до проводів повітряних ліній електропередач 
та електроустановок, що знаходяться в зоні підтоплення. 
Не можна пропливати під лініями електропередач через 
зменшення відстані від поверхні води до проводів. Пояс-
ність дітям правила поведінки в період повені. Недотри-
мання правил безпеки поблизу електроустановок може 
бути смертельно небезпечним. Енергетики радять: при 
виявленні ушкоджень лінії електропередач, обривів або 
провисання дротів, підтоплених підстанцій та опор ЛЕП, 
організуйте охорону місця пошкодження і негайно пові-
домте диспетчера району електричних мереж.

Будьте обережні, цінуйте власне життя і здоров‘я!

Ігор Рибаков проголосував 
за відміну пенсійної реформи

Спитайтебудь-кого, що він думає про пенсійну реформу. Скоріше за все, нія-
ких добрих слів не почуєте. Це і не дивно. Адже замість того, аби створити людям 
комфортні умови для відпочинку на пенсії, зробили так, що неї доживуть далеко 
не всі.     

Після пенсійної реформи змінився і порядок нарахування пенсій. Тепер вона 
нараховується на основі середньої заробітної плати за три останні роки роботи. 
Це фактично зменшило суму виплат людям, котрі зараз виходять за заслужений 
відпочинок.  

Українці, чий вік наближається до пенсійного, були шоковані такими змінами та 
неповагою держави до їх праці. Особливо боляче це вдарило по жінках, які займа-
лись вихованням дітей або доглядали за хворими.  

Зараз Верховна Рада знову повернулася до пенсійного питання. Два останні 
роки показали, що реформа була помилкою, яка може дорого обійтися громадя-
нам держави.  

Один із противників пенсійної реформи — наш народний депутат Ігор Рибаков. 
Він вважає, що сьогодні потрібно докласти усіх зусиль, щоб відмінити цей ганеб-
ний закон і повернутися до того, який діяв до 2011 року.    

Коли у парламенті 17 квітня розглядався один із головних законопроектів про 
відміну пенсійної реформи, Ігор Рибаков підтримав його, як позафракційний на-
родний депутат.  

«Я голосував за відміну пенсійної реформи тому що знаю — цього вимагає 
більшість моїх виборців 207 виборчого округу, — пояснив Ігор Рибаков». Він під-
креслив, що відміна пенсійної реформи — його принципова позиція. Адже інтере-
си виборців для нього на першому місці.  

Оксана ФЕДЧЕНКО.

Відкрито громадську приймальню 
Ігоря Рибакова

З 23 квітня у Городні відновлює 
роботу переформатована громадсь-
ка приймальня народного депутата 
України Ігоря Рибакова, 

«Громадська приймальня — це ор-
ган, який представляє мене, як народ-
ного депутата, в окрузі, — сказав Ігор 
Рибаков. — Щоб робота була ефек-
тивною, я прийняв рішення провести 
спеціальне навчання керівників прий-
малень. Адже вони повинні не просто 
вислуховувати людей, а й надавати 
кваліфіковану консультацію та юри-
дичну допомогу».

Громадські приймальні Ігоря Риба-
кова працюватимуть з професійними 
юристами та помічниками народного 
депутата України, які мають тривалий 
досвід роботи. 

Громадська приймальня у Городні 
працюватиме за адресою: м.Городня, 
вул. Чумака, 4.

Дні та години прийому: з понеділ-
ка по четвер з 8.00 до 17.00. Перер-
ва з 13.00 до 14.00. Керівник прий-
мальні: Екк Сергій Рудольфович.  
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Дитяча кволість 
української опозиції

Чим менше часу залишається до 
підписання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, тим більш дива-
куватою стає українська опозиція. 
Тактика опозиціонерів сьогодні на-
гадує незлагоджені дії, які водночас 
мають спільну мету. Сьогодні така 
тактика скоріше відповідає прин-
ципу «чим гірше, тим краще», що не 
має нічого спільного з нагальними 
проблемами простих громадян.

Британський прем’єр-міністр Еду-
ард Стенлі, жартуючи про роль опозиції у 
політичній системі країни, казав наступне: 
«Обов’язок опозиції доволі простий – всьо-
му опонувати та нічого не пропонувати». 

Спостерігаючи за діями української 
опозиції, починаєш розуміти, що наші «щирі 
опозиціонери» діють у дусі даного постула-
ту. Шкода тільки, що вони не зрозуміли тон-
кого англійського гумору. І, на превеликий 
жаль, неспроможність нинішньої опозиції 
розуміти гумор може зіграти злий жарт не 
тільки з нею, але й з усім українським наро-
дом.

На думку політолога Юрія Романенка, 
акція опозиції біля Верховної Ради у день 
голосування щодо призначення виборів у 
Києві продемонструвала, що громадяни 
сприймають політичну опозицію виключно 
як базік. Інший політолог Олександр Палій 
стверджує, що мітинг біля парламенту про-
демонстрував погану організаційну здат-
ність опозиції. До цього можна ще додати й 
повну відсутність нових актуальних ідей, за 
якими б йшли люди. 

Перегортаючи стрічку новин в інтер-
нет-виданнях, читаємо такі заголовки: 
«Опозиція вкотре заблокувала парламент», 
«Верховну Раду знову заблоковано», «Біля 
стін Ради зібралося в сім разів менше лю-
дей, ніж анонсувалося», «Опозиція продов-
жує блокування Верховної Ради». Про що 
свідчать такі заголовки? Лише про одне – 
про дитячу кволість опозиції, що ґрунтуєть-
ся виключно на реалізації егоїстичних амбі-
цій її керманичів.

Як вдало зазначив політтехнолог Денис 
Богуш, опозиція сьогодні не має жодного 
реалістичного плану тактичних дій. Тому про 
стратегію розвитку країни годі й казати.

Показовою є й реакція лідерів опозиції 
на звільнення Юрія Луценка. Так, представ-
ники ВО «Свободи» вже встигли облити бру-
дом людину, що більше двох років провела у 
в’язниці. Чому так трапилося? Напевно, че-
рез те, що  нинішнім опозиціонерам бракує 
політичної культури. А ще їм бракує сміли-
вості визнати власну недосконалість, заан-
гажованість, популізм, відсутність харизми 
та брак нових ідей. 

До Юрія Луценка можна ставитися 
по-різному. Проте екс-міністру не відмовиш 
ні у сміливості, ні у харизмі. 

В контексті реакції опозиції на звіль-
нення Луценка хочеться поставити просте 
питання: а що вони усі робитимуть, коли на 
свободу вийде Юлія Тимошенко? Де буде 
Арсеній Яценюк, котрий цинічно узурпував 
владу в партії «Батьківщина»? Кому буде по-
трібний Олег Тягнибок з його шизофреніч-
ними ідеями про графу національності у 
паспорті, закликами про заборону абортів 
та про необхідність з’ясувати національну 
приналежність всіх членів парламенту? Що 
заспіває Олександр Турчинов, котрий пе-
реконував Юлію Володимирівну не їхати за 
кордон, а залишатися в Україні, бо тут її ніх-
то не посадить до в’язниці? 

Ситуація складається так, що, як це не 
парадоксально звучить, але наразі звіль-
нення Юлії Тимошенко є невигідним саме 
лідерам опозиції, а не владі. І в цьому при-
хована уся істинна суть сучасної української 
опозиції, яка не має нічого спільного з інте-
ресами та потребами простих громадян. 

Опозиція матиме шанс лише тоді, коли 
зможе запропонувати суспільству дієву 
стратегію розвитку держави. Вона повинна 
містити конкретні кроки з економічної, со-
ціальної, культурної та міжнародної політи-
ки. Якщо ж опозиціонери і надалі вважа-
тимуть, що блокування Верховної Ради 
– ефективний крок у боротьбі з владою, то 
вже дуже скоро їхні імена ніхто не згадає. А 
якщо і згадуватимуть, то тільки злим недо-
брим словом, що і стане квінтесенцією без-
славного шляху української опозиції.   

Роман ВИШГОРОДСЬКИЙ.
Журналіст.

Народний депутат 
Руслан Марцінків 

провів низку зустрічей 
із жителями півночі 

Чернігівської області
13-14 квітня народний депутат України, 

уповноважений представник парламент-
ської фракції Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода" на Чернігівщині Руслан Марцінків 
провів низку зустрічей із мешканцями насе-
лених пунктів півночі Чернігівської області. 
Так, зустрічі відбулись у Городні, Щорсі, 
Корюківці, Мені, Новгород-Сіверському та 
Сосниці.

Під час них селяни висловлювали своє 
занепокоєння проблемами. Зокрема, гро-
мада обурювалася намаганням влади за-
крити школу в селі Дібрівне Городнянського 
району. Седнівці роздратовані перекриттям 
греблі. Мешканців Щорса турбує підйом 
рівня води в річці Снов. Окрім того, гро-
мада Щорса адресувала низку звернень 
із соціальних та культурних питань. Після 
опрацювання звернень Руслан Марцінків 
направить відповідні запити до керівних ор-
ганів влади та контролюючих органів задля 
розв’язання проблем жителів краю.

