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Шановні охоронці державних 
рубежів!

Щиро вітаємо вас із 
професійним святом – Днем 

прикордонника!
У вашій нелегкій службі, щоденній пра-

ці, що потребує високого професіоналізму, 
неослабної пильності та мужності, органічно поєднуються кращі 
традиції минулого і вимоги сьогодення. За роки незалежності 
вдосконалилися орієнтири та моделі охорони державного кордо-
ну, впроваджено сучасні технології забезпечення діяльності при-
кордонних служб.

Вимогливим іспитом для вас кожного дня є забезпечення не-
доторканості державного кордону та вміння налагоджувати ефек-
тивну роботу по виконанню поставлених завдань. 

Бажаємо й надалі гідно захищати інтереси своєї країни, зраз-
ково виконувати службовий і громадянський обов'язки.

Щастя, добра й благополуччя вам і вашим родинам.
М. СИЛЕНКО.   Г. ПРИМАК.
В.о. голови райдержадміністрації. Голова районної ради. 

Шановні охоронці державних 
рубежів! Дорогі ветерани-

прикордонники!
Прийміть мої сердечні  та щирі 
вітання з нагоди професійного 

свята – Дня прикордонника.
Військова служба – героїчна праця, а 

служба прикордонника – щоденний подвиг.
Прикордонні війська України,  спираючись 
на славні традиції і досвід усіх поколінь за-
хисників рубежів, стали важливою ланкою 
в системі зміцнення національної безпеки, 
захисту політичних, економічних і військо-
вих інтересів незалежної України.

Цього святкового травневого дня висловлюю глибоку вдяч-
ність вам, дорогі ветерани прикордонної служби. Ваша мужність і 
життєва мудрість, ставлення до ратного і громадського обов’язку 
– яскравий приклад для наслідування підростаючим поколінням. 
Сердечна вам вдячність і шана!    

Щиро вітаю всіх, хто своє життя присвятив захисту кордону, 
хто сьогодні стоїть на сторожі державної безпеки України. Бажаю 
вам міцного здоров›я, творчої наснаги та оптимізму, нових успіхів 
у благородній справі вірного служіння українському народові.

Тепла, затишку та добробуту вам і вашим родинам!
З глибокою повагою і щирими побажаннями – 

народний депутат України,  прикордонник    Середньо-
азіатського прикордонного округу  (1971 – 1974 р. )                             

Михайло  ЧЕЧЕТОВ.

Під знаком 1025-ліття 
хрещення Русі

Цьогорічний Міжнародний молодіжний фестиваль «Друж-
ба» в с. Сеньківці буде складовою частиною плану державних 
заходів підготовки та відзначення 1025-річчя хрещення Ки-
ївської Русі. Відповідним розпорядженням Кабінет Міністрів 
України затвердив цей план. Фестиваль проводитиметься 
також за участю християнських конфесій. Серед багатьох 
мистецьких заходів для його учасників будуть влаштовані ви-
ставки церковних реліквій, виступатимуть духовні хори, від-
будеться конкурс церковних дзвонів.

Як відомо, цього разу господарем фестивалю буде Чер-
нігівщина. Тож організаторами всіх заходів виступають об-
лдержадміністрація і Міністерство культури.

* * *
22 травня у райдержадміністрації відбулось засідання 

організаційного комітету з питань проведення фестивалю 
«Дружба-2013». На ньому обговорювались ресурси та шляхи 
втілення всіх завдань, пов‘язаних з організацією фестивалю.

28 ТРАВНЯ – ДЕНЬ ПРИКОРДОННИКА

ХОРОБИЧІ: 
ЧОЛОВІЧИЙ  ПІДРОЗДІЛ

Щодня прикордонники перевіряють кілька поїздів, кожен 
з яких, на думку інспектора 1 категорії, старшого прапорщика 
Ю.В.Коробка, справжня скринька Пандори:

– Звичайний пасажирський вагон сконструйований таким 
чином, що у ньому місць для схованок більше, ніж очевидних 
і легкодоступних частин. Саме тому прикордонний контроль 
здійснюється силами спеціальних оглядових груп, до складу 
яких входять спеціалісти-техніки, досвідчені кінологи, па-
спортисти. Разом з прикордонниками працюють митники, 
співробітники ветконтролю та фітосанітарної служби. 

І хоч перевірка поїзда триває всього півгодини, при цьо-
му у вагонах не відчувається штовханини чи метушні. Привітні 
хлопці у парадній формі перевіряють документи, спілкуються 
з провідниками та начальником поїзда, ненав’язливо прохо-
дять кінологи із симпатичними вихованими собаками, техніки 
відкривають панелі, оглядають блоки акумуляторів. По вну-
трішньому радіо лунає спеціальна програма, яка розповідає 
про правила перетину державного кордону. Більшість паса-
жирів проходять процедуру прикордонної перевірки спокій-
но, і навіть якось буденно.

– Зазвичай нервують ті, хто перетинає кордон вперше, чи 
має нечисте сумління. До таких мандрівників ми придивляє-
мось пильніше. Саме так недавно виявили контрабанду ви-
робів зі срібла, які громадянка Росії намагалася перевезти у 
пакеті із соком. Коли інспектор взяв пакет до рук, останній ви-
явився набагато важчим за звичайний. Додаткову вагу йому 
надали більше 100 ювелірних виробів. – розповів Ю.В.Короб-
ко. 

У міжстелевий простір також ховають контрабанду. Тільки 
за останній місяць техніки виявили кілька спроб незаконного 
перевезення товарів від фото-аксесуарів до предметів культу 
(іконки, ладанки тощо), а під матрацами знаходять електро-
шокери. 

У пошуку наркотичних, психотропних і вибухових речовин 
неперевершено працюють собаки. Чотирилапі прикордонни-
ки служать поряд із людьми, хоч форму і не носять.

 – Ретривер Претті (за родоводом, а по-простому «Люб-
ка») має ритм життя, схожий на мій. Вдома вона займається 
своїми справами – гуляє та відсипається. Тільки-но збирає-
мось на роботу – вона стає більш дисциплінованою та уваж-
ною і повністю переключається на діловий лад. Знає – попе-
реду пошук, а потім – обов’язкове тренування, – розповідає 
начальник кінологічного відділення старший прапорщик Д.М.
Матвієнко. Він – один із найдосвідченіших прикордонників 
пункту, двократний переможець кінологічних змагань Північ-
ного регіонального управління прикордонної служби 2007 та 
2008 років, кавалер медалі «100 років з дня народження Героя 
Радянського Союзу М.Ф.Карацупи». Своїми досягненнями 
кінолог завдячує своєму першому напарнику – вівчарці Гра-
фу, з яким він і починав службу. Нинішня напарниця Дмитра 
- Претті (Любка) також вже титулована собака: відмінниця на-
вчання, краща у групі, здала випускні екзамени достроково. 
Працює стабільно добре, хоч іноді, між перевірками, може 
відлучитися на сусідній ставок поплавати.

Закінчення на 4 стор.

Жінки вже давно освоїли чоловічі професії. У нашому районі не-
мало їх присвятили себе прикордонній службі, однак на міжнарод-
ному пункті контролю залізничного сполучення у Хоробичах служать 
виключно чоловіки. Керівництво відділу прикордонної служби «Дере-
вини», якому підпорядкований пункт, пояснює це тим, що режим ро-
боти прикордонника на залізниці не жіночий, він значно суворіший. 

Фахівці з перевірки документів О.ДЕРКАЧ, О.ЛЯШЕНКО, Ю.КО-
РОБКО, А.ПРИХОДЬКО, Ю.АНТОНЕНКО крокують пероном.

ДЕПУТАТСЬКА ОПІКА
Відповідно до Закону України «Про статус народного 

депутата України», на виконання рішення депутатської 
фракції Партії регіонів у Верховній Раді України народного 
депутата України МІРОШНИЧЕНКА Юрія Романовича 
закріплено за одномандатним виборчим округом №207 у 
Чернігівській області.
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Опозиція 
провалила акцію 

«Вставай, Україно!» 
Суботня акція «Вставай, Україно!», що відбулася 18 

травня в Києві і була задумана як кульмінація аналогічних 
акцій у низці обласних центрів західної і центральної ча-
стини України, наочно продемонструвала всі проблеми 
нинішньої української опозиції. Адже фактично акція не 
відбулася в тому вигляді, в якому, скоріш за все, була за-
думана в штабах опозиційних партій. І справа тут зовсім не 
в тому, що опозиційний захід, який гордо претендував на 
грандіозність, фактично розчинився на тлі «Дня Європи» і 
«антифашистського маршу», організованого провладною 
«Партією регіонів».

А справа насамперед в явній нездатності вельмиша-
новних опозиціонерів до елементарної організації на фоні 
вельми великих амбіцій трійки опозиційних лідерів - Арсенія 
Яценюка, Олега Тягнибока та Віталія Кличка. Зібрати на ак-
цію в Києві трохи більше шести тисяч чоловік при претензії 
на представлення інтересів половини України - це безумов-
ний провал. Звідси висновок: насправді опозиція не пред-
ставляє інтересів тієї доброї половини країни, на підтримку 
якої вона претендує. Це і не дивно. Адже, як всі можуть пе-
реконатися на прикладі акції «Вставай, Україно!», опозиція 
зовсім не здатна до креативу (навіть назва цієї акції нага-
дує назву ранкової телевізійної програми одного відомого 
і зовсім не опозиційного телеканалу). Навіть блазенський 
БТР з морквою, створений як антипіар проти опозиції, ви-
глядає значно креативніше порівняно із тим банальним 
стовпотворінням з черговим дублюванням всім набридлих 
банальностей, яке тільки і може запропонувати українцям 
опозиційна трійка. Лідери опозиції міркують дуже примітив-
но і передбачувано: оскільки змогли прийти до влади завдя-
ки масовим акціям у 2004 році – отже, цю ж успішну практи-
ку потрібно застосувати знову. Влада лише радіє подібній 
безпорадності опозиції. І зовсім непереконливо виглядають 
виправдання опозиціонерів про те, що на акцію прийшло 
так мало людей,бо, мовляв, влада затримувала автобуси і 
скасовувала потяги на Київ. Якби опозиція дійсно користу-
валася такою підтримкою, про яку вона заявляє, то в одно-
му тільки тримільйонному Києві можна було зібрати більше 
людей, ніж було в суботу.

Зрештою, мабуть, щоб пом'якшити конфуз, голова 
фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що наступ-
на акція протесту опозиції в Києві і у всіх містах відбудеться 
в День Незалежності, 24 серпня. А що, власне кажучи, змі-
ниться до того часу? Якщо акція дійсно відбудеться, все, 
напевно, буде точно так само.

