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Опади

Дорогі випускники шкіл 
Городнянщини!

В цей чудовий день я від усього серця 
вітаю вас із закінченням школи! Ви прой-
шли надзвичайно важливий етап, і сим-
волічно останній дзвінок сповістив вам, що 
ваше дитинство скінчилося, і починається 
доросле життя.  Попереду у вас – самостій-
ний шлях, здобуття професії.  Нехай кожен 
з вас знайде себе у хорошій і потрібній 
справі, щоб можна було впевнено дивити-
ся у майбутнє, а ваші вчителі та батьки пи-
шалися вами. Ви – майбутнє нашої країни, 

громадяни, від яких залежить, якою стане Україна. 
Щиро бажаю вам, шановні випускники, міцного здоров’я, 

успіхів, особистих перемог, реалізації задумів і творчих планів!
З глибокою повагою і щирими побажаннями 

народний депутат України.
Михайло  ЧЕЧЕТОВ.

Загальна сума інвестицій, вкладених у районі на впро-
вадження енергозберігаючих технологій за 1 квартал 2013 
року складає 6 млн.800 тис.грн.

Сільгосппідприємствами району для впровадження 
енергозберігаючих технологій було вжито низку заходів, а 
саме: сушарки на ПП «Городнянське хлібоприймальне під-
приємство» переведені з опалення рідким паливом на газ;  
придбано 5 нових широкозахватних комбінованих ґрунтоо-
бробних агрегатів;  придбано два зернозбиральні комбайни 
нового покоління, що значно зменшить витрати на збирання 
врожаю;  більша частина господарств переходить на вико-
ристання нових широкозахватних, економічних сівалок (типу 
КЛЕН та Джон-Дір), все більше використовуються нові мен-
шенергозатратні трактори.

* * *

Засідання круглого столу по обговоренню надання ін-
формаційних послуг бібліотеками нашого району відбуло-
ся 17 травня у приміщення центральної бібліотеки. У ньому 
взяли участь заступник голови райдержадміністрації Петро 
Буйний, заступник директора Чернігівської обласної універ-
сальної наукової бібліотеки імені В.Г.Короленка Юрій Самой-
ленко, голова громадської ради при райдержадміністрації 
Ольга Смаль, представники громадськості. Присутні обгово-
рили нагальні проблеми бібліотек та результати анкетування 
читачів,  їх  пропозиції. 

* * *

Семінар по впровадженню сучасної форми реєстрації  
листів та ведення документообігу відповідно останніх  з цього 
приводу постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів Украї-
ни провів минулого тижня у райдержадміністрації начальник 
відділу інформації та комп`ютерного забезпечення  облдер-
жадміністрації Олександр Клименок. Робота  в електронному 
режимі не тільки регламентована відповідними норматив-
но-правовими актами, а й відповідає новітнім технологіям, 
як і всебічній стандартизації та оптимізації загальної системи 
діловодства. Проте поки що  як нова, так і стара форми діло-
водства будуть співіснувати одночасно.

* * *

Минулої суботи на танцювальному майданчику у місько-
му парку відбувся вечір відпочинку під ретро-музику. Мину-
лого літа такі вечори знайшли чимало прихильників серед 
мешканців Городні. Цього разу, на жаль, бажаючих потанцю-
вати під мелодії 70—80 років виявилось мало. Можливо, че-
рез недостатню інформованість. 

Завтра, 2 червня, літній танцмайданчик знову запрошує 
гостей. Тут відбудеться ретро-дискотека під живу гру вокаль-
но-інструментального ансамблю. Початок о 19.00 год. 

А вода буває 

і підступною
Розпорядженням в.о.голови райдержадміністрації 

М.Ф.Силенка затверджено заходи щодо недопущен-
ня загибелі людей на водних об`єктах. Рекомендова-
но міському і сільським головам провести відповідну 
роз`яснювальну роботу серед населення, організува-
ти обстеження місць купання, а райвідділу управління 
державної інспекції техногенної безпеки – здійснюва-
ти рейдові перевірки місць масового відпочинку і до-
тримання правил поведінки на воді.

І знову пожежа
27 травня близько 16-ї години  надійшло повідомлення  

про  пожежу   в  м.Городні по вул.Щорса, 65. Загорілась го-
сподарча будівля. Під  дією  вітру  вогонь  перекинувся  на  
дах  житлового  будинку. З’ясувалося, що  оселя  належить  
гр.Деговцю, який  живе  в  м.Чернігові, а  в Городні в його 
будинку  мешкав гр.Плешков,  який  зловживає  спиртним. 
Напередодні  сусіди  вже  виявляли  загорання  ганчір’я  в  го-
сподарчій будівлі   та  власними силами  загасили, можливо,  
не до кінця.

В  листопаді  минулого  року  тут вже  була  пожежа. Але, 
видно, біда не  навчила цього мешканця. Щоб не трапилося 
лиха, неухильно дотримуйтесь правил пожежної безпеки.         

30 травня біля Монументу дружби відбулась традицій-
на міжнародна зустріч ветеранів Великої Вітчизняної війни. 
Делегації Росії, України та Білорусі вручили одне одному 
запашні паляниці на вишитих рушниках і заспівали пісню 
«Славяне». На українській землі гостей зустрічі привітав 
заступник голови райдержадміністрації П.А.Буйний та на-
чальник управління культури і туризму райдержадміністра-
ції О.Є.Биховець.

Учасники зустрічі прибули у Городню, де зустріли-
ся зі своїми товаришами ветеранами. Російську делега-
цію представляли учасники війни голова ради ветеранів 
Климівського району В.С.Сидоров, член ради ветеранів 
М.І.Ткаченко та ветеран праці В.Ф.Митраков. Білоруську 
делегацію очолили учасник війни голова обласного від-
ділення Білоруського фонду миру Т.М.Глушаков та пол-
ковник запасу О.І.Пімонов, який, до речі, має родичів у 
с.Журавку. Своїх побратимів-ветеранів у Городні зустріли 
учасники війни М.Ф.Крумкач та М.П.Бабаєв.

У малому залі будинку культури, куди перемістило-
ся дійство, ветеранів привітали в.о.голови райдержад-
міністрації М.Ф.Силенко та голова райради Г.Г.Примак. А 
працівники культури разом із аматорами народного мис-
тецтва приготували концерт з патріотичних пісень та творів 
часів війни. До них приєдналися й гості – хор «Ветеран» з 
Климова та народний вокальний ансамбль слов’янської ко-
зацької пісні «Ритми серця». 

Після концерту учасники зустрічі прийшли вклонитися 
воїнам-визволителям Городнянщини та поклали квіти до 
меморіалу «Скорботна мати». Своє спілкування ветерани 
та учасники заходу продовжили у неформальній обстанов-
ці з солдатською кашею та  з фронтовими ста грамами. А 
поговорити їм було про що, адже реалії ветеранських ор-
ганізацій у кожній з братніх республік свої. Певно, і спільних 
справ чимало, тому традиція ветеранського братерства 
триває і донині.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

ТРАДИЦІЇ  ВЕТЕРАНСЬКОГО  

БРАТЕРСТВА НЕПОРУШНІ

На знімку: містом крокують ветерани.
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ВІДКРИТІ ДЛЯ 

ЛЮДЕЙ
Народний депутат Юрій 

Мірошниченко щодо роботи його 

громадських приймалень 

у Чернігівській області

– Шановний Юрію 
Романовичу, на Чер-
нігівщині розпочали 
свою роботу Ваші гро-
мадські приймальні. 
Чи можна пов’язати 
закріплення Вас за ви-
борчим округом №207 
у нашому регіоні із Ва-
шим бажанням допом-
агати саме своїм зем-
лякам?

– Так, дійсно, мені 
приємно повідомити, що 
відповідно до рішення 
фракції Партії регіонів 
від 18-го лютого цього 

року я, як народний депутат України, був закріплений за 
одномандатним виборчим округом № 207, до складу якого 
входять Городнянський, Коропський, Корюківський, Новго-
род – Сіверський, Семенівський, Сосницький та Щорський 
райони. 

Не приховуючи почуттів, можу впевнено засвідчити, що 
цей край, так само, як і його жителі, займають особливе 
місце в моєму серці. Чернігівщина – це світлі спогади мого 
дитинства, її жителі – навчили мене розуміти та цінувати 
ближнього свого... 

У своєму дорослому житті, будучи обраним народним 
депутатом, я розумію проблеми, що існують в Україні, та, 
на щастя, маю змогу сприяти їх розв’язанню. Безпереч-
но, народні депутати покликані працювати на благо усього 
українського народу – робота ж в округах, в свою чергу, до-
зволяє за допомогою локальних дій в конкретному регіоні 
покращити ситуацію у всій країні. З усією відповідальністю 
я спрямовуватиму свої зусилля на досягнення позитивних 
змін у житті моїх земляків. 

– У чому полягають основні завдання громадських 
приймалень народних депутатів України?

– Насамперед, діяльність громадських приймалень 
народних депутатів України зорієнтована на встановлення 
та підтримання зв’язків з громадянами, представниками 
трудових колективів, громадських організацій тощо. Тож 
основне завдання тут передбачає надання громадянам 
допомоги у вирішенні порушених ними питань. З цією ме-
тою працівники приймалень проводять первинні юридичні 
консультації. Паралельно з такою роботою організовують-
ся дослідження потреб та запитів громадян, вивчається їх 
думка щодо соціально значущих питань. Саме це дозволяє 
забезпечити представлення інтересів народу під час роз-
робки законопроектів. Крім того, громадськими приймаль-
нями координується інформаційна та просвітницька ро-
бота, що створює для людей можливості займати активну 
громадську позицію. Також всіляко підтримуються ініціати-
ви участі волонтерів – прихильників Партії регіонів у прове-
денні різноманітних заходів. 

– Яким чином вирішуються проблеми, з якими 
люди звертаються до  громадських приймалень?

– Громадські приймальні для вирішення порушених 
відвідувачами питань взаємодіють з центральним апара-
том Партії регіонів, Секретаріатом її депутатської фракції 
у Верховній Раді України, обласною та місцевими органі-
заціями Партії регіонів, органами виконавчої влади та ор-
ганами місцевого самоврядування, засобами масової ін-
формації, громадськими організаціями тощо. В контексті 
зазначеного, мушу зауважити, що, на жаль, в діяльності 
громадських приймалень народних депутатів не передба-
чено фінансування на надання матеріальної допомоги гро-
мадянам – натомість усі зусилля працівників приймалень 
та депутатів спрямовані на вирішення проблемних питань 
шляхом співпраці з, як уже згадувалось, державними ор-
ганами, установами та партійними осередками. Насправ-
ді, у більшості випадків, такий підхід дозволяє працювати 
не тільки з усуненням наслідків проблеми, а і з її витоками. 
Тож, як результат, питання вирішується системно, що при-
носить більше користі для усіх громадянам. 