15 квітня заступник голови райдержадміні-
страції М.Ф.Силенко разом з директором тери-
торіального центру соціального обслуговування 
населення Н.К.Семеновою виконали почесну мі-
сію – передали вітання губернатора Волгоград-
ської області С.А.Боженова для ветерана Вели-
кої Вітчизняної війни, учасниці Сталінградської 
битви Л.О.Мацапури з нагоди 70-тирічного юві-
лею перемоги під Сталінградом. Примітно, що 
вітання до Лідії Олександрівни прийшло одразу 
після дня народження – 14 квітня вона відзначила 
94-ий рік.   

«Сталинград стал преградой, о которую был сломан хребет 
фашизму. Здесь начался путь к Великой Победе, определилось 
дальнейшее развитие всей истории! Низкий поклон Вам, 
дорогой победитель! Примите слова глубокого уважения и 
признательности за ратный подвиг в годы войны, за возрождение 
страны в послевоенное время, за патриотическое воспитание 
молодежи,» – написано у привітанні. 

Не один лише Сталінград трапився на життєвому шляху Лідії 
Олександрівни Мацапури, хоч і став справжнім рубіконом у долях 
багатьох ветеранів. У складі 1-го Українського фронту дійшла вона 
до Берліну. Чимало бачила бойова медсестра на тих страшних 
воєнних дорогах, ще більше пережила і здолала. Яскравим 
нагадуванням цьому служать важкі фронтові нагороди. 

Та, вітаючи цю героїчну жінку, М.Ф.Силенко з Н.К.Семеновою 
говорили не про війну. Вони побажали Л.О.Мацапурі здоров’я і 
довголіття та вручили торт і квіти.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: М.Ф.СИЛЕНКО та Н.К.СЕМЕНОВА привітали 

Л.О.МАЦАПУРУ.

ГОРОДНЯНКУ – УЧАСНИЦЮ  
СТАЛІНГРАДСЬКОЇ  БИТВИ  Л.О.МАЦАПУРУ  

З  НАГОДИ  70-РІЧЧЯ  ПЕРЕМОГИ  
 ПРИВІТАВ  

ВОЛГОГРАДСЬКИЙ  ГУБЕРНАТОР

17 квітня  відбулося  засідання колегії 
райдержадміністрації, на якій  у  склад  коле-
гії райдержадміністрації було введено  голо-
ву Громадської ради  О.Г.Смаль.

Про підготовку до оздоровчої кампанії 
дітей доповіли  начальник відділу у спра-
вах молоді та спорту  райдержадміністрації 
В.В.Середа та методист районного метод-
кабінету відділу освіти  Н.Б Курицька.

Вони зазначили, що  першочергово буде 
забезпечено оздоровлення дітей, які по-
требують особливої соціальної уваги та під-
тримки. Вже 3 червня  планується відкрити 
22 пришкільні табори, де  відпочинуть 1 156 
дітей. Всього на підтримку пришкільних та-
борів  буде використано 244, 44 тис. грн. з 
місцевого бюджету.

На жаль, у пришкільних таборах  через 

недостатнє фінансування з місцевого бю-
джету залишається  проблемним оновлення 
кухонного та столового посуду, чого вони 
вже давно потребують. Також необхідно 
придбати миючих та дезінфікуючих засобів 
на суму 6,5 тис. грн. та медикаменти. Зовсім 
не передбачено коштів на проведення куль-
турно-масової роботи.  

 З 25 червня розпочне роботу сезонний 
дитячий заклад оздоровлення та відпочинку 
«Полісяночка» (2 зміни, 192 дитини). Повна 
вартість путівки становить 2 067 грн. (бать-
ківська доплата – 200 грн.,  місцевий бю-
джет – 985,15 грн., за рахунок Фонду соці-
ального страхування – 882 грн.).  

Ремонт у «Полісяночці» почнеться вже  
цього місяця (для нього з місцевого бюдже-
ту виділено 6 000 грн.). Буде придбано бі-

лизну, частково штори, а оновлення м`якого 
інвентаря планується за кошти батьків. 

Городнянською центральною районною 
лікарнею намічено санаторно-курортне оз-
доровлення  дітей в санаторіях «Пролісок» 
Міністерства охорони здоров`я та  «Зеле-
ний гай», де з початку року відпочило вже 29 
дітей. В «Артеку» та «Молодій гвардії»  вже 
побували  в цьому році 2 дитини з нашого 
району.  

Було також проаналізовано  стан  вико-
навської дисципліни та роботи з докумен-
тами у райдержадміністрації  та виконкомах 
місцевих рад району.  

На основі розглянутих  питань в.о. го-
лови райдержадміністрації М.Ф.Силенком  
було видано відповідні  розпорядження. 

Пришкільні табори  та «Полісяночка» потребують  
додаткової підтримки у фінансуванні

У РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, 
витрати і зобов‘язання фінансового характеру за 2012 рік 

керівництва Городнянської районної ради
Загальна сума сукупного доходу голови Городнянської районної ради Примака Г.Г. 

склала 86195 грн., у тому числі заробітна плата 80332 грн. У власності є земельна ділян-
ка 922 м кв., житловий будинок 100 м кв., гараж 16 м кв., автомобіль легковий ВАЗ-21007 
(об‘єм двигуна 1500 см куб) 2007 року випуску.

Загальна сума сукупного доходу заступника голови Городнянської районної ради 
Демченка М.М. склала 76999 грн., у тому числі заробітна плата 71947 грн. У власності 
перебуває житловий будинок 130 м кв., виробниче приміщення 400 м кв.

Відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, 
витрати і зобов‘язання фінансового характеру за 2012 

рік керівництва Городнянської районної державної 
адміністрації

Загальна сума сукупного доходу першого заступника голови Городнянської райдер-
жадміністрації Силенка М.Ф. склала 47223 грн. У власності легковий автомобіль ВАЗ-
210994 , 2007 року випуску.

Загальна сума сукупного доходу заступника голови Городнянської райдержад-
міністрації Черномаза В.І. склала 57831 грн. У власності земельна ділянка 554 м кв.

Загальна сума сукупного доходу заступника голови Городнянської райдержад-
міністрації Буйного П.А. склала 48307 грн. У власності є гараж 36 м кв.

Загальна сума сукупного доходу заступника голови Городнянської райдер-
жаміністрації, начальника управління агропромислового розвитку Левченка О.М. склала 
49895 грн. У власності квартира 79 м.кв., земельна ділянка 0,81 га, легкові автомобілі: 
ЗАЗ-110307, 2005 року випуску, ВАЗ-21099, 2007 року випуску.

Загальна сума сукупного доходу керівника апарату Городнянської райдержад-
міністрації Беребери І.П. склала 50684 грн. У власності є квартира 65 м кв., легковий 
автомобіль ВАЗ-21099 2004 року випуску.
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ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В.П. СИМОНКА

Життя. Подвиг. Безсмертя
Продовження (поч. у № 51-52, 53-54, 

57-58, 61-62, 65-66, 89-91, 107-108, 111-
112 за 2012 рік, №7-8, 13-14, 23-24, 27-28)

З 1 січня 2013 року колишнє від-
ділення «швидкої допомоги», яке 
діяло у складі районної лікарні і, від-
повідно, отримувало фінансування 
з районного бюджету, стало під-
порядковуватись лікувально-про-
філактичному закладу «Обласний 
центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф» Чернігівсь-
кої обласної ради. Відтепер всі ко-
лишні районні відділення «швидкої 
допомоги» мають єдиний центр ке-
рування у Чернігові і фінансуються з 
обласного бюджету. 

Добре це чи погано? За три місяці 
вже можна зробити певні висновки. 
Саме про це ми запитали старшого 
фельдшера Городнянського відділу 
екстреної допомоги О.М.Гузя. Він 
виклав свої міркування:

– На перший погляд, у нас ніби нічого 
не змінилося – штат залишився той самий. 
У нас працюють два лікарі, дев’ять фельд-
шерів, чотири молодші медичні працівники і 
вісім водіїв. Це разом з Ваганичівським від-
діленням, де трудяться троє працівників. У 
нашому розпорядженні, як були, так і зали-
шилися два автомобілі «швидкої». 

Але є і помітні зміни. Відтепер маємо 
краще медикаментозне забезпечення. Рані-
ше лікарські препарати, необхідні для допо-
моги, ми отримували в обмеженій кількості. 
Чого гріха таїти – люди пам’ятають ті часи, 
коли у працівників «швидкої» навіть шприців 
не вистачало. Зараз ситуація змінилась до-
корінно. Нам виділяється достатня кількість 

ліків, якими ми можемо безкоштовно допо-
магати людям у екстрених випадках.

– Ваш відділ має назву «екстре-
ної допомоги». Як же відрізнити дійсно 
екстрені випадки від не термінових?

– До екстрених у першу чергу належать 
всі нещасні випадки: травми, аварії, отруєн-
ня тощо. Також пологи та критичний стан ді-
тей, особливо віком до одного року. Тут ми 
реагуємо миттєво, виїжджаємо негайно і по 
місту, і в села. Але якщо людина викликає 
«швидку» з приводу, наприклад, гіпертонії, 
чи температури, яка тримається вже кілька 
днів, то, згідно положення, ми маємо пра-
во переадресувати цей виклик дільничному 
лікарю чи сільському фельдшеру. Якщо стан 
хворого не критичний, а відбувається заго-
стрення хронічної хвороби, цьому повинен 
зарадити фахівець, який визначить діагноз і 
призначить лікування. Часто буває, що люди 
просто дзвонять на «швидку» проконсуль-
туватись з приводу прийому того чи іншого 
препарату – таблетки чи уколи від темпе-
ратури, тиску тощо. Ті громадяни, які зна-
ють свої хронічні недуги, часто дають раду 
собі самі. Ми ж у таких консультаціях ніколи 
не відмовляємо. А загалом отримуємо до 
тридцяти викликів на день.

