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Опади

Шановні жителі Городнянщини!
Щиро вітаємо вас з Першотравнем – святом миру і праці, яке 

стало в Україні традиційним. Цей день символізує пробудження 
природи, радість праці, творчість, злагоду. 

Маємо надію, що всі ми будемо плідно працювати над подаль-
шою демократизацією суспільства, стабільністю та ефективністю 
влади, зростанням нашого добробуту. 

Це свято трудівників, солідарності, взаємної підтримки та 
прагнення жити в мирному європейському суспільстві.

Щиро бажаємо вам, шановні громадяни, щастя, здоров’я, бла-
гополуччя і життєвих гараздів.

М. СИЛЕНКО.   Г. ПРИМАК.
В.о. голови райдержадміністрації. Голова районної ради. 

Порядок проведення святкування 9 травня 
9.00 – початок роботи пересувної тематичної виставки 

на алеї “Слави”.
9.30 год. – формування колони за участю керівництва 

району та громадськості біля райдержадміністрації.
10.00 год. – урочистий мітинг біля Меморіалу “Скорбот-

на мати”.
11.00 год. – конкурс дитячого малюнку на асфальті (те-

риторія колишнього кінотеатру).
11.00 год. – спортивні змагання на міському стадіоні. 
11.00 год. – показ фільму воєнних років “Іванове дитин-

ство” в приміщенні кінотеатру. 
Оргкомітет.

                          Шановні жителі Городнянщини!
 Від щирого серця  вітаю вас з Першотравнем - святом миру 

і вільної праці на українській землі! Зі словами вдячності зверта-
юся до кожного робітника, хлібороба, вчителя, лікаря, службовця, 
підприємця, кожного, хто забезпечує життєдіяльність суспільства, 
створює матеріальні і духовні блага в нашій державі. В цей теплий 
весняний день, день солідарності трудящих, хочеться побажа-
ти весняного тепла, ентузіазму, побільше яскравих ідей і творчих 
успіхів у всіх починаннях. Нехай цей день пройде в бадьорому, ве-
селому настрої, в колі близьких і рідних. Хай панує мир, злагода та 
добробут у Ваших оселях. Зі святом!

 З глибокою повагою і щирими побажаннями 
народний депутат України                                                                     

                                                                     М.ЧЕЧЕТОВ.               

Хто і коли працюватиме 
у вихідні дні?

Згідно рішення КабМіну від 12 грудня 2012 р., для 
створення сприятливих умов по відпочинку у святкові дні 1 і 
2 травня, 9 травня в цей період окремі робочі дні перенесено 
на суботу 18 травня і суботу 1 червня.

Але окремі служби в районі все ж працюватимуть. Хто і 
коли?

У райдержадміністрації чергуватимуть відповідальні 
працівники та заступники голови райдержадміністрації 
згідно графіка. Тел. 2-15-32. 7 і 8 травня – робочі дні.

Відділення Пенсійного фонду працюватиме – 3, 7, 8, 10 
травня.

«МАЙБУТНЄ ЛІСУ – У ТВОЇХ РУКАХ»

Лише 
у другій 

половині 
квітня 

погода 
нарешті 

дозволила 
лісівникам 
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лісу 

До відома громадян
29 квітня 2013 року з 10 години в Деревинській сільській 

раді проводитиметься особистий прийом громадян 
прокурором Городнянського району РОЗИНКОЮ Сергієм 
Олександровичем.

ВЕСНЯНИЙ ДЕНЬ 
РІК ГОДУЄ

Городнянщина 
у  п ол і

Більшість сільгосппідприємств району 
вже розпочали польові роботи. Хто дискує, 
оре, боронує, а хто вже сіє ярі культури. Вже 
засіяні перші гектари горохом, люпином, 
вівсом, ячменем.

Серед тих, хто сьогодні у полі, – ПрАТ 
«Етнопродукт», СВК «Зоря», СТОВ»Роди-
на», СТОВ «Тупичівське», СТОВ «Віра», ФГ 
«Соната», ФГ «Макишинський сад», ПП « Го-
роднянські аграрні інвестиції» та інші.

Ті господарі, хто віднайшов можливість 
підживити озимі культури, вже практично 
завершують цю роботу. СТОВ «Віра» та ПП 
«Городнянські інвестиції» розпочали хімічне 
прополювання пшениці. А у ФГ «Лавр» при-
ступили до садіння картоплі.

ПРОБЛЕМА, ЩО ХВИЛЮЄ

Збільшення тваринницької про-
дукції залежить від рівня організації 
відтворення сільськогосподарських 
тварин. Штучне осіменіння і надалі 
залишається основним методом 
поліпшення продуктивних якостей 
худоби. Це найефективніший шлях, 
який запобігає  великим витратам і 
зводить нанівець ризики.

На території нашого району діє 9 
пунктів штучного осіменіння корів, в 
тому числі два в м.Городні. Добре на-
лаштували роботу їх у СТОВ «Віра», 
СТОВ «Бурівське», СВК «Зоря», 
СТОВ «Добробут»,  у Макишинській, 
Поліській, Солонівський сільських 
радах, де після закриття ферм у сіль-
ськогосподарських підприємствах  
потурбувались про худобу в особи-
стих господарствах жителів.

Але сьогодні гостро стоїть питан-
ня осіменіння корів у деяких  сільсь-

когосппідприємствах  та селах. Саме 
тому управління агропромислового 
розвитку звертається до населення 
та сільських голів,  які  хочуть підви-
щити  продуктивність громадської 
худоби та звести нанівець ризики по 
розповсюдженню  хвороб тварин, з 
пропозицією  подбати про підготов-
ку відповідних спеціалістів. У школі 
підвищення кваліфікації спеціалістів 
по розведенню сільськогосподар-
ських  тварин та племінної справі 
(Київська область, м. Бровари, вул. 
Кутузова, 69) проводиться навчання 
техніків штучного осіменіння тварин.  
За направленнями на навчання мож-
на звернутися в управління агропро-
мислового розвитку (тел. 2-13-72). 

Г.КРАВЧЕНКО.
Провідний спеціаліст з галузі тва-

ринництва управління агропромис-
лового розвитку.

Потурбуйтесь про кадри

СВЯТО  НА  ЛІСОВІЙ  ДІЛЯНЦІ

До уваги громадськості!
Запрошуємо керівників підприємств, установ, органі-

зацій, представників громадськості та політичних партій 
взяти участь в урочистостях з нагоди 68-ї річниці Перемо-
ги, які відбудуться 9 травня 2013 року. 

Збір о 9.30 год. біля приміщення райдержадміністрації. Матеріал читайте на 5 стор.
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Гуманізація 
без 

альтернативи
Кримінально-процесуальне законо-

давство України не зазнавало істотних 
змін з перших років незалежності нашої 
держави. І це попри той факт, що ще у 
1995 році Україна взяла зобов’язання 
перед Радою Європи щодо гуманізації 
такого законодавства. Минали роки, а 
зміни так і залишалися невиконаною 
теорією. Практикою вони стали лише 5 
місяців тому, виключно завдяки волі та 
принциповості Президента Віктора Яну-
ковича.

Виступаючи на Всеукраїнській нараді 
працівників прокуратури, що відбулась у 
Києві 19 квітня, Президент України про-
аналізував перші результати дії нового 
Кримінально-процесуального кодексу.

За словами експертів, новий Кодекс на-
решті підвів риску під численними дискусія-
ми і визначив пріоритети України у сфері 
кримінального судочинства на найближчі 
роки. Попри недовіру, необґрунтовану кри-
тику, цинізм та скепсис, які часто лунали у 
ході розробки нового Кримінально-проце-
суального кодексу, Президентові Віктору 
Януковичу вдалося наполягти  і добитися 
ухвалення важливого  для українського су-
спільства правового акту. 

Як справедливо зазначив глава нашої 
держави, лише за 5 місяців дії нового Ко-
дексу пріоритетну роль посіли заходи, що 
не пов’язані з триманням під вартою, і зага-
лом відзначається позитивна тенденція до 
їх зростання. 

«Позитивні досягнення щодо засто-
сування запобіжних заходів у поєднанні з 
результатами декриміналізації відповідаль-
ності за злочини у сфері господарської 
діяльності дозволили істотно скоротити 
число осіб, які утримуються під вартою – 
майже на 35%», – сказав Президент Украї-
ни. 

Вагомою перемогою над правовим 
свавіллям, за словами Віктора Януковича, 
стало істотне зниження загальної кількості 
усіх негласних слідчих дій, які зараз здійс-
нюються в рамках кримінального судочин-
ства. Встановлення чітких термінів прове-
дення досудового розслідування, а також 
періодичний перегляд судом застосованих 
запобіжних заходів дозволив подолати 
негативну ситуацію, коли у нашій державі 
громадяни могли утримуватися під вартою 
упродовж декількох років, очікуючи на роз-
гляд справи судом.

Пригадав Президент України і про 
розширення процесуальних прав та мож-
ливостей захисту, широке застосування 
технічних засобів, скасування інституту до-
даткового розслідування, розширення га-
рантій та прав потерпілих. 

При цьому Янукович не забув прокрити-
кувати органи внутрішніх справ та нагадати 
прокурорам, суддям і міліціонерам про їх 
прямі обов’язки.