– Куди варто звертатись у разі виникнення таких 
питань жителям нашого району?

– Ми будемо раді вітати жителів Городнянського райо-
ну у приміщенні громадської приймальні, що знаходиться у 
Городні по вулиці Чумака, 4, і працює зі зверненнями 

громадян щочетверга з 10.00 до 16.00.

– Ми щиро Вам дякуємо за надану інформацію та 
сподіваємося, що вона допоможе нашим громадянам 
визначити для себе коло питань, вирішенням яких за-
ймаються громадські приймальні народного депутата 
України Юрія Мірошниченка. 

Інтерв’ю провела Заслужений журналіст України 

Валентина АРТЮШКОВА.

Обдарованих дітей навчальних закладів  району, які на-
городжені дипломами обласних Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів, а також за підсумками  ІІ 
етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  уч-
нів – членів Малої академії науки України в 2012-2013 на-
вчальному році,   привітали заступник  голови райдержад-
міністрації з гуманітарних питань П.А.Буйний,  начальник 
відділу освіти району Ю.В. Денисенко, керівники навчаль-
них закладів та помічник народного депутата І. О.Рибакова  
А. М. Ладний.  Крім поздоровлень, від  народного депутата 
помічник передав школярам ще й  заохочувальні премії.  Усі  
висловили сподівання,  що юні таланти Городнянщини  гуч-
но проявлять себе і в  подальшому.

Дипломи та нагородження отримали Ірина Стьоба, 
Анастасія Сакунова, Ірина Гречуха, Оксана Кисіль, Євгеній 
Волощук,  Владислав Коваленко, Ігор Захарченко,  Дмитро 
Захарченко,  Катерина Чорна, Денис Коновалов, Владис-
лав Гребінь, Ірина Шпилюн, Дарина Кривошея, Володимир 
Моцар, Марина  Середа, Владислав Тимошенко, Ірина Ані-
щенко, Тамара Іваничук, Анна Кучерявенко, а серед обда-
рованих дітей позашкілля – Андрій Дахно, Борис Плевако, 
Максим Гулай та Валерій Дайнеко.

Урочистості  доповнили яскраві виступи  юних солісток 
Катерини Смаль та Уляни Торіної.

А.НЕМИРОВА.

На знімку: учениця 9-го класу  Вихвостівської шко-
ли Ірина Аніщенко отримала диплом ІІ етапу Всеукра-
їнського конкурсу-захисту за  роботу «Повість «Фата 
моргана» Михайла  Коцюбинського у краєзнавчих ма-
теріалах  Миколи Таратина», яка пов`язана з  музеєм у 
її рідному селі. 

Діяльність народного депутата України Ігоря Рибакова 
поширюється на всі сфери діяльності Городнянщини. Він 
опікується і шкільними та дошкільними закладами. Під час 
робочої поїздки у Городню він відвідав міський дитсадок №4. 

Саме за сприяння Ігоря Олександровича тут добудована 
та введена у дію нова котельня на твердому паливі. Це дасть 
можливість зекономити значні кошти.  

Депутат цікавився й умовами, у яких перебувають вихо-
ванці: кімнатами для занять, відпочинку, ігор.    

Виступаючи перед персоналом дитсадка та батьками 
вихованців, Ігор Рибаков наголосив: 

— У кожному дитсадку повинні бути належні умови для 
виховання наших дітей, починаючи із санітарних умов і 
закінчуючи технічним оснащенням. Дошкільне виховання є 
одним з пріоритетних напрямків у моїй діяльності. Я ініціюю 
законопроекти для вирішення чотирьох важливих проблем 
які закладені у моїй передвиборчій програмі. Це: ліквідація 
дефіциту дитсадків, підвищення заробітної прати працівни-
кам закладів, поліпшення санітарних норм та організація су-
часного матеріально-технічного забезпечення. 

Народний депутат переконаний, що  й на селі повинні 
бути дитсадки, такі ж доступні, як ів місті. Вирішенням цих 
питань він опікується щоденно. Ігор Рибаков  запевнив, що 
завжди готовий допомогти освітянам у вирішенні їх про-
блем. 

Вихованці дитсадка зустрічали Ігоря Олександровича 
святковим концертом. Діти співали, танцювали під бурхливі 

оплески присутніх. На завершення зустрічі народний депу-
тат вручив малечі набори для малювання та солодощі, а са-
дочку — дитячі стільчики.   

У працівників дитсадка та батьків вихованців від спілку-
вання з Ігорем Рибаковим залишилися найкращі враження.  

Наталія РОГАЧОВА, мама вихованця дитсадка №4: 

— Приємно, що Ігор Рибаков приділяє багато уваги на-
шим дітям і турбується про них. Він приїхав з подарунками 
і для наших дітей, і для садочка — подарував дітям свято.  

Любов МУЖАНОВА, бабуся вихованця дитсадка 

№4:

— Я рада, що наш народний депутат допомагає  вирішу-
вати проблеми як своїми силами, так і на державному рівні. 

Тамара КЛИМЕНОК, методист дитсадка №4: 
— Така щира зустріч, яка пройшла у нас, додає сил, 

енергії і віри у те, що все буде добре. Ігор Рибаков – щира, 
відверта, енергійна молода людина. Він має власну думку, 
переймається нашими проблемами, і впевнена, що він вирі-
шуватиме їх на рівні парламенту та міністерств.   

Минуло усього кілька днів, а від народного депутата вже 
надійшла допомога на ремонт дитсадка. Завідуюча закла-
дом Світлана Луданик не приховувала своєї радості: 

— Нам приємно, що ми обрали депутата, який турбуєть-
ся і про дошкільні заклади. Як батько чотирьох дітей, він до-
бре розуміє наші проблеми і знає, що потрібно наймолод-
шим нашим громадянам.   

СЬОГОДНІ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

Святий обов’язок кожного
День захисту дітей, який припадає на перший 

день літа, — одне з найстаріших міжнародних 
свят. Його відзначають у всьому світі з 1950 року. 
З нагоди цього дня народний депутат України Ігор 
Рибаков звернувся до усіх жителів нашого райо-
ну. 

Головне завдання до-
рослих – зробити дітей до-
брими, вихованими і щас-
ливими. Це висока місія і 
велика відповідальність. 
Віра в Бога, чесність, поряд-
ність, працьовитість — всі-
ма цими якостями повинна 
володіти кожна дитина на 
порозі дорослого життя. Усі 

ці якості мають бути притаманні і усім нам. Адже діти бе-
руть приклад з дорослих.  

У Міжнародний день захисту дітей зичу вам бути хо-
рошим прикладом для своєї дитини, онуків та вихован-
ців. Подаруйте дітям справжнє дитинство. Це буде для 
них найкращим подарунком.   

Не проходьте повз дитини, яка плаче. Пам’ятайте: 
чужих дітей не буває. А щастя усього людства не варте 
сльози однієї скривдженої дитини. Простягніть їй руку 
допомоги, і ви отримаєте найкращу її нагороду –  щиру і 
сонячну дитячу посмішку. 

Щасливі діти — запорука майбутнього успіху нашої 
країни. Ми зобов’язані створити для них найкращі умо-
ви для навчання, виховання і дозвілля. Необхідно усю 
країну перетворити на територію дитинства, де інтере-
си дітей будуть на першому місці. Потрібно зробити так, 
щоб у кожному місті, у кожному селі лунав щасливий ди-
тячий сміх.    

Вітаю вас з Міжнародним днем захисту дітей і бажаю 
сімейного затишку, тепла, здоров'я вам та вашим дітям. 
Усього того, що ми називаємо щастям. Нехай ваші діти 
будуть богобоязливі і слухняні, а ви будьте — терплячи-
ми і мудрими. У цьому запорука гармонійного сімейного 
життя.     

Радійте, переживайте разом зі своїми дітьми. Навіть 
невелика допомога і участь у їхній долі вам зарахується 
обов’язково. Божої допомоги вашим родинам, щастя, 
радості та добра! 

З повагою – ваш народний депутат України 

Ігор РИБАКОВ.

Зустріч, яка додає віри

ОСВІТА

Ігор Рибаков підтримав талановиту молодь Городнянщини

Дорогі друзі!
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– Дійсно, фактично ми маємо трьох орендарів.  ПрАТ 
«Етнопродукт» орендує  у нас 490 гектарів земель запа-
су і резерву. Здебільшого це орна земля і трохи пасовищ. 
Але свого часу, коли укладався договір оренди, його було 
оформлено на 50 років. І сума орендної плати становить 
2 700 гривень на рік. Хоч за оренду підприємство розрахо-
вується регулярно, та розмір плати сміхотворний. Куди тіль-
ки я не звертався з приводу переукладення договору, всюди 
кажуть: «Нічого зробити не можна». 

СВК «Хотівлянський» орендує 190 гектарів невитребува-
них паїв. Заборгованість по сплаті за оренду землі на сьо-
годні становить більше 50 тисяч гривень. Рахунки підприєм-
ства арештовані через значну заборгованість по платежах 
до бюджету. Ситуація така, звісно, дошкуляє сільській раді, 
але ставляться до неї з розумінням: адже керівництво СВК 
«Хотівлянського» завжди йде назустріч у вирішенні соціаль-
них проблем села: завозить дрова на зиму у сільську раду 
і місцевий ФАП, надає допомогу транспортом у разі необ-
хідності, розчищає вулиці села від снігу. А минулої зими чи-
стили безкоштовно, бо сільська рада не мала коштів, щоб 
оплатити цю роботу.

Ще 200 гектарів земель на території сільської ради має 
у постійному користуванні ВАТ «Городнянський райагро-
хім». Щоправда, та земля не обробляється вже кілька років, 
і орендна плата за неї не вноситься згідно відповідного акту 
на постійне користування. 

130 гектарів невитребуваних паїв на території Хотівлян-
ської сільради обробляє з минулої осені ФГ «Льон-канат».  
Але документально цю землю в оренду оформити не можна 
через юридичні колізії. От і виходить, що бюджет сільської 
ради знову вимушений ловити облизня.