І тому виникає цілий перелік питань до опозиції. Схоже, 
що акція «Вставай, Україно!» була придумана "на ходу". Нія-
кі меседжі, ніякі бажані результати акції просто не були про-
думаними. Для народу подібні дійства не мають сенсу. Тому 
не дивно, що підтримка акцій опозиції настільки мінімальна 
у всіх містах, включно із столицею. Шановним опозиціоне-
рам варто було би проявити кмітливість, шукати нові неор-
динарні форми протесту. Втім, схоже, що протести, як такі, 
їх зовсім і не цікавлять. Протести – доля простих українців. А 
лідерам опозиції потрібна влада. І протести для них – лише 
інструмент для отримання цієї влади. Втім, як і самі про-
тестувальники. Ось тому ніхто не йде на заклик опозиції в 
якості «масовки». Люди їм просто вже не вірять.                     

                                                               Сергій МИКУЛИНЕЦЬ.
 Журналіст.

Про визнання розпорядження 
голови райдержадміністрації 
таким, що втратило чинність

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про адміні-
стративні послуги» та з метою приведення нормативно-правових 
актів голови районної державної адміністрації у відповідність до 
чинного законодавства України:

1. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження 
голови районної державної адміністрації від 14 лютого 2012 року 
№ 45 «Про затвердження стандартів надання адміністративних 
послуг», зареєстроване Городнянським районним управлінням 
юстиції 21 лютого 2012 року за № 3/100, та стандарти надання 
адміністративних послуг, зареєстровані за №№ 4/101, 5/102, 
6/103, 7/104, 8/105, 9/106, 10/107, 11/108, 12/109, 13/110, 
14/111, 15/112, 16/113, 17/114, 18/115, 19/116, 20/117, 21/118, 
22/119, 23/120, 24/121, 25/122, 26/123, 27/124, 28/125, 29/126, 
30/127, 31/128, 32/129, 33/130, 34/131, 35/132.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

М. СИЛЕНКО.
В. о. голови районної державної адміністрації.  

Кожен се-
лянин повинен 
працювати ле-
гально, оскіль-
ки це гарантує 
йому забезпе-
чену старість. 
Створити такі 

умови поклика-
ний законопро-

ект народного 
депутата Украї-

ни Ігоря Риба-
кова. Документ 

спрямований 
на боротьбу з 
безробіттям, 

на відродження 
українського 

села.   
В Україні стає все більше сіл-примар з хатами-пустками. 

В таких населених пунктах проживає не більше 3-4 чоловік. 
До повного вимирання один крок. Причина — тотальне без-
робіття, що вразило сільську місцевість. Офіційна статисти-
ка говорить, що із тисячі селян працевлаштовані лише 150. 
Більшість з них — працівники соціальної  сфери: вчителі, 
лікарі, медсестри і т.д. Інші можуть прогодувати сім'ї, пра-
цюючи по найму у фермерів або на місцевих агрофірмах. 
Але їх власники не спішать офіційно оформляти трудові від-
носини, чим економлять на податках. Тому селяни працю-
ють неофіційно, і нічого доброго їм це обіцяє. Вони прире-
чені отримувати мінімальну пенсію, адже без оформлення 
трудової книжки, стаж за роботу на власному городі їм не 
нараховується. Звичайно, селянин може самостійно укла-
сти договір з Пенсійним фондом і щомісяця платити туди 
32% від мінімальної зарплати. Та тільки де взяти гроші, якщо 
«живої копійки» немає, а годує селянина власний город та 
худоба?        

 Отримати допомогу по безробіттю жителям села прак-
тично неможливо. Адже, маючи земельний пай чи город, 
вони формально вважаються працевлаштованими. Щоб 
стати на облік на біржу праці, селянин повинен мінімум рік 
працювати на своєму паї, а потім доводити, що діяльність 
малоприбуткова. Зробити це дуже важко.    

 Народний депутат Ігор Рибаков знає, як покінчити з без-
робіттям на селі і забезпечити жителям достойну старість, 

при цьому ще й наповнювати місцевий бюджет. У Верховній 
Раді ним зареєстровано законопроект щодо забезпечен-
ня зайнятості сільського населення і утримання соціальної 
сфери села.   «Той, хто експлуатує селянську землю, по-
винен запропонувати її власнику-селянину достойні умо-
ви праці, — наголосив Ігор Рибаков. — Мій законопроект 
дозволить встановити чіткий норматив робочих місць для 
кожного фермерського господарства і кожної агрофірми. 
Тобто, підприємець зможе користуватися землею, лише 
створивши певну кількість робочих місць. Норматив зале-
жатиме від масштабів діяльності підприємства».  

Народний депутат впевнений, що таке рішення дозво-
лить зупинити деградацію сіл.  

«Люди у селах не бачать перспектив, — говорить Ігор 
Рибаков. — Нелегально батрачити погоджуються одиниці, 
інші — їдуть у пошуках кращої долі до міст. З 1991 року в 
Україні вимерло 640 сіл. Серед лідерів Чернігівська, Полтав-
ська, Житомирська області. Це саме ті регіони, котрі раніше 
славилися своїми сільськогосподарськими традиціями. Такі 
тенденції є загрозою усьому агропромисловому комплексу 
і майбутньому країни».  

За словами народного депутата, важливо дати відчути 
селянам, що вони можуть реалізувати себе у рідному селі, 
де можуть щасливо жити не тільки вони, а й їхні діти та ону-
ки. Ігор Рибаков запевняє, що його законопроект — ключ до 
такого майбутнього.  «Підприємці, які використовують се-
лянську землю, стануть більш відповідальними. Припинить-
ся безжальна експлуатація природних ресурсів та людей. 
Фермер думатиме, як підвищити рівень знань найманих 
спеціалістів і покращити їх матеріальне становище», — про-
гнозує автор законопроекту. 

 Від впровадження такого закону в життя виграє не 
тільки конкретний селянин, а й уся сільська громада.  «Не 
секрет, що головна стаття доходів сільських бюджетів скла-
дають податки від доходів фізичних осіб. Наприклад, у селі 
2 тисячі жителів, з яких тільки 120 працевлаштовані. Якщо 
50% селян працюватимуть легально і отримуватимуть зар-
плату на рівні 2000 гривень, сільський бюджет додатково от-
римає 520 тисяч гривень на рік. За них можна благоустроїти 
населений пункт, виконати соціальні програми, фінансувати 
школи та лікарні. Сільські громади матимуть свободу та са-
мостійність», — упевнений Ігор Рибаков.

Політик закликає усіх колег по парламенту підтримати 
цей важливий законопроект.   «Майбутнє українського села 
у наших руках, — заявив Ігор Рибаков. — Будуть наші села 
й далі вимирати чи перетворяться на самодостатні одини-
ці? Наш обов’язок допомогти селянину знайти впевненість 
у завтрашньому дні. І тоді наші села отримають шанс на 
відродження, а Україна стане процвітаючою країною». 

В.МИХАЙЛОВА.

Ігор Рибаков: «Наш обов’язок допомогти селянину 
здобути впевненість у завтрашньому дні»

Перший приїзд у Городню народного депутата по ви-
борчому округу №207 Ігоря Рибакова 13 травня і його 
ділова зустріч з керівництвом району і міста та сільськими 
головами, обговорення проблем району і визначення пріо-
ритетних напрямів співпраці знайшли широкий розголос у 
громадськості. Більшість учасників ділової розмови відзна-
чають щирі наміри народного депутата заявити про себе в 
районі конкретними справами, допомогти вирішити вузлові 
проблеми, що нагромадились. Депутат добре обізнаний з 
ситуацією в державі, з «больовими точками» в економіці, в 
тому числі і в аграрному секторі. Його законопроекти є кон-
кретною відповіддю на виклики сучасного етапу. 

У владних структурах району обмірковують депутатсь-
кі можливості Ігоря Рибакова, щоб у тісній співпраці з ним 
використати на благо жителів району. Розроблено і подано 
на його розгляд три автобусні маршрути, графіки вуличного 
освітлення в селах, грейдерування і висипки доріг та вико-
нання інших завдань, про які йшлося на зустрічі з депутатом.

Наш кореспондент попросив кількох учасників зустрічі 
поділитися думками. Ось що вони відповіли:

А.І. БОГДАН, міський голова: – Якщо людина нам 
пропонує допомогу, якщо вона бачить шляхи вирішення 
багатьох вузлових проблем, причому в наших інтересах, 
заради блага наших людей, то таке прагнення треба вітати. 
Нам треба чітко скоординувати всі дії, щоб реалізувати всі 
задумані плани. Особисто я зрозумів: цей народний депутат 
буде сам плідно працювати на благо округу і нас усіх зму-
сить.

В.В. СЕРГІЯНСЬКА, сільський голова, Великодир-
чинська сільська рада:  – Я сподіваюсь, що дорога між Ма-
лим Дирчином і Великим Дирчином у найближчі роки буде 
впорядкована, і весняний розлив річки Снов їй не зашко-
дить. Звичайно, мати в селі моторний човен для переправи 
через річку теж необхідно. Я думаю, що моє прохання депу-
тат узяв до уваги, і воно буде виконано.

М.М. ГОРОВЕНКО, сільський голова, с. Хоробичі:  – 
Що тут говорити? Ігор Рибаков – людина діла. Його прин-
цип: сказав – зробив. Дуже конкретно підходить до вирі-
шення проблем. Це була ділова розмова, яка піде усім нам 
на користь.

РЕЗОНАНС

Перший приїзд у Городню народного депутата по ви А І БОГДАН міський голова: Якщо людина нам

Назустріч депутатським намірам

На черговому засіданні  колегії райдержадміністрації 
розглянуто виконання   Програми  соціально-економічного 
розвитку та бюджету.  Доповіли  начальник відділу економіки  
Н.В.Лебедєва, заступник голови райдержадміністрації, на-
чальник управління агропромислового розвитку О.М.Лев-
ченко та начальник фінансового управління Л.В.Кучерявен-
ко, яка повідомила також про хід  виконання розпорядження 
голови адміністрації від 31 січня 2013 року «Про оптимізацію 
мережі бюджетних установ району». 

Аналіз засвідчує, що заплановані показники не в повній 
мірі відповідають очікуваним результатам. За підсумками 
І кварталу  в галузі промисловості отримано  спад вироб-
ництва продукції до минулорічного рівня (94,2%). Кількість 
фізичних осіб – підприємців  має тенденцію до збільшення. 
Надходження до місцевих бюджетів від їх  діяльності склали 
2,5 млн.грн.,  36,7%. 

У сфері зайнятості ситуація  покращилась, але зали-
шається складною.  Протягом І кварталу 2013 року  працев-
лаштовано 95 осіб, в т.ч.  одноразову виплату допомоги по 
безробіттю для організації підприємницької діяльності от-

римали 13 безробітних. Проходили навчання та підвищили 
кваліфікацію 54 безробітних, з них 48% працевлаштовано.   
 Протягом звітного періоду в районі було створено 110 нових 
робочих місць. Рівень безробіття  на кінець звітного періоду  
склав 5,5%. 