– Чи бувають випадки, коли з тих чи 
інших причин допомога не була нада-
на тому, хто викликав «швидку»? На-
приклад, не змогли доїхати через без-
доріжжя?

– Дороги, звісно, це наша біда. Були ви-
падки, коли доїжджали до села, а далі через 
багнюку автомобіль не міг їхати. Але тоді до-
бирались пішки, майже по коліно у воді. Інша 
справа, коли бувають так звані «несправжні» 
виклики. Приїжджаємо за адресою, а та-
кий тут не проживає, чи хворий категорич-
но відмовляється від допомоги – мовляв, я 

нікого не просив «швидку» викликати. Або 
ж допомога вже надана до приїзду наших 
робітників – її надала фельдшерка, сусід-
ка-медпрацівниця тощо. Однією зі значних 
проблем є відсутність нумерації будинків, 
що ускладнює наше завдання, особливо 
вночі. Не всі голови сільських рад турбують-
ся про те, щоб на вулицях були таблички з 
їхніми назвами. Приїжджаємо, наприклад, 
коли темно в селі. На вулиці – ні душі. І ні 
назви вулиці, ні нумерації будинків. Невже 
так складно хоча б фарбою номери проста-
вити, щоб ми не плутали  у пітьмі? Ні, у нас 
досвідчений колектив, який район вже знає 
практично як свої п’ять пальців. Буває,  лю-
дину доводиться шукати не за прізвищем, а 
за тим, як його у селі кличуть. А вулицю – не 
за назвою, а по кутку. Як у Дроздовиці, на-
приклад: Москальовка, Зарудка, Комарова, 
Слобода тощо. Але чому б не полегшити 
наше завдання, адже це не складно? І самі 
громадяни часто створюють нам перешкоди 
– наприклад, не прив’язують у дворі собак. 
«Швидку» викликали, а собацюра у двір не 
пускає. Був випадок, коли нашого фельдше-
ра покусав собака, коли він ніс хворого на 
носилках. Ну як таке коментувати?

– На сходах сіл доводилось чути за-
питання: чому «швидка» їздить по місту 
безплатно, а жителям деяких сіл дово-
диться оплачувати за пальне?

– Після переходу на фінансування з об-
ласного бюджету  значно покращилось за-
безпечення пальним. І раніше у районі нас 
худо-бідно намагались підтримати, але було 
сутужно. Поки що, у першому кварталі, нас у 
пальному не обмежують, стан забезпечення 
значно покращився. Тому мова про оплату 
машини недоречна. Хіба що у тих випадках, 
коли село, – наприклад, Мощенка, має свій 
спеціальний автомобіль, який перебуває 

на балансі у  сільської ради та орендується 
районною лікарнею. Там можливі нюанси 
щодо забезпечення пальним, але їх повинен 
вирішувати сільський голова разом з керів-
ництвом лікарні.

–Таким чином, реорганізація від-
ділення «швидкої допомоги» у відділ 
екстреної допомоги має певні свої пози-
тивні моменти. Маю на увазі щодо гро-
мадян. А на колективі зміни не відобра-
зились?

– Що стосується заробітної плати, то 
вона не змінилась. Хіба що додалось усім 
нам трохи більше писанини. А мені, як стар-
шому фельдшеру, обов’язків. Доводиться 
вникати у все: юридичні та економічні питан-
ня, бухгалтерію, пожежну безпеку тощо. Але 
покращення забезпечення пальним, меди-
каментами та дезрозчинами – без сумніву, 
позитив великий. А ще реорганізація дала 
нам змогу доставляти хворого у будь-яку 
найближчу лікарню області. Раніше був у 
мене такий випадок:  чоловік упав на куль-
тиватор. Травми були дуже небезпечні, а ми 
вимушені були доставляти його у Городню, 
хоча до Чернігова було ближче від того села, 
та й сам він був родом з Чернігова. Нині ж, 
наприклад, якщо під час повені Малий Дир-
чин буде відрізаний, «швидка» туди може 
приїхати не з Городні, а з Березного. Наші 
дії координуватимуться з чернігівського 
центру. У перспективі – введення диспет-
черської служби, яка передаватиме інфор-
мацію по приладах навігації. Тобто, який 
автомобіль «швидкої» на даний час ближчий 
до хворого, той і мчатиме йому на допом-
огу – незалежно, до якого району області 
відноситься даний населений пункт. Так що 
позитиву ми все ж таки набули. Сподівати-
мемось, що така тенденція не втратиться.

Спілкувалась С.ТОМАШ.

У 1957 році ветеран 
війни В.І. Якушин 
побував у Севастополі 
і відвідав музей 25-ї 
Чапаєвської дивізії, 
розташований в 
школі-інтернаті № 40. 
Піонерська дружина 
школи носила ім`я 
Героя Радянського 
Союзу В.П.Симонка. 
Віктор Іванович 
разом з червоними 
слідопитами та 
директором музею 
П . М . М а с л о в о ю 
виїхали на Херсонес, 
де точилися останні 
бої захисників міста  
з фашистськими 
окупантами і в 
Комишовій бухті (до 
речі,  в попередній 

публікації бухту помилково названо Колишньою -- автор).  
Він показав місце загибелі Володимира Полікарповича.

В.І.Якушин – вихованець дитячого будинку міста 
Астрахань. У 1940 році він вступив в Балаклавську морську 
прикордонну школу. Війна перервала навчання. 250 днів, як 
розповідає Віктор Іванович, він стояв на смерть за рідний 
Севастополь. Був поранений і контужений. Після лікування 
його призначили командиром гармати зенітної батареї, а 
згодом – командиром взводу мінометного дивізіону 95-ї 
стрілецької дивізії. Взвод тримав оборону в Північній частині 
Мартинівського рівчака на Мекензієвих горах. Це в третьому 
секторі оборони, де була дислокована і 25-а Чапаєвська 
дивізія, в тому числі і батальйон капітана Симонка.

Віктор Іванович розповідає, що багато чув і читав у 
фронтових газетах про мужність і відвагу В.П.Симонка. До 
Героя Радянського Союзу часто приїздили кореспонденти, 
тож його бойовий досвід поширювався на всю Приморську 
армію. Хоч батальйон В.П.Симонка і взвод В.І. Якушина 
неодноразово брали участь в боях проти фашистів, та 
командири між собою не зустрічалися.

В.І. Якушин зазначає, що з Симонком особисто не був 
знайомий, а зустрітися випало із загиблим Героєм.

-- Сталося це на Херсонесі, коли німці повністю 
заволоділи Кримським побережжям. Поранені бійці 
спустилися в печери під скелі, де  раніше був облаштований 
госпіталь. Серед них був і я. 8 чи 9 липня всіх, хто міг 
пересуватися, німці вигнали з печер захоронювати трупи 
загиблих. З кількома товаришами я виловлював трупи з 
води, їх ми скидали в глибоку воронку від авіабомби. Ми 
підтягли четвертий чи п‘ятий труп і скинули у воронку. 
Він впав обличчям вверх і на  гімнастерці ми побачили 
нагороди – Золоту Зірку Героя Радянського Союзу і два 
ордени Леніна. Помітив це і німець, який наглядав за нашою 
роботою. Він одразу ж спустився у воронку і ножем вирізав 
шмат гімнастерки з нагородами. Потім виліз з воронки і 
милувався нагородами. Їх він загорнув у хустинку і поклав 
у кишеню.

Коли німець відволікся, я  спустився у воронку і  з 
кишені загиблого дістав посвідчення особистості. В ньому 
я і прочитав, що воно належить Симонку Володимиру 
Полікарповичу. На посвідченні була фотографія. Та 
співставити її з обличчям було неможливо. Голова була 
розпухла, лице розбите. Зламані були ноги. Посвідчення я 
поклав у кишеню гімнастерки. Після цього ми витягли  ще 
кілька трупів з води, опустили у воронку і засипали землею.

Свідчення В.І.Якушина переконує, що В.П.Симонок 
загинув в останні дні оборони Кримської землі, і якраз на 
цьому місту. Очевидно, що його відкинуло ударною хвилею 
від вибуху бомби аж на берег моря. 

Після звільнення Севастополя від німецько-
фашистських окупантів 9 травня 1944 року було проведено 
впорядкування захоронень загиблих воїнів, останки яких 
перенесли в братські могили. На жаль, місце захоронення 
В.П.Симонка  залишається невідомим. І досі ніхто не може 
достовірно вказати, у якій братській могилі покоїться Герой. 
Його навічно прийняла Кримська земля.