«Вимагаю від органів внутрішніх справ 
діяти більш ініціативно та відповідально, 
забезпечивши неухильне виконання та до-
держання всіх законодавчих вимог. Безза-
перечно, практичне запровадження нового 
процесуального законодавства виявить 
проблеми при їх застосуванні. Ми не повин-
ні їх боятися», – сказав Президент.

На думку Віктора Януковича, в основі 
подальшої діяльності має лежати об’єк-
тивний аналіз проблем, які залишаються, 
реалістична постановка цілей та визна-
чення необхідних ресурсів для їх практич-
ного втілення. При цьому першочерговим 
завданням має стати підготовка законодав-
чих пропозицій щодо реформування проку-
ратури.

«Цей процес потребує зваженого під-
ходу, ретельного вивчення досвіду інших 
країн, аналізу можливих наслідків. Подаль-
ші кроки у цьому напрямку мають здійсню-
ватися у співпраці з міжнародними експер-
тами та забезпечити формування в Україні 
сучасного та ефективного органу, наділено-
го обсягом повноважень та інструментами 
для їх реалізації, які відповідатимуть вимо-
гам європейських стандартів у цій сфері», – 
зазначив Президент України.

А наостанок український Президент на-
гадав органам внутрішніх справ, що будь- 
які спроби ігнорування змін, вихолощення 
їхнього змісту, безініціативне та недбале 
ставлення до своїх обов’язків отримають 
відповідну реакцію. І ця реакція буде спря-
мована виключно на користь українського 
народу, але аж ніяк не задля самозбагачен-
ня хтивих правоохоронців.

Марія ВАСИЛЮК. 
Журналіст.

Взимку ми розповідали читачам про те, як дорожники 
в умовах безгрошів’я намагались справитися із сніговими 
завалами. Зійшов сніг, і асфальтове покриття ошкірилось 
до водіїв щербатими ямками. Нещодавно довелось їхати 
вулицями Чернігова. Скажу відверто: їхалось кепсько. Міській 
владі обласного центру є над чим голову ламати. Щоб хоча 
б елементарно засипати всі ухаби, доведеться викроїти не 
один мільйон гривень. У Городні ситуація значно краща. 
Наші дороги, хоч, можливо, і не витримують європейського 
стандарту, але принаймні не претендують на роль гойдалок 
для пасажирів. І все ж їх теж не завадило б підлатати. Бо 
вибоїн на асфальті чимало. Чи робитиметься ремонт? – ми 
запитали  в.о.начальника філії «Городнянський райавтодор» 
А.С.Короткова. Він розповів наступне:

– Нині працівники і техніка нашого підприємства  зайняті 
на дорожніх роботах траси Нові Яриловичі – Чернігів – Київ. Як 
тільки зійшов сніг, Служба автомобільних доріг України визначила 
першочергові завдання і виділила кошти для їх виконання. 
Починаючи з 12 березня, щодня 13 наших фахівців о шостій годині 
ранку виїжджали на автодорогу М-01, де виконували ремонтні 
роботи. Техніка наша перебувала там же. Працювали без вихідних, 
додому приїжджали близько дев’ятої години вечора. Після 
вимушеної бездіяльності взимку для нас така активність – великий 
позитив. Сподіваємось, нинішній рік буде для нас більш позитивним 
у фінансуванні. А, значить, ми зможемо зробити щось для доріг 
району.

На минулому тижні завершився ремонт дороги М-01 для 
працівників філії «Городнянський райавтодор», хоча інші організації 
ще продовжують там працювати. У середу ми почали ремонт дороги 
Чернігів-Сеньківка. Люди і техніка у нас є, виділення ремонтних 
матеріалів передбачено. Так що справлятимемось своїми силами, 
без залучення інших організацій. 

– Доводилось чути, що «Городнянський райавтодор» 
перебуває на межі банкрутства. Якщо це так, то залишається 
тільки дивуватись ставленню держави до таких потрібних 
організацій. Адже дороги є і будуть завжди, їх треба 
утримувати, ремонтувати тощо. До того ж ви – одне з не 
багатьох державних підприємств. Яка ваша думка з цього 
приводу?

– Про банкрутство думати зарано. Дійсно, з рік тому назад нам 
довелось піти на вимушені заходи – здати на металобрухт естакаду 
і колії залізничної гілки, які були списані і знаходились на території 
райавтодору. Кошти пішли на погашення боргів за електроенергію, 
паливно-мастильні матеріали тощо. Але ніяких незручностей ми від 
того не відчуваємо, бо і естакадою, і залізничною гілкою ніхто не 
користувався вже багато років. Не зважаючи на труднощі минулої 
зими та й кількох останніх, ми зберегли техніку, колектив, трудові 
ресурси. Тож маємо надію, що нинішній рік буде для нас кращим 
з точки зору фінансування, а, значить, і наших можливостей. У 
всякому разі банкрутство – не та перспектива, якої ми прагнемо.

Розмовляла С.ТОМАШ.
     

АКТУАЛЬНЕ 
ІНТЕРВ‘Ю        Дорогам латають свиту

22 квітня відбулося засідання прес-клубу «Ділове слово», при-
свячене питанням соціальному захисту громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи. Як відзначалось,  Президент 
України Віктор Янукович особисто контролюватиме процес своє-
часної і повної реалізації положень законодавства щодо забезпе-
чення соціальної захищеності учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, сімей загиблих та постраждалих. 

Катерина Тимощенко, заступник директора Департаменту со-
ціального захисту населення облдержадміністрації – начальник 
управління праці та у справах захисту населення від наслідків Чор-
нобильської катастрофи, нагадала про Меморандум про взаємодію 
та співпрацю, підписаний 14 листопада 2011 року Чернігівською 
облдержадміністрацією, обласним відділенням Українського на-
ціонального фонду допомоги інвалідам Чорнобиля та обласною ор-
ганізацією Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз 
Чорнобиль України» з метою поліпшення соціально-правового та 
медичного захисту постраждалого населення від наслідків Чор-
нобильської катастрофи. Виконання положень Меморандуму пе-
ребуває на особистому контролі голови Чернігівської облдержад-
міністрації Володимира Хоменка.

Через органи праці та соціального захисту населення в області 
реалізується програма соціального захисту громадян, які постра-
ждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на виконання якої у 
2013 році з державного бюджету передбачено 49,8 млн. гривень. 
Понад 80 % виділених коштів за згаданою програмою спрямовуєть-
ся на здійснення доплат за роботу на радіоактивно забруднених 
територіях, надання додаткової відпустки громадянам, які постра-
ждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплату щомісячної 
грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання продуктів 
харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове за-
безпечення продуктами харчування.

Загалом, для осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 

передбачено близько 40 видів пільг та компенсацій. Також, як і що-
року напередодні роковин катастрофи, учасники ліквідації наслід-
ків аварії, потерпілі, діти-інваліди та інші, визначені громадськими 
організаціями, мають змогу отримати матеріальну допомогу. Цього 
року її виплата розпочалась 18 квітня.

На Чернігівщині 7,1 тис. дітей у навчальних закладах, розташова-
них на територіях радіоактивного забруднення, отримують послуги 
з безкоштовного харчування. Для чорнобильців області у 2012 році 
було виділено 2695 путівок для забезпечення санаторно-курортно-
го лікування. Тим не менше, потреба даної категорії населення в оз-
доровленні досі задовольнялася не в повній мірі.

З 1 січня 2013 року набули чинності зміни до Закону України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи» в частині оздоровлення. Катерина 
Тимощенко наголосила, що органами праці проведено підготовчі 
заходи, аби організація оздоровчої кампанії у поточному році була 
успішною. Особлива увага відведена оздоровленню дітей. Щорічно 
до 2 тис. дітей отримують оздоровчі послуги через систему соціаль-
ного захисту.

Голова обласного відділення Українського національного фон-
ду допомоги інвалідам Чорнобиля Євген Сонник та голова Черні-
гівської міської громадської організації «Союз інвалідів Чорнобиля» 
Олександр Анищенко у своїх виступах звернули увагу на ті аспекти 
соціального захисту постраждалих, які нині потребують більшої під-
тримки з боку держави. Позитивно оцінено виконання облдержад-
міністрацією своїх зобов’язань за Меморандумом про взаємодію та 
співпрацю, однак наголосив на важливості повного забезпечення 
в Україні соціальних гарантій, передбачених законом «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи».

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації.

Меморандум виконується
На Городнянщині 

проживає 242 
учасники ліквідації 

аварії на ЧАЕС та 373 
постраждалих від неї

Відповідно до статті 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», пунктів 7, 8 Порядку організації 
громадських та інших робіт тимчасового характеру,  затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175 «Про затвердження Порядку 
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», на виконання розділу 
IX районної програми зайнятості населення на 2012-2014 роки затвердженої рішен-
ням сесії Городнянської районної ради від 27 грудня 2011 року, з метою стимулюван-
ня мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних громадян, інших катего-
рій осіб, для вирішення питань, які відповідають потребам територіальних громад та 
сприяють економічному і соціальному розвитку:

1. Затвердити перелік видів громадських робіт, що мають економічну, соціальну 
та екологічну користь та відповідають потребам громади району на 2013 рік (додаток).

2. Виконавчим комітетам міської та сільських рад:
2.1. У десятиденний термін з дня набрання чинності розпорядження прийняти 

рішення щодо організації громадських робіт у 2013 році на підпорядкованих 
територіях, визначити їх види та роботодавців, за участю яких планується їх 
організація.