       Власні доходи  загального  фонду   бюджету вико-
нані  на 125,9 %.  Районний бюджет виконаний на 119,0 %. 
Бюджет міста виконаний на  116,0 %. До бюджетів сільських 
рад надійшло  - 1588,6 тис.грн.,  що  на  497,7 тис. грн., або  
на  45,6 %  більше  бюджетних призначень.  Порівняно   з 
відповідним періодом 2012 року  надходження  до  бюджету  
району  по  власних  та  закріплених  доходах  загального 
фонду  збільшились  на  753,4 тис.грн.,  або  на 18,5 %.  

Видаткова частина бюджету району за I квартал 2013 
року виконана на 80,1 % до планових призначень. Найбіль-
шу частину в загальному обсязі видатків зведеного бюджету 
займають видатки на соціальний захист і соціальне забез-
печення  - 37,8 %, на освіту – 35,9 %, на охорону здоров’я  
- 15,5 %.  

Стосовно оптимізації бюджетних  установ,  то із запла-

нованих  заходів виконано такі: по відділу освіти райдержад-
міністрації до 1 травня планувалось скорочення 11 ставок. 
На даний час зі штатного розпису ставки не виводились, але 
4,5 ставки є вакантними. По  районній лікарні відбулось ско-
рочення ліжкового фонду на 25 ліжок. Закрито Берилівсь-
кий та Лютізький фельдшерські пункти. Реорганізовано: 
Тупичівську дільничну лікарню в лікарську амбулаторію;  Ва-
ганицьку та Мощенську лікарські амбулаторії в фельдшер-
сько-акушерські пункти. Скорочено 3,75 ставки (3,0 – за 
рахунок закриття фельдшерських пунктів, 0,75 – за раху-
нок скорочення ставок молодших медичних сестер в Коно-
топському, Івашківському, Макишинському ФАПах). У центрі 
соціальних служб сім’ї, дітей та молоді з 1 квітня скорочено 
0,5 ставки  водія, у відділі культури –   ставку кіномеханіка, у 
ФСТ «Колос» – ставки інструктора та робітника.

За І квартал  сільгосппідприємства виробили валової 
продукції на суму 11485,5 тис.грн. (91,6%) до відповідного 
періоду минулого року.

Засідання колегії вів в.о.голови райдержадміністрації 
М.Ф.Силенко.

З КОЛЕГІЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

У першому кварталі відкрито 110 робочих місць
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Одним із основних завдань Фонду є забезпечення 
реалізації права застрахованих осіб на оздоров-
лення та відпочинок своїх дітей протягом усього 

року, а особливо – у літній сезон. 
Правління Чернігівського обласного відділення Фонду 

вже затвердило перелік дитячих закладів оздоровлення в 
області.

Фінансування здійснюватиметься за двома механізма-
ми: шляхом часткового фінансування дитячих закладів оз-
доровлення та шляхом закупівлі путівок за їх повну вартість. 
Влітку планується оздоровити дітей в сезонному таборі 
«Полісяночка» в м. Городні – всього 182 дитини. Оплата вар-
тості путівки для працюючих батьків буде знижена за раху-
нок коштів Фонду на 882 гривні.

За межами області буде проведено оздоровлення дітей 
по путівках за повну вартість – в закладах, розташованих на 
узбережжі Чорного моря. В першу чергу такими путівками 
будуть забезпечені діти-сироти, діти з багатодітних та ма-
лозабезпечених сімей, діти, які перебувають на диспан-
серському обліку. Оплата пільгової путівки для працюючих 
батьків складатиме 10 відсотків повної вартості путівки.

Хочу звернути увагу, що структури Фонду не є організа-
торами оздоровчої компанії дітей, Фонд лише бере участь у 
частковому фінансуванні вартості путівки. Враховуючи, що 
вартість путівки з року в рік зростає швидше, ніж збільшен-
ня граничних асигнувань по частці Фонду, то вона не пере-
вищує 1/3 її вартості. Решту, 2/3 вартості, повинні сплатити 
роботодавці (частка яких із року в рік зменшується), про-

фспілки, спонсори та батьки. Спроможність останніх зали-
шається низькою.

Нас турбує те, що окремі страхувальники відмовляються 
від виділених Фондом асигнувань. Така позиція є неприпу-
стимою.

Важливою вбачається консолідація зусиль всіх учас-
ників з об'єднання фінансових ресурсів на сумарно макси-
мальну кількість оздоровлення дітей.

Практика довела ефективність фінансування робочими 
органами страхувальників, виконавчою дирекцією облас-
ної організації профспілок безпосередньо дитячі закла-
ди оздоровлення незалежно від форми власності та місця 
розташування за умови, що вони включені обласними від-
діленнями до списку тих закладів, які мають право на оздо-
ровлення дітей за кошти Фонду. При цьому батько чи мати 
(опікун\піклувальник) повинні бути застрахованою особою, 
а роботодавець – сплачувати до Пенсійного Фонду єдиний 
соціальний внесок та не мати перед органами Фонду забор-
гованості.

За рішенням правління Фонду тривалість зміни не може 
бути меншою 21 день. Граничні норми витрат на один ди-
тино-день на харчування збільшено до 39 грн. (було 37), 
на культурно-масові заходи та медичне обслуговування на 
рівні минулого року – 3 грн., сумарно у день 42 гривні. При 
тривалості зміни 21 день частка Фонду становитиме 882 
грн.

Наразі – про специфіку оздоровлення дітей за межами 
області, попит на яке, і зокрема на відпочинок на морі, зро-

стає. Вартість путівок туди значно перевищує вартість оздо-
ровлення у місцевих закладах. А частка Фонду залишається 
незмінною – 42 грн. на дитино-день. Доплата роботодавців, 
профспілок чи батьків значно зростає, крім того, ще треба 
заплатити вартість дороги та супроводу переїзду. Така си-
туація призводить до зменшення кількості оздоровлених 
дітей. Перш, ніж приймати рішення, де оздоровити дитину, 
треба зважити всі «за» і «проти». Головний тут критерій – ди-
тина повинна отримати повноцінне оздоровлення, а Фонд 
– зменшення витрат з тимчасової втрати працездатності по 
догляду за хворими дітьми.

За органами Фонду залишаються контрольні функції 
щодо законності використання коштів, як у період оздоров-
лення, так і суцільної перевірки закладів після завершення 
оздоровчої кампанії. Типові порушення: невідповідність 
фактичних норм харчування планово закладеним, за ка-
лорійністю страви не відповідають нормам, рівень меди-
каментозного забезпечення – сумі списаних коштів тощо. 
Тому використані не за призначенням кошти будуть повер-
нені. Фонд з такими закладами працювати в подальшому не 
буде.

Отож хочеться побажати всім організаторам уникнути 
порушень, а дітям – бадьорого настрою, здорового і весе-
лого відпочинку.

Т. ЄРМОЛЕНКО.
Директор Корюківської міжрайонної виконавчої 

дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності.

Цьогоріч 
на Чернігівщині 
оздоровиться 
та відпочине 

понад 
60 тисяч дітей

Президент України Віктор Янукович 
наголошує на необхідності збереження 
і розвитку мережі дитячих закладів оз-
доровлення та відпочинку, поліпшення 
їх матеріально-технічної бази, кадрово-
го забезпечення.

Загалом на відпочинок та оздоров-
лення дітей Чернігівської області пла-
нується використати майже 50 млн грн, 
що має перевищити показники минуло-
го року на 2 млн грн. Так, з обласного 
бюджету заплановано – 17,7 млн грн, 
місцевого бюджету – 9,5 млн грн, ко-
штів Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності – 10 
млн грн, залучених коштів – понад 12 
млн грн. 

Цьогоріч планується забезпечити 
оздоровленням та відпочинком 61145 
дітей Чернігівщини, що складає 66,8% 
від їх загальної кількості. Оздоровчі по-
слуги планується надати 26270 дітям, 
що складає 43% від загальної кількості 
наданих послуг. 

Стовідсотково буде забезпечено 
оздоровлення та відпочинок дітей-си-
ріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування (1501 особу). Не нижче по-
казників минулого року будуть охопле-
ні оздоровленням та відпочинком діти 
з багатодітних та малозабезпечених 
сімей, діти-інваліди, діти, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, діти, батьки яких загинули від 
нещасних випадків на виробництві або 
під час виконання службових обов’яз-
ків, діти, які перебувають на диспансер-

ному обліку, обдаровані діти, діти АПК 

та соціальної сфери села.

П І Д  П О С Т І Й Н И М 

КОНТРОЛЕМ 
ФОНДУ

Дитяче оздоровлен-
ня є складовою заходів, 

що здійснює Фонд 
соціального страхуван-
ня з тимчасової втрати 

працездатності. Для 
Корюківської міжрайон-

ної дирекції Фонду  на 
реалізацію програми 

відновлення здоров'я 
застрахованих осіб та 

членів їх сімей виділено 
кошти в сумі  2554,3 
тис. грн. Зокрема на 
санаторно-курортне 

лікування – 1570,3 тис. 
грн.; на фінансування 
оздоровлення дітей у 

дитячих закладах 
– 834 тис. грн.

 Незабаром стартує літня оздоров-
ча кампанія. Головним завданням її 
є  відновлення сил та здоров’я дітей. 
Для того, щоб батьки могли завчасно 
вирішити, у якому місці будуть відпо-
чивати та оздоровлюватись їхні діти, 
ми вирішили розповісти, яким чином 
буде організовано оздоровлення у на-
шому районі.

Методист райметодкабінету 
Н.Б.КУРИЦЬКА повідомила наступне:

–З третього червня у нинішньому році 
стартуватиме робота пришкільних таборів 
відпочинку. Вони будуть організовані у тих 
22 загальноосвітніх закладах, де функ-
ціонують їдальні. Вартість харчування на 
один дитино-день складатиме 15 грн. У 
пришкільних таборах району, як уже ро-
билось у попередні роки, оздоровлення 
буде проводитись і за різною тематикою. 
Так, у Вихвостівській, Бурівській, Івашків-
ській та Тупичівській школах практикува-
тиметься система козацького виховання, 
у Великолиственській, Смичинській, Хо-
робичівській та Куликівській – національ-
но-патріотичного виховання, у Великоди-
рчинській, Дібрівненській, Конотопській 
школах – система екологічного вихован-
ня, Володимирівській, Дроздовицькій, 
Мощенській – краєзнавчої роботи, Бу-
тівській, Деревинській, Переписівській, 
Лемешівській, Автуничівській – система 
морально-етичного виховання.

Планується, що таким способом буде 
оздоровлено 1164 дитини. Батькам, які 
бажають, щоб їхня дитина відпочила у 
пришкільному таборі, слід подати заяву 
на ім’я директора школи.