– Фактично у нас перебуває більше тисячі гектарів землі 
в оренді або постійному користуванні, -- розповідає Юрій 
Миколайович. – За позитивних обставин тільки від сплати 
орендної плати ми б могли мати самодостатній бюджет. Од-
нак живемо на латаному-перелатаному, вже з січня почина-
ємо брати позички, щоб розрахуватися по заробітній платі із 
бюджетною сферою. Доходна частина сільського бюджету 
формується від сплати земельного податку фізичними осо-
бами, прибуткового податку, орендної плати за землю (си-
туацію я пояснив) та оренди від ставка у селі Травневому – 
це 500 гривень щомісяця. Є сільські ради, у яких орендують 
не більше 500 гектарів землі, але плату вносять нормальну 
і своєчасно, то там і проблем з фінансами нема. А ми тільки 
мріємо про таке. 

– За таких обставин, напевне, важко щось зробити у 
напрямку розвитку села?

– Для кожного задуму треба шукати спонсорів. У ми-
нулому році, наприклад, блискавка потрапила у пам’ятник 
солдату на братській могилі у с. Травневому. Кошти для його 
реставрації нам виділив народний депутат Володимир Ле-
щенко. У нинішньому році народний депутат Ігор Рибаков  
дав ще дві тисячі гривень для облаштування пам’ятників у 
обох селах. А у 2012 році Ігор Рибаков надавав нам також дві 

тисячі на ремонт клубу. А оскільки цього зробити практично 
було неможливо, бо величезне приміщення на 400 чоловік 
потребувало капітального ремонту – там нема підлоги, про-
тікає дах, відсутнє опалення, ми просто переселили цей за-
клад культури в інше приміщення. Справа у тому, що у селі 
ще у 2003 році закрили неповну середню, а через деякий 
час і початкову школи. То незадіяними опинились чотири 
приміщення. Одне з них списане, а одне сільська рада взя-
ла на свій баланс, відремонтували його і «переселили» туди 
наш клуб. Таким чином намагаємось шукати виходи із, зда-
валось би, безвихідної ситуації. Упорядкували кладовища, 
наприклад, у нинішньому році засуджені до громадських ро-
біт. Я схвалюю таку практику: і порушникам наука, і громаді 
користь.

– Юрію Миколайовичу, а як щодо медичного обслу-
говування населення?

– Наш медичний працівник Ніна Артемівна Атрошенко, 
яку поважають усі односельці, кілька місяців тому пішла на 
заслужений відпочинок. А з 1 квітня у нашому ФАПі новий 
працівник – випускник Ніжинського медучилища Василь 
Миколайович Голуб. Люди у селі ним задоволені, кажуть: 
чуйний, уважний, завжди готовий допомогти.

– Що скажете про торгівельне та транспортне об-
слуговування?

– Маємо три магазини у Хотівлі і один – у Травневому. З 
них два приватні, а два – міського споживчого товариства. 
Обслуговування хороше. У нас майже припинилась виїзна 
торгівля – бо у магазинах всього є вдосталь. А транспортна 
проблема донедавна стояла дуже гостро. Хотівля не мала 
сполучення з райцентром. Тільки місяців зо три як автобус 
раз на тиждень став ходити у село. Причина того – погані 
дороги. З Кузнич на Дроздовицю через Хотівлю на трасі за-
лишились лише рештки твердого покриття. Найгірше те, що 
по такій дорозі діти щодня трусяться до Городні у школу і на-
зад. А між тим, коли школа закривалась, у ній було 26 учнів, 
зараз же їздить вже тридцять. У нинішньому році народи-
лось троє малюків, у селі живуть десять багатодітних сімей. 

– Тобто, можливе відродження села?
– Оптимізму мало. Адже помирає втричі більше, ніж на-

роджується. Великою проблемою є вживання алкоголю. У 
нас практично нема торгівлі самогоном. Купують і п’ють ма-
газинну горілку. Хвилює те, що серед прихильників оковитої 
є і молодь, і жінки, і навіть жінки пенсійного віку. Це пробле-
ма не тільки нашого села – вона типова для всіх сіл. Зрозу-
міло, там де нема роботи, можна сказати: п’ють від безви-
ході. Але ж часто керівники підприємств стикаються з тим, 
що робота є, а працювати нікому. І третій фактор, який є 
обов’язковою умовою повноцінного  життя на селі ,– функці-
онування сільгосппідприємства. Треба створити такі умови 
сільгоспвиробникам, щоб вони не у боргах копирсалися, а 
могли працювати і на себе, і на громаду. Тоді й село матиме 
шанс на відродження.

С.ТОМАШ. 

РОБОТА РАД

Земля обробляється. Доходу нема
 Хотівлянську сільську раду утворюють два села – Хотівля і 

Травневе. Загалом тут налічується 193 двори  і проживають 328 
громадян, з яких 52 – у Травневому.  З цієї кількості жителів 79 
– діти до 16 років, а 150 – пенсіонери. Таким чином, працездат-
ного населення – близько сотні чоловік. 

На території сільради діють три сільгосппідприємства – СВК 
«Хотівлянський» та ФГ «САД М»  у Хотівлі, ПрАТ «Етнопродукт» у 
Травневому. При такому стані справ кошти від  оренди землі по-
винні б наповнювати бюджет сільради повнокровно і стабільно. 
Про це ми спитали сільського голову Ю.М.ЧЕРВ’ЯКА. Він розпо-
вів про ці та інші проблеми.

ПРАВО І ОБОВ’ЯЗОК

Прокуратура повертає 

кошти до бюджету
Як відомо, на органи прокуратури покладено функцію 

представництва інтересів громадян і держави у судах у ви-
падках, передбачених законом.

Ці повноваження дозволяють активно вживати заходи 
цивільно-правового реагування, спрямовані на захист май-
нових прав територіальної громади та наповнення відповід-
них місцевих бюджетів шляхом звернення до судів із заява-
ми про визнання спадщини відумерлою.

Зокрема прокурором Городнянського району активно 
вживаються заходи на вказаному напрямі роботи. Протя-
гом 2012-2013 років ним подано до суду 14 заяв про ви-
знання відумерлою спадщину у вигляді грошових коштів, які 
залишилися на рахунках померлих утриманців психоневро-
логічного диспансеру та школи-інтернату. За результатами 
їх розгляду до місцевого бюджету надійшло 53 тис. грн.

МІСТО І МИ

Куди викидати сміття?
27 сесія міської ради 5-го скликання 18 лютого 2010 

року затвердила Правила благоустрою, забезпечення чи-
стоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових 
територій, зелених зон, скверів та додержання тиші в гро-
мадських місцях на території Городнянської міської ради.

Існує також Постанова Кабінету Міністрів України 
№1070, яка затверджує Правила надання послуг з вивезен-
ня побутових відходів. Такі послуги надаються на підставі 
договору, який укладається між споживачем та виконавцем 
послуг.

Конкурсною комісією, яка відбулась 4 березня 2013 
року, виконавцем послуг з вивезення побутових відходів 
у житлових масивах багатоквартирних житлових будинків 
визначено Городнянську житлово-експлуатаційну дільни-
цю. Ці житлові масиви обладнані контейнерними майдан-
чиками із зручними під’їздами для машин—сміттєвозів. По 
вулиці ж Перемоги застосовується  поквартирна система 
збирання побутових відходів, коли споживачі самостійно 
завантажують побутові відходи у сміттєвоз, який прибуває 
за графіком.

Вивезення побутових відходів від багатоквартирних 
житлових будинків входить до переліку послуг з утримання 
будинків, споруд та прибудинкової території,  які оплачують 
мешканці багатоквартирних будинків. Великогабаритні та 
ремонтні відходи не входять у тариф на вивезення побуто-
вих відходів, тому вони вивозяться  окремо за заявкою спо-
живачів і за окрему ціну, і викидати їх разом із побутовим 
сміттям забороняється.

Інша організація -- Городнянське ВУЖКГ --  є виконав-
цем послуг по вивезенню побутових відходів з приватного 
сектору, а також від підприємств, установ та організацій, 
розташованих на території Городнянської міської ради. Ці 
послуги підприємство надає також згідно затверджених 
графіків, а при потребі – за заявками споживачів.

На жаль, дуже часто мешканці приватного сектору заха-
ращують побутовими відходами контейнери, розташовані 
біля багатоквартирних житлових будинків. Це є порушенням 
Правил благоустрою, створює певні незручності як для жи-
телів, так і для організації, яка займається вивезенням від-
ходів. Тому попереджуємо громадян: за такі дії накладати-
меться штраф у розмірі 340 гривень (згідно ст.152 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення). Адже кожен 
споживач повинен виносити свої побутові відходи згідно 
укладених договорів – або ЖЄДу, або ВУЖКГ. 

Тому адміністрація Городнянської житлово-експлуа-
таційної дільниці  прохає мешканців багатоквартирних бу-
динків: якщо біля контейнерів з’являються транспортні за-
соби з наміром викинути сміття і таким чином захарастити 
контейнери, повідомте про це по телефонах 2-11-98 або 
2-10-35. 

М.ТОВСТА.
Начальник Городнянської ЖЕД.

Виплата заробітної плати у «конвертах» -- тягар 
сучасності, який несе за собою багато негараздів як країні, 
так і кожному з нас. Нелегальна заробітна плата послаблює 
соціальний захист працівників, зменшує надходження 
до бюджетів та державних соціальних фондів. Тому 
легалізація заробітної плати та прихованої зайнятості на 
сьогодні є одним з найпріоритетніших напрямків роботи 
райдержадміністрації.

Усвідомлюючи важливість цієї проблеми, більшість 
роботодавців працюють у законодавчому полі. Але є й такі, 
хто, намагаючись отримати якомога більший прибуток, 
ухиляється від сплати податків, використовує працю 
громадян без належного оформлення трудових відносин та 
пропонує їм заробітну плату «в конвертах».

Неформальна зайнятість є нестабільною, нерегулярною, 
вона позбавляє частину найманих працівників багатьох 
соціальних прав, передбачених Конституцією України 
і Кодексом законів про працю України: пенсійного 
забезпечення, права на допомогу з тимчасової 
непрацездатності, на оплачувану відпустку, на допомогу з 
безробіття, на охорону праці тощо. Робота неформально 
зайнятих працівників не зараховується до трудового 
стажу. Нерідко прихована зайнятість набуває примусового 
характеру, особливо, коли працівники змушені виконувати 
додатковий обсяг робіт.