2.2. Про прийняте рішення і обсяги фінансування, які передбачені у 2013 році для 
організації громадських робіт,  проінформувати Городнянський районний центр за-
йнятості та роботодавців.

3. Юридичному відділу апарату районної державної адміністрації на протязі п’яти 
робочих днів забезпечити подання розпорядження на державну реєстрацію до Го-
роднянського районного управління юстиції.

4. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату ра-
йонної державної адміністрації забезпечити оприлюднення розпорядження у район-
ній газеті «Новини Городнянщини».

5. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
6. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Городнянської 

районної державної адміністрації від 19 грудня 2012 року № 420 «Про затверджен-
ня Переліку видів оплачуваних громадських робіт та Переліку підприємств, установ 
та організацій, яким рекомендується організувати проведення оплачуваних громад-
ських робіт у 2013 році», 

зареєстроване в Городнянському районному управлінні юстиції 21 грудня 2012 
року за № 39/136.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки  голови 
районної державної адміністрації                                               М.Ф. СИЛЕНКО.

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  № 82 
від  15 квітня 2013 року                         

Про організацію громадських робіт у 2013 році

ПЕРЕЛІК видів громадських робіт, що мають 
економічну, соціальну та екологічну користь 
та відповідають потребам громади  району 

на 2013 рік
1. Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та 

інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни, утримання у 
належному стані цвинтарів, особливо у сільській місцевості.

2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, 
об’єктів соціальної сфери, зон відпочинку і туризму. Ліквідація сміт-
тєзвалищ та снігових заметів в населених пунктах. 

3. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх 
смуг, вирубка чагарників вздовж доріг.

4. Відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, 
русел річок.                               

5. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквіда-
ції наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому по-
рядку відповідно до діючого законодавства України.

6. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам’яток архітек-
тури, історії та культури, заповідників.

7. Роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери: 
шкіл, інтернатів, дитячих дошкільних закладів, спортивних майдан-
чиків, закладів культури і охорони здоров’я, дитячих оздоровчих 
таборів, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого 
віку, притулків для неповнолітніх та інших об’єктів соціальної сфери.

8. Догляд за особами похилого віку та інвалідами, дітьми-сиро-
тами, за хворими у закладах охорони здоров’я. 

9. Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків 
одиноких осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішен-
нями місцевих органів влади.

10. Супровід інвалідів по зору в місця, відвідування яких необ-
хідні їм для повноцінного життя. 

11. Роботи, пов’язані з ремонтом об’єктів теплопостачання та 
водопостачання, вулично-дорожньої мережі.

12. Сільськогосподарські та лісогосподарські роботи, догляд за 
рослинами.

13. Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які мають 
економічну, соціальну та екологічну користь для певної адміністра-
тивно-територіальної одиниці та сприяють її соціальному розвитку, 
мають тимчасовий характер та можуть виконуватися на умовах не-
повного робочого дня.

Керівник апарату районної
державної адміністрації                                             І.П. БЕРЕБЕРА 
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Співробітники СБУ затримали 
двох іноземців за контрабанду 

4 кг канабісу 

У березні ц.р. у пункті пропуску "Сеньківка" 
Чернігівської митниці співробітники Управління СБ 
України в Чернігівській області спільно з прикор-
донниками затримали двох іноземних громадян, 
які намагались контрабандним шляхом перемі-
стити через українсько-російський кордон нарко-
тичний засіб – канабіс.

Під час проведення поглибленого прикордон-
но-митного огляду транспортного засобу у багаж-
ному відділенні автомобіля, у порожнині запасно-
го колеса правоохоронці виявили та вилучили 21 
поліетиленовий пакунок з підозрілою речовиною.

Згідно з висновком експертизи, вилучена ре-
човина загальною вагою понад 4 кг є особливо 
небезпечним наркотичним засобом – канабісом.

Управлінням СБ України в Чернігівській області 
стосовно затриманих осіб відкрито кримінальне 
провадження за ст.305 (контрабанда наркотичних 
засобів в особливо великих розмірах) Криміналь-
ного кодексу України. Згідно з чинним законодав-
ством, контрабандистам загрожує покарання у 
вигляді позбавлення волі від 10 до 12 років.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області.

Розмір виплат за категоріями  особам, які мають право на разову 
грошову допомогу до 5 травня

28 КВІТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
ОХОРОНИ ПРАЦІ

Щоб зберегти 
найцінніше

На сьогодні  рівень професійної захворюваності  все ще зали-
шається  проблемою глобального масштабу. Щорічно на планеті 
реєструється близько 260 мільйонів випадків професійних захво-
рювань.  5 500 смертей у світі на день трапляються саме від них. 

В Україні щороку реєструється від 5 до 8 тисяч професійних 
захворювань та до 10,5 тисяч нещасних випадків на виробництві. 
Порівняно з даними деяких країн Європи та світу у нашій країні по-
казники значно нижчі, хоча умови праці відчутно гірші. Пояснення 
цьому парадоксальному явищу – у недосконалості діючої в Україні 
системи виявлення професійних захворювань, невизнання прин-
ципу пріоритетності медичного обслуговування працюючого насе-
лення, відсутності сучасного діагностичного обладнання. Тому оче-
видно, що вітчизняна офіційна статистика виявляє тільки верхівку 
айсберга професійної захворюваності. Більша частина її, свідомо 
чи не свідомо, не реєструється. 

Сьогодні умови праці на багатьох підприємствах України при-
мушують бажати кращого.  На підприємствах вугільної промисло-
вості, машинобудування, гірничодобувної промисловості, агропро-
мисловості та фермерських господарствах – від 35 до 57 відсотків 
об’єктів, що не відповідають санітарним нормам. Загалом у нашій 
державі тільки 29,1% об’єктів відповідають вимогам таких норм. 
Крім того, недостатньо уваги приділяється дотриманню вимог за-
конодавства та технологічної дисципліни, використовуються шкід-
ливі речовини та технологічне обладнання без належної сертифіка-
ції  та гігієнічної експертизи, маємо низький рівень виробничої та 
особистої гігієнічної культури.

За останні 20 років в Україні система профілактичної медицини 
на виробництві була зруйнована, кількість лікарів зменшилась біль-
ше, ніж у 10 разів. Кількість пунктів охорони здоров’я на підприєм-
ствах стала меншою, ніж у 1928 році. 

На Городнянщині від початку 2013 року не трапилось жодного 
нещасного випадку чи професійного захворювання. Але це якщо 
мовою статистичної звітності. Бо у нинішньому році на підприємстві 
«Правові ініціативи», яке зареєстроване у м.Харкові, а діє на базі на-
шого колишнього льонозаводу, електрик не дотримався вимог тех-
ніки безпеки і у результаті залишився з одним лиш пальцем на руці. 
У минулому 2012 році  у районі трапилось два страхові випадки і 
третій – не страховий, коли чоловік, який жив на території ферми, 
потрапив під трактор у неробочий час. 2011 рік ознаменувався  теж 
двома страховими випадками. Таким чином, ситуацію у Городнян-
ському районі можна вважати стабільною, без тенденції до росту 
негативу. Але, звичайно, хотілося б, щоб нещасних випадків та про-
фесійних захворювань взагалі не було. Адже за кожним з них стоїть 
трагедія людської долі. 

Держава несе значні економічні збитки, пов’язані з відшкоду-
ванням втрати працездатності, інвалідності, лікування потерпілих 
внаслідок професійних захворювань. Крім того, охорона  життя і 
здоров’я працюючих від впливу небезпечних та шкідливих вироб-
ничих факторів має важливе соціальне значення , адже здоров’я 
працівників є національним багатством держави. 

Зважаючи на важливість для всієї країни профілактики не-
щасних випадків  та професійних захворювань, Фонд соціального 
страхування  звертається до керівників і працівників підприємств, 
установ, організацій всіх форм власності, органів виконавчої вла-
ди, органів місцевого самоврядування, профспілкових організацій, 
об’єднань роботодавців із закликом переглянути своє ставлення до 
здоров’я працівників  та зосередити свої зусилля на виконанні ви-
мог Конституції України щодо забезпечення належних, безпечних і 
здорових умов праці. Не забувайте, що належна охорона праці – це 
запорука збереження здоров’я працівників та найціннішого – люд-
ського життя!

В.БЛИННИК.
Начальник відділення виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України. 

Код виплати Категорія Розмір у 2013 
році

216 Інваліди війни I групи 2415,00

217 Інваліди війни II групи 2110,00

218 Інваліди війни III групи 1895,00

246 Інваліди війни I групи (колишні неповнолітні в’язні) 2415,00

247 Інваліди війни II групи (колишні неповнолітні в’язні ) 2110,00

248 Інваліди війни III групи (колишні неповнолітні в’язні) 1895,00

219, 242 Інваліди, прирівняні до інвалідів  війни I групи 2415,00

220, 243 Інваліди, прирівняні до інвалідів  війни II групи 2110,00

221, 244 Інваліди, прирівняні до інвалідів  війни III групи 1895,00

2217, 2218, 
2247, 2248, 
2229, 2245

Учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та інваліди війни I I та    
IІI груп, яким виповнилося 85 років і більше.