З 25 червня відкриє свої двері перша 
зміна сезонного дитячого закладу оздо-
ровлення та відпочинку «Полісяночка», 
який може прийняти 91 дитину. Друга 
зміна почнеться 19 липня. Зміни у «Полі-
сяночці» триватимуть 21 день. Вартість 
путівки складає 2067,15 гривень. З них 
882 гривні оплачує Фонд соціального 
страхування з тимчасової втрати пра-
цездатності, 200 гривень становить бать-
ківська доплата, решта – кошти з місцево-
го бюджету. Путівки для відпочинку дітей 
у «Полісяночці» можна замовити у відділі 
освіти або по телефону 2-35-61. Прохання 
до батьків визначитись із способом оздо-
ровлення дитини і якомога раніше подати 
відповідну заяву, оскільки списки щодо 
відпочинку у «Полісяночці» треба сформу-
вати до 5 червня.
      Батькам треба знати, що дитину за 
державні кошти можна оздоровити тільки 
один раз на рік (або по лінії відділу освіти, 
або охорони здоров’я, або управління мо-
лоді і спорту, або управління праці та со-
ціального захисту населення). Але можна 
оплатити перебування дитини у пришкіль-
ному таборі за власні кошти, а потім оздо-
ровити її у будь-якому оздоровчому або 

санаторному дитячому закладі.
Про літнє оздоровлення дітей до-
повнив головний спеціаліст відділу у 
справах молоді та спорту райдержад-
міністрації М.М.ХМЕЛЕВСЬКИЙ:

–При райдержадміністрації діють по-
стійна міжвідомча комісія з перевірки 
стану готовності дитячих закладів та ра-
йонний оперативний штаб з координації 
проведення літнього оздоровлення та від-
починку. 16 травня завершилась перевір-
ка стану готовності пришкільних таборів 
до початку роботи. З третього червня всі 
вони розпочнуть свою роботу. Першочер-
гово буде забезпечено оздоровлення ді-
тей, які потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки. 

Крім пришкільних таборів і «Полісяноч-
ки», надаватиметься санаторно-курортне 
оздоровлення дітям Городнянською цен-
тральною лікарнею. Так, з початку року 
вже було оздоровлено 12 дітей у санато-
рії «Пролісок», що у Ніжинському районі,  
10 – у санаторії «Зелений гай» у Черніго-
ві, 7 – у санаторіях міністерства охорони 
здоров’я. До кінця року планується на-
дати путівки ще 28 дітям у «Пролісок» і 26 
– у «Зелений гай». Також відділ у справах 
молоді та спорту райдержадміністрації 
надав одній дитині, позбавленій батьків-
ського піклування, путівку в міжнародний 
дитячий центр «Артек» і двом дітям – си-
ротам – путівки у  дитячий центр «Молода 
гвардія».

Розмовляла С.ТОМАШ.

Літо. Діти. Відпочинок
 Путівка за здоров‘ям
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Ірина Валеріївна Чепа з дитинства мрія-
ла стати лікарем, та доля розпорядилася 
інакше. За рік до закінчення школи її роди-
на переїхала у нову квартиру. По сусідству 
жили прикордонники, які своїм прикладом, 
розповідями про службу, та, можливо, й ім-
позантним виглядом людини у формі при-
вернули увагу дівчини до нової спеціаль-
ності. 

– Суттєвою була і матеріальна сторона – курсанти 
Національної академії прикордонних військ імені Бог-
дана Хмельницького забезпечувались формою, хар-
чуванням, жили та навчалися під постійним наглядом 
вихователів. А це ще й додатковий фактор для спокою 
батьків – дитина не буде займатися бозна-чим, оточе-
на спокусами великого міста, – розповіла І.В.Чепа. 

Окрім знань і диплому професійного прикордон-
ника, Ірина Валеріївна набула спеціальності фахівця з 
іноземних мов, оволодівши англійською і румунською. 
Остання дуже знадобилася у роботі саме на нашому 
кордоні, через який їде багато фургонів з Молдови. Во-
дії цієї країни вільно розмовляють румунською.

На четвертому курсі Ірина вийшла заміж за Євгена 
Чепу, який продовжив з діда славну династію співробіт-
ників міліції. Виховують сина, який поки що не поспішає 
повторювати батьківський шлях, а йде своєю дорогою. 
Данило займається образотворчим мистецтвом та 
бальними танцями з 4-х років, а батьки всіляко спри-
яють цьому. 

Капітану Ірині, начальнику відділення інспекторів 
прикордонної служби, доводиться керувати виключно 
чоловіками.

– З чоловіками працювати простіше. Вони більш 
дисципліновані, зібрані і, як правило, не схильні кон-
фліктувати з кожної дрібниці. Не буває у чоловічому 
колективі й інтриг та чвар. До того ж всі прикордонни-
ки-джентльмени, і їм просто незручно відмовити жінці, 
-- розповідає жінка-капітан і додає, посміхаючись: -- 
На роботі вдається керувати, а от удома – ні. Чоловік 
також керівник одного з підрозділів МВС та ще й стар-
ший званням – майор. Та головне у сім’ї – розуміння, 
а воно є!

Непросто жінці опікуватися родиною на віддалі, бо 
служити довелося на різних об’єктах з різним ритмом 
роботи. Шість років у Нових Яриловичах, ще чотири – у 
Грем’ячі. Ці чотири роки були чи не найважчими, адже 
робота була віддалена від дому аж на 220 кілометрів – 
щодня не наїздиш. Чим могла, допомагала мама. Ни-
нішню свою службу у Гірську Ірина Валеріївна розцінює 
як «вдома», адже не так вже й далеко від Чернігова, де 
живе родина. Та й режим «доба через дві» цілком при-
йнятний, щоб знайти час і сили на чоловіка з сином. А 
ще її турбот потребують акваріум, собака, черепаха і 
хом’як. 

Щотижня жінка-капітан буває на кордоні, ходить у 
дозор, керує відповідальним чоловічим підрозділом. 
20 квітня разом з підлеглими працювала на суботнику, 
а 25-го її інспектори затримали контрабандистів, які 
намагалися ввезти на територію України 40 таблеток 
наркотичного трамадолу. Ірина Валеріївна є кавале-
ром кількох державних нагород, медалей «За мужність 
в охороні державного кордону» та «За сумлінну служ-
бу». У професійному змаганні 2012 року її відділення 
вибороло перше місце.

Відпочиває прикордонниця з родиною у Криму, де 
чоловік із сином рибалять, а вона має змогу вряди-го-
ди зварити для своїх чоловіків справжній борщ. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: капітан Ірина ЧЕПА.

З 13 по 19 травня у Чернігівській області прово-
дився тиждень планування сім’ї та збереження репро-
дуктивного здоров’я. Сьогодні це є дуже актуальною 
проблемою, адже, незважаючи на позитивні тенден-
ції – зменшення кількості медичних абортів в Україні 
та вагітності серед дівчат-підлітків, – спостерігається 
й інше. Наприклад, зростає кількість жінок, які всту-
пають до репродуктивного віку вже з тягарем захво-
рювань, серед вагітних збільшується частота анемій, 
хвороб сечостатевої системи та системи кровообігу. 
Куріння, вживання алкоголю, експерименти з нарко-
тиками обумовлюють низький рівень здоров’я дітей, 
що народжуються. Наприклад, у структурі причин інва-
лідності дітей в Києві перше місце займають вроджені 
аномалії та хромосомні порушення, на другому – хво-
роби нервової системи, на третьому – розлади психі-
ки та поведінки. У чому сьогодні бачать першочергове 
завдання лікарі-гінекологи, розповів  завідуючий аку-
шерсько-гінекологічним відділенням Городнянської 
райлікарні І.Г.ЗАРОВНИЙ:

– За перший квартал у нашому районі зареєстровано 77 
новонароджених, 47 з них народилось у нашому пологовому 
відділенні. У минулому році за такий же період було народ-
жено 73 малюків, і тільки 28 з них – у нашій лікарні. Крім того, 
сьогодні у нас на обліку стоїть 85 вагітних. Тобто, деякий по-
зитив спостерігається. Але сьогодні мова про інше. Вели-
ка кількість породіль народжують не в офіційному шлюбі, а 
від співмешканців. Ні про яке планування сім’ї мова не іде. 
Образливо, коли дитині дається життя тільки заради того, 
щоб отримати певні кошти. Велика місія – народити нову 
людину. Але ще більша – виховати її повноцінним членом 
суспільства. На жаль, бувають випадки, коли деякими бать-
ками саме це ігнорується. У районному дитячому відділенні  
практично постійно перебувають новонароджені малюки, 
яких просто не можна віддати мамам з тих чи інших причин. 
І діти чекають вироку щодо своєї подальшої долі, доки ви-
рішується питання про позбавлення батьківських прав. Ось 
приклад – ми місяць тримали у пологовому відділення жін-
ку з немовлям, доки у їхню оселю за сприяння відповідних 
служб не провели електроенергію, не привезли, попиляли 
та порубали дрова, щоб створити більш-менш нормаль-
ні умови для проживання. А мати, тільки-но повернувшись 
додому, пішла по морозу щедрувати з місячною дитиною. 
Хтозна, що її спонукало на це – бажання розважатись чи ви-

пити, але залишається тільки дивуватись такій безвідпові-
дальності і боятись за подальшу долю дитини.

– Іване Григоровичу, це велика проблема, про яку 
сьогодні не говорити відкрито просто неможливо. І ви-
рішувати її потрібно на державному рівні. Але ж є і інша 
категорія громадян, які до народження дитини став-
ляться відповідально. І вони потребують, мабуть, не 
меншої уваги з боку держави?

–  Що може бути більш важливим, ніж здоров’я дітей – 
майбутнього нації? Саме тому лікарі сьогодні наголошують 
на плануванні сім’ї. Дуже важливо, щоб жінка до народжен-
ня першої дитини не переривала вагітності. Адже кожен 
аборт несе у собі загрозу безпліддя або викидня.  Якщо ж 
вагітність бажана, обов’язково треба звернутись у жіночу 
консультацію і стати на облік до 12 тижнів. На жаль, сьогодні 
дуже високий відсоток виявлення внутрішньоутробних вад 
у плоду. У нашому районі щорічно у середньому по п’ять жі-
нок отримують направлення на штучне переривання вагіт-
ності по медичних показниках.  Це можна зробити лише до 
21 –ого тижня вагітності. Тому ми прохаємо жінок якомога 
раніше ставати на облік по вагітності, щоб мати час для ре-
тельного обстеження здоров’я матері і майбутньої дитини. 

– Про здоров’я, напевне, майбутній матері слід пі-
клуватись ще до народження дитини?

– Звичайно. І справа не тільки у дотриманні здорового 
способу життя, відмові від вживання алкоголю, цигарок, 
наркотичних речовин тощо. На сьогодні молодь не бажає 
проходити медичні профілактичні огляди. Ще ті, хто пра-
цює, вимушені це робити згідно графіку. Але ж більшість не 
працевлаштовані. Тому і маємо невтішні результати: тільки 
за перший квартал 2013 року виявлено чотири онкохворі 
жінки, дві з них – на рак молочної залози,  в однієї з них хво-
роба у запущеній стадії. Буває і таке, що, виявивши хворобу, 
даємо жінці направлення на лікування в обласний центр, а 
вона відмовляється чи просто не їде.

– Можливо, причиною такого ставлення є і доро-
говизна лікування, яке доступне на сьогодні не кожній 
людині?