Володимир Полікарпович розділив участь 25-ї 
Чапаєвської дивізії, яку так палко любив і якою безмежно 
пишався. На початку оборони Севастополя в складі дивізії  
нараховувалося 7 117 чоловік, залишилося в живих в межах 
10 відсотків, це в основному поранені, яких вивезли на 
Велику землю. Евакуації особового складу дивізії не було, як 
це здійснили при залишенні Одеси. Захисники Севастополя 
стояли на смерть до кінця. За наказом колишнього 
командуючого дивізії, а потім командуючого Приморською 
армією генерала І.Ю. Петрова в кінці червня 1942 року в 
землянці Комишової бухти були  спалені знамена військових 
частин, які обороняли Севастополь, а також їхні печатки і 
документи.

У зв`язку з величезними втратами особового складу 
і втратою бойових знамен 25-а Чапаєвська дивізія була 
офіційно  розформована. Іван Юхимович вилетів з Криму на 
дугласі (американський літак)  вже за останніх пострілів на 
півострові.

Історики та пошуковці і досі ставлять запитання: 
чому не було здійснено евакуацію поріділих бойових 
частин в критичний для них момент? Вони схиляються 
до думки, що такою була стратегія Ставки Верховного 
Головнокомандування. Захищаючи Севастополь, воїни як 
клятву повторювали: «Чим більше фашистів ми знищимо 
на севастопольській землі, тим швидше прийде перемога». 
Севастопольці відтягнули на себе і перемололи більше 
ніж 300-тисячну фашистську армію генерала Манштейна. 
Командир 25-ї Чапаєвської дивізії генерал Т.К.Коломієць у 
своїх спогадах зазначає, що на рахунку підрозділу капітана 
В.П.Симонка понад 3 тисячі знищених фашистів, а також 19 
батарей, 35 вогневих точок та інше. Та і цим не вимірюється 
подвиг Симонка, він постійно надихав бойових побратимів 
на смертельний бій з ворогом особистим прикладом, 
словом і ділами.

Пам`ять про В.П.Симонка не згасає в серцях 
севастопольців. На площі Нахімова зведено меморіал 
героїчної оборони Севастополя 1941-1942 рр., де золотом 
викарбовано імена 54 Героїв Радянського Союзу, удостоєних 
звання за  оборону міста. Серед них – ім`я нашого земляка 
В.П.Симонка. Портрети всіх цих героїв – в експозиції музею 
оборони і визволення Севастополя. У дні святкування 

20-річчя Перемоги в Нахімовському районі на Північній 
стороні частина Михайлівської вулиці була виділена в 
самостійну і названа вулицею Симонка. Меморіальна 
дошка вулиці встановлена на будинку №6. На цій же вулиці 
знаходиться і музей Чапаєвської  Червонопрапорної 
ордена Леніна, стрілецької дивізії. Пам‘ятник воїнам 25-ої 
Чапаєвської дивізії встановлений в райцентрі Білокам‘янську 
(колишній Інкерман). Тут екскурсанти кладуть квіти і 
слухають розповідь про славного воїна-чапаєвця, комбата 
Володимира Симонка.

Одесити теж по праву вважають В.П.Симонка своїм 
героєм, адже високого звання він удостоєний за оборону 
міста Одеси, Севастополь він обороняв вже з зіркою Героя. В 
центральному парку культури і відпочинку імені Т.Г.Шевченка 
один над безкраїм синім морем стоїть 20-метровий обеліск 
із червоного граніту. Його чотири  горельєфи відбивають 
подвиги російських моряків з часів Нахімова до славної 
оборони Одеси 1941 року. У підніжжя горить вогонь. 9 травня 
1970 року тут, на алеї Слави, відбулося перезахоронення 
героїв-катерників. Поряд з іншими мармуровими плитами 
на могилах покладена плита з іменем командира мінометної 
роти, Героя Радянського Союзу В.П.Симонка. Одесити 
шанують пам`ять Героя. На алеї Слави в День Перемоги 
вони салютують полеглим захисникам Вітчизни.

М.ЄРМОЛЕНКО.
Закінчення буде.

На знімках: меморіальний комплекс на честь воїнів-
захисників Одеси; внизу – намогильна плита Героя 
Радянського Союзу В.П.СИМОНКА на Алеї слави.

Навічно в пам‘яті

РЕОРГАНІЗАЦІЯ

є ві -є від- ліків, якими ми можемо безкоштовно допо- нікого не просив «швидку» викликати. Або на балансі у  сільської ради та орендується

З пальним і ліками стало краще
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Шановні городнянці!
Напередодні  Великодня уклінно звертає-

мось до вас з проханням не бути байдужими до 
несправедливої, страшної долі відомої у нашо-
му місті сім`ї  Лариси Михайлівни Свириденко. В 
обох її дочок-близнят відмовили нирки. Спочатку 
у Маші (у 2010 році), а згодом (менш, ніж  через 
рік) – і у Юлі.

Дівчатка з дитинства хворіли на цукровий діабет. Їхня 
мати Лариса Михайлівна виховувала їх добрими, чемними, 
милосердними, глибоко віруючими,   і сама  молилася за  їх 
здоров`я кожен день.  Спочатку життя складалося так, як і 
мріялося. Маша і Юля, закінчивши школу, отримали про-
фесію, влаштувалися на роботу. Закохались, вийшли заміж. 
Велике бажання, як і кожної жінки, створити сім`ю, народи-
ти дитину, перебороло застереження лікарів про великий 
ризик народжувати дітей. 

 У Маші були тяжкі, передчасні пологи, і хлопчик Богдан 
народився, на жаль, інвалідом. Коли йому було 5 років,  чо-
ловік Маші не витримав випробувань долі, покинув дружи-
ну з сином (інвалідом І-ої групи), який постійно потребував 
лікування. У Юлі, здавалося б, все було добре – коханий 
чоловік, якому вона народила здорового синочка Андрійка 
(зараз йому 4 роки).

Але в життя дівчат та їх матері, як то кажуть, прийшла 
чорна страшна смуга. Спочатку у Маші, а потім і у Юлі від-
мовили нирки. Вже більше двох років сестри знаходяться 
на гемодіалізі (очищення крові штучною ниркою),  з усіх сил 
борються за своє життя. Друзі, рідні всіляко підтримують їх,  
але доля посилає сестрам все нові і нові випробування. У 
зв`язку з тим, що у молодих  жінок цукровий діабет, постійно 
виникають проблеми і з гемодіалізом.

 Маша і Юля мужньо борються за життя, бо хочуть ба-
чити,  як ростуть їхні синочки, виховувати їх, підтримувати 
свою бідну, вбиту горем матір. Намагаючись не впасти у 
відчай, вони хапаються за останній шанс жити нормальним 
життям. І цим шансом для них сьогодні є трансплантація до-
норської нирки, яка коштує близько 100 тис. гривень. Такі 
гроші родина на в змозі зібрати. Пенсії  у сестер мізерні, як 
і в їх матері.

 Люди добрі! Дуже просимо вас: давайте не будемо бай-
дужими і разом допоможемо цій сім`ї.  Чужої біди не буває. 
Зробиш добро, воно обов’язково повернеться до тебе сто-
рицею.

 Ви можете перерахувати кошти на вказаний  нижче ра-
хунок, або передати їх матері Ларисі Михайлівні (тел.2-47-
48, 0 67 9571671).

Якщо сума невелика,  і ви не хочете перераховувати її 
через банк, то  23, 24, 25 квітня з 10.00 до 12.00 у примі-
щенні міської ради (актовий зал) будуть чергувати депутати 
міської ради, будуть збирати кошти. Шановні городнянці,  
давайте гуртом допоможемо тим, хто дійсно потребує  цьо-
го, хто страждає.

Гроші просимо перераховувати: р/с 
29244825509100

 ОКПО 14360570
МФЩ 305299
ПАТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: Матвієвській Марії Фе-

дорівні на пересадження нирки
Для зарахування на картку 4405885826337617
та 
р/с 29244825509100
ОКПО 14360570
МФЩ 305299
ПАТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: Рубанчук Юлії Федорівні на 

пересадження нирки
Для зарахування на картку 6762468869597140

Комісія з соціального захисту населення депутатів 
міської ради.

Одне лихо 
на двох

Скарби з бабусиної 
скрині

Багато років перебували в забутті найстародавніші скарби 
українського народу  -- народні традиції, звичаї, обряди. Та настав час 
– і вони почали воскресати і відроджуватися. В бібліотеці вже стало 
традицією проведення вечорів рідної мови, весняних та зимових  
фольклорних свят, літературно-музичних вечорів.

Продовжує працювати  в бібліотеці спільно зі школою клуб за 
інтересами «Берегиня». Недавно була проведена фольклорна година 
«Любов, оспівана в піснях»,  година доброго настрою «Біля сонця 
тепло,  біля матері добре»  та година народознавства «Село моє – 
краплиночка на карті».

Бібліотекою були оформлені виставки: «Село моє – мій дім», «Що 
не край, то свій звичай», «Полісся -- невичерпне джерело творчості», 
«Диво на полотні», «Візерунки у бабусиній скрині», «Рушники у мами, 
вишиті хрещато, щоб вертались діти до рідної хати» та «Доля автора 
та його книги» по творчості поета-земляка Миколи Андрійовича 
Простакова. Було організовано також презентацію його книги 
«Припаду до рідної стежини». 

Серед інших матеріалів, зібраних у  бібліотеці, є і  створені 
тематичні папки «З історії вишиванки», «Стародавні справи», «Свята, 
звичаї, обряди рідного краю», «З народної скарбниці».