2415,00

229, 230, 231, 
245 

Учасники бойових дій, колишні неповнолітні (яким на момент ув׳язнення не виповнилось 18 
років) в׳язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися у 
зазначених місцях примусового тримання їх батьків. 

745,00

238 Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною 2415,00

239, 240, 241, 
251, 252, 253, 
254, 258, 288, 
289

Члени сімей загиблих та дружини (чоловіки) померлих інвалідів війни, дружини (чоловіки) 
померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за 
життя інвалідами, які не одружилися вдруге 

375,00

228, 249, 250, 
286

Учасники війни, колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, 
які були насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників 
боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.

135,00

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

Уточнена інформація про відомості, 
зазначені у декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 
2013 рік Силенка Миколи Федосійовича, першого 
заступника голови райдержадміністрації: у 
власності перебувають дві земельні ділянки 
розміром 20000 кв.м та 928 кв.м

Із затвердженням Концепції реформування і розвит-
ку Збройних Сил України наша держава планує побу-
дувати нову армію європейського типу, професійну та 
мобільну, добре оснащену та підготовлену, спроможну 
адекватно реагувати на сучасні загрози національній 
безпеці.

Згідно Закону України «Про військовий обов’язок і 
військову службу», військова служба є державною служ-
бою особливого характеру, яка полягає у професійній 
діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком 
громадян України, пов’язаній  із захистом Вітчизни. Час 
проходження військової служби зараховується грома-
дянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, 
стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу дер-
жавної служби.

Одним із видів військової служби є  військова служба 
за контрактом осіб рядового, сержантського і старшин-
ського складу.

На військову службу за контрактом приймаються 
громадяни, які пройшли професійно-психологічний від-
бір і відповідають установленим вимогам проходження 
військової служби: військовослужбовці, які прослужили 
на строковій військовій службі не менше трьох місяців, 
громадяни призовного віку, які мають вищу, професій-
но-технічну або повну загальну середню освіту і не 
проходили строкової військової служби, військовозо-
бов’язані, а також жінки, які не мають військових звань 
офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціаль-
ною підготовкою віком від 18 до 40 років.

Військовослужбовцям військової служби за кон-
трактом держава гарантує: стабільне грошове забез-
печення (2100—3500 грн.); безкоштовне медичне 
обслуговування; пільговий відпочинок у санаторіях 
МО України з членами сім’ї; обов’язкове держав-
не страхування; забезпечення житлом (на період 
першого контракту гуртожитком); щорічна основна 
відпустка та інші додаткові відпустки, передбачені 
законодавством;  пільги при вступі у вищі навчаль-
ні заклади України; соціальний та правовий захист 
згідно з чинним законодавством України.

Після закінчення терміну першого контракту  війсь-
ковослужбовцям служби за контрактом надається мож-

ливість:  безкоштовно заочно отримати вищу освіту у 
вищих навчальних закладах, які включені в перелік щодо 
отримання вищої освіти;  стати на житлову чергу для 
безкоштовного отримання житла;  отримати за рахунок 
держави споріднену спеціальність, за якою військово-
службовець може проходити службу як у лавах Збро-
йних Сил України, так і працювати у цивільному житті; 
безкоштовно отримати нову цивільну спеціальність, 
навчаючись на курсах перепідготовки військовослуж-
бовців, які підлягають звільненню з лав Збройних Сил 
України.

Для громадян України, які вперше прийняті на війсь-
кову службу за контрактом, установлюються такі строки 
військової служби в календарному обчисленні: 

– для військовослужбовців, прийнятих на посади ря-
дового складу, – 3 роки; 

– для військовослужбовців, прийнятих на посади 
сержантського і старшинського складу, – 5 років.

Окрема увага приділяється створенню потужного 
сержантського корпусу, оскільки його склад є однією з 
основних складових сучасної професійної армії. Запро-
ваджено багаторівневу систему підготовки сержантсь-
кого складу.

На виконання завдань, які визначені Президентом 
України – Верховним Головнокомандувачим Збройних 
Сил України щодо переходу Збройних Сил України до 
комплектування військовослужбовцями за контрактом, 
Городнянський РВК проводить відбір кандидатів для 
проходження військової служби за контрактом.

Посади, що пропонуються для контрактників:
командир відділення, механік-водій, водій- 

електрик, оператор, стрілець, снайпер, командир 
танку, радист, телефоніст, телеграфіст, діловод, 
начальник електростанції, начальник радіостанції, 
бухгалтер та ін.

Детальну інформацію можна отримати, звернув-
шись за адресою: м. Городня, вул. Чорноуса, 40, Го-
роднянський районний військовий комісаріат. Тел. 
(04645) 2 – 17 – 80, 80971128136, 0933584702.

В.БУБЕНЦОВ.
Військовий комісар району.

ВІЙСЬКО Буде армія 
європейського типу

Го р о д н я н с ь к и й 
райвійськкомат про-
водить відбір канди-
датів для служби за 
контрактом

Останні загальні призови 
у  Збройні Сили України

Згідно Указу Президента України проводиться при-
зов громадян на строкову  військову службу.  З Городнян-
ського  району  намічено призвати 23 юнаки. Для Міні-
стерства внутрішніх справ  комплектування становить 
8 осіб, для Державної спеціальної служби транспорту 
– 2,  а решта  відбувають у сухопутні війська та повітряні 
сили. Цьогоріч в елітних військах з нашого району поч-
нуть службу 4 хлопці: у Президентський полк  піде один 
городнянець, у роту Почесної варти – теж один, а в 101-у 
бригаду охорони Президента – двоє.

Восени пройде останній  загальний призов до лав 
Українських збройних сил  на безконтрактній основі, а 
надалі буде поступово здійснюватися  повний перехід  
на  службу за контрактом.  

Увага! Місячник 
добровільної здачі зброї!

У період із 1 по 31 травня 2013 року на території 
Чернігівської області проводиться «Місячник 
добровільної здачі зброї, боєприпасів і вибухових 
матеріалів». У цей період особи, які добровільно 
здадуть зброю, спецзасоби та боєприпаси, що 
незаконно зберігалися, будуть звільнені від усіх видів 
кримінальної та адміністративної відповідальності. 
Крім цього, якщо йдеться про вогнепальну 
мисливську, газову зброю або спецзасоби, можна 
зареєструвати їх у встановленому законом порядку 
або отримати направлення на продаж.

Звертатись у Городнянський РВ УМВС (вул. 
Шевченка, 24а, 3-й поверх, каб. № 31).
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19 квітня громадськість міста вийшла на весняну 
толоку. Вірніше, громадськість – це голосно сказано, бо на 
окультурення місць загального користування та відпочинку 
громадян вийшли працівники установ, організацій та 
закладів міста, яких було зобов’язано це зробити в 
робочому порядку. 

Колективу управління праці та соціального захисту 
населення випало прибирати  берег Чибрижу від мосту по 
вулиці Радянській до мосту по вулиці Леніна та територію 
поблизу шестиповерхівки. За лічені години повиростали 
купи сміття. Знайома, що мешкає у цьому будинку, вийшла 
до річки. « Може, і я допоможу, -- сказала, -- бо ж знаю, що 
й мій онучок, можливо, пускав паперові літаки з балкону».

 Незабаром купи сміття задиміли на березі річки. 
Отут довелося почути й іншу реакцію окремих мешканців 
шестиповерхівки. Хтось навіть погрожував відзняти 
прибиральників на відеокамеру і поскаржитись куди слід 
– мовляв, у квартирі дихати нема чим, а ви ще й палите. 
Відверто кажучи, така позиція шокувала. Нема, щоб 
«спасибі» сказати робочим людям, які, засукавши рукава, 
у поті лиця гребли те сміттєзвалище, у яке перетворився 
задній двір шестиповерхівки (думається, не без допомоги 
і самих її жителів). А якщо цивілізовано, то весняна толока 
повинна була б зацікавити насамперед і жителів цього 
будинку. Можна було б вийти гуртом і попрацювати перш 
за все на благо самих себе, зібрати по п’ять гривень з 
квартири, найняти машину для вивозу сміття – дивись, 
і диму  у квартирах не було б. Та – зась, бо критикувати і 
скаржитись – це найлегше, що можна зробити. По такому 
шляху ідемо свідомо. Звідки ж нам чекати перемін на 
краще?

С.ТОМАШ.
На знімку: колектив управління праці та соціального 

захисту на весняній толоці.

СУБОТНИК  ЗАДЛЯ  
ХРАМУ

     20 квітня православна громада с.Дібрівне, організова-
на В.Чорною та отцем Василем, вийшла на суботник, щоб 
розчистити місце для будівництва церкви. Охочих до робо-
ти виявилося чимало – 41 людина стала до праці. На рівні з 
дорослими працювали і підбадьорювали всіх діти – Дарина 
Горілько, Катерина і Анастасія Самохіни, Валерія Сорока та 
Андрій Коваленко. 
      Гуртом вони прибрали все сміття та вирізали чагарники 
на місці колишнього клубу. 
– Одразу після Радуниці будемо закладати храм за підтрим-
ки народного депутата Ігоря Рибакова, – сказав отець Ва-
силь.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

Минулої суботи  Всеукраїнську акцію «Зробимо Україну 
чистою!» підтримали  депутати міської ради на чолі з місь-
ким головою А.І.Богданом. Хащі, які залишились після чиї-
хось гулянок, саморобні смітники, взагалі все, що поганого 
понакидала після себе зима, – прибрали.  Городня приче-
пурилась, стала зовсім красунею з побіленими бордюрами, 
причесаними газонами та новими саджанцями. 