– Причин може бути багато. Але ми, лікарі, твердо впев-
нені: турботу про здоров’я майбутньої нації треба почина-
ти з оздоровлення сьогоднішнього суспільства – з кожного 
його члена, з того, у яких умовах він живе і наскільки спро-
можний потурбуватися як про себе, так і про своїх дітей, у 
тому числі й майбутніх.

Розмову вела С.ТОМАШ.

Закінчення. Поч. на 1 стор.

Та не тільки досвідчені прикордон-
ники служать на пропускному пункті у 
Хоробичах. Щороку лави захисників 
кордону поповнюють нові кадри.

 – Більшість сучасних новобранців 
– це випускники педагогічних вузів, 
хлопці освічені, виховані, з широким 
світоглядом і ерудицією. Вони дисци-
пліновані і легко навчаються новому. 
А оскільки за кожним з новачків закрі-
плено досвідченого прикордонника, 
то вони швидко стають справжніми 
майстрами фаху, -- зазначив досвід-
чений інспектор Ю.В.Коробко і додав: 

– Традиції наставництва у поєднанні із енергією молодості 
завжди ефективно працюють на результат. Так, мій напар-
ник С.А.Пилипенко, який служить близько року, вже виявив 
прострочену реєстрацію документів та приховані під верх-
нім одягом контрабандні цигарки. Служить вправно і пара-
лельно навчається в інституті.

Окрім професійних якостей та досвіду, чи не найваж-
ливішими є згуртованість колективу, справжня чоловіча 
дружба і надійне плече товариша. Ці чинники завжди були 
основою прикордонної служби.

А після роботи, коли ці дисципліновані люди змінюють 
форму на «гражданку», вони батьки і чоловіки у сім’ях, затяті 
рибалки на відпочинку, спортсмени, винахідники і просто 
цікаві співрозмовники. Та все ж таки всі, хто у своєму житті 
носив зелені погони, назавжди лишаються прикордонника-
ми і святкують 28 травня як своє найбільше і найважливіше 
свято.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: працюють начальник кінологічного від-

ділення Д.МАТВІЄНКО і прикордонна собака Претті;  
інспектор В.Г.КОНЦЕВИЙ разом з електромеханіком 
поїзда оглядають вагони .

28 ТРАВНЯ – ДЕНЬ ПРИКОРДОННИКА

я Поч на 1 стор Традиції наставництва у поєднанні із енергіє

ХОРОБИЧІ: 
ЧОЛОВІЧИЙ  ПІДРОЗДІЛ

КАПІТАН  
ІРИНА

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я 

Зберегти, а не загубити
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Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

Он  всегда входил в нашу 
студию звукозаписи 

стеснительно, боясь зацепить 
притолоку, поелику был роста 
высокого, а статурою порто-
совскою. Я тоже его всегда 
стеснялся, но стремился к 
нему. Ибо нравился мне и его 
речитатив, и его проникно-
венное произношение иногда  
с легким юмором, в казалось 
бы, очень официальных, се-
рьезных и даже классических 
текстах. Яков был неподра-

жаем. Он даже к микрофону относился, как к живому су-
ществу:  мол, «поработаем сейчас, мой славненький». Его 
иногда, шутки ради, пытались подъегорить друзья-актеры, 
когда всею гурьбою мы собирались в редакции,  то ли по 
поводу чьего-то дня рождения, то ли на славную годовщину 
Великого Октября, то ли совсем без повода… Бомонд. Так 
вот Яков Степанович всегда входил в комнату, где  предпо-
лагалось накрывать стол, первым. И всегда отказывался от 
аперитива, а пристально смотрел на стол. Конечно же, стол 
сей числился за мною, под инвентарным номером: 34556-
р, выведенном плохим художником, в самом видном и не-
подобающем месте.

– Тут люди не сидітимуть. Здесь нормальный человек 
не сядет. Это же  бедлам какой-то. Вот здесь я обязательно 
опрокину рюмку, здесь измажу творение, возможно, нет-
ленное, салом, а вот сюда упадут обязательно помидоры. 
И что я завтра буду читать в нашей студии перед выступле-
нием в нашем театре Франка? Что, я вас спрашиваю?– Яков 
не горячился, он просто констатировал бесспорный факт.

– Да я сейчас все приберу в ящик,– пытаюсь оторваться 
от банки с печенью трески.

– Не суетись, родимый, – Яков спокойно распоряжает-
ся моими бумагами, кои дома даже  сама Вера Ивановна, 
моя жена,  не смеет с места сдвинуть. – Спустимся в доли-
ну и – все стадо наше. Я  все твои бумаги и черновики вот 
сюда в полном соответствии поскладываю. Утром, взавтра, 
как говорит наш Стратий, все ты найдешь. Ежели суетиться 
не будешь. Вот так, смотри и запоминай: в левый ящик вся 
стопка правосторонних бумаг, а в правый – соответственно 
левой. Уразумел? Я так дома раскладываю свои монологи. 
На днях снимают фильм-спектакль «Кассандра», я о нем 
только мечтал. Так вот, такой расклад лучше, чем в префе-
рансе. Играешь?

– А то. Спасибо. Вроде бы запомнил.– смущаюсь.
– А девчата все уже нарезали. То. Перша чара – от стар-

шего. А старший здесь – я.  Будьмо! Я вас люблю! 
Яков  Степанович Сиротенко выпил одну за этот вечер 

рюмку…А уж юмора потом было.  Но… Позже об этом…

17 травня працівники культури і аматори 
народного мистецтва зібрались у малому 
залі будинку культури, щоб відзначити своє 
професійне свято. Привітати тих, хто тво-
рить для нас свята, прийшли представни-
ки влади. Вони були оригінальними у своїх 
побажаннях. Так, в.о.голови райдержадмі-
ністрації М.Ф.Силенко у своєму привітанні 
зазначив, що давні цивілізації нам знайомі 
не завдяки розвитку їхніх продуктивних сил, 
а саме культурними надбаннями, і кожен 
еволюційний крок суспільства починався 
саме культурними спалахами. Голова рай-
ради Г.Г.Примак побажав, щоб працівників 
культури не торкнулося страшне нині по-
няття «оптимізація», а заступник міського 
голови Ф.І.Кундік – щоб обличчя культпра-
цівників і аматорів були завжди осяяні щи-
рими, теплими посмішками. Також вони 
нагородили грамотами: райдержадміні-
страції - Є.В.Ніколаєнко, викладача школи 
мистецтв, райради – М.М.Овсієнко, дирек-
тора районної централізованої бібліотечної 
системи, міськради – Н.М.Стародубець, 
учасницю народної самодіяльності. 

Начальник відділу культури і туризму 
райдержадміністрації О.Є.Биховець також 
виконала почесну місію і вручила грамоти 
департаменту культури і туризму, націо-
нальностей та релігій облдержадміністрації 
О.А.Барташу – керівнику Тупичівського дитячого зразкового 
духового оркестру та С.Л.Круглику – викладачу школи мис-
тецтв. Грамотами відділу культури райдержадміністрації 
відзначили В.Ф.Бутько - бібліотекаря з Макишина, А.А.Зо-
лотарьову – викладача школи мистецтв, В.М.Євстратенко – 
завідуючу Ільмівським клубом та Т.В.Юрченко – провідного 
бібліотекаря центральної районної бібліотеки.

Подяками відділу культури і туризму відзначили А.В.За-
вірюху – викладача школи мистецтв, С.В.Карпенко – бібліо-
текаря з Невклі, М.М.Шкляра – двірника районного будинку 
культури та В.В.Голодка – техніка РБК.

Власною поезією привітала колег і заслужений пра-
цівник культури О.Г.Смаль. Офіційні виступи і нагороджен-
ня органічно вплелися у театралізоване дійство з цікавим 
сюжетом, в якому поєдналися концертні номери, кумедні 
сценки та імпровізації. Головне – настрій свята панував з 
першої хвилини. Сподіваємось, працівники культури і ама-
тори народного мистецтва збережуть його і примножать, а 
при нагоді щиро поділяться і з нами.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: Г.Г.ПРИМАК вручає грамоту М.М.ОВСІ-

ЄНКО.

С чего там театр начинает-
ся?  С вешалки? Вполне 

возможно, ибо каноны никогда в 
жизни не рушу. Но, помня, сдав 
пальто-шубейку в гардеробе, иду 
в театр. Коридоры театра. Вижу 
ее фото на стене, вижу и портре-
ты других, знакомых мне актеров, 
но сердечко, уже далеко взрослое, 
трепетать начинает. Это она, Ната-
ша… Ее взгляд, ее улыбка, ее ум, 
нежность, чистота девичья, ее лучистые, с легкой грустью 
глаза. Это все от осознания, «что больше знаешь, скорбишь 
сильнее». Неправильная цитата? Да, в Библии иначе сказа-
но. Но… Суть ли в этом?

Мы часто встречаемся у студий радийных, телестудий, 
мы видим  друг друга. Но… опять «но» – не разговариваем. 
Времени на общение нет. У нее – запись в студии, затем 
репетиция, к вечеру – спектакль, потом озвучка фильма, 
семья, ужин, сон…  И поутру – поновому кругу жизни актер-
ской. А я тоже не лыком шит – то переезд по редакционному 
заданию на Черниговщину, где  делаю репортажи с полей, 
беседую с комбайнерами, то лечу в Вижницу на слет моло-
дых плотогонов, то… Суета журналистская.

Грустно. А так хочется хотя бы три минуты с нею помол-
чать. Мог бы, конечно, пригласить на интервью, но Наташа 
– это не та Великая Женщина, с которой хотелось бы за-
писать беседу на пленку. Даже магнитофонную. С Наташей 
важно очами перекликнуться. С нею – с полувздоха все 
становится понятным. Она и есть та Весна, кою ждешь всю 
зиму. Она – это Любовь, потерянная в юности. По искрен-
ности и откровенности своей. Она необычайна своею  прав-
дивостью и откровенностью, смелостью суждений и добро-
тою слова произнесенного. От души. Из глубин сердца. Так 
хочется сейчас перейти на монолог о любви.

– Не стоит, Слава,– Наташа смотрит очень добро. – Я 
все знаю об этом. Главное – любить, а не кричать о любви.

– А если болит? – спрашиваю.
– Значит, новые стихи будут. Все новое будет,– отвечает 

бережно.
Как это случилось? Помню до мига. Я зашел в студию 

к  Михаилу Дидыку, давнему своему другу, в студию звуко-
записи, что в музучилище имени знаменитого Глиэра, а в 
кустах, то есть, в моем портфеле, случайно (ль?) был един-
ственный экземпляр книги собственных стихов «Киевская 
Русь». Вот взял и … подписал сборник ей, Наталье Сумской, 
Народной артистке Украины. Знаю, что прочитала она поэ-
тические строчки, и вот теперь жду новой встречи с Мудрой 
Феей Королевства Украинской Театра, Культуры. И – До-
бра.