Суспільство має усвідомити, що безплатних пенсій 
не буває – має бути система, що дозволяє фінансувати 
пенсійні виплати. Приховування трудових відносин та 
заробітної плати не приносить користі тим, хто виходить 
на заслужений відпочинок. Кілька років тому в Україні було 

запроваджено систему персоніфікованого обліку, націлену 
на виведення з «тіні» як зарплати, так і працівників, які 
мають бути зацікавлені у тому, щоб законно одержувати 
зароблене. У персоніфікованих відомостях акумулюються 
реальні відрахування працівника до Пенсійного фонду 
залежно від величини заробітку.

Одним із шляхів рішення питання легалізації заробітної 
плати і трудових відносин є здійснення комплексних 
перевірок дотримання законодавства про працю і 
застосування до порушників законодавства відповідних 
заходів впливу.

Згідно відповідного розпорядження голови районної 
державної адміністрації була створена робоча група, якою 
поглиблено вивчається ситуація на ринку праці району. 
Згідно розробленого графіку нею здійснюються спеціальні 
перевірки підприємств, установ та організацій району щодо 
легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

Протягом І кварталу 2013 року  було проведено 8 рейдів 
– перевірок в організаціях та установах району. Виявлено 14 
нелегалізованих робочих місць – у торгівлі, деревообробній 
промисловості та сфері автоперевезень. За результатами 
перевірок укладено 14 договорів між роботодавцями та 
найманими працівниками.

Шановні громадяни, якщо вам відомі випадки 
виплати зарплати у «конвертах», просимо повідомляти 
управління праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації по тел. 2-15-03, 2-15-39.

М. СИЛЕНКО.

В.о. голови райдержадміністрації.

У РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Захистити права працюючих
Біля  Городні – 

2 млн. 560 тис. м3 

води  Черемошного
На засіданні районної комісії з питань  техногенно-еко-

логічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відбулася 22 
травня, було розглянуто питання про заходи щодо запобі-
гання виникненню надзвичайної ситуації на водному об`єкті  
«Черемошне».

Водосховище «Черемошне» має площу водного дзерка-
ла 140 га та за об‘ємом 2млн. 560 тис.м3, яке на даний час 
знаходиться в аварійному стані, зокрема шахтний водосхід 
та перегороджуюча земляна гребля,  бетонні стінки шахти 
мають отвори, через які просочується вода. Металева засу-
вка  водоспуску внаслідок корозії перебуває в незадовіль-
ному стані. Проїжджа частина перегороджуючої греблі в 
окремих місцях має пониження та вибоїни, потребує поточ-
ного ремонту. Якщо вода прорве греблю, то може наробити 
шкоди, зокрема зруйнувати каналізаційну мережу м.Город-
ні та забруднити р.Чибриж та р.Смяч.

Водосховище «Черемошне» в переважній частині пло-
щі знаходиться на балансі СТОВ «Росія», яке на даний час 
проходить стадію завершення ліквідаційної процедури. 
Комісія прийняла рішення зобов`язати голову ліквідаційної 
комісії СТОВ «Росія» Д.А.Рудника винайти кошти та прове-
сти ремонтні роботи земляної греблі  водосховища, а також 
рекомендувати управлінню агропромислового розвитку 
райдержадміністрації направити клопотання до обласної 
держадміністрації стосовно розгляду питання передачі 
водосховища «Черемошне» на баланс спеціалізованої ор-
ганізації Деснянського басейновому управлінню водних 
ресурсів Чернігівського міжрайонного управління водного 
господарства.
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24 травня пролунав останній дзвоник у школах країни. 
Пролунав він і для випускників Городнянської школи-інтер-
нату для дітей-сиріт. Почесну місію задзвонити востаннє од-
нокласники доручили двом видатним особистостям – пре-
зиденту шкільної республіки Анні Тришиній та дипломанту 
обласного конкурсу з прикладних мистецтв Миколі Степку. 
Анна збирається стати перекладачем, а Микола – художни-
ком-різьбярем по дереву.

Цьогоріч стіни школи залишать два класи. Більшість 
випускників будуть штурмувати ВУЗи, і лише декілька учнів 
обрали стезю професійно-технічного навчання. Випускники 
дивляться у майбутнє з оптимізмом, пам’ятаючи при цьому, 
що практично все залежить від них. На свої сили вони зва-
жають небезпідставно, про що засвідчив справжній зорепад 
дипломів, грамот і нагород обласного і районного рівня, які 
вони вибороли у різноманітних конкурсах і олімпіадах.

Тим більше, що найнадійніший тил їм 
гарантував директор школи А.С.Остро-
нос:

-- Де б ви не були – ви повинні пам’я-
тати, що наша школа – це ваш дім. Ми 
завжди радо  зустрічатимемо вас тут! – 
сказав він, вітаючи випускників.

І хоч погода не дозволила провести 
урочисту лінійку за традицією на подвір’ї, 
атмосфера в актовому залі була не менш 
теплою і піднесеною. Святкова лінійка 
навіть виграла від цього, перетворив-
шись із помпезного на затишне родинне 
свято. 

Звісно, була присутня й нотка суму 
– адже за порогом школи розставання 
з друзями, з тими, кого вони жартома, 
а іноді й насправді називали «татом» і 
«мамою» -- з вихователями і вчителями. 
Сумували й педагоги, хоч і намагалися 
це приховати, ховаючи мокрі очі за пиш-
ними букетами квітів.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: М.СТЕПКО та А.ТРИШИ-
НА з «останнім» дзвоником у руках.

Довго намагався взятись за перо, щоб розповісти чита-
чам нашої газети про добрі справи, які робить Городнянське 
відділення НАСК «Оранта». Ще минулого року  в оселі моїх 
батьків у селі Рубіж трапилось лихо. Під час грози у житло-
вий будинок влучила блискавка. Будинок був дерев’яний, 
тож згоріло все, крім печі та фундаменту. Якимось дивом 
батьки залишились живими і здоровими.

Але сім’я була у розпачі  -- що робити далі, як виходити 
зі скрути? Батька та маму я забрав до себе, у Городню. А всі 
знають, що таке літнім людям залишитись без власної до-
мівки, у якій пройшло чи не все життя.

Незабаром хтось згадав, що будівля була застрахова-
на. Та тільки при пожежі згорів і страховий поліс. Коли ми 
звернулися до районного відділення НАСК «Оранта», нас не 
тільки співчутливо вислухали, а й без усякої тяганини, опе-
ративно оформили всі необхідні документи за копією стра-
хового полісу, яка ,як виявилось, зберігалась у відділенні.

Не довго довелось нам чекати повідомлення про стра-
хове відшкодування. Зізнаюсь, його сума приємно здивува-
ла усю нашу родину. Коштів вистачило і на придбання нової 
оселі, і навіть на деякі меблі.

Отак і ми повірили, що страховий поліс «Оранти» -- це 
надійний захист людини від усякого лиха. Спасибі кампа-
нії і усім її працівникам. Відтепер я страхуватимусь тільки в 
«Оранті»!

О.МИХНО.
Житель м.Городні.

Телевізор та – DVD-

програвач для нашого 

«Сонечка»
Уже майже два роки, завдячуючи місцевій владі, при Ве-

ликолиственській школі працює одногруповий навчальний 
заклад «Сонечко». Його  із задоволенням відвідують наші 
дітки. Усі вони різні, але дуже веселі і життєрадісні, хочуть 
в усіх барвах пізнавати світ. Ми, дорослі, докладаємо для 
цього всіх зусиль. 

З самого відкриття нашого закладу підтримує його  по-
стійний спонсор –  місцеве відділення ВО « Батьківщина». 
Так, за допомогою місцевого  фермера І.М. Якуба ми змог-
ли підвести воду до нашої кімнати, і в нас завжди чисто, бо 
маємо подарований ним пилосос.

 Наші вихованці люблять свята і розваги, і з задоволен-
ням беруть у них участь.  Нещодавно  здійснилася наша 
мрія  --  мати свій музичний центр.   І допоміг здійснити цю 
цій мрію  голова районного осередку ВО «Батьківщина» 
П.І.Верхуша. Депутати районної ради від фракції «Батьків-
щина»  привезли телевізор та DVD-програвач, а О.Г Верху-
ша подарувала нам музичні диски, щоб  великолиственські  
дітки росли співучими і талановитими. 

Батьки і колектив нашого садочка дуже вдячні спонсо-
рам і всім небайдужим людям, які  своєю добротою та тур-
ботою  роблять  діток щасливими.

О.КРАВЧЕНКО.

Завідуюча  дітсадком с. Великий  Листвен.

Коли ж заходить мова про безлад 
у системі регулювання водотоків, вод-
госпівці лише розводять руками – у 
нас порядок! І справді, з 131-го підкон-
трольного шлюзу лише 10 регулюють-
ся дерев’яними щитами – шандорами, 
на решті вся механіка працює донині. А 
от 170 нині нічийних шлюзів розібрані 
і понівечені чорними заготівельника-
ми металу. Добираються злодії і до 
водгоспівських. Недавно намагалися 
відкрутити регулятор рівня води на Пе-
курівській системі шлюзів, поряд із тра-
сою Чернігів-Сеньківка, та тільки воду 
спустили. Добре, що вчасно навідались 
оглядачі і запобігли локальній екологіч-
ній катастрофі. 

Співробітникам дільниці доводиться 
працювати й за бешкетників – недав-
но зламали затишну альтанку на тому ж 
Пекурівському об’єкті -- довелось ре-
монтувати. А ще вкотре вивозити сміття 
з-під відновлених джерел навіть у місті 
– недавно відреставроване джерело 
«Покровське» знову намагаються пере-
творити на звалище. 

Спеціалісти водного господарства не стоять осторонь 
районних і навіть міжнародних справ. Так, до фестивалю 
біля Монументу дружби вони вже розчистили ставок, вико-
сили прилеглі до нього луки та відновили плетені з верболо-
зу тини. Коли будете на святі, зверніть увагу на те, скільки 
метрів цієї художньої огорожі прикрашає слов’янське поле, і 
пригадайте, що це таки ручна робота!

У найближчих планах водгоспівців ще одна шляхетна 
справа – відновлення прирічкового джерела у місті з боку 
вулиці Пролетарської. 

– Хотілося б тільки, щоб люди до нашої праці ставилися з 
повагою, а не загиджували упорядковані і прибрані місцини, 
– прокоментував начальник дільниці С.М.Юрченко. 

При цьому не слід забувати, що силами невеликого ко-
лективу, (всього 15 чоловік), здійснюється постійний кон-
троль і регулювання рівня води не тільки у водотоках, а й 
грунтових водах на заливних луках і тофовищах протяжністю 
більше 51 кілометра супутніх територій уздовж меліоратив-
них систем. Саме ці місцини є зонами найбільшого ризику 
при виникненні стихійних пожеж у посушливий період.