Проте,  зрозуміло, що той, хто прибирає біля свого чи 
чужого подвір‘я,  – той не смітить. А дорогою до лікарні під 
лісом довелось спостерігати  таку картину: будинки новень-
кі, гарні, а поряд з ними у придорожніх канавах – купи сміт-
тя. Місцеві мешканці тим не переймаються, роблять вигляд, 
що воно їх зовсім не стосується. Тож довелось за них по-
працювати райдержадміністрації. Кілька тракторних приче-
пів сміття,  вивезених звідти, покращили  загальний вигляд, 
але проблема залишилася нагальною. 

На кладовищі за Свято-Миколаївською церквою  депу-
тати міської ради,  прибираючи листя та сміття, виявили  
старовинний  могильний мармуровий пам`ятник  у вигляді 
дерева з обпиляними  гілками. Колись їх тут було, кажуть, 
два. Кому вони належали, коли поставлені?.. А ще така 
гірка нота. Поряд з братською могилою з прізвищами та  
обелісками  є інша – ніби й огороджена. На ній з  пам`ятних 
знаків – тільки старий пеньок…

* * *
   Активну участь у приведенні  до належного стану те-

риторій приймають і підоблікові Городнянської криміналь-
но-виконавчої інспекції, які відбувають громадські роботи 
у райцентрі та селах району. Разом із працівниками кому-
нальних господарств та сільських рад прибирають сміття, 
насаджують квіти та дерева. Чисті тротуари, гарні клумби  
радують око. Головне, коли суспільно-корисна праця при-
носить не тільки користь, але й задоволення. 

БЛАГОУСТРІЙ

Всім не догодиш

Зробимо Україну 
чистою 

своїми руками!

Минулої суботи Всеук

Прокидається приро-
да. Незважаючи на тур-
боти і проблеми, у кожної 
людини прокидається 
бажання відновити, ство-
рити, покращити. Адже 
коли чисто навколо – 
радіє душа, краще пра-
цюється та відпочиваєть-
ся. 

Добрий почин 
на спільне благо

Незвично у нинішньому році проводився День довкілля 
у Тупичеві. Напередодні на сесії сільської ради було 
прийнято рішення щодо організації вивозу сміття. Адже 
відповідної служби, яка б цим займалась, у нас нема. Цим 
питанням опікувались депутати сільської ради, активісти 
села, керівники установ.

20 квітня робота розпочалась зранку. Всі жителі села  
були дуже вдячні Геннадію Дорошку, Федору Філону, 
Олександру Миткевичу, Петру Шакало, Петру Кулішу та 
Анатолію Дуброві за те, що вони цілий день вивозили сміття 
з вулиць села на сміттєзвалище за його межами. Трудові 
колективи прибирали територію, прилеглу до їхніх установ, 
організацій та закладів, а господарі – біля свої дворів.

Весняна толока, яка допомогла тупичівцям оновити 
своє село, проходила дружно і згуртовано. Відрадно, що 
наші односельці хочуть бачити Тупичів чистим, охайним, 
квітучим. Спільними зусиллями це зробити легко.

 Л.ШОВКОВА.
Сільський голова.

Лісова пожежа – це страшне видовище, трагедія 
лісу, величезні матеріальні збитки державі, а в цілому 
і народу. Під час пожежі гинуть не тільки дерева, кущі, 
трав’яна рослинність, а й звірі, птахи та їх домівки.

Ліс – це величезні багатства зелених кладових 
природи, національна гордість і джерело невичерпних 
благ людини, якщо до нього відноситись бережно. Він 
служить місцем відпочинку для людей. Сотні місцевих 
жителів та гостей в святкові та вихідні дні різними ви-
дами транспорту добираються до його таємних кутків, 
щоб насолодитися свіжістю та красою. Але необхідно 
не тільки користуватися цим даром природи, а ще й 
вчитися охороняти і захищати свого щедрого зеленого 
друга від недбалого поводження з вогнем.

У квітні цього року вже гасили пожежу в урочищі 
«Рудки» біля с. Дібрівне. Горіла на болоті суха трава, за-

палена байдужою людиною, яка не думала, що вогонь 
може перекинутися на лісові масиви.

ДП «Городнянське лісове господарство» у випад-
ку виникнення лісових пожеж несе значні витрати на 
їх гасіння, задіюючи техніку та матеріальні ресурси. Ці 
кошти можливо використати для створення десятків 
гектарів нових лісів.

Шановні жителі! Бережіть ліс від вогню, не до-
пускайте недбалого поводження з вогнем, і ліс віддя-
чить вам своєю прохолодою, дарами і красою!

У випадку виявлення пожежі негайно повідом-
те чергового лісгоспу за номером 2-43-34 або 101 та 
спробуйте підручними засобами загасити пожежу!

А. САПІТОН.
Інженер з охорони та захисту лісу.

Самовільне випалювання тягне за собою 
відповідальність 

З весною  мешканці нашого району починають наводити  порядок, випалюючи залишки бур`янів та іншої рос-
линності. Минулого року у цей же період ставалося по три пожежі у день від горе-прибиральників на кладовищах.  
На жаль, не дійшли ще до нас європейські закони захисту екології та територій. То хоча б побоїмося вогню! Тим 
більше, що згідно статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільне випалювання рос-
линності або її залишків тягне за собою відповідальність.

Просимо вас бути обережними, не випалювати рослинність та не розпалювати багаття в лісових масивах, на 
торфовищах та поблизу будівель.

К.ДЕГТЯРЕНКО.
Старший інспектор районного відділу Управління держтехногенної безпеки.

Оберігаймо зеленого друга

(1,1)  -4- Новини Городнянщини.indd 26.04.2013 8:44:49(1,1)  -4- Новини Городнянщини.indd 26.04.2013 8:44:49



 27 КВІТНЯ  2013 РОКУ    Новини Городнянщини     5

«Весна – пора поетів!»
Саме такою була тема нещодавнього літературно-

го вечора, що відбувся у конференц-залі міської школи 
№2, який було приурочено до дня народження короле-
ви української поезії XX століття Ліни Василівни Костен-
ко. 

Присутні насолоджувались віршами поетеси, які 
читали учні  та вчителі. Власні вірші читали також міс-
цеві  поети Петро Верхуша  та Олександр Татаринцев.  
Яскравим епізодом вечора стали пісні у виконанні  Ва-
лентини  Хмеленок. Бажаючі змогли виявити поетичні 
навички  у  творчому конкурсі зі складання віршика на 
тему весни. 

Цілком імовірно, що у нашому місті  може виникну-
ти  літературне об’єднання, якщо в один  гурт об`єдна-
ються письменники нашого краю. 

Ігор ДУБРОВСЬКИЙ.
Президент учнівської республіки міської 

школи №2.

«МАЙБУТНЄ ЛІСУ – У ТВОЇХ РУКАХ»

СВЯТО  НА  ЛІСОВІЙ  ДІЛЯНЦІ
Пізній старт разом із теплою сухою погодою значно 

скоротив термін лісовідновлювальних робіт – лісівникам 
цьогоріч довелось дуже швидко встигати, поки не підсох 
ґрунт. Та, незважаючи на ці перепони, вони влаштували 
традиційне свято на ділянці, куди запросили давніх 
друзів, почесних гостей та підростаючу зміну. Окрім 
постійних помічників з Городнянського учнівського 
лісництва, прибули на допомогу й вихованці Чернігівської 
обласної станції юних натуралістів, обласного  управління 
лісового та мисливського господарства, районної ради 
та райдержадміністрації. Першою цікавинкою для гостей 
стала уніформа лісових садівників – кашкети з емблемою 
акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» та жилети з написом на 
спині «Я садив ліс». І поки учасники акції знайомились одне 
з одним та приміряли на себе вбрання, організатори заходу 
привітали їх тут таки на галявині.

Керівник учнівського лісництва І.В.Омельченко 
розповіла, що акція проводиться у 77 кварталі 
Староруднянського лісництва, на ділянці площею 1,6 гектара 
буде закладено культуру сосни, перемежовану з березою. 
Привітали присутніх заступник начальника обласного 
управління лісового та мисливського господарства 
Ю.Б.Пономаренко, в.о. голови райдержадміністрації 
М.Ф.Силенко, голова райради Г.Г.Примак, міський голова 
А.І.Богдан, директор обласної станції юних натуралістів 
Л.А.Тригубова та директор ДП «Городнянське лісове 
господарство» В.Ф.Тимко. Привітання були щирими і 
лаконічними, бо ніхто не збирався гаяти час на промови – 
всі прагнули саджати дерева. 

Головний лісничий С.М.Заяць та інженер лісовідновлення 
М.В.Федіна познайомили учасників акції з інструментами 
і технологією посадки сосни та провели інструктаж з 

техніки безпеки праці. Робота закипіла одразу, як було 
дано символічний старт. На ділянці панувала демократична 
атмосфера – змагання не було, лише підтримка і 
взаємодопомога. Певно, настроєм учасників прониклась 
і погода – зранку ласкаве тепле сонечко по-справжньому 
запекло у полудень. Та організатори заходу були готові й 
до цього. Лісівники викотили на ділянку діжку з березовим 
соком і пригостили ним усіх охочих.