Н.МАРТИНЕНКО.
Завідуюча сільською бібліотекою с. Великий Листвен.

Не таким вже і теплим за погодою видалося свято 
Теплого Олексія цьогоріч. Але, не зважаючи на примхи 
погоди, в сільському клубі села Старосілля в рамках 
районного огляду творчості відбувся концерт під назвою 
«Веселощі і сміх у нас кращі за всіх!».

 На вулиці була заметіль, а в залі панувала атмосфера 
добра, сміху, гарного настрою. Її зуміли створити ведучі 
Євген Назаренко і Дмитро Бондаренко, а також  інші 
народні аматори Старосілля. У концерті взяли участь  
тридцять виступаючих. Радо вітали  глядачі і наймолодших  
-- ансамбль «Кнопочки», і учнів старших класів, і студентів, 
і працюючу молодь. Пісні, танці, гуморески, жартівливі 
сценки викликали щирі посмішки  та сміх у публіки. А виступ 
жіночого ансамблю, який виконував пісню «Лісапет» по-
старосільськи», яку склала його учасниця Н. В. Авдієнко,  
додав глядачам чимало  гарних емоцій. 

Потяг до прекрасного завжди був притаманний 
місцевим аматорам. Добрим словом хочеться згадати  всіх 
учасників жіночого фольклорного ансамблю с.Старосілля, 
які радували ще у 80-90-х роках минулого століття  
односельців своїм неповторним співом. На жаль, лише 
Євгенія Федорівна, Марія Степанівна та Ганна Матвіївна 
Денисенки залишились серед нас. Тепер вже онуки та 
правнуки колишніх учасниць цього творчого колективу 
виступають на сцені.

Хочеться подякувати завідуючій клубом  Н. В. Заяць за 
сумлінну працю, за її завзяте ставлення до  роботи, адже 
саме Надія Вікторівна зуміла згуртувати таку велику кількість 
самодіяльних артистів різного віку.

І. ВОЛОДЕЙ.
с.Старосілля.

Звертаюсь до вас з проханням якось допомогти  у питанні встанов-
лення телефону. До кого я тільки не звертався: і до голови райдержад-
міністрації, і до голови облдержадміністрації, і до  начальника військового 
шпиталю, де знаходився… А телефон не проводять. 

Мені уже 88 років, важко пересуватися, погано бачу, майже не чую.  
Проте маю військові  нагороди  та інвалідність. Коли лікувався у  шпиталі, 
разом зі мною в палаті вже не було  інвалідів  Великої Вітчизняної війни, а  

були – чорнобилець та ветеран Афганської війни. Вони дивуються: невже 
це проблема в цілому районі – провести інваліду війни лінію зв`язку на 
кількасот метрів?

Крім телефону, мені потрібно  ще обладнати  автоматику  на газовий 
котел…

Хто допоможе?
П.ПИСЬМЕННИЙ.

с. Деревини.

 Хто допоможе  ветерану Великої Вітчизняної?

«Лісапет» по-старосільськи»

З 2 квітня 2013 року діє новий Порядок організації 
громадських та інших робіт тимчасового характеру, 
який затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.03.2013р. № 175.  

Як і раніше, на осіб, які беруть участь у громад-
ських та інших роботах тимчасового характеру, по-
ширюються державні соціальні гарантії, передбачені 
законодавством про працю та зайнятість населення 
і загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання.

Громадські та тимчасові роботи виконуються 
виключно на створених для цього тимчасових робо-
чих місцях. Роботодавці подають центру зайнятості 
інформацію про потребу в робочій силі для уком-
плектування тимчасових робочих місць, відповідно 
до якої центри зайнятості здійснюють направлення 
осіб.

З особами, які беруть участь у громадських та 
інших роботах тимчасового характеру, роботодавці 
укладають в письмовій формі строкові трудові дого-
вори на строк не більше 180 календарних днів.

Про участь осіб у таких роботах роботодавці вно-
сять записи до трудових книжок про прийняття та 
звільнення відповідно до законодавства про працю. 

До громадських та інших робіт тимчасового ха-
рактеру не відносяться роботи, що пов’язані з ри-
зиком для життя, відповідно до Переліку робіт з 

підвищеною небезпекою, затвердженого наказом 
Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 р. № 15 

Фінансування організації громадських робіт здій-
снюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, ро-
ботодавців та коштів Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок 
безробіття. 

Вже сьогодні є необхідність організовувати гро-
мадські роботи з благоустрою, ремонту, прибирання 
придорожніх смуг, посадки лісу та інших. Для того, 
щоб працював новий Порядок, райдержадміністра-
ція приймає розпорядження «Про організацію гро-
мадських робіт в 2013 році». Наступний етап – необ-
хідно виконкомам міської та кожної сільської ради, 
які в своїх бюджетах передбачили певні кошти на 
організацію громадських робіт в поточному році, 
прийняти рішення  «Про організацію проведення 
громадських робіт у 2013 році», в яких затвердити 
перелік видів громадських робіт, які мають економіч-
ну, соціальну та екологічну користь і відповідають по-
требам громади, та перелік роботодавців, за участю 
яких планується організація таких робіт у 2013 році. 

З усіх питань, які виникають у роботодавців 
при організації громадських робіт, звертайтесь до 
спеціалістів центру зайнятості. 

Адміністрація центру зайнятості.

Новий порядок організації 
громадських робіт

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
26 березня 2013 року у нашу родину прийшла  

страшна звістка. 
Лікарями районної лікарні, 2-ої міської лікарні 

м. Чернігів та Інститутом неврології ім. Рамаданова 
в м. Київ нашому сину Ломонос Олександру 
Володимировичу було встановлено діагноз: пухлина 
головного мозку.  На тиждень завмерло село Вихвостів. 
Люди мовчки при зустрічі дивились один одному в очі 
та чекали доброї звістки. Всі вірили в перемогу Саші, 
збирали гроші всім селом, навіть із сусідніх сіл люди 
допомагали. Рідні, знайомі, молодь та друзі Саші 
йшли до церкви з молитвою про його одужання. Та 
тяжка хвороба невблаганно забирала життя молодого 
20-річного хлопця. 

 5 квітня нашого синочка Саші не стало. Величину 
горя важко описати словами. Та в тяжку хвилину нашу 
родину духовно, морально та матеріально підтримали 
директор СТОВ «Віра» Кондренко М.М., настоятель 
Свято- Покровської церкви с. Вихвостів отець Іоан, 
спеціалісти, колеги, сусіди, куми, друзі, односельці, 
учні, родичі.

Вся наша родина безмежно вдячна всім не 
байдужим до нашого горя. Земний всім вам уклін. 
Нехай Господь Бог береже вас і ваші родини від горя і 
злих недругів. 

Родина покійного.  
* * * 

Наша родина втратила дорогу нам людину – матір, 
бабусю, свекруху Єрмак Олену Володимирівну.

Ми щиро вдячні всім рідним та близьким, друзям та 
знайомим, хто розділив з нами біль та скорботу.

Сім‘я Єрмак.

Із року в рік зростає кількість учнів, які бажають займатися 
науково-дослідницькою роботою у шкільних наукових 
учнівських товариствах. У 2012-2013  навчальному році на 

другий  (обласний) етап конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Чернігівського територіального 
відділення Малої академї наук (МАН) 
України було представлено 6 робіт 
школярів. Це «Дослідження традицій лозоплетіння Городнянщини. 
Виготовлення виробів із лози» -- учениці 8 класу міської школи №2  
Ірини Стьоби  (керівник – учитель української мови та літератури 
О.П.Приходько);   «Василь Чумак і культура та духовне життя України 
поч. ХХ ст.» учениці 11 класу районної гімназії Анни Кучерявенко 
(керівник – вчитель історії О.М.Полякова); «Вплив історичних подій 
на демографічний фон єврейського населення на Городнянщині» 
учениці 10 класу  районної гімназії Тамари Іваничук (керівник – 

вчитель історії С.М.Семенова); «Повість «Фата моргана»  Михайла 
Коцюбинського у краєзнавчих матеріалах Миколи Таратина» учениці 
9-го класу Вихвостівської школи Ірини Анищенко (керівник – вчитель 

історії Т.Г. Полегенько); «Забруднення 
грунтів важкими металами та їх вплив 
на організм людини» учня 10-го 
класу міської школи №2 Владислава 
Коваленка (керівник – вчитель біології 

С.О.Спешинська); «Рух тіла в неінерціальних системах відліку» 
учня 9-го класу районної гімназії Владислава Гребеня (керівник – 
вчитель фізики та астрономії С.В.Малофій).

 Переможцями ІІ етапу обласного конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робит вийшли Ірина Аніщенко та Тамара Іваничук. 
Обидві учениці нагороджені дипломами ІІІ ступеня.

О. СОРОКА.
Методист райвідділу освіти.

Юні науковці 
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Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

Вычухивался я довольно долго. Где-то дней пять. Но 
встал наконец  на ноги. Даже в палате подниматься в кро-
вати получалось. А потом и в манипуляционную дошканды-
бывал. И вот в один из таких «походов»:

– Назар, ты?
– Ой, болит, друже, – товарищ мой давний  смотрит 

грустно.
– Да прорвемся,– пытаюсь улыбнуться.
– А куда ж нам еще? – отвечает Назарий и по-тихому 

идет в свою палату. –Ты заходи. Я видел, что мы рядом раз-
мещены.