Робота водгоспівців не кидається одразу в очі, вона 
щоденна, сезонна й непомітна. Тому, може, й недарма для 
порівняння є безгоспні водні системи, де рівень води вже 
давно ніхто не регулює, хіба що бобри.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: працівник дільниці В.АЛАДЬКО викошує 
трави навколо вже відновленої альтанки; водгоспівці 
демонтують зношений тин біля водойми в прикордонні.

РЕЗОНАНС

Нащадки повинні 
знати про це

Цю історію я згадав, коли у «Новинах Городнянщини» 
читав статті про відзначення сумної дати – 70-річчя Корю-
ківської трагедії. А розповідала її мені моя вже покійна теща 
– Анастасія Михайлівна, коли я працював інженером в 1959 
році на маслозаводі в с. Холми Корюківського району.

У роки війни вона жила в с. Алєксеєвці, це фактично 
була околиця Корюківки. Анастасії Михайлівні жахливим ру-
бцем врізались у пам’ять лютий і березень 1943 року. Десь 
в останні дні лютого до її тітки вночі прибігла з управи ді-
вчина-перекладачка і схвильовано повідомила: за вбивство 
німецького полковника – любимчика генерала Хойзінгера 
німці будуть корюківчан розстрілювати, тому негайно тікай-
те в ліс.  «Куди ж я втечу з такою малечею? – відповіла та. 
– Що буде – те й буде. На те божа воля».

А й справді: куди з чотирма дітьми тікати? Дімі – 10 ро-
ків, Толі – шостий, Валі – четвертий пішов, а Тамарі нема ще 
й двох.

Сховались у хліві, де й корова, наче відчувала біду, лягла 
поруч на соломі. Погода була тиха і сонячна, повалив дим, 
–поблизу почулись постріли. Стало страшно. Перед вечо-
ром дим почав стелитись низом, у хліві вже дихати було не-
можливо. Що робити? – мучила одна думка. І тоді Анастасія 
спішно піднялась в темряві, зав’язала за плечі хустку, в яку 
посадила найменшеньку, взяла за налигач корову і пішла 
світ за очі, а за нею гуськом троє діток. 

Добрались у найближче село до брата, постукали у ві-
кно. Той із сім’єю зрадів, бо думав, що вони вже загинули у 
вогні. У брата прожили аж до тепла, а потім перебралися у с. 
Наумівку, де жив рідний дядько. Так і врятувались.

Сусід Анастасії Михайлівни думав, що Алєксеєвку німці 
палити не будуть. Але на всяк випадок вирішив сховати де-
яке добро. Склав у рядно сякі-такі пожитки і тільки вийшов 
із хати, аж тут двоє німців: один із факелом, другий з авто-
матом. «Ось тут і смерть моя», -- подумав у розпачі. Один із 
гітлерівців схопив його за шиворіт і, поваливши на землю, 
жестами наказав: повзи! І він поповз у напрямку лісу, а коли 
відповз далеко і оглянувся, хата його вже взялася вогнем і 
горіла хата Анастасії Михайлівни.

Ні, таке ніколи не повинні забути нащадки.
І. МАНИЧ.

Ветеран праці. м. Городня.

ЛИСТИ

Допомогла 
«Оранта»

2 ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

НАШІ  ВОДОТОКИ  У  ПОРЯДКУ!

ШКОЛО, ПРОЩАЙ!

ЯКІ  ДОРОГИ  ОБЕРУТЬ  ВИПУСКНИКИ ?

З розвалом колишньої меліо-
ративної системи усі водні 
мережі були розподілені між 
кількома суб’єктами господарю-
вання. Нічийну частину передали 
на обслуговування Городнянсь-
кій експлуатаційній дільниці №2 
Чернігівського міжрайонного 
управління водного господар-
ства. А внутрішньогосподарська 
мережа, тобто ті меліоративні 
споруди, які належали колго-
спам і радгоспам, виявилися 
нікому не потрібними, господар-
ства розвалились, а сільради од-
разу від них відмовились. Міські 
шлюзи обслуговуються силами 
комунальників. 
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Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

– Пожежонебезпечний сезон у лісівників триває з мо-
менту сходу снігу і до регулярних  осінніх дощів. Він триває 
іноді по 7-8 місяців на рік. У сезоні виділяють кілька по-
жежонебезпечних періодів, коли ситуація загострюється 
в залежності від погодних умов. Щороку ми вживаємо всіх 
можливих заходів, щоб запобігти пожежам. А коли вже лихо 
трапилося – намагаємося якнайшвидше локалізувати та 
побороти вогонь, – розповів головний лісничий Городнян-
ського лісництва О.Д.Ковтун.

Готовність до ефективної боротьби з вогнем у лісі – це 
результат постійної та наполегливої праці всього колективу 
лісівників. Тільки-но зійшли сніги, як трактор, обладнаний 
спеціальним плугом, вже проорює мінсмуги. Тільки у цьому 
сезоні вже створено 40 кілометрів таких перешкод для вог-
ню, підтримуються у належному стані й 70 кілометрів мину-
лорічних. При збільшенні посухи та спеки загальна довжина 
захисних розор може сягнути 200 кілометрів. І це тільки в 
одному лісництві!

На сезон наймаються й спеціальні робітники – пожежні 
сторожі та водії спеціального автомобіля. У разі необхідно-
сті на підмогу основній машині прийдуть: протипожежний 
комплекс на базі автомобіля УАЗ, укомплектований додат-
ковою ємністю з водою та мотопомпою і спеціальним ін-
струментом, додаткова пожежна цистерна-причіп, трактор 
з плугом. На території лісництва діє лісова пожежна стан-
ція, здатна спорядити весь персонал засобами пожежога-
сіння, захисним одягом, спецвзуттям, шоломами тощо. Тут 
зберігається й недоторканний запас дизельного палива, 
яке використовуються тільки на протипожежні потреби.

Та головне – своєчасно виявити займання. Тому і чер-
гують пожежні сторожі на 39-тиметровій вишці лісництва. 
Вона має радіозв’язок із  вишками сусідніх лісництв Ту-
пичівського і Моложавського, що дає змогу спостерігати 
будь-який підозрілий димок одразу з трьох точок і дуже точ-
но визначати місце імовірного займання. Лісівники мусять 
реагувати на будь-який дим у лісі, хоч це і призводить до 
численних безрезультатних виїздів.

-- Часто приїжджаємо на залишки вогнища, підпали су-
хої трави або випалювання сміття на городі. Це витратно, 
але іншого виходу нема. Саме завдяки такому реагуванню 
недавно вдалося швидко локалізувати і погасити лісову по-
жежу поблизу Дроздовиці. Благо, й місцеві жителі підклю-
чились. Отак спільними зусиллями й упоралися. Втратили 
лише одну сотку лісу, а могло б обернутися й більшим ли-
хом, -- коментує О.Д.Ковтун.

Чималу роботу проводить і лісова охорона, яка блокує 
вторинні заїзди до лісу спеціальними шлагбаумами, будує 
інформаційні таблиці, оновлює бігборди, перевіряє вогни-

ща, які розпалюють  відпочиваючі. До речі, адмінштрафи 
за небезпечне поводження з вогнем ще ніхто не відміняв! 
Бо головною причиною пожеж, на думку лісівників, стає не 
погода, а звичайна людська недбалість, а інколи й відверто 
шкідницька поведінка, як при випалюванні трави.

     П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімках: помічник лісничого О.КНИШ біля одного 
з шлагбаумів з попереджувальним написом; водій по-
жежного автомобіля М.КАЧАНОВ та пожежний сторож 
М.КОНЦОВ на варті.

ПОЖЕЖНИКИ  

ХОЧУТЬ  ДОЩУ!
Суха спекотна пого-

да влітку останні кілька 
років не раз призводи-
ла до того, що у районі 
оголошувались най-
вищі ступені пожежної 
небезпеки. І перш за 
все це стосується лісів 
– найбільшого багат-
ства Городнянщини.

З настанням весняно-літнього періоду люди йдуть у 
ліс  збирати ягоди, гриби, лікарські рослини – тобто зай-
матись побічним лісовим користуванням. Заготівлю дру-
горядної лісової сировини та побічне лісокористування для 
потреб виробничої та комерційної діяльності відносять до 
спеціального використання, воно проводиться за плату на 
підставі дозволу – лісового квитка, і тільки у межах відведе-
них земельних ділянок лісового фонду.

Збір громадянами дикорослих трав’яних рослин, квітів, 
грибів, ягід, горіхів та інших плодів для власного споживан-
ня належить до загального використання лісових ресурсів і 
проводиться безкоштовно.

Хочу зазначити, що, згідно розпорядження облдержад-
міністрації, встановлюються максимальні норми безоплат-
ного збору дикорослих трав`яних рослин, квітів, ягід, грибів, 
горіхів тощо в лісах державної та комунальної власності для 
громадян. Збір понад встановлену норму вважається неза-
конним і карається згідно ст. 70 КУпАП адмінштрафом та, 

Ліс – це не бездон-

на бочка, з якої можна 

вичерпувати всі скар-

би. Їх треба викори-

стовувати раціональ-

но і відтворювати для 

наступних поколінь

ПРИРОДА І МИ

Побічне лісове користування
крім цього, відшкодовуються збитки за кожен кілограм за-
готовленої понад норму продукції: ягоди – 63 грн/кг, грибів 
(білі, лисички, опеньки) – 63 грн/кг. На це хочеться звер-
нути увагу тих громадян, які займаються промисловою за-
готівлею або прийманням від населення ягід та грибів без 
лісового квитка.

Обсяги щорічних заготівель продукції встановлюються 
постійними лісокористувачами на підставі матеріалів лі-
совпорядкування. Заготівля проводиться способами, що 
виключають виснаження лісових ресурсів.

 Ліміт використання лісових ресурсів установлюється 
відповідно до Лісового кодексу за поданням органу вико-
навчої влади з питань лісового господарства, погодженим з 
органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього 
природного середовища. 

На 2013 рік для ДП «Городнянське лісове господарство» 
на території Городнянського району встановлено такий 
ліміт використання лісових ресурсів:

лисички – 151 тонна, білі гриби – 45,8 тонни, опеньки – 
25 тонн, маслюки – 5 тонн, чорниця – 35 тонн.