Після роботи на учасників чекала навариста лісова 
юшка, а для юннатів лісівники влаштували солодкий стіл. 
Бесіда біля вогнища у свіжому весняному лісі була не менш 
змістовною і цікавою як для шефів, так і для їх підопічних. 
Бувальщини, цікавинки з життя мешканців лісу, багаторічні 
спостереження відкрились для юних лісівників справжньою 
скарбницею знань. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: під час акції.

Відомий нашим читачам журналіст, 
поет, громадський активіст В.О.Ла-
шук 23 квітня відсвяткував свій день 

народження презентацією власної книги. Нова 
поетична збірка «Да будет мир» народилася у 
Лашуках, тому автор вперше представив її на-
шим читачам у міському музеї. У цьому йому до-
помогли співробітники районної бібліотеки На-
талія Чередниченко та Людмила Детина. Вони 
зробили екскурс у творчість митця, читали його 
поезії, цитували фрагменти з творів. 

Читав свої твори і В’ячеслав Олексійович не 
тільки з нової збірки, а за покликом душі – най-
дорожче, вистраждане й миле. Спілкуючись з 
читачами, автор розповів кілька бувальщин зі 
свого життя, підняв завісу навколо таїни натх-
нення, розповів як народжуються поетичні об-
рази. Прозвучало й особливе ставлення до ма-
лої Батьківщини – Лашуків:

– Я живу в миру і в Лашуках! Це село, моя 
домівка, навколишня тиха й мінлива природа – 
то інший вимір мого буття. Тут до мене прихо-
дить особливе натхнення, і дивним чином з’яв-
ляються нові образи, нові ідеї. 

Музична сторінка вечора стала для більшо-
сті несподіваною – виявляється, В.О.Лашук спі-
вавтор багатьох пісень. Цікаво було почути вже 
озвучені вірші в обробці відомих українських 
композиторів та музичних колективів. 

На завершення автор підписав свої книги 
всім бажаючим і сфотографувався на пам’ять з 
учасниками зустрічі.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: такими були учасники зустрічі.

ПОЕЗІЯ  З  ІНШОГО  ВИМІРУ

Для зовнішнього незалежного оцінювання у 2013 році в 
Чернігівській області зареєструвалося 8628 абітурієнтів. При 
цьому частка випускників попередніх років, що планують бра-
ти участь у ЗНО, зросла до 15 %. Найбільше абітурієнтів – на 
тестування з української мови і літератури, (8490). Суттєво 
кількість абітурієнтів обрали фізику та всесвітню історію. І 
далі високою залишається кількість охочих складати тесту-
вання з математики.

Для проходження зовнішнього незалежного оцінювання 
зі світової літератури — предмета, що цього року вперше ви-
носиться на тестування — зареєструвалося 258 абітурієнтів.

Тестування почнеться 3 червня (хімія) та завершиться 27 
червня (світова література). До 5 липня 2013 року буде оголо-
шено результати учасників основної сесії зовнішнього оціню-
вання, до 16 липня — результати абітурієнтів, які братимуть 
участь у додатковій сесії.

Повний графік проведення зовнішнього незалежного оці-

нювання розміщено на сайті Українського та регіональних 
центрів оцінювання якості освіти. 

Серед нововведень цьогорічного ЗНО — можливість по-
дання заяв щодо участі у тестуванні особами, які у поточному 
році навчаються або проживають за кордоном.

Для допуску на пункт тестування абітурієнт повинен мати 
при собі:

– документ, що засвідчує особу, серія й номер якого за-
значені в Сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; 

– сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2013 
року; 

– запрошення-перепустку для участі в зовнішньому неза-
лежному оцінюванні. 

Про особливості ЗНО в цьому році йшла мова на засіданні 
прес-клубу «Ділове слово» 23 квітня.

Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації.

Особливості зовнішнього 
незалежного оцінювання 2013 року

ОСВІТА
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:

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

–1-кімнатна квартира в центрі – 8 тис. у.од., торг. Тел.: 
096-7046131, 063-1462607.

– 2-кімнатна квартира в центрі міста по вул. Чумака. 
Ціна договірна. Тел. 096-1179534, 097-8497565.

– 2-кімнатна квартира в центрі. Тел.: 063-7587684, 
098-9772372.

– будинок 80 кв. м. Є газ, вода, госпбудівлі. Тел. 2-18-
17.

– будинок по вул. Пушкіна, 55, зі всіма госпбудівлями,  
10 соток землі. Газ, вода у будинку. Тел.: 096-2923829, 066-
3737369.

– будинок в с. Макишин. Тел. 2-26-68.
– будинок в м. Городні по вул. Жовтневій, 51/2. Є ділян-

ка, підвал, гараж, вода, газ. Тел. 098-4368002.
–  два будинки в с. Травневе. Тел. 2-11-29, 097-

0571301.
– будинок газифікований в с. Тупичів. Тел.: 2-52-25, 

093-3071462.
– будинок в с. Дібрівне по трасі. Є газ.  Тел. 097-

1795654, 066-6941698.
– будинок без опоряджувальних робіт. Тел. 2-35-09, 

063-1122516.
– будинок. Є газ, вода, ванна. Тел.: 096-5227683, 093-

4617167.
– корова чорно-ряба віком 8 років. Тел. 3-68-97,  098-

4621704.
– корова та гній. Тел. 098-8415307.
– молода дійна корова. Тел. 063-6286249.
– корова віком 9 років; плуг 3-корпусний. Тел. 067-

6486327.
– корова чорно-білої масті. Тел. 096-1256530.
– телиця червоно-ряба віком 1 рік. Тел.: 097-2844476, 

096-7443445.
– корова віком 8 років. Тел. 050-0613297, 096-1131662, 

093-6247333.
– новий кінний плуг і 2-корпусний тракторний плуг 

(заводський). Тел. 050-9243085.
– контейнер на ринку з товаром. Тел. 093-3365584.

Продам робочих кнурів (породисті).
Тел. (097)9794804.

Ремонт гідророзподільників, МТЗ,
 ЮМЗ, Т-150, Т-40, ЕКСКАВАТОРИ 

та НАВАНТАЖУВАЧІ
   м.Чернігів, вул.Шевченка,160-А. Т.:0(462)613-673, 050-313-26-18.

Продам «ЛуАЗ-969» у гарному стані. 
Тел. (068)0928538.

Продам «ВАЗ-2103», 1975 р.в., пофарбована. Ціна 
12000 грн. Тел. (098)4401652.

Продам «ВАЗ-2106» у хорошому стані.
Тел. (098)8291244.

Продам 20 бджолосімей.
Тел. (098)6341950

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.

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
11 квітня пішов з життя наш дорогий і любий чоловік, батько, ді-

дусь Вощенко Леонід Петрович.
Щиро вдячні родичам, друзям, знайомим і всім людям, які під-

тримали нас морально і матеріально.
Нехай ніколи ніяке лихо не переступить поріг вашої оселі.
Доземний уклін вам, люди.

Рідні покійного. 
* * *

Щиро дякуємо сусідам, друзям, колегам – усім, хто підтримав 
нас морально і матеріально в тяжкий час передчасної смерті любого 
батька і дідуся  Семенова Георгія Антоновича.

Нехай береже вас Господь.
Сердечно вдячна сім‘я Семенових.

25 квітня – річниця світлої 
пам’яті

ТАЛАЛАЯ 
Федора Миколайовича

22.08.1936 р. – 25.04.2012 р.
Немає тебе, пустота…
Біль і жаль не покидають серце і 
душу.
Не можу змиритись з тим, що життя 
продовжується без тебе.
Пам’ятаю. Люблю. Сумую.
Вічна і світла пам’ять.

Дружина, діти, рідні.

27 апреля – 40 дней светлой 
памяти

МЕНЯЙЛО 
Геннадия Григорьевича

11.10.1953 г. – 19.03.2013 г.
Ушел из жизни ты мгновенно,
Никто не смог тебя спасти.
Сердце все не верит в горькую 
утрату,
Будто ты не умер, а ушел куда-то.

Скорбящая жена. 

И не забыть, и не вернуть,
Лишь с болью в сердце жить осталось…

27 квітня – півроку світлої 
пам’яті дорогого чоловіка, 

батька, дідуся
НАЙДА Анатолія Васильовича
01.01.1961 р. – 27.10.2012 р.

Ушел от нас ты очень рано,
Оставил дом, родных, друзей,
Оставил нам на сердце рану
И не оставил светлых дней.
Тебя нет с нами – умер жизни 
  колос,

Но сердце не забудет никогда.
Твои глаза, улыбку, голос
Мы сохраним навеки,  навсегда.

Вічно сумуючі: дружина, син, дочка, зять, онука. 

24 квітня – 9 днів світлої 
пам’яті нашого дорогого 

батька і дідуся
СЕМЕНОВА 

Георгія Антоновича
10.07.1937 р. – 16.04.2013 р. 
Життя людське, мов тоненька 
нитка, обривається, зупиняючи 
людину на життєвій дорозі. Пі-
шовши в інший світ, ти залишив 
по собі добру пам’ять. Тепла тво-
го серця і душі вистачало для нас 
усіх. 