Лечащий нас врач наблюдает и… грустью глаза его по-
мечены. Замечаю по привычке. Спрошу, однако, при обхо-
де.

Лежу под капельницей, слушаю музыку  на репортер-
ском магнитофоне. В палату входит Дарина, жена Назария:

– Слава, откапаешься, зайди, пожалуйста, к Назарию. 
Он очень просил.

–  Непременно, – отвечаю.
Больница – не самое хорошее место для общения. Это 

я точно знаю. Здесь угрюмо как-то. Особенно, когда в ней 
лежит твой хороший и давний друг. Как-то вдвойне боль-
нее. Ну, да ладно, и это проехали. Вхожу к Назарию, смо-
трю, вопрошая.

– Да вот видел я, что ты с магнитофоном репортерским 
и здесь не расстаешься. А давай запишем интервью. У меня 
ведь скоро в «Украине» авторский концерт. Почему бы лю-
дей об этом не оповестить? – Назарий смотрит вниматель-
но.

– Нет проблем, – отвечаю. – Только у меня здесь лишь 
магнитофон, а микрофон – дома. Попрошу жену, и завтра 
все запишем.

У Дарины в светлых очах сверкнула слезинка. А я – рас-
терялся. Но  поутру микрофон  вместе с бульоном был до-
ставлен.  И я был готов к беседе.

В мою палату входит лечащий врач Иван Думенко и тихо 
спрашивает:

– Вы  все знаете?– в голосе скорбные нотки.
– Конечно же. Ведь букварь в детстве искурил, – снова 

пытаюсь бодриться.
– Бог в помощь! – уходит.
Мы пишем с Назарием интервью, он говорит очень 

тихо, прикрывая веки, и рисует картину своего предстоя-
щего концерта. У Дарины, коя сидит за спиной мужа своего, 
слезы льются потоком, я ей показываю взглядом, что, мол, 
угомонись, ведь если Назар увидит, то больно будет всем. 
Кивает понимающе. И мы беседуем дальше.

Не дай Бог никому писать интервью с человеком, кото-
рый очень скоро уйдет в иные миры!

Я пришел  в больницу забирать свой лист нетрудоспо-
собности. Заведующий хирургическим отделением Вале-
рий Бучнев, отдавая синюю бумажку с печатями, выдохнул:

– Назарий умер…
… Боль – это просто легкое недомогание. Потеря ранит 

сильнее. Вечер памяти Назария Яремчука таки состоялся в 
столичном Дворце «Украина».  И начинался он, благодаря 
Александру Злотнику, тремя фразами из записанного при 
очень и очень непростых обстоятельствах и настроениях 
интервью. Голос Назария хранится до сих пор в моей фоно-
теке. А его песни вы будете слушать и завтра.

З гордістю повідомляю, що у цих змаганнях взяли участь 
і спортсмени  с.Івашківки. Тимур Кириченко  та Артем Єси-
пенко  вибороли І-і місця і стали чемпіонами м.Чернігова. 
Сергій Кириченко посів друге місце, а Владислав Козлов, 
якому не знайшлося суперника-боксера у його ваговій кате-
горії, погодився спробувати свої сили у змаганні з ушу-сан-
дай. При тому, що це зовсім інший вид бійцівських мистецтв, 
з принципово іншими прийомами, він спромігся здобути у 
ньому ІІІ-є  місце. 

Від щирого серця вітаю  юних переможців. Щиро дя-
кую Богові за натхнення та сумлінність свої підопічних, за їх 
прагнення до великої мети. Я вірю, що,  маючи таку мету, 
вони зможуть бути переможцями не лише у спорті, а й у по-
всякденному житті.

Ю.БАЙДАЛА.
Тренер з таїландського боксу  муай-тай.

На знімку: Сергій та Тимур КИРИЧЕНКИ, Юрій БАЙ-
ДАЛА, Владислав КОЗЛОВ, Артем ЄСИПЕНКО.

Назарий

Перші місця з чемпіонату у Чернігові вибороли івашківці
Нещодавно відбувся відкритий чемпіонат м.Чернігова з таїландського 

боксу  муай-тай та ушу-сандай, в якому брали участь  чернігівські 

спортсмени та представники районів, міст. 

СІЛЬСЬКІ  СПОРТИВНІ  СТАРТИ  ТРИВАЮТЬ
7 квітня у Сосниці відбувся фінал обласної першості з 

волейболу серед сільських команд. Команда Городнянського 
району виборола почесну бронзу, поступившись команді 
господарів та козелецьким волейболістам.

14 квітня у Куликівці проходили змагання з настільного 
тенісу серед команд Всеукраїнського спортивного 
товариства (ВСТ) «Колос». Районна команда у складі 
Олени Кудлай (м.Городня) і Петра Заровного (с.Макишин) 
виборола друге командне місце, в індивідуальному заліку 
Петро переміг, а Олена посіла третє місце. 

Також тут змагалися богатирі у перетягуванні канату. 
Наша команда стала лише восьмою з 12-ти учасників. Та 
хоч канатоборці не стали призерами, вони принесли такі 
необхідні очки для загального заліку спортивного рейтингу 
району. Нині районна команда посідає перше місце в 
області за кількістю набраних очок – 148!

О.СМИКУН.
Голова районного осередку (ВСТ) «Колос».

Та незважаючи на це, великодирчинці вже організували 
човнове сполучення зі своїм меншим тезкою-сусідом. На пе-
реправі працюють удвох – Олександр Монойло і Микола Кам-
лик, здійснюючи по кілька перевезень щодня. Подорож в один 
кінець поміж затопленими чагарниками триває більше півго-
дини, в обидва – годину з гаком. Найнебезпечнішою ділянкою 
лишається русло ріки Снов, на якому доводиться долати роз-
бурхану весняну течію. Та човнярі не бідкаються – треба – зна-
чить, треба. 

 Одне лише непокоїть чоловіків – досі не укладено догово-
ри про оплату їхньої непростої праці, в обласному управлінні 
МНС лише розводять руками. Сподіваємось, що їх не обдурять 
і розрахуються за таку необхідну сезонну роботу своєчасно. 

А трохи подалі від Снову, у Лашуках місцеві жителі вже зби-
рають березовий сік. Для цього їм не треба навіть йти до лісу 
– мальовничі околиці села оповиті білосніжними березняками. 
Тож сік збирають практично на городах, а на них вже кипить ро-
бота – весняний день рік годує.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: весняний розлив за Великим Дирчином; 

човняр О.МОНОЙЛО повертається до пристані; дачник 
К.МКРТЧАН ласує березовим соком у Лашуках; перші ме-
телики у лузі.

  ВЕСНЯНЕ  ПРОБУДЖЕННЯ
Весна на Приснов’я прийшла цьогоріч разом 

із бурхливими водами розливу, лелечим 
клекотом, гамірним передзвоном качок і гусей 
у піднебессі, березовим соком та безліччю 
перших метеликів понад лугами. Не прийшла, 
а раптом трапилась, за один день відрізавши 
Малий Дирчин від зовнішнього світу

– Вот и еще одна звез-
да к нам пожаловала, – над 
моим, искореженным бо-
лью телом склонился врач 
с добрыми глазами.

– А кто ж еще здесь? – 
пытаюсь бодриться и кор-
чусь от приступа.

– Узнаете позже. – от-
вечает хирург и командует: 
– На УЗИ, на кровь, и – не-
медленно – под капельни-
цу!
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ПРОДАЮТЬСЯ:

– 1-кімнатна квартира в центрі з ремонтом. Тел. 067-
6802553.

– 1-кімнатна квартира в центрі міста (в цегляному бу-
динку), по вул. Чумака, на 1-му поверсі. Тел.: 093-9127010, 
063-7680824.

– 2-кімнатна квартира у військовому містечку; зе-
мельна ділянка. Тел. 2-57-08.

– 2-кімнатна квартира. Тел. 067-1403852.
– 2-кімнатна квартира у військовому містечку, 2 по-

верх. Тел. 093-7359549.
– квартира по вул. Петровського,7/3 (напроти в’їзду на 

ринок), торг. Тел. 097-7652964.
– недобудований будинок в м. Городні (піноблок, об-

кладений цеглою), 20 соток землі. Тел. 063-4777860.
– будинок. Тел. 096-5515016.
– будинок по вул. Піонерській зі всіма зручностями. 

Тел. 063-9513369.
– газифікований будинок в с. Хрипівка. Тел. 097-

7509943.
– півбудинку по вул. Шевченка. Тел.: 097-8758706, 

097-8509704. 
– будинок з госпбудівлями,  15 соток городу. Тел.: 

097-8497550.
–  добротний будинок в центрі міста з усіма зручностя-

ми, меблями. Тел.: 2-17-71, 096-1878884.
–будинок в с. Бутівка. Тел. 098-8485408.
– розібраний дерев’яний будинок в м. Городні. Звер-

татися по вул. Кірова, 18. 
– дача в Черемошному, 9 соток. Тел. 063-9579643.
– молоді кізочки. Тел. 3-71-08.
– дійні кози. Тел. 2-24-83.
– корова віком 4 роки, терміново. Тел.: 2-53-16, 099-

2205679.
– корова (можна на вибір). Тел. 2-13-46, 097-6705501.
– корова віком 4 роки в с. Смичин. Тел. 098-4396728, 

3-74-05.
– корова терміново. Тел. 097-4186221.
–корова віком 6 років в с. Дроздовиця. Тел. 3-67-44, 

096-1695537.
– корова віком 9 років, плуг 3-х корпусний. Тел. 067-

6486327.
– телиця віком 1 рік і 2 місяці. Тел.: 093-4326099, 068-

5124430.
– кінь (виконує всі сільськогосподарські роботи) Тел. 