Порядок видачі спеціальних дозволів
Лісовий квиток є основним документом, на підставі 

якого здійснюється використання лісових ресурсів. Він ви-
дається власником лісів або постійним лісокористувачем 
на підставі лімітів використання лісових ресурсів під час 
заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійснення побіч-
них лісових користувань. Для видачі квитка підприємства, 
установи, організації і громадяни подають заявку на вико-
ристання лісових ресурсів. Нормативна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів становить (за кілограм):

лисички – 0,32 грн., білий гриб – 0,42 грн., опеньки – 
0,21 грн., маслюки – 0,36 грн., чорниця – 0,32 грн..

Кошти від нормативної плати за спеціальне використан-
ня лісових ресурсів місцевого значення надходять до місце-
вих бюджетів за місцем видачі лісового квитка.

А.  КОВТУН.
Провідний інженер лісового господарства.

Иногда так носталь-
гируешь по Киеву 

конца шестидесятых годов 
ХХ столетия… Недоста-
ет тебе фонтана в оазисе 
зелени на площади Кали-
нина, суетной малышни, с 
ее плюшевыми мишками 
да плачущими куклами из 
пресс-папье – золотово-
лосыми и голубоглазы-
ми. Недостает ступенек 
к гостинице «Москва» и 
пирамидальных тополей 
над террасой, особенно – 
левой, где всегда собира-
лись киевские хиппи, рату-
ющие за любовь, цветы, за 
музыку, отличную от обще-
принятой в той, советской, 
стране, отдававших «се-
стру» в любовь за понюшку 
анаши либо «биомицина» бутылку. Грязи здесь почему-то 
не  наблюдалось, скандалов, драк пъяных – тоже. Мирные 
беседы о мире, любви, музыке. Стихи читались, цитирова-
лись мудрецы древности. Хиппи-мир…

Однажды прихожу на «балкон», а именно так называлось 
собрание под тополями, а там сидят все давно нестрижен-
ные и цветастые и слушают  внимательно человека, явно 
старшего всех нас. Окладистая, с легкой проседью, боро-
да, водопадная длинная шевелюра, почти, как и у многих из 
нас, речь, заставляющая слушать… Маг какой-то…

– Кто это? – спрашиваю «сестру».
– Олесь. Тот, кто «Корсар» написал, – отвечает вполго-

лоса.
– А, знаю, «Зоряный». Серьезная вещица. Мне понрави-

лась. И долго его слушают? – никак не угомонюсь.
– Да часа два, наверное.
– И все «наши» два часа молчат? – удивлен безмерно.
– Увы. Но интересно ж говорит, – лукаво смеется.
– Говорить – не любить, а любовь наиглавнейшее, – мы 

жарко и долго целуемся…
Олесь Павлович приходил к нам раз пятьдесят, но потом 

исчез и с горизонта, и из памяти нашей – молодой, разгну-
зданной, беспечной, веселой, радостной, цветастой, му-
зыкальной, дружной и влюбленной… На нет и спроса, как 
известно, нет. Олеся я никогда не забывал, хотя и вспоми-
нал его не часто. Но… Жизнь идет и после почти двух лет 
каторги в службе новостей Украинского радио, с подачи 
Анатолия Барчукова и при поддержке  Виктора Пасака, 
удается возродить молодежный эфир. Вместо проданной 
Степаном Галябардой радиостанции «Молодая гвардия» 
появляется «Европа-центр». 

Первые эфиры взбудоражили слушателей. Столько пи-
сем, столько гостей, столько новой музыки, столько поэзии 
чистой. Столько скандальных расследований журналист-
ских… И вот – очередное знакомство. С  Сергеем Соле-
ным, автором-исполнителем. О нем, возможно, и расскажу 
как-нибудь, но вот то, что многие песни он  написал на сти-
хи Олеся Павловича, зацепили стройностью, гармонией, 
мастерством и… непонятой мною разветвленной филосо-
фией. Казалось бы, очевидные, веками проверенные дог-
мы, опровергались, вера поддавалась сомнению, автори-
таризм прямо пер изо всех… страниц книг Олеся.

– Сергей, – обращаюсь  к Соленому. – Я готов встре-
титься с Олесем Павловичем. Тем более, что мы знакомы с 
ним уже лет двадцать пять.

– Сколько?! – певец в недоумении.
– Много…
… Мы встретились в студии. Он – высокий, статный, в 

бордовом сюртуке ли, куртке длиннополой ли, в шарфе, 
почему-то цветастом. Борода и  усы уже совсем снежные, 
кудри – соответственно, глаза? Об этом стоит сказать осо-
бо. Они очень изменились. В них – и власть, и напор, и му-
дрость, и желание  повелевать думами и душами собесед-
ников и… Читайте, друзья, Олеся.

– Вы  помните годы шестидесятые в Киеве? «Балкон», 
хиппи, ваши монологи очень длинные?

– Помню. И тебя я узнал. Сегодня – Пасха, и, как сказал 
Сергей, у тебя сегодня – День рождения. Христос Воскре-
се!!!

– Воистину Воскресе! – мы трижды лобызаемся.
–  Я дарю тебе вот эту книгу своих стихов. Издано в 

США. Тираж небольшой. Но мысли там, как я уверен, – хо-
рошие и мирные. Прими и… принеси мне воды…

Отказываюсь исполнить просьбу, прошу это сделать 
референта, ибо знаю, что воду следует приносить лишь 
больному и то не по повелению его, а по потребности, коя 
всегда отражается в глазах. А здесь чувствовалось явно же-
лание, если не прогнуть меня, то, по крайней мере, прину-
дить к паузе в беседе,  что, естественно, настораживало…

Вода в стакане принесенном осталась нетронутой… На 
конкретные вопросы о развитии творчества в Украине, слы-
шалось что-то несуразное, бесперспективное, цитируемое 
и  Тарасом Шевченком, и Иваном Франком, и cсылками на 
то, что молодежь нынешняя просто обязана вернуться к 
истокам.

– Каким, Олесь Павлович? К язычеству?
– Ты сердит сегодня, –  насупил белые брови над вне-

запно растерявшимися глазами собеседник. Я приду к тебе 
в понедельник. Можно?

– Всегда рад Вас видеть, но не слышать именно то,  что 
вы пытаетесь мне внушить.  Да  при чем здесь я?  Пустое… 
Но…Нас люди слышат… О них думаю.

Я прочел книгу, с автографом подаренную. Многое в 
ней  достойно внимания. Я купил на книжном базаре «Пе-
тровка» прозу Олеся Бердника «Вогнесмих», но  она так и 
осталась лишь раскрытой. И строчки не хотелось прочи-
тать. Почему? Не знаю. Очевидно, время не пришло. А что 
же Олесь Павлович? Он… умер. В  деревне. Под яблонями и 
заботой жены да дочери. Старость победила… Увы. Но это 
– тоже жизнь….

 Олесь
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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. Тел. 097-9159654.
– 2-кімнатна квартира у військовому містечку. Тел. 

096-1233145, 2-50-48.
– 2-кімнатна квартира в центрі, на 1-ому поверсі. Тел. 

068-0607833.
– 2-кімнатна квартира в центрі міста. Тел.: 098-

9772372, 063-7587684.
– півбудинку по вул. 8 Березня. Тел.: 3-65-36, 097-

4986213.
– будинок. Терміново. Тел. 097-8497550.
– будинок по вул. Леніна, 76 з госпбудівлями. Є газ, 

вода. Тел.: 2-12-34, 098-6653666, 063-0238728.
–  будинок. Є газ, вода, туалет, ванна, погріб, 10 соток 

приватизованої землі. Тел.: 2-38-70, 063-4763844.
– будинки по 1 пров. Радянському, 21, по 1 пров. Ра-

дянському, 3, по 3 пров. Ювілейному, 7. Тел. 097-8525451.
– будинок в с. Пекурівка. Є газ, городу 10 соток. Ціна 

договірна. Тел.: 068-5124447, 2-12-09.
– будинок з госпбудівлями в м. Городні. Є 7 соток землі. 

Тел. 099-4352087.
– будинок в центрі міста з усіма зручностями. 0,13 га 

городу. Тел. 067-8510881.
– будинок площею 80 кв.м. Є газ, вода, госпбудівлі. 

Тел. 2-18-17. 
– півбудинку з євроремонтом. Вхід окремий. Є газ, 

вода, погріб, гараж, сарай. Тел.: 066-1166184, 093-8314411.
– півбудинку з надвірними прибудовами. Тел.: 2-27-02, 

099-1341351. 
– дерев’яний будинок площею 130 м.кв., з усіма зруч-

ностями по вул. Чорного, 21. Є госпбудівлі, 7 соток прива-
тизованої землі. Тел.: 2-35-01, 050-4428118.

– зруб будинку, цегла червона, вогнетривка, шла-
коблок, балки, стропила, шифер – все колишнього вжит-
ку. Тел. 067-1583819.

– теличка віком1 рік 4 місяці. Тел. 096-7412486.
– корова віком 10 років. Терміново, недорого. Тел. 098-

6425661. 
– молода корова, тільна телиця. Тел.: 3-68-17 (після 

20.00 год.), 050-3065901.
– терміново телиця. Тел. 096-7443445.
– коза і козеня. Звертатися: м. Городня, вул. 1 Травня, 

161 (Присяжна Ніна Андріївна). 
– дійна коза та козенята. Тел. 2-53-92.

Ця історія нещодавно трапилась  у нашому місті. Допоки 
два сусіди мирно перемовлялись через город, з двору од-
ного з них вискочив здоровенний домашній собацюра і без 
найменшої на те причини напав на добре знайомого йому 
сусіда. Чоловік постраждав не на жарт – йому довелось лі-
куватись у лікарні. Щоправда, господар собаки відшкодував 
кошти, витрачені на медикаменти. Але чи у тому справа? 
Поруч з постраждалим знаходився його маленький онук. 
Чим би закінчилась така пригода для дитини, якщо, не  дай 
Бог, жертвою тварини стала б вона? 

Таких випадків – не перелічити. Колись, у дитинстві, моїй 
молодшій сестрі порвав щоку сусідський собака. Господар, 
вигулюючи вівчарку, запропонував їй погладити песика – 
мовляв, не бійся, не кусається. Дитина простягнула руку… 
Відтоді я панічно боюсь чужих собак, навіть найбезпечнішо-
го і найлагіднішого вигляду.

А, між тим, на кожному кроці доводиться стикатись із 
армією собак, що бігають відв’язаними по місту. Я не кажу 
про бездомних тварин – їх не так багато. Більшість псів, що 
гасає вулицями, на жаль, є домашніми. Люблячі господарі 
просто випускають свою «цуцу» розім’яти лапи, або спра-
вити нужду, щоб, бачите, не загажував двір. І вже так набо-
ліли оці «невинні» витівки собачатників, що хочеться самих 
горе-господарів посадити на цеп – щоб навчились жити у 
суспільстві.