Ще трохи прожити на думці було,
Та сонце погасло, за хмари зайшло.
Ти згас, мов зранку світ зорі,
А ми залишилися в журбі.
Коли погляд твій погас і серце перестало битись – 
Цей день найтяжчим став для нас
І нам так важко з цим змиритись.
Хай буде пухом тобі земля, а душі – царство небесне.

Сумуючі сини зі своїми сім,ями.

Рік світлої пам’яті
 РЕУЦЬКОГО 

Анатолія Ілліча
14.12.1953 р. – 25.04.2012 р.

Зачем же злая воля рока
С тобой так обошлась жестоко?
Без тебя на свете очень грустно 
стало,
А ведь еще ты очень жить хотел.
И не забыть, и не вернуть,
Лишь с болью в сердце жить 
осталось.

Сумуючі: дружина, син, мама, 
сестра і племінник. 

Колектив Городнянської школи-інтернату висловлює 
глибоке співчуття працівниці кухні Жаловській А.М. з приво-
ду смерті батька

УДОВИЧЕНКА Миколи Пилиповича.

Колектив Тупичівської школи висловлює глибоке спів-
чуття вчителю Мартиненко О.М. з приводу тяжкої втрати – 
смерті матері

ПАРАСКОВІЇ МАКСИМІВНИ.

Учні 6-Б класу Городнянської гімназії та їхні батьки ви-
словлюють глибоке співчуття класному керівнику Семено-
вій С.М. з приводу смерті  свекра

Георгія Антоновича.

Колектив Городнянського центру зайнятості висловлює 
глибоке співчуття своїй колезі Спешинській Валентині Ана-
толіївні з приводу тяжкої втрати – смерті  матері 

СПОДИ Олександри Фоківни. 

Педагогічний колектив Мощенської школи висловлює 
глибоке співчуття вчителям-пенсіонерам  Євсієнку В.І. і Єв-
сієнко В.І. з приводу тяжкої втрати – трагічної смерті онука. 

– котел комбінований колишнього вжитку. Тел. 2-38-
41.

– бджолині сім‘ї; причіп 2ПТС-4. Тел. 096-8493946.
–  «Престиж». Тел.: 2-20-14, 098-6069232.
– порубані дрова, стовпчики дубові, гній (доставка). 

Тел. 4-01-43, 097-9654301.
– терміново гній, недорого, можлива доставка. Тел.: 

4-01-39, 096-4800472.
– гній. Доставка. Тел. 093-5970279.
– гній. Тел. 2-11-29, 097-0571301.
– гній. (с.Півнівщина). Тел. 096-0815914.
– мотоцикл вантажний «Зубр», дв. 200 см.куб., кар-

дан, задній міст, задня швидкість. Ціна договірна. Тел. 068-
0535186.

– «Ява-350-пенал-люкс» (оригінал), 1990 р.в., пробіг 
8,5 тис.; «Ява-350-капля-6 в» у відмінному стані, 1968 р.в. 
Тел. 096-7580801. 

– трактор МТЗ-80 і картоплесаджалка. Тел. 067-
6495968.

– ВАЗ-21061 у доброму стані (газ-бензин), 1991 р.в. 
Тел. 096-1966107, 097-6372144.

– скутер 2006 р.в. (49.9 см. куб.). Тел. 093-7525826. 
– культиватор навісний, пружинний. Тел. 098-

5244112.
— трактори, преси, картопле-  та зернозбиральні 

комбайни, саджалки, копалки, оприскувачі та інший 
сільськогосподарський інвентар з Польщі. Запчасти-
ни. Доставка. Тел.: (244) 4 42 35, 099 0487886, 096-
2625220.

– дитячий «джип». Тел. 098-5765592.
– випускна сукня, розмір 44-46, яскраво-червоного 

кольору, корсет, пишна нижня спідниця, рукавички, кольє, 
діадема. Тел.: 2-48-28, 063-7425447.

– випускна сукня 44-46 р., василькового кольору, кор-
сет. Тел. 2-30-45, 067-5361878.

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

096-3403112.
– автопричіп до легкового автомобіля з документа-

ми. Тел.: 2-22-48, 096-9134149.

Загублено номерний знак з мопеда. Прошу поверну-
ти за винагороду. Тел. 067-1768211, 2-32-65.

Загублений Державний акт на право приватної влас-
ності на землю серії ЧН №707 від 5 серпня 1997 року, ви-
даний на ім‘я Жаловського Миколи Івановича, ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ.

17 квітня у міській раді відбулась зустріч представників 
громадської організації «Доброчин» (відомої у нашому рай-
оні своєю співпрацею з владою щодо надання допомоги у 
реалізації різних проектів) із активними представниками 
жіночої громадськості Городні. Міський голова А.І.Богдан 
коротко розповів про діяльність «Доброчину» у напрямку за-
лучення позабюджетних коштів на розвиток різних населе-
них пунктів. Зрозуміло, що міський бюджет обмежений і не-
спроможний втілити у життя всі задуми щодо благоустрою 
Городні.  За допомогою ж залучення позабюджетних коштів 
можна зробити багато –  провести каналізацію, обладнати 
стадіон, дитячий майданчик, басейн чи притулок для собак 
тощо. Але для початку необхідно, щоб у місті діяли органи 
самоорганізації населення. Чому вибір упав на жіноцтво? 
Андрій Іванович пояснив, що саме жінки на 80 відсотків 
були головами кооперативів, які створювало населення для 
проведення води, газу тощо. Жінки більш імпульсивні і від-
повідальні в роботі, а  чоловіків значно важче спонукати до 
активності у громадській справі, тим більше новій.

Представники «Доброчину» – Олександр Підгорний і На-

талія Дрозд – розповіли, що у багатьох населених пунктах 
вже є позитивний досвід діяльності органів самоорганізації 
населення. Для їх створення треба небагато – насамперед 
ініціативу і бажання. Тому активним жінкам Городні пропо-
нується взяти участь у семінарі-тренінгу, який інформативно 
озброїть їх щодо можливих шляхів вирішення існуючих про-
блем. Наприклад, можна, заручившись підтримкою різних 
міжнародних фондів, отримати не один мільйон гривень для 
ремонту багатоповерхівок. Знову ж таки для цього потріб-
но, щоб діяли органи самоорганізації населення – хоча б ті ж 
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Перспектива присутніх зацікавила. Депутат міської ради 
Надія Болох поділилась враженнями щодо поїздки у Вінни-
цю за вивченням досвіду. « Там є центр інвалідів, -- сказала 
вона. – Він діє так, що люди з обмеженими можливостями 
працюють так, як у нас не роблять зі здоровими руками і но-
гами». Присутні на зустрічі жінки вирішили підтримати ініціа-
тиву міської ради і «Доброчину» і спробувати втілити у життя 
розроблені разом проекти по покращенню благоустрою на-
шого міста. 

С.ТОМАШ.   

Як відомо, податок з доходів фізичних осіб є голов-
ним джерелом формування місцевих бюджетів. За три 
місяці цього року надходження податку з доходів фізич-
них осіб до місцевого бюджету склало 4493,5 тис. грн., що 
на 11,4% (458,6 тис. грн.) більше у порівнянні з аналогіч-
ним періодом минулого року. Проте значна частка коштів 
продовжує залишатися у «тіні». Деякі роботодавці, роз-
раховуючись з найманими працівниками, документально 
показують сплату мінімальної заробітної плати, або й ще 
менше, а решту виплачують поза касою. Заробітну плату 
в «конвертах» без перебільшення можна назвати однією 
з найбільших на сьогодні перепон в економічному та со-
ціальному розвитку держави. До того ж вона позбавляє 
людину соціальної захищеності: старих людей – пенсій, 
хворих – лікарняних, а безробітних - грошової допомоги. 

З початку 2013 року працівниками Державної подат-

кової інспекції у Городнянському районі спільно з  праців-
никами органів РВ УМВС, управління праці та соціального 
захисту населення, центру зайнятості було здійснено 9 
рейдів-перевірок приватних підприємців щодо виявлення 
незареєстрованих найманих працівників. Таких було ви-
явлено 15. У сфері роздрібної торгівлі – 11 осіб, в лісовій 
галузі – 2 особи, у сфері вантажних перевезень – 2 особи.

Всі незареєстровані наймані робітники були за-
реєстровані в Городнянському районному центрі зайня-
тості.

 Звичайно, не від хорошого життя платники податків 
погоджуються отримувати заробітну плату в «конверті». 
Проте слід пам’ятати, що така зарплата сьогодні – це жит-
тя без гарантій та впевненості завтра.

І.НЕВРОВА.
Начальник ДПІ у Городнянському районі.

ЗУСТРІЧІ

раді відбулась зустріч представників талія Дрозд – розповіли, що у багатьох населених пунктах 

Зарплата в «конверті» – життя без гарантій та впевненості
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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.

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.

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

м. Чернігів. Тел. 099-6511774.

Внимание!
В воскресенье, 28 апреля, на рынке будут реали-

зовываться мед из южных регионов Украины, одеяла 
из натуральной овечьей шерсти (полуторные, дву-
спальные,  «евро», детские) и лук-севок. 

Приглашаем приобрести товары!

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

093-6211312.

Адвокат.

Від щирого серця вітаємо з днем народження дорогу 
нашу матусю, бабусю Надію Олексіївну ХАЙЛУК з с. Дроз-
довиця.