СВЯТО  ТИХ,  ХТО  РОБИТЬ  СВЯТА

Наташа

Яков

Буває ж таке! Мабуть, кожен з нас хоч раз у житті та купу-
вав лотерею у сподіванні виграти ну хоч би трохи гривень. А 
є люди, які не можуть пропустити жодного розіграшу. 

25-тирічна Ірина Жибер з Городні каже, що почала грати 
у тиражну лотерею бінго «Лото-Забаву» ще з шостого класу, 
практично з першого тиражу. Не те, щоб вона не пропуска-
ла жодної гри, але час від часу купувала 1-2 білети, брала 
участь у всіх акціях. Щоправда, виграші досі були невелики-
ми – 10-20 гривень. 

Нещодавно вона знову придбала у торговій точці роз-
повсюдження державних лотерей «Лото-маркет», що у 
Городні по вулиці Леніна,8,  квиток на 719-ий тираж «Ло-
то-Забави», розіграш якого відбувся 19 травня. Саме у день 
жалоби по жертвах політичних репресій, у зв’язку з чим 
прямого ефіру не відбулося, а трансляція програми була 
наступного дня, 20 травня.

–  Мій старший синок, дворічний Діма, знає, що мама 

 УДАЧА

у наділю обов’язково грає у «Лото-Забаву». – каже Ірина. 
– От і того дня я вирішила не просто перевірити свій кви-
ток, а ще й подзвонити на програму. Є така пропозиція від 
організаторів – виграти запрошення до студії на розіграш 
наступного тиражу і взяти участь у інтерактиві «Полювання 
за грошима». Зазвичай туди проблемно додзвонитися – 
«Забава» має багато шанувальників. А того дня я подумала, 
що у день жалоби, можливо, буде менше дзвінків. І – дійсно, 
мене з’єднали з оператором. Запропонували зачекати кіль-
ка хвилин. Я чекала, напевне, хвилин з 20. Хвилина коштує 
1,5 гривні зі стаціонарного телефону. А потім почула кла-
цання, і ведучий сказав: « А зараз – гравець по телефону. Ви 
звідки?». Я сказала, що з Городні Чернігівської області, як 
мене звуть. Мені запропонували назвати літеру. Я сказала – 
літера «Р» – радість, Руслан. Так звуть мого чоловіка.  І тоді 
ведучий сказав: «Жаль, що ви мене не бачите. Але ви ви-
грали 200 тисяч гривень! Приїжджайте в студію, отримайте 
сертифікат і весняні квіти». Це було приголомшливо. А потім 
оператор сказав, де і коли я зможу отримати кошти.

Ірина – юна і тендітна. На моє запрошення прийшла з 
двома синочками – Дімою і чотиримісячним Назаром. На-
зарчик, до речі, своїм народженням «відкрив» 2013-ий рік 
у Городні – він був першою дитиною, що тут народилась. 
Тобто, 2013-ий став знаковим роком для молодої сім’ї.  Що 
будуть робити з грішми, подружжя достеменно не визначи-
лось – вкласти їх у ремонт житла, чи купити окрему кварти-
ру. Гроші Ірині переведуть на спеціально відкриту для цього 
банківську картку. Правда, не всю суму виграшу – за винят-
ком 17 відсотків відрахувань, адже лотерея державна. Але і 
так приємно, що удача всміхнулась прихильниці «Лото-За-
бави». 

У «Лото-маркеті» розповіли, що городнянці досить ак-
тивно купують квитки на різні лотереї. Тільки на «Лото-За-
баву» продається білетів щодня у середньому на три тисячі 
гривень. Раніше теж були виграші, але не такі значні – 250, 
500, 5 тисяч гривень. У лютому мешканець Городні виграв 
24 тисячі гривень у лотерею «Хто там?». Великою популяр-
ністю користується і лотерея «Спортліга». Тут теж часто 
виграють – до двох тисяч гривень і більше. Так що грайте і 
вигравайте. Адже мрії збуваються – впевнена Ірина Жибер.

С.ТОМАШ.
На знімку: Ірина ЖИБЕР з малюками.

12 травня до районної лікарні звернувся молодий чоло-
вік. Він разом з товаришем відпочивав на озері Черемошне. 
Хлопці підійшли до купи одягу, який залишили на берегу, і 
один з них простягнув руку. Цей необачний жест дорого 
обійшовся  23-річному Ігорю Кожедубу: його миттєво вкуси-
ла чорна гадюка, яка встигла забратися під одяг, доки това-
риші купалися. 

-- Хлопці своїм ходом добралися до лікарні, -- розповів 
завідуючий реанімаційним відділенням, лікар-анастезіолог 
А.М.Мужанов. – Постраждалий був у тяжкому стані: у нього 
впав тиск, він втрачав свідомість, розпухла кисть руки, пе-
редпліччя, пухлина поширювалась на плече. Нам довелось 
терміново проводити антишокову терапію. Адже дуже часто 
при укусах змій люди гинуть не від власне отрути, а від ана-
філактичного шоку. Хлопця вдалось поставити на ноги трохи 
більше, ніж за добу. Його перевели у хірургічне відділення, а 
нещодавно й відпустили додому. Зазвичай лікування триває 
10-12 днів.

На запитання щодо введення протизміїної сировотки  лі-
кар сказав так: 

-- Така вакцина специфічна – проти кожного виду змій. Є 
антикобра, антигадюка, антигюрза тощо. Раніше такі ампу-
ли були у дуже обмеженій кількості для екстрених випадків. 

Але кілька останніх років в Україні, та я чув, що і у Росії, їх 
нема взагалі. Тому нам доводиться боротися у таких випад-
ках наявними засобами.

Від автора. Чому в Україні нема антизміїної вакцини?  
На це питання знайти відповідь не вдалося. Інтернет по-
відомляє, що на сьогодні у нашій державі є всього 40 доз 
сироватки польського виробництва. Термін її придатності 
скінчився ще у квітні. Ситуація примушує дивуватись, адже 
казки про її небачену дороговизну легко спростувати:  ви-
робники такої вакцини  з сусіднього Казахстану пропонують 
її для реалізації по ціні 60 гривень за ампулу. 

Але, не зважаючи на відсутність сировотки, від укусів 
змій поки що в Україні не вмерла жодна людина. Звичайно, 
дякуючи своєчасній та професіональній лікарській допомо-
зі.

Фахівці стверджують, що жарка цьогорічна погода є 
дуже сприятливою для зміїного бебі-буму. Плазунів розве-
лось багато, тож мандрівки до поля чи лісу таять у собі по-
тенційну загрозу для кожного відпочиваючого. Підвищена 
небезпека триматиметься аж до 27 вересня. Саме на Чес-
ного Хреста, за повір’ями, змії ховаються у нори. До цього, 
радять лісівники, у відкритому взутті у ліс краще не ходити.

С.ТОМАШ.

ВИПАДОК  Покусала гадюка
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:
– 1-кімнатна квартира в м. Городні  по вул. Чумака, 2, 

кв.7. Площа 36,6 м. к. Тел. 067-4554895.
– 1-кімнатна квартира у військовому містечку. Тел. 

097-8351289.
–1-кімнатна квартира в центрі. Тел.: 097-1284215, 

093-4421112.
– 3-кімнатна квартира в центрі. Тел. 066-3611003.
– 3-кімнатна квартира. Є сарай, погріб, гараж. Тел. 

096-9320800.
– будинок 70 м.кв. Є газ, вода, госпбудівлі. Тел. 093-

4617167, 096-5227683.
– будинок з госпбудівлями  по вул. Чумака. Тел. 098-

4404747, 050-4655515.
– будинок по II пров. Ювілейному,  15. Тел. 097-5803191, 

093-7135798.
– будинок в с. Тупичів. Тел. 095-5370852.
– будинок в с. Кузничах. Тел. 067-5272282.
– будинок по вул. Жовтневій, 51/2, терміново. Є гараж, 

підвал, город, вода, газ. Тел.: 098-4368002, 099-4375007. 
– півбудинку по вул. 8 Березня. Тел.: 3-65-36, 097-

4986213.
– півбудинку з євроремонтом. Вхід окремий, є газ, 

вода, погріб, гараж, сарай. Тел. 066-1166184, 093-8314411.
– шафа з чотирма дверцятами у гарному стані, недоро-

го. Тел. 096-5212122, 2-40-84.
– робоча кобила віком 7 років. Тел. 4-02-29, 096-

4990254.
– бджолосім’ї з вуликами, бричка. Тел. 096-1595921.
– соломорізка. Тел. 067-5272282.
– віз на гумовому ходу. Тел. 3-52-34. 
– теличка віком1 рік 4 місяці. Тел. 096-7412486.
– дійна корова, після отелу, віком 7 років, чорної масті в 

с. Хотівля по вул. Комсомольській, б. 20. Тел. 096-4441488, 
2-58-81 (ввечері).

– козлик на плем’я. Тел. 097-8822286. 
– причеп тракторний з документами. Тел.096-

0855585.
– мотоцикл вантажний «Зубр» (двигун 200 см. куб., 

кардан, задній міст, задня швидкість). Ціна 13000 грн. Торг 
при огляді. Тел. 068-0535186.

Колектив Городнянської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату висловлює співчуття вихователю школи 
Бірюк Н.В. з приводу тяжкої втрати – смерті матері. 

Педагогічний колектив Макишинської школи висловлює 
співчуття вчительці-пенсіонерці Молочко С.М. з приводу 
смерті чоловіка

МОЛОЧКА Василя Михайловича. 

Педагогічний колектив Автуничівської школи глибоко су-
мує з приводу смерті колишньої вчительки 

ГУБСЬКОЇ Марії Йосипівни
і висловлює співчуття рідним та близьким покійної.

Батьки, учні, класні керівники 8-Б та 11-Г класів Город-
нянської районної гімназії висловлюють глибоке співчуття 
учням Індучному О. та Індучній Н. з приводу тяжкої втрати – 
передчасної смерті батька

ІНДУЧНОГО Валентина Михайловича. 

28 травня – 7 років світлої пам’яті
ЗАЙЦЕВА 

Василя Яковича
10.11.1926 р. – 28.05.2006 р.

Земная жизнь сложна и скоротечна,
И нам родных терять безмерно жаль.
Хранить твой образ будем в сердце
   вечно,
И память добрую, и вечную печаль.

Сумуючі: дружина, дочка, онук. 

24 травня – 40 днів світлої пам’яті  
дорогої нам людини

ПИЛИПЕНКА Анатолія Родіоновича
06.12.1923 р. – 15.04.2013 р.

Мы будем помнить тебя вечно,
За то, что был ко всем сердечным,
За твою мудрость, доброту,
За деловитость на посту.
За искренние, умные советы,
За то тепло, что отдать смог,
Пусть рай откроет для тебя Бог.

Сумуючі рідні. 

29 травня – 5 років світлої 
пам’яті

КИСІЛЬ 
Надії Іванівни

04.05.1963 р. – 29.05.2008 р.
Серця омиті сльозами,
І не прогнати горя із душі…
Чому, скажи, кохана, люба, донь-

ка, мати,
Пішла з життя так рано ти?
Вічно сумуючі: мати, діти, брат 

з сім’єю та всі рідні. 