063-1346336.
– гараж у військовому містечку. Тел. 097-1823766.
– японський скутер «Сузуки Летс-2», стан відмінний 

– 3600 грн. Тел. 066-7487876.
– Ява-350.638, 1989 р.в., 12 В пенал, пробіг 63 тис. км. 

Тел. 097-6525621. 
– саджанці яблунь на карликовій підщепі. Тел. 097-

4557841.
– випускна сукня розміром 42-44 , коротка, салато-

вого кольору, корсет; костюм чоловічий сірого кольору 48 
розміру (трійка). Тел. 097-7509943.

– випускна сукня. Недорого. Тел. 098-4396910.
– ліжко в ідеальному стані, ширина 97 см. Тел.: 2-41-26, 

096-9128553.
–  диван-книжка та софа розкладна. Тел. 063-8559073.
– автомобіль ВАЗ-2101, 1980 р.в. Тел. 096-8587204.
– автомобіль ВАЗ-2104 у відмінному стані, 2005 р.в. 

Тел. 096-8676762. 
– автомобіль «Сітроен-Берлінго», 2003 р.в., об’єм 

двигуна 1,9 (дизель), пасажирський, колір білий. Ціна до-
говірна. Тел. 050-4653284.

– трактор Т-25 А з інвентарем. Тел. 067-8306522. 
– трактор Т010. Тел. 067-2522457, 098-7988657.
– саморобний трактор з двигуном ЗиД. Тел. 098-

9154838.
– косарка однокінна (вир-во Білорусь). Тел. 067-

8003268. 
– плуг 2-х корпусний, копалка 2-х рядна навісна, 

косарка. Тел. 066-2247238.
– плуг 2 корпусний. Тел. 097-8537269.
– кіоск 2х3 на ринку. Тел. 097-8090392.
–  двигун ЮМЗ-6. Тел. 096-1797971.
– віз на гумовому ходу, токарний верстат по дереву, 

цегла біла. Все нове. Тел.: 098-8319393, 2-59-50.
– віз на гумовому ходу, кінна розпашка. Тел.: 2-53-

21, 068-5124435.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Перевезення. Тел.: 2-25-62, 

096-3403112.
– мотоцикл «Урал» у гарному стані. Тел. 096-7050250.
– причіп для легкового автомобіля колишнього вжит-

ку. Тел. 2-21-35, 099-4217786.
–  картоплю велику і насіннєву. Тел. 098-4807087.

ЗДАМ: 
– квартиру. Тел. 096-7429619.

ЗНІМУ:
–1 або 2-кімнатну квартиру. Тел.: 093-5086236, 097-

8889294.

Продам японські скутери «Хонда», «Ямаха», «Сузуки» у відмінному стані без пробігу по Україні 
та нові «Альфа», «Дельта», «Актив». Великий вибір. Можливий кредит. Т. (067)3787277.

Продам авто «WOLKSVAGEN B-2» (ХЕЧБЕК), 1987 р.в., у хорошому 
стані. Газ/бензин (зареєстрований). Т.: (068)0928542, (093)4194160.

ПРОДАМ бджолосім`ї.
Тел. (098)4391476.

ПРОДАМ цеглу, плити перекриття, панельні плити б/в.
Тел.: (066)3561888, (097)7456145.

РЕМОНТ гідророзподільників МТЗ, ЮМЗ, Т-150, 
Т-40, ЕКСКАВАТОРИ та НАВАНТАЖУВАЧІ.

м.Чернігів, вул.Шевченка, 160-А. 
Тел.: 0(462)613-673, (050)3132618.

Продам віз на дерев`яному ходу, збрую. Звертатися: 
Щорський р-н, с.Смяч, Романенко Федір Степанович.

ПРОДАМ трактор «Т-25», сівалку, 2 косарки.
Тел. (097)8094038. Кума Марина і хрещеник Богдан глибоко сумують з при-

воду смерті кума та хрещеного 
КАМКА Максима Миколайовича
і висловлюють свої співчуття сім‘ї покійного.

Колектив Городнянської спеціальної школи-інтернату ви-
словлює співчуття вихователю школи Кривець О.І. з приводу 
тяжкої втрати – смерті матері. 

Колектив районного відділу освіти висловлює глибоке 
співчуття заступнику директора із навчально-виховної ро-
боти Городнянської школи №2 Камко Л.В. з приводу тяжкої 
втрати – передчасної смерті сина

КАМКА Максима Миколайовича. 

Перша вчителька, класний керівник та випускники 1988 
року випуску Бурівської школи глибоко сумують з приводу 
передчасної смерті

РОДИНЧЕНКА Володимира Івановича
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.  

Випускники Мощенської школи 1971 року випуску ви-
словлюють глибоке співчуття сім‘ї Євсієнків з приводу тяжкої 
втрати – смерті їхнього онука. 

Городнянське районне відділення Української Спілки ве-
теранів Афганістану сумує з приводу передчасної смерті 
учасника бойових дій в Афганістані

ЛИТВИНА Віктора Семеновича
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного.

Педагогічний колектив Ваганичівської школи висловлює 
глибоке співчуття техпрацівниці Сиз Н.М. з приводу тяжкої 
втрати – смерті матері. 

Городнянський районний комітет Комуністичної партії 
України сумує з приводу смерті ветерана партії 

ЄРМАК Олени Володимирівни
і висловлює співчуття рідним та близьким покійної.

Відділ освіти Городнянської райдержадміністрації та РО 
Профспілки працівників освіти і науки України глибоко суму-
ють з приводу смерті педагога, ветерана Великої Вітчизняної 
війни

ПИЛИПЕНКА Анатолія Родіоновича
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного. 

18 квітня – рік світлої пам’яті
нашого дорого батька, чоловіка, 

дідуся, зятя
МАРУСЕНКА 

Сергія Олександровича
15.09.1958 р. – 18.04.2012 р.

Сияет солнце иль туман клубится,
Иль дождик над могилою твоей,
Пусть в вечном сне, родной, тебе 

приснится,
Как трудно нам без помощи твоей.
Кого судьба жестоко наказала?
Ведь ты для нас был так необходим,

Мы знаем, для тебя открыты двери рая,
Мы помним о тебе, ты не один.

Сумуючі рідні.

3 роки світлої пам’яті дорогого 
сина, брата, племінника

БЕНЕДИКА 
Анатолія Вікторовича 
з с. Великий Дирчин.

23.07.1974 р. – 23.04.2010 р.
Нет, не смирюсь до самой смерти
Со страшной ношей бытия,
Что раньше матерей уходят дети,
Что умер ты, сынок, а я жива.
Душа кричит, зовет, но нет ответа,
Ты ушел – вернуть тебя не в силах 

я, сынок…
Ты не придешь ко мне уже 

никогда,
Не улыбнешься, не обнимешь и 

не спросишь:
«Как ты, мамочка моя?»

Обращаемся с молитвой к небесам – с надеждой,  что 
душа твоя светлая пребывает в Царствии Небесном.

Вічно сумуючі рідні. 

19 квітня – 40 днів світлої пам’яті
 дорогої мами 

ТОЛОЧКО Зінаїди Павлівни
07.10.1932 р.- 12.03.2013 р.

Серце болить, душа голосить,
Бо з нами вже тебе нема.
Без тебе хата опустіла, 
Не переступиш вже поріг,
Сюди не прийдеш вже ніколи,
Не стрінеш родичів своїх.
Земля тобі хай буде пухом
І вічне царство в небесах.
Тебе ніколи не забудем,
Ти дорога для усіх нас.

Сумуючі: дочки Надія і Тетяна зі своїми сім’ями. 

19 квітня – 10 років світлої 
пам’яті дорогого брата

ПОДДЕ 
Володимира Григоровича

21.04.1957 р. – 
19.04.2003 р.

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

Сумуючі: сестра і рідні.

5 років світлої пам’яті
ШОМАНА 

 Михайла Володимировича
10.05.1982 р. – 21.04.2008 р. 

Время не притупило боль от вечной 
разлуки, сыночек любимый, только все 
ярче высвечивает каждое мгновение 
твоей жизни. Прости, родной, если в 
чем-то были перед тобой виноваты…

Сумуючі: батько, мати, брат. 

21 квітня минає 9 днів, як пішла з 
життя люба мати, бабуся

ЄРМАК 
Олена Володимирівна

12.07.1922 р. – 13.04.2013 р.
Такої мудрої, святої,
Такої рідної, як ти,
Такої щирої, простої
Нам вже ніколи не знайти.
Пам’ятаємо, тужимо і любимо.

Рідні та близькі. 

13 квітня – 40 днів світлої пам’яті
КОНДРАТЕНКО  

Світлани Василівни з с. Ільмівка
30.08.1935 р. – 05.03.2013 р.