Матусю наша рідна, бабусю дорогенька,
Вітаєм з днем народження тебе!
Бажаєм тобі щастя і кріпкого здоров’я,
Хай Бог тебе повсюди береже!
Спасибі тобі, рідна, за те, що нас зро-

стила,
Спасибі і за ласку, спасибі й за любов.
Живи на білім світі не менше сотні років,
Щоб світ тобі всміхався знов і знов.

З повагою всі рідні.

Шановні батьки!
Діти застрахованих осіб мають можливість 
на оздоровлення за рахунок коштів Фонду

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпо-
чинок дітей» розпочато підготовку до оздоровлення дітей району 
влітку 2013 року. 

Як і в попередні роки, одним із напрямків залишається оздо-
ровлення дітей за рахунок коштів Фонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності. Влітку 2013 року планується 
оздоровлення 182 дітей в дитячому оздоровчому закладі «Полі-
сяночка» м. Городня. 

I  зміна працюватиме з 25.06.2013 по 15.07.2013 року; II  зміна 
– з 19.07.2013 року по 08.08.2013 року.

Оплата вартості путівки для працюючих батьків буде знижена 
за рахунок коштів Фонду на суму 882 грн.

Діти застрахованих осіб та пільгових категорій: діти-сироти, 
діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти, які перебу-
вають на диспансерному обліку, знову мають можливість отрима-
ти пільгові путівки за 10 відсотків повної вартості. 

Вартість оздоровчих путівок у 2013 році за межі області та 
на південний берег Криму становить від 3 тис. грн. до 3,5 тис. 
грн. Переважна більшість сімей не мають фінансових можливо-
стей оплатити повну вартість путівки. Лише спільними зусилля-
ми батьків, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності, профспілкових організацій ми зможемо зробити 
літній відпочинок дітей не тільки приємним, але й корисним. 

Тел. для довідок: 3-12-36, 3-12-38. 
Т.ЄРМОЛЕНКО. 

Директор Корюківської МРВД ЧОВ ФСС з ТВП              

28 квітня святкуватиме свій 55-річний ювілей Віктор Ва-
сильович  ВАСИЛЕНКО з с. Малий Дирчин.

Ми Вас з ювілеєм щиро вітаємо,
Добра і радості бажаємо!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелеться в житті.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
І в серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

З повагою: друзі.

Райспоживспілка здає в оренду: кімнату по вул. 
Леніна, 3; два відділи по вул. Чорноуса,3 та склад-
ське приміщення по вул. Вокзальній, 4а.

За довідками звертатися: м. Городня, вул. Леніна,3. 
Тел. 2-19-76, 067-4611524.

Моложавська сільська рада  Городнянсько-

го району Чернігівської області повідомляє, 
що рішенням 21 сесії Моложавської сільської ради від 
28.12.2012 року затверджено технічну документацію з 
грошової оцінки земель в селах Студенець, Картовецьке, 
Перерост, Залісся Моложавської сільської ради Город-
нянського району Чернігівської області. 

Дана технічна документація використовуватиметься 
для розрахунку державного земельного податку, оренд-
ної плати та держмита.

Рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року. 

Городнянське управління ЖКГ повідомляє: 
абоненти, які мають лічильники холодної та гарячої води, вста-

новлені зі строком установки більше 3-х років, повинні провести їх 
повірку. 

Повірочні центри знаходяться в м. Чернігові за адресами: вул. 
Бєлова, буд. 2, кім. 21 ТОВ «Водосервіс плюс». (Тел.: 022-673999, 
0222-30-06-2) та ТОВ «Облтеплокомуненерго», вул. 50 років 
ВЛКСМ б. 7А. (Тел. 022-724-109).

У разі не проведення повірки лічильника протягом одного мі-
сяця з дати закінчення міжповірочного інтервала, оплата за спожи-
ту воду буде  нараховуватися згідно діючих норм. 

За роз’ясненнями звертатися по тел. 2-17-54, 2-15-73.        

Магазин «Наталі» 
(критий ринок)

Пропонуємо побутову техніку, метало-
пластикові вікна, вхідні двері, газові кот-
ли, колонки, водонагрівачі. 

Тел.: 2-48-96, 093-8711162. 

З поверненням 
додому, Валеро!

Минулого тижня разом із своєю мамою Тетяною Бори-
сівною повернувся додому Валерій Дейнеко. Ми вже писа-
ли  у «Новинах Городнянщини»   про необхідність термінової 
операції для нього. Підлітку у березні  цього року виповни-
лось 17 років. Він вів здоровий образ життя,  займався спор-
том. Уроджена патологія призвела до інсульт-гематоми  у 
головному мозку,  потрібне було  термінове хірургічне втру-
чання. Операцію  зробив йому у  Київському науково-прак-
тичному центрі ендоваскулярної нейрорентгенохірургії 
академії медичних наук України завідуючий відділенням, 
кандидат медичних наук, лікар вищої категорії Д.В.Щеглов. 

Зараз хлопець почувається нормально, вже побував у 
школі, де його радо зустріли   друзі та вчителі. Саме вони 
та їхні  батьки прийшли першими на допомогу у зборі ко-
штів, який проводився по  всій Городнянщині. Допомагали 
усі: сусіди, близькі, знайомі і незнайомі люди. Почувши про 
тяжку ситуацію, не залишився осторонь і народний депутат 
України  Ігор Рибаков. Увечері  працівники штабу повідоми-
ли його про збір коштів,  а на другий  день  батько Валерія 
--Олександр Федорович – вже отримав їх у Городні, щоб  
швидко відправити у Київ. 

-- Неможливо передати словами, як наша родина   вдяч-
на усім, хто допоміг  у лікуванні  сина, хто, можливо, відри-
ваючи кошти від своєї сім`ї, передав їх нам, подарувавши  
нашій дитині другий день народження, а нам, його батькам 
-- щастя бачити сина живим і здоровим, -- говорить Тетяна 
Борисівна. -- Дякуємо від щирого серця усім мешканцям 
Городнянщини, які не пройшли повз  наше лихо, допомог-
ли врятувати Валеру! Окреме спасибі  народному депутату 
Ігорю Рибакову, який так швидко відгукнувся на  прохання 
допомогти!  Господь віддячить усім їм за добру справу, за 
співчуття та доброзичливість! Вітаємо усіх земляків з насту-
паючим  святом Великодня!  Хай  завжди буде з нами  бла-
гословення Господнє!

На знімку: Валера Дейнеко з мамою -- вже вдома.

До 1025-ліття хрещення Русі
День Хрещення Русі відзначається 28 липня, в день 

пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира.
На Україні День Хрещення Русі є державним святом з 

2008 року. Міжнародна громадська організація «День Хре-
щення Русі» з 2007 року проводить щорічні урочистості 
з нагоди цього свята в столицях Росії, України і Білорусі. 
Цього року очікуються великі святкування: від Камчатки, 
де розпочнеться  хвиля  церковних  дзвонів у православних  
храмах, вона піде  до Ужгорода й далі, адже наше право-
слав’я — це наші прабатьки, які надали перспективу істо-
ричному розвитку Києва, всього східного слов’янства на 
тисячоліття вперед.

Президент України Віктор Янукович наголосив, що 
1025-річчя хрещення Київської Русі має бути відзначене на 
найвищому рівні,  тому до святкової дати необхідно впоряд-
кувати території та релігійні об’єкти, пов’язані з історією та 
християнською традицією.

У рамках святкування 1025-річчя Хрещення Русі органі-
затори планують провести також кілька освітніх проектів, 
зокрема, конкурс дитячого малюнка, присвяченого темі 
Хрещення Русі, та конкурс шкільних творів.

Ми – українці
14  квітня у Бутівському будинку культури відбувся що-

річний творчий звіт художньої самодіяльності. Цього року 
він був представлений у вигляді конкурсно-розважальної 
програми «Українкою ж я народилася». Святкове дійство 
розпочалося виступом жіночого пісенного ансамблю  у на-
ціональних костюмах.

Потім у супроводі  музики  на сцені з`явились усі учасни-
ки конкурсу. Тут були представлені різні вікові категорії -- від 
сільського голови В.В.Холій до випускниці школи Катерини 
Дудко. Концерт провели директор школи Ю.М.Гриценко і 
його заступник по виховній роботі Н.О.Швець. 

Конкурсантки показали себе щирими українками, які ні  
на хвилиночку не давали змоги глядачам засумувати. Кон-
курси ж були по-справжньому жіночні: спеленати немовля, 
заспівати пісню, продемонструвати свою кращу страву. Усе  
жіноцтво справилось  з цим блискуче, ще раз підтвердивши 
те, що має безліч здібностей. А в кінці програми  фольклор-
ний колектив у складі шести чоловіків виконав акапельно 
кілька народних пісень.

Поважне журі у складі завідуючої районним відділом 
культури туризму О.Є.Биховець,  виконуючої обов`язки  ди-
ректора районного будинку культури  Т.І. Шатило та завуча 
школи С.О. Кожем`яченко дали гідну оцінку виступам, щиро 
подякували  талановитим аматорам. 

В. НАГОРНИЙ.
с.Бутівка.

Запрошуємо в перукарню «Ніка», 
що в районному Будинку культури.

Працюємо з 9.00 до 17.00 без перерви.
Вихідний – понеділок.
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