29 травня – 4 роки світлої пам’яті 
КОНОТОПЦЯ  

Петра Григоровича
27.06.1922 р. – 29.05.2009 р.

Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль оставил навсегда.
Мы будем помнить тебя всегда…
Пам’ятаємо і сумуємо. 

Дочка, зять, онука та правнук.

24 травня –  рік світлої пам’яті
ДУДКА Василя Тимофійовича
20.03.1942 р. – 24.05.2012 р.

Не віриться, що серед нас тебе не-
має,

Хоча і минув рік, як пішов ти в інший 
світ.

Ти залишаєшся в нашій пам’яті лю-
блячим чоловіком, батьком, дідусем.

Любимо, пам’ятаємо, сумуємо.
Хто забув – згадайте, хто пам’ятає – 

пом‘яніть добрим словом.
Хай земля тобі буде пухом, а душі  - 

царство небесне.
Вічно сумуючі рідні. 

— 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.

– коляска 2 в 1, (зима-літо, колишнього вжитку, у до-
брому стані, колір бежевий). Ціна – 1500 грн. Тел. 093-
7759939.

– дитяча 3-колісна літня коляска. Тел. 093-9219895, 
096-1732043.

– ноутбук колишнього вжитку. Тел. 098-4689939, 2-48-
35.

– віз на гумовому ходу, кінна розпашка. Тел.: 2-53-
21, 068-5124435.

– картоплекопалка польська 2-х рядна. Тел. 096-
7412486.

– шлакоблок, шифер, біла та червона цегла – все 
колишнього вжитку. Тел. 098-4400508.

– шифер, цегла, бій цегли, перемички, плити до-
рожні та перекриття. Тел. 067-2345270.

– косарка кінна колишнього вжитку, недорого. Тел. 
096-1283808.

– комбайни, преси, косарки, копалки, саджалки, 
гребки з Польщі. Доставка. Тел. 098-3514121.

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

096-3403112.

ЗДАМ:
– будинок з можливістю викупу. Недорого. Тел. 067-

1074801.
– 3-кімнатна квартира в центрі. Тел. 097-7519386.

ЗНІМУ: 
– 1 або 2-кімнатну квартиру. Тел.: 097-8889294, 093-

5086236.
– сім‘я зніме 2- або 3-кімнатну квартиру. Тел.: 093-

7065535, 097-1338355, 098-7377142.

Військовий квиток № 123066 від 23.01.07 р., виданий Го-
роднянським райвійськкоматом на ім’я Горелька Ярослава 
Олександровича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ. 

ЮВІЛЕЇ  Надійна людина
27 травня цього року виповнюється 75 років моєму 

наставнику, товаришу і просто гарній людині Миколі Гри-
горовичу ГАЙОВОМУ, який понад тридцять років свого 
життя віддав службі в органах прокуратури.

Народився Микола Григорович 27 травня 1938 року 
в м. Борзні, у робітничій сім’ї. Про своє дитинство він не 
любить розповідати. Можливо, тому, що не хочеться зга-
дувати те жахіття, що спіткало наш народ, – війну.

Шкільні роки його припали на повоєнні часи: з осені 
1946 по літо 1956 року навчався у Борзнянській середній 
школі №1. А після школи юнак одразу пішов працювати в 
новостворений Борзнянський міжколгоспбуд у бригаду 
каменярів, звідки в жовтні 1957 року був призваний на 
військову службу.

В 1960 році Микола Григорович після звільнення в запас працював бондарем 
в Борзнянській райзаготконторі та поступив на заочне відділення юридичного фа-
культету КДУ ім. Т. Шевченка. По закінченню навчання працював у райкомі ВЛКСМ, 
потім рік нотаріусом Борзнянської нотаріальної контори.

У 1967 році, як говорить сам Микола Григорович, змінив нудну кабінетну роботу 
нотаріуса на живу оперативну роботу помічника прокурора Борзнянського району. 
В 1973 році його призначено прокурором Менського району, а з 1983 по 1998 роки 
– прокурором Городнянського району.

Микола Григорович, перебуваючи на заслуженому відпочинку, часто навідуєть-
ся до прокуратури Городнянського району, спілкується з її колишніми працівника-
ми, які починали свою службу в органах прокуратури під його керівництвом. Навіть 
зараз, коли пройшло немало часу після звільнення Миколи Григоровича з органів 
прокуратури, жителі району звертаються до нього не інакше, як «товаришу Проку-
рор».

Для нас, працівників прокуратури, є багато чому повчитися і перейняти в ньо-
го. І яка б не виникла складна життєва ситуація, у Миколи Григоровича є в запасі 
декілька порад та особистих прикладів, про які він завжди розповідає у властивій 
тільки йому гумористичній формі.

В. ЧЕРВОНЮК.
Старший прокурор прокуратури району, молодший радник юстиції.

Добровільна 
та своєчасна 

сплата податків
Сьогодні податкова служба 

націлена на покращення проце-
су адміністрування для платників 
податків і подальшу детінізацію 
економіки. При цьому головною 
метою податківців є зробити 
простішим сам процес сплати 
податків та запропонувати пред-
ставникам бізнесу і громадянам 
сучасні комп‘ютерні технології 
спілкування. Громадяни, щоб не 
витрачати свій час на похід до 
податкової інспекції, мають мож-
ливість подавати всі звіти в елек-
тронному вигляді.

ДПІ у Городнянському рай-
оні закликає всіх суб‘єктів го-
сподарювання добросовісно 
виконувати свій громадянський 
обов‘язок – вчасно подавати по-
даткові декларації та сплачувати 
податок, так як на сьогоднішній 
день податкова служба цілеспря-
мовано впроваджує в життя нову 
філософію –  працювати відкри-
то, зміцнювати партнерські від-
носини з бізнесом, підвищуючи 
якість обслуговування та змен-
шуючи фіскальний тиск.

І.НЕВРОВА.
Начальник ДПІ

 у Городнянському районі.

СЛУЖБА 101 ПОВІДОМЛЯЄ

НЕДІЛЬНІ  ПОЖЕЖІ
19 травня о пів на дванадцяту дня до міської пожежної 

частини надійшло повідомлення про пожежу на вулиці 40 
років Перемоги. Горів будинок під №29. Рятувальникам вда-
лося приборкати полум’я та врятувати будинок і господарчу 
будівлю.Але вогонь встиг знищити  диван, внутрішнє обли-
цювання стін (6 квадратних метрів) з частиною перекриття. 
Причиною лиха стало порушення правил безпеки при екс-
плуатації електричних приладів.

Цього ж дня о 21.55 год. зайнялася господарча будівля у 
Тупичеві по вулиці Комсомольській, 48. На місце події виїха-
ли пожежники з Городні, які локалізували полум’я і не дали 
йому поширитись на сусідні господарчі споруди та житло-
вий будинок. Вогонь знищив дах, перекриття і частину стін 
господарчої будівлі. Причина пожежі встановлюється.

О.ДОВБИШ.
Інспектор РВ УДІТБ.

УТОЧНЮЄМО
У минулому номері «Новин Городнянщини» у матеріа-

ли «Сила громади – в єдності» було допущено помилку. На 
ремонті мосту у Хрипівці трудилися брати Володимир та 
Михайло Худенки, а не Руденки, як було вказано. Проси-
мо вибачення за неточність. 

6  травня М. М. Головача,  голову СВК «Хоробицький»,  
вдарило електрострумом на території сільськогосподар-
ського товариства, яке він і очолював. Це  призвело до його 
загибелі.

За попередніми даними, трагічна ситуація  складалася 
таким чином. Будучи одночасно і фізичною особою, і при-
ватним підприємцем, і головою СВК та ще й головою фер-
мерського господарства,  Микола Миколайович працював  у  
приміщенні багато років (а, можливо, ще й орендував його). 
Прийшов час готуватися до посівної кампанії, постала по-
треба у роботі зерноочисної машини. Машині ж необхідно 
маневрувати, їздити по приміщенню, де зберігається зер-
но, а кабель був короткий. Вирішили розрізати його і таким 
чином подовжити. Разом з Миколою Миколайовичем пра-
цював його син. Вони розрізали кабель, прикрутили  його  з 
боку машини, а потім стали прикручувати  з боку електро-
мережі. Частину вдалося приєднати спокійно (перший про-
від виявився нульовим), а потім старший Головач взявся за 
кабель під напругою. Сталася біда. 

Чи складено акт, чи буде допомога родині?
З подібних випадків, пов`язаних із загибеллю людини 

на виробництві у Городнянському районі, можна пригадати 
два. Перший трапився у 2006 році на льонозаводі. Тоді Фонд 
родині нічого не платив, оскільки працівник працював  на 
виробництві нелегально, бо одночасно отримував допомогу 
по безробіттю. Другий  смертельний випадок на виробни-

цтві трапився через рік потому. Загиблий працював у при-
ватного підприємця на пилорамі, був офіційно оформлений. 
Тож після проведеного розслідування Фонд  виплачує його 
родині відповідні кошти.

Що може офіційно повідомити  Фонд соціального стра-
хування від нещасних випадків на виробництві та професій-
них захворювань України у Чернігівській області? З таким 
запитанням ми звернулися до начальника відділення дирек-
ції фонду у Городнянському районі В.П.БЛИННИКА.

-- Ніяких конкретних відомостей з цього приводу надати 
не можу, -- сказав Володимир Петрович. – Наш Фонд роз-
діляє нещасні випадки на виробництві на дві категорії: не-
щасні випадки і  смертельні. У  разі смертельного випадку 
офіційне розслідування організовується і проводиться під 
керівництвом Держгірпромнагляду України, у той час  як 
при звичайних нещасних випадках розслідує саме підпри-
ємство. Вже минуло більше двох тижнів, але ми не маємо 
ще ніяких відомостей від названої установи. Якщо Держ-
гірпромнагляд вирішить проводити розслідування і повідо-
мить  наш Фонд про це, то до складу  комісії буде включений 
працівник Фонду – штатний страховий агент С.М.Лисогор.  
Комісія  повинна працювати як з документами, так і з людь-
ми. І тільки тоді можна говорити про якісь офіційні висновки. 
Поки  нам ще навіть не повідомили, чи буде взагалі розслі-
дування.

А.НЕМИРОВА.

ПІСЛЯ ТРАГЕДІЇ В очікуванні рішення Держгірпромнагляду

Добровільна 
та своєчасна 

сплата податків
Сьогодні податкова служба 

націлена на покращення проце-
су адміністрування для платників 
податків і подальшу детінізацію 
економіки. При цьому головною 
метою податківців є зробити 
простішим сам процес сплати 
податків та запропонувати пред-
ставникам бізнесу і громадянам 
сучасні комп‘ютерні технології 
спілкування. Громадяни, щоб не 
витрачати свій час на похід до 
податкової інспекції, мають мож-
ливість подавати всі звіти в елек-
тронному вигляді.