Любимая моя, родная, прости,
Что не смогла тебя спасти...
Сто раз прости, прости, прости...
Никто не смог тебя спасти,
Ушла от нас ты слишком рано,
Не сберегли тебя,  прости!
Скорбим и помним непрестанно.

Люблячі: дочка, зять, онуки, 
правнуки з м. Кривий Ріг.

21 квітня – річниця світлої 
пам’яті

НЕМИЛОСТИВОГО 
Михайла Івановича

25.04.1937 р. – 21.04.2013 р.
Прошел уж год, а сердце все болит 

и плачет,
Душа рыдает по тебе, родной.
Ну почему Господь так на земле ре-

шает:
Он добрых забирает в мир иной.
Так пусть тебе, родной, будет там 

спокойней,
Так пусть тебя пригреет Божий дом,

А мы здесь будем плакать и молиться
За то, чтобы уютно было в нем.
Всегда мы будем помнить
Блеск в глазах и доброту твою.
Твоей любовью все мы окрылены
И голос твой по-прежнему поет
И согревает нас твоей любовью.
Ты остаешься с нами навсегда. 

Сумуючі рідні.

Нет слов, чтобы высказать горе,
Нет слез, чтобы выплакать боль…

21 квітня – 2 роки, як пішла з 
життя наша рідна, люба донечка

ЛОСЬ Катерина Вікторівна
14.04.1992 р. – 21.04.2011 р.
Почему говорят, что время лечит 

раны?
Нет, оно не лечит, так как для 

родных – это самое страшное горе 
терять свою кровинку. Время не 
остановить, так как и не стереть с 
памяти те дни, года, когда ты была 
рядом с нами. Сегодня мы живем со 
светлой памятью про твою щедрую 
душу и щедрое сердце и надеемся, 
что ты нашла вечный покой в Цар-
стве Небесном.

О, Боже, почему в столь ранний 
час

Ты забираешь лучших за собою?
Невосполнима пустота в сердцах
И льются слезы горькою рекою.
Как возвратить тебя? Не знаем…
Все отдали бы мы за то, 
Чтоб ты вернулась утром ранним
И сердце наше счастье обрело. 
Скучаем, любим, помним, скорбим.

Рідні. 

15 квітня 2013 року померла 
найрідніша, близька 
і дорога нам людина

ПИЛИПЕНКО 
Анатолій Родіонович

06.10.1923 р. – 15.04.2013 р.
Тебя уже нам не вернуть,
Ты в нашей памяти останешься на-

веки,
И боль души ничем не заглушить,
Родной ты наш, пока мы будем жить 

на свете,
Тебя мы будем помнить и любить.
Царствие тебе небесное, вечная па-

мять и вечный покой.
Сумуючі: дружина, син, невістки 

і онуки. 

15 квітня пішов з життя
ПИЛИПЕНКО Анатолій Родіонович

06.10.1923 р. – 15.04.2013 р.
Скорбим и помним о тебе,
Не погасить нам боль утраты,
Господь призвал тебя к себе, 
На память нам оставив даты.

Сумуючі рідні та близькі. 

Могильні огорожі
ПАМ‘ЯТНИКИ

Професійно, якісно, акуратно.
Все для поховання від 950 грн.

Діють знижки.

ФОП Мокрій
Адреса: вул. 1 Травня, 50, тел. 2-60-
41, 097-1490663; вул. Волковича, 
39, тел. 2-18-55, 067-9573016.

ВІЧНА 
ПАМ’ЯТЬ
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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, свиней.

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

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

Тел.:  098-9842336, 067-8452878. 

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. 

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

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

Купуємо дорого телят, корів, свиней. 
Доріз цілодобово.  

Тел.: 096-1027022, 096-4294006.

Постійно закуповуємо телят, корів, сви-
ней, коней, биків. Доріз цілодобово. Тел. 
068-3752462 (Київстар), 093-5930439 (Лайф).

Покупаем металлолом от 300 кг в 
любом количестве. Доставка. Резка. 
Тел. 097-8571983.

Лицензия АГ № 578773.

Хромовые – 220 грн.,
Фетровые – 300 грн.,
Яловые – 110 грн.,
Бурки – 400 грн.,

КУПЛЮ новые военные сапоги 
Летные – 200 грн.

Тел.: 067-9756145, 
095-2171487.

Выезд по району, доставка, 
монтаж – бесплатно!

Самые низкие цены.
Тел.: 093-7879291, 067-9448017, 

(22) 937310. 

Окна. Двери.
От производителя.

Кредит
 безнал

+НДС

Продам цуценят німецької вівчарки. 
Тел. 2-26-55, моб. 097-8925846.

Складання позовних заяв, скарг.
Вирішення кредитних, сімейних 
спорів.
Захист в кримінальному процесі.

м. Чернігів. Тел. 099-6511774.

ПРОДАЮ кримський ракушняк без посередників. 
Доступні ціни. Тел.: 097-8886183, 066-9333155, 

093-6211312.
Продається перегній 20-річної давності. 
Тел. 098-9149866.

Виконуємо всі види будівельних робіт.  Розбір, 
зборка, ремонт будинків, сараїв, дахів. Спилюємо 
аварійні дерева з електриком. 

Тел.: 099-7390941, 067-9032147.

Адвокат.

17 квітня відсвяткувала свій 60-річний ювілей наша 
дорога дружина, мама та бабуся Тетяна Михайлівна 
СОТНИК з с. Невкля. 

Тебе, родная наша, всего лишь – 60,
Душа твоя все краше и все 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.
Чоловік, діти, онуки. 

21 квітня виповнюється 85 років нашій дорогій і любій 
бабусі Поліні Сергіївні ПРИХОДЬКО.

Пусть в жизни будет все, как надо:
И светлый путь, и добрые друзья,
И крепкое здоровье, как награда,
За добрые и нужные дела.
И в этот день нам хочется сказать
Так много теплого, хорошего, простого,
От всей души здоровья пожелать,
Счастливых дней и неба голубого.

З повагою онуки. 

18 квітня виповнилося 40 
років нашій любій доньці Світлані 
Калениківні СТРАФУН.  Ми 
вітаємо її  і даруємо такі слова:

Тебе сегодня 40 лет, ты 
взрослая уже.

А впереди весь белый свет и 
добрые пути.

Живи, здоровой будь, успехов 
достигай,

Друзей своих не растеряй, 
родных не забывай.

З повагою: тато, мама, 
сестра, чоловік, дочка, син, 

куми, друзі, сусіди.

18 квітня відсвяткував свій 
10-річний ювілей наш синочок, 
онук, племінник та братик Ваня 
БЕБКО з с. Кузничі.

Зичим здоров’я міцного 
щодня,

Щастя земного й людського 
добра.

В радості жити, серцем горіти, 
Бути веселим, сонцю радіти.
Нехай у тебе щастя буде
І сил приплив, немов потоки 

рік,
Нехай життя цвіте і поважають 

люди,
І довгим буде, як століття вік.

З любов’ю: тато, мама, 
бабуся, дідусь, тьотя Таня, 

сестричка Маша. 

17 квітня відсвяткувала свій ювілей наша люба мати, 
бабуся і прабабуся Лідія Олексіївна ЛЕОНЕНКО з с.Ільмівка.

80 – долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше будет 

крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!

З любов,ю: діти, онуки, 
правнуки.

21 квітня святкуватиме свій 
ювілейний день народження 
гарна людина, чарівна жінка, 
прекрасний керівник Наталія 
Євгеніївна СЛІСАРЕНКО з 
с.Хоробичі.

У день ювілейний, в цей 
радісний час

Прийміть найщиріші вітання від 
нас!

Бажаєм здоров’я, добра, 
довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле 
століття!

Хай крізь буде лад – на роботі, в сім‘ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай доля боронить від лиха й біди,
Сьогодні і завтра, і нині, й завжди!

З повагою: колектив Хоробичівської школи. 

16 квітня відсвяткував свій день 
народження Павло Володимирович 
НОВИКОВ.

Желаем тебе удачи, счастья, 
вдохновения!

Пускай успешны будут дни.
Благополучия, везенья,
Пусть ждет лишь радость 

впереди!
З любов’ю: мама, тато, 

дружина, діти Альона, Катерина 
і теща.

Відкрився новий магазин одягу з Європи 
(дитячий одяг, взуття).

Адреса: вул. Волковича, 33 
(приміщення колишнього побуткомбінату).

Огорожі – 560 грн., хрести, квітники.
м. Городня, вул. Волковича, 33.

Тел.: 050-6448751, 068-0931014.

ПрАТ «Етнопродукт» продає гній самовивозом в с. Ясенівка, 
с. Здрягівка і с. Травневе по ціні 50 грн. (з ПДВ) за 1 тонну. 

За довідками звертатися по тел.: в с. Ясенівка – 067-4607161, 
в с. Здрягівка – 067-4607330, с. Травневе – 067-4607165.

Ваганицька сільська рада 
повідомляє, що рішенням 13-ої сесії 6 скликання від 28.12.2012 

року затверджена технічна документація з технічної оцінки земель с. 
Барабанівське та с. Вершини Ваганичівської сільської ради.

Дана технічна документація використовується для розрахун-
ку державного земельного податку, орендної плати та державного 
мита. 

Виконком сільської ради.