У редакцію і в міську раду надходять скарги від грома-
дян на таких господарів. Але, на жаль, ніхто не хоче називати 
прізвища сусідів, щоб не псувати відносини. Між тим, влас-
ники собак, користуючись мовчанням тероризованих ними 
людей, ніяких докорів сумління не відчувають.

Нам у редакцію на собаче нашестя скаржились жителі 
вулиць Радгоспної з провулками, Жовтневої, Леніна, Горь-
кого, інших. Сама особисто іду додому по Жовтневій. Знаю, 
де і чия собака бігає. І якщо красуня-вівчарка Альма ніколи 
не буває полишена без господарів, слухняно виконує їхні ко-
манди, демонструє собачу вихованість і чемність, то і діти, 
і дорослі із задоволенням милуються розумною твариною. 
А неподалік господарі іншої собаки, попросту відкривши 
хвіртку, випускають її на волю. Неодноразово з острахом 
проходили мимо собаки: хтозна що і в яку хвилину спаде 
їй на думку. І ще добре, якщо дитина іде вулицею поруч з 
дорослими. А якщо сама повертається зі школи? Було, 
дзвонить на мобільний: «Тут знову собака. Я боюся. Кудою 

мені обійти?». На моє зауваження господар собаки у грубій 
формі відповів: «Ну, то отруї її, якщо заважає». Як це комен-
тувати? Хамство, безпардонність і просто невихованість. 
Довелось пригрозити, що особисто напишу заяву до міської 
ради. Поки що собаки не видно. Чи, може, просто мені не 
траплялась. Але ж є й інші люди, є діти, які бояться ходити 
вулицями. 

Це проблема, яка набула величезного розмаху у нашому 
місті через безкарність нерадивих господарів. Може, треба 
вже сказати їм : «Досить!».

У багатьох інших городнянців теж є у дворі собаки. Але 
ніхто і ніколи не бачить їх відв’язаними. Дехто взагалі не 
тримає тварин, бо не має часу для того, щоб їх доглядати. 
Адже завести домашнього улюбленця – насамперед взяти 
на себе за нього відповідальність, у тому числі і перед за-
коном за неналежне його утримання. Якщо така пристрасть 
шкодить сусідам і жителям міста, то, думається, виходом 
може бути  застосування примусових заходів – у першу чер-
гу штрафів, передбаченими Правилами благоустрою. І це 
буде справедливо. Більшість жителів міста не хочуть бояти-
ся зайти до магазину, бо біля нього сидить чиясь собака без 
намордника, чекаючи хазяїна. Ми не хочемо боятися про-
ходити вулицею, де попід дворами бігають волохаті госпо-
дарі цих садиб. Не можна залишити пакети зі сміттям біля 
двору вранці перед роботою у день, коли їздить машина 
– відв’язані собаки порозтягують те смітття по всій вулиці і 
далі. Контролерам газового господарства, РЕМу, працівни-
кам швидкої «собача» проблема знайома теж не по чутках. 
І, повірте, нешановні любителі вільно гуляючих тварин: нам 
байдуже, хто налякає чи вкусить – безпородний Шарик чи 
дорога бійцівська собака за кілька сотень доларів.

7 травня вранці у дворі шестиповерхівки та дев‘ятипо-
верхівки бігала собака бійцівської породи. Доглянута, гарна 
– видно, що живе не без господарів. Як назвати цих людей, 
що відпускають тварину вільно гуляти по місту? Нічого, крім 
людського осуду, вони не варті. 

Міський голова А.І.Богдан запевнив, що досить звер-
нутися у міську раду зі скаргою на того господаря, який не 
утримує свою тварину належним чином, щоб були застосо-
вані до нього певні заходи. Пора скінчити собачий терор  ло-
яльним способом: через гаманець господарів. Таке рішення 
громадяни підтримають.

На прохання громадян С.ТОМАШ.   

ПИТАННЯ, ЩО ХВИЛЮЄ

Коли собака – зовсім не друг

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
25 травня пішов з життя наш дорогий і любий чоловік, батько, 

дідусь Дудко Іван Тимофійович.
Щиро  дякуємо родичам, кумам, друзям, сусідам, сватам і усім 

небайдужим людям, які допомагали і підтримували нас у тяжку хви-
лину. Сердечно вдячні всім вам. Нехай Господь Бог береже вас і ваші 
сім‘ї.

Родина покійного. 
*  * *

26 травня   2013 року пішла з життя наша люба і дорога матуся, 
дочка, сестра Єрмоленко Світлана Михайлівна.

У тяжку хвилину нас матеріально і морально підтримали родичі, 
друзі, сусіди І і ІІ провулків Жовтневого. Сердечно дякуємо всім, хто 
розділив з нами ці тяжкі хвилини.

Родина Калініченків.

Колектив Городнянської школи мистецтв висловлює 
глибоке співчуття викладачам Терентьєвій О.І. та Ніколаєнко 
Є.В. з приводу тяжкої втрати – смерті матері та бабусі 

ЛІТОШКО Олександри Петрівни. 

Колектив Городнянського міського споживчого товари-
ства висловлює глибоке співчуття завідуючій магазину в с. 
Бутівка Юхневич О.Д. та продавцю магазину «Продмаг №2» 
Горловій Н.Д. з приводу тяжкої втрати – смерті матері

СТАРОДУБЕЦЬ Галини Петрівни.  

Колектив Переписької школи висловлює глибоке спів-
чуття директору школи Лещенко Т.М. з приводу тяжкої втра-
ти -- смерті батька. 

Колектив Городнянської спеціальної школи-інтерна-
ту висловлює співчуття бібліотекарю Лизан В.І. з приводу 
тяжкої втрати – смерті матері. 

Учні 11-А класу Городнянської гімназії, їх батьки, класний 
керівник та перша вчителька висловлюють глибоке співчуття 
Єрмоленку Євгенію з приводу тяжкої втрати – смерті матері. 

31 травня – 9 днів світлої пам’яті

нашого дорогого чоловіка, батька і 

дідуся

СТОЛЯРА Євгена Миколайовича

07.11.1950 р. – 23.05.2013 р.

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 важко з цим змиритись.
Хай буде пухом тобі земля, а душі – царство небесне.

Вічно сумуючі: дружина, діти та онуки.

5 червня – 5 років світлої пам’яті

КУХАРЕНКА 

Станіслава Миколайовича

01.01.1965 р. – 05.06.2008 р.

Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль оставил навсегда.
Хранить твой образ будем в сердце веч-

но и вечную печаль.
Сумуючі рідні. 

25 травня – 40 днів світлої пам’яті

нашого дорогого батька, дідуся

СЕМЕНОВА Георгія Антоновича

10.06.1937 р. – 16.04.2013 р.

Глянь, як весна тебе ласкаво  манить:
Сонечко сяє, квітує земля.
Ти побачити фарби всі маєш,
Бо полюбляв ти цю пору здавна.
Що ж не виходиш на ганок вранці?
Що ж не стрічаєш ти нас, як завжди?
Мабуть, вже доленька так твоя склалась:

Закрилися очі твої назавжди.
Хто забув – згадайте, хто пам’ятає – пом‘яніть. 

Сумуючі рідні. 

Рік світлої пам’яті

МАЛЯРЕНКА 

Володимира Григоровича

18.12.1964 р. – 29.05.2012 р.

Так рано смерть тебя от нас забрала,
И с нами ты проститься не успел.
Так без тебя на свете пусто стало,
А ведь еще ты очень жить хотел.
Напрасно говорят, что время душу лечит,
Стирают горе в памяти года,
Но сердцу нашему не легче,
Ведь боль утраты не стихает никогда.

Вічно люблячі і сумуючі: мама, батько, діти, сестра з 
сім’єю. 

2 червня – 40 днів світлої пам’яті

нашого дорогого батька, дідуся, 

родича

БЕЗІ Дмитра Єфремовича

03.05.1933 р. – 24.04.2013 р.

Дорогий, незабутній і рідний,
Ти назавжди пішов із життя,
А душа все болить, а душа все щемить,
Не приходить ніяк забуття.
Без тебе так сумно, без тебе так важко,
Без тебе так гірко…

Дочка, онука, зять, родичі. 

2 червня – 9 днів світлої пам‘яті

ДУДКА 

Івана Тимофійовича

05.11.1939 р. – 25.05.2013 р.

Такого мудрого, святого,
Такого рідного, як ти,
Такого щирого, простого
Нам вже ніколи не знайти.
Пам’ятаємо, тужимо і любимо.

Рідня покійного.

– кінь в с. Великий Дирчин. Тел. 098-3127014.
– племінні поросята української степової білої породи. 

Тел. 2-10-44, 063-8544219.
– дитячий «Джип». Тел. 098-5765592.
– дитячий велосипед (колишнього вжитку); кабель 

4-жильний (мідь). Тел.  2-39-50.
– мобільний телефон «Samsung Galaxy S III» (новий). 

Тел. 098-8473553.
– ноутбук колишнього вжитку. Ціна – 1400 грн. Тел. 098-

4689939.
– автомобіль «Ford Connect Transit» (вантажний), 

2010 р.в., у відмінному стані, двигун 1,8 дизель (витрата 5,5 
л), пробіг 86 тис. км., не битий, перша реєстрація, страхов-
ка, з Голландії. Ціна 76500 грн. Тел. 050-3807835.

– ВАЗ-21011 у доброму стані, саморобний трактор. 
Тел.: 097-6372235, 063-3451486.

– ВАЗ-21061 у доброму стані, 1991 р.в.,  газ-бензин. 
Тел.: 097-6372144, 093-6576009.

–  автомобіль ВАЗ-2108 у гарному стані. Тел. 097-
5445110.

– «Москвич-412». Ціна 5500 грн. Тел.: 098-7695537, 
2-31-82. 

– мотоцикл «Восход 3 М» у доброму стані, з докумен-
тами. Ціна договірна. Тел. 095-1955548.

– скутер (Навігатор), пробіг 1200 км. Ціна договірна. 
Тел. 098-8473553.

– скутер колишнього вжитку. Тел.: 066-3133143, 2-57-
45.

– причіп до легкового автомобіля, ліжка од-
но-спальні, дитяча коляска (трансформер) «Chicco». Тел. 
2-19-93, 097-6556058. 

– косарка однокінна (вир-во Білорусь). Тел. 067-
8003268.