ДПІ у Городнянському рай-
оні закликає всіх суб‘єктів го-
сподарювання добросовісно 
виконувати свій громадянський 
обов‘язок – вчасно подавати по-
даткові декларації та сплачувати 
податок, так як на сьогоднішній 
день податкова служба цілеспря-
мовано впроваджує в життя нову 
філософію –  працювати відкри-
то, зміцнювати партнерські від-
носини з бізнесом, підвищуючи 
якість обслуговування та змен-
шуючи фіскальний тиск.

І.НЕВРОВА.
Начальник ДПІ

у Городнянському районі.
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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. Доріз.

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.

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

Лицензия АГ № 578773.

Двері вхідні: Україна, Китай.
 Двері міжкімнатні: МДФ, 
ДСП, дерево.
Сайдинг фасадний, цоколь-
ний, великий вибір (від 45 
грн.)
Утеплювачі: пінопласт, мін-
вата,  скловолокно.
Котли газові, водонагрівачі, 
радіатори, труби (гарантія).
Металочерепиця, метало- 

профіль кровельний, пар-
канний (від 45 грн.).
Жалюзі вертикальні, гори-
зонтальні (широкий вибір).
Ламінат.
Душеві бокси та кабіни.
Гіпсокартон, ОSB та багато 
іншого.
Монтаж вікон, дверей, пар-
канів, опалення (демонтаж 

та установка).

«СТЕКЛОПЛАСТ» – НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК ВІКОН 

Звертатися: вул. Петровського, 2 (територія ринку, біля  м-ну „Наша 
ряба”) з 9.00 до 14.00 год., або по тел.: 2-60-47, 063-0215624.  

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

093-6211312.

22 травня відсвяткувала свій 55-річний ювілей прода-
вець магазину с. Мощенка Неля Ми-
хайлівна ДАЙНЕКО.

Ми Вас з ювілеєм щиро вітаємо,
Добра і радості бажаємо.
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай обминають Вас тривоги,
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелеться в житті. 
Колектив Мощенського сільсько-

го споживчого товариства. 

26 травня відзначатиме своє 65-річчя Тетяна Василівна 
БОНДАР. Здоров’я, щастя, всіх зем-
них благ бажаємо!

Пусть каждый день несет тебе ра-
дость,

Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит ста-

рость,
Живи ты долго на земле!

Подруги.

28 травня святкуватиме день на-
родження наш люблячий чоловік, тато і 
дідусь Микола Іванович БУЛАВІН.

Летять роки, як лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі,
Іще до ста років зичимо прожить!

З повагою: дружина, діти, онуки. 

Городнянська школа мистецтв 
оголошує набір учнів на 2013-2014 навчальний рік 

за спеціальностями: баян, акордеон, домра, гітара, 
скрипка, мідні духові та дерев’яні духові інструменти, 
фортепіано та образотворче мистецтво. 

Строк навчання – 6 або 8 років (в залежності від віку 
абітурієнта).

Навчання платне.
Консультації до вступних іспитів – 27,28,29 та 30 

травня з 12.00 до 17.00 години. Вступний іспит – 31 
травня о 14-й годині.

Телефон для довідок 2-17-69. 

ПРОДАЄТЬСЯ овес по 1,80 грн.за кг. 
Тел.: 2-53-25, 050-9876145, 097-6367481.

Продам  «Опель-Астра» (хетчбек) вишневого кольору, 1992 р.в. 
Газ/бензин, нова гума, нова АКБ, литі диски. Т. (096)9760477.

Відпочинок на Чорному морі (Херсонська область). 
Т.: (097)8547182, (097)4117281, (095)5130079.

Продам «ЗАЗ-Славуту» (Люкс), 2006 р.в., пробіг 80 тис.км, сірого ко-
льору. Автомагнітола, сигналізація. Т.: (068)8160713, (068)2369600.

Продам морозильні камери б/в (Німеччина).
Тел. (067)7483963.

Продам «Таврію», 1993 р.в., білого кольору. Новий аку-
мулятор. Ціна 12 тис. грн. Тел. (068)1012868.

Продам «ВАЗ-21083», 1992 р.в., чорного кольору, у хорошо-
му стані та мопед «Дельта» у хорошому стані. Т. (067)5361362.

23 травня відсвяткувала свій 
ювілей гарна, добра жінка Ганна 
Петрівна МЕХЕДЕНКО,  завідувач 
ясла-садка Тупичівської сільради. 
Ми сердечно вітаємо її з ювілеєм!

Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад,
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже – 50.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий, ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм його щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік,
З добром, любов’ю, спокоєм і миром. 
З повагою: голова сільської ради, директор підлітково-

го клубу «Сучасник» та колектив дитячого садка. 

26 травня святкуватиме свій 60-річний ювілей наш ко-
лега Валерій Степанович ДУБРАВСЬКИЙ.

З цієї нагоди шановного іменинника щиро, з найсвітлі-
шими побажаннями вітає колектив Облтеплокомуненерго. 

Сегодня, с юбилеем поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, 
  не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполняться мечты
И счастье будет бесконечным!

22 травня відсвяткувала свій ювілей – 
85 років – наша дорога бабуся  Уляна Фе-
дорівна СНОПОК з с. Ваганичі.

Уклін шлемо ми  Вам, рідненька,
В здоров‘ї жить бажаємо.
І ніжні руки, й слово ласки
Ми добре пам’ятаємо.
За все спасибі, люба наша –
Що ми живем, що ми радієм,
Ви – наше сонце, наше щастя
І гордість наша, і надія.

З любов’ю: онук Валерій з сім’єю.  

Адвокат
Гронь Микола Андрійович

Консультації, всі види 
юридичних послуг:

оформлення позовів до 
суду;

представництво в суді, 
правоохоронних органах;

захист у кримінальних 
провадженнях, досудовому 
слідстві, суді.

Великий досвід роботи 
в правоохоронних органах. 
Чернігів, вул. Шевченка, 

5, оф. 412а.
Тел. 063-4954138.

ТОВ ТД «Ратібор» 
в м. Городня по вул. 1 Травня, 123 б 

реалізує курей  червоних віком 4 місяці.
Тел. 068-3455122, 096-1595522.

У зв’язку з ремонтом пологового відділення Го-
роднянської ЦРЛ з 03.06. по 05.07.2013 року аку-
шерська допомога жінкам при пологах буде нада-
ватися в пологовому відділенні Щорської ЦРЛ та 
Чернігівському міському пологовому будинку.

ЧП Мальчук (Дантист)
Лечение и протезирование зубов

Изготовление 
металлокерамических и 
металлопластмассовых 

коронок 
и мостовидных протезов. 
Возможен безналичный расчет.
Адрес: г. Городня, ул. Льнозаводская, 9. 
   Тел. 2-14-21, 097-

Сьогодні проблема працевлаштування молоді, яка вступає у самостійне 
життя після закінчення навчальних закладів різного рівня, залишається однією 
з актуальних у нашій країні. Особливе занепокоєння викликає доля випускників 
загальноосвітньої школи, які після невдалої спроби вступу до вищого навчаль-
ного закладу стають клієнтами служби зайнятості. Не маючи необхідної про-
фесійної підготовки, життєвого та трудового досвіду, представники цієї кате-
горії населення не здатні успішно конкурувати на сучасному ринку робочої сили. 
Під впливом невдалих спроб працевлаштування вони втрачають впевненість у 
власних силах, у них поступово формується відчуття безвихідності, втрачають-
ся життєві перспективи. Щоб не допустити цього, спеціалісти Городнянського 
районного центру зайнятості разом з районним відділом освіти регулярно про-
водять профорієнтаційні заходи для учнівської молоді району. 

Так, 17 травня 2013 року спеціалісти районного центру зайнятості завітали з 
«Мобільним центром профорієнтації» до Великолиственської загальноосвітньої 
школи. У заході під назвою «Учись! Працюй! Україну з нами будуй!» взяли участь 
учні та педагоги навчального закладу.

Під час проведення заходу учасники ознайомилися з послугами, що надають-
ся службою зайнятості, отримали інформацію про стан ринку праці та перспек-
тиви його розвитку, потребу підприємств, організацій і установ у кваліфікованих 
кадрах, зокрема спеціалістах робітничих професій, можливості професійного 
росту і самовдосконалення в процесі трудової діяльності, подальшого працев-
лаштування. Було звернено увагу  учнів на існуючі диспропорції на ринку праці, 
зниження престижності професійної освіти, перенасиченість спеціалістами з 
вищою освітою та дефіцитом саме робітничих кадрів. Обговорювались основні 
помилки, яких допускаються молоді люди під час вибору професії.

Спеціалісти відділу активної підтримки акцентували увагу на ризиках не-
легального працевлаштування за кордоном та трудової міграції. Випускникам 
школи було запропоновано переглянути відеофільм під назвою «Небезпечна 
гра: не стань живим товаром!», який нікого не залишив байдужим. На прикладі 
простих життєвих ситуацій діти побачили, як легко потрапити в тенета шахраїв і 
що треба робити, щоб  цього уникнути.

Сподіваємось, що спільні зусилля працівників Городнянського районного 
центру зайнятості та закладів освіти допоможуть молодому поколінню інфор-
мацією та знаннями, щоб застерегти їх від тих негараздів, які можуть виникнути 
через невдало обрану професію.

Адміністрація Городнянського районного центру зайнятості.

«Гроші 
не брав»
Повернувся з Чехії  і здався  пра-

воохоронним органам Владислав 
Ткач (другий підозрюваний у справі 
пограбування київських пенсіонерів 
на 1 мільйон доларів). 

Першим було затримано 
Олексія Голобородька (про що ми 
повідомляли у позаминулому но-
мері «Новин Городнянщини»), який 
відсиджувався в Ужгороді, сподіва-
ючись врешті-решт перейти кор-
дон. У нього знайшли при собі 1 
мільйон гривень. Це поки що і все, 
що вдалося повернути. Затриманий 
нічого не розповідає і свою провину 
визнавати відмовляється. Знахо-
диться у слідчому ізоляторі.

У Владислава Ткача ситуація 
зовсім інша. Йому вдалося поки-
нути Україну і заховатися у Чехії. 
Проте за невідомих  обставин, як 
стверджують у прокуратурі, Ткач 
несподівано одумався і вирішив 
віддати себе у руки правосуддя. 
Він повідомив потрібні інстанції, що 
повертається в Україну через ае-
ропорт «Бориспіль», де його і було 
затримано 17 травня.  За добру 
поведінку прокуратура подала про-
хання в суд взяти хлопця під домаш-
ній арешт. На прохання зважили.

На відміну від Голобородька, 
Ткач співпрацює із слідством, пові-
домляє про схеми шахрайства. Не 
розповідає тільки куди все ж таки 
поділись гроші, стверджує, що вза-
галі їх не брав.

Деякі експерти  мають думку, 
що Ткач та Голобородько зовсім не 
єдині  брали участь в цій голосній 
справі.

За матеріалами ЗМІ 
та Інтернету.

Учись! Працюй! 
Україну з нами будуй!