– плуг 3-корпусний. Тел. 096-7526861.
– розкидувач РОУ-6 у доброму стані. Ціна 12 тис. грн. 

Тел. 097-8537269. 
– чавунні батареї для опалення (колишнього вжитку). 

Тел.: 098-8415228, 063-7796290, 2-25-19.
– червона цегла (нова) 500 шт. Тел. 2-60-07, 2-40-01, 

2-54-05.
– шифер, цегла, бій цегли, перемички, плити до-

рожні та перекриття. Тел. 067-2345270.
– комбайни, преси, косарки, копалки, саджалки, 

гребки з Польщі. Доставка. Тел. 098-3514121.
– картоплекопалка польська 2-х рядна. Тел. 096-

7412486.

КУПЛЮ:
– автобагажник. Тел. 2-20-14, 098-6069232. 

  СЛУЖБА 102 ПОПЕРЕДЖУЄ

Незнання закону від відповідальності не звільняє
Скільки міліція не попереджує  громадян, що вирощува-

ти коноплі та мак – справа незаконна, за яку передбачена 
кримінальна відповідальність, та деякі громадяни  ігнору-
ють закон. 

Щоб виявити правопорушників, щороку  проводять-
ся оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою 
«Мак». Як свідчать результати відповідних рейдів з участю 
співпрацівників міліції, господарі, які люблять вирощува-
ти заборонені рослини, на жаль, ще  знаходяться. Зазви-
чай відмовка в них одна і та сама. Найчастіше громадяни  
виправдовуються тим, що вирощували зілля, не знаючи 
про кримінал. Так, минулого року було притягнуто до ад-

міністративної та кримінальної відповідальності більше 10 
осіб, які мешкають на території Городнянського району.

 За незаконне вирощування снотворного маку чи коно-
пель особи  караються штрафом до п’ятдесяти неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк 
до шести місяців, чи обмеженням волі на строк до трьох 
років.  Працівниками Городнянського райвідділу міліції  по-
стійно проводяться рейди з метою виявлення незаконних 
посівів маку та коноплі,тому з роками кількість подібних 
правопорушень  має тенденцію до зменшення.

Р.ЛОСЬ.
Старший оперуповноважений відділу БНОН  

Городнянського РВ УМВС.
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Адрес: ул. Артёма, 56. Тел. 067-4455696, 

093-4194282, 2-55-59. 

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

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

Хромовые – 220 грн.,
Яловые – 110 грн.,
Кирзовые с ушками – 65 грн.,

КУПЛЮ новые военные сапоги 
Тел.: 067-9756145, 

095-2171487.

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

093-6211312.

ФОП Кукушкін Д.П.

м. Городня, вул. Чумака, 4,

тел.: 2-75-32, 098-9654728.
Приватизація земельних ділянок – від 

900 грн.
Приватизація земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового 
будинку.

Приватизація земельних ділянок для 
ведення особистого селянського госпо-
дарства – від 300 грн.

Переоформлення актів на земельні 
ділянки, актів червоних, зелених, старих 
зразків – від 800 грн.

ВАГОНКА
ДОШКА

ДЛЯ ПІДЛОГИ
БЛОК-ХАУС

Ціни від виробника.
Телефони:

098-4404878,

066-1072546,

063-3937815.

«СТЕКЛОПЛАСТ» – НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК ВІКОН 
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).

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.  

Вихідні – субота, понеділок.

Можливий кредит і розстрочка до 3 місяців

ПРОДАЄТЬСЯ овес по 1,80 грн. за кг.

Тел. : 2-53-25, 050-9876145, 097-6367481 .

Продам робочого коня (12 років). Доставка.
Тел. (068)1012868.

Продам терміново будинок у Щорсі, вул. Р.Люксембург, 

77 або обміняю на мікроавтобус. Тел. (097)8277541.

Продам японські скутери «Хонда», «Ямаха», «Сузуки» у відмінному стані та 

нові «Альфа», «Дельта», «Актив». Великий вибір. Кредит. Т. (067)3787277.

Продам «ВАЗ-21093» у відмінному стані, 1988 р.в., колір – вишневий 
металік. Тюнинг, газ/бензин. Ціна 4100 у.о. Торг. Т. (096)1593411.

Продам терміново «ВАЗ-2101» у хорошому стані. Ціна 
8000 грн. Торг. Тел (093)8604677.

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

31 травня від щирого серця вітаємо з ювілейним днем 

народження нашу любу хрещеницю Інну Володимирівну 

КРУТЮ.

У цей святковий день,
Коли настав твій ювілей,
Ми від душі усі вітаєм,
Здоров’я, радості бажаєм. 
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог посилає здоров’я та сили,
Хай доля дарує довгі літа,
А в серці довіку живе доброта.

З повагою: хрещена Валентина зі 
своєю сім’єю. 

29 травня відсвяткувала свій ювілей – 55 років – наша 

сестричка Надія Дмитрівна ГОРЛОВА.

Будь така, наче цвіт на калині –
Чиста, ніжна, завжди чарівна,
Хай в твоєму житті завтра й нині,
Вічно квітне весела весна.
Щастя й долі тобі ми бажаємо,
Більше радісних весен в житті,
І найкраще, що в серці ми маємо,
Ніжно й щиро даруєм тобі.

З повагою: брат Олександр та се-
стра Оля зі своїми сім‘ями. 

29 травня відсвяткувала свій ювілей продавець прод-

магу №2 Надія Дмитрівна ГОРЛОВА.

У день ювілею, в цей радісний час
Прийміть найщиріші вітання від нас.
Зичим здоров’я міцного щодня,
Щастя земного, людського добра.
Хай серце не знає печалі і болю,
Бажаєм здоров’я, щасливої долі.
Щоб небо всміхалось Вам голубе,
А серце завжди було молоде.

Колектив Городнянського міського 
споживчого товариства. 

30 травня відсвяткувала свій 50-річний ювілей прода-

вець магазину в с. Солонівка Тетяна Іванівна ВОСКОБОЙ-

НИК.

З ювілеєм сердечно вітаємо,
Добра, довголіття, удачі бажаємо.
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім‘ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається, 
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого колектив Вам бажає.

Колектив Мощенського споживчого товариства. 

1 червня святкує ювілейний день на-

родження дорога наша невістка та тітка 

Лідія Петрівна РОСОХА. 

Вітаємо з Днем народження!
Хай будуть віра і надія, 
Як два крила, що впасти не дадуть!
І хай Господь із щирістю наділить 
Багато літ, що щастям і здоров’ям 
   виграють!

З повагою: родина Лозбенів. 

1 червня святкує свій 
50-річний ювілей наша люба 
дружина, матуся, бабуся Ната-
лія Борисівна СЕМЕНЯКО. 

Роки летять, мов лебеді    
 у вирій,

Життя іде – його не   
 зупинить.

Прийми ж, рідненька, ці   
 вітання щирі

У цю святкову,    
 неповторну мить.

Від щирого серця   
 бажаємо здоров’я –

Без нього не милі всі   
 наші діла,

У хату – достатку, у   
 серце – надію,

І жити, рідненька, так   
 років до ста!

З любов’ю: чоловік, 
донька, зять , онук. 

11 июня с 14.00 в районном Доме культуры                  

Всеукраинский выездной лечебно-

диагностический медицинский  центр 

«Савитар»     предлагает: 
комплексную диагностику всего организма, по-

зволяющую: выявить заболевания на ранних стадиях 
развития; определить причину заболевания,  склонность 
к хроническим, наследственным и онкологическим забо-
леваниям. 

Комплексная диагностика всего организма 

включает в себя осмотр: сердечно-сосудистой систе-
мы, сосудов головного мозга; нервной системы; верхних 
дыхательных путей: бронхов, легких и ЛОР-органов; же-
лудка и двенадцатиперстной кишки; толстого и тонкого 
кишечника; печени и желчного пузыря; почек и мочевого 
пузыря; молочных желез, репродуктивных мужских орга-
нов; эндокринных желез: щитовидной, поджелудочной, 
надпочечников, гипофиза; кожных, потовых, сальных же-
лез; крови, лимфы, тест организма на предмет аллергии; 
диагностирование гинекологических, урологических, ве-
нерических заболеваний.

Тестирование: на наличие новообразований (фи-
бромы, кисты, полипы, аденомы); на наличие бактери-
альной и вирусной инфекции (стафилококк, стрептококк, 
хламидии,  глисты, лямблии и др.). Результат выдается 
сразу.

По окончании обследования выдается выписка 
с диагнозом по каждому органу, назначается курс 
лечения препаратами, которые можно  приобрести 
сразу в Медцентре.

Обследование организма 125 грн. Повторное об-

следование 45 грн.
Запись на обследование по телефону: 066-761-92-99.

СПОРТ

ДІВЧАТА  НІКОМУ  

НЕ  ПРОГРАЛИ
17 травня на міському стадіоні «Колос» відбулась від-

крита першість ДЮСШ з футболу серед команд юнаків 
2003-2004 років народження та дівчат 2000 року народжен-
ня і молодших. У турнірі змагалися три команди.

У напруженій боротьбі перемогла команда «Олімп» ін-
тернату для дітей-сиріт, друге місце виборола команда 
«Спартак» -- це дівчата, які нікому не програли та зіграли всі 
ігри внічию, третє -- команда ДЮСШ.

Кращим воротарем турніру було визнано Владислава 
Коваля з команди ДЮСШ, захисником – Настю Туркіну, на-
падником – Марію Іллєнко, (обидві з команди «Олімп»), а 
кращим гравцем турніру –  Анастасію Бурбу зі «Спартака».

Переможців і кращих гравців нагороджено грамотами.
О.РОДА.

Тренер-викладач з футболу ДЮСШ.
На знімку: боротьба за м’яч.

До відома працівників колишнього 

Городнянського дитячого санаторію!
22 червня 0 16.00 год. на території санаторію від-

будеться зустріч.
Всіх бажаючих підтвердити свою присутність, прохан-

ня звернутися  по тел.: 096-9305220, 098-7968797, 098-
7696204.

МОТОТЕХНІКА: DELTA, ALPHA, AKTIVE, 

VIPER-150, KINLON-150, MINSK, СКУТЕРИ, 

ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДИ. КРЕДИТ. Тел. 066-2004999. 

ЗАТ НВО «Чернігівеліткартопля» 
запрошує на роботу інвалідів.

Довідки по тел. (0462) 697-051. 

Продам терміново, недорого «ВАЗ-2106».
Тел. (063)7807322.


