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Шановні медичні працівники 
Городнянщини!

Щиро і сердечно вітаю вас з 
професійним святом – Днем медичного 

працівника!
Ваша професія найблагородніша і 

найвідповідальніша, ви оберігаєте най-
дорожчий і найцінніший скарб – здоров’я 
людей.

Ваша професійна майстерність, чуй-
ність і доброта, лагідне слово і тонке 
сприймання людських переживань зцілю-
ють людей, повертають їм радість життя.

Ви готові прийти на допомогу людям в найскрутнішу го-
дину. Це не лише ваш обов’язок, це – поклик серця.

Вдень і вночі, в спеку і в холод, у свята і вихідні ви завж-
ди там, де на вас з надією чекають пацієнти. 

Низький уклін вам, вдячність і шана за вашу мужність і 
терпіння, золоті руки і добре серце, які рятують тисячі жит-
тів. 

Нехай ваші серця завжди будуть відкриті для добра і 
любові!

Здоров’я, достатку вам і вашим сім’ям, натхнення  й  
наснаги у вашій нелегкій праці!

Зі щирими побажаннями та глибокою повагою —
народний депутат України, Перший заступник го-

лови депутатської фракції Партії регіонів у Верховній 
Раді України                                                         

Михайло ЧЕЧЕТОВ.

«Новини Городнянщини» хочуть і надалі бути з вами. Поспішіть передплатити газету на ІІ півріччя — залишилось 
мало часу. Ціна така ж, як і раніше.

Редакція газети.

6 червня голова райради Г.Г.Примак та заступник голови 
райдержадміністрації П.А.Буйний вітали жінок, яким Указами 
Президента України №118/2013 та №119/2013 від 7 березня 
2013 року присвоєно почесне звання «Мати-героїня». На 
урочисту зустріч прибули не всі, тому нагороди отримали 
27 жінок з 31-ї. Певно, сімейні клопоти чи життєві обставини 
затримали. Нагороди ж чекатимуть на своїх героїнь.

Г.Г.Примак та П.А.Буйний тепло привітали жінок, які своє 
життя присвятили дітям, побажали їм здоров’я, активного 
довголіття та радості від вдячних нащадків. У кількох 
нагороджених жінок вже є навіть правнуки, тож побажання 
є кому здійснювати. Представники влади вручили матерям-
героїням нагрудні знаки, посвідчення та цінні подарунки.

Найбільше відзнак отримали жительки с.Моложави — 
О.Д.Мальцева, М.М.Пірак, Н.О.Піскунова та Н.М.Пирак; 

с.Невклі – П.О.Безик, Т.О.Желдак та В.І.Ступак; с.Конотопу 
– У.Є.Богдан, К.М.Рощина та П.Р.Решетник; с.Мощенки 
– Н.Г.Пінчук та Л.І.Суспо; с.Лемешівки – В.Ф.Губська, 
В.П.Бондар та Л.А.Крупенич; с.Вихвостова – В.П.Кордик та 
В.М.Золоторинець; с.Лютіжа - Є.П.Нитченко та Г.Д.Розинко. 
Також нагородили С.В.Аніщенко з с.Тупичева, К.К.Бельмас 
з с.Дібрівного, М.Ф.Бойкову з с.Хрипівки, Г.В.Голиш з 
м.Городні, Г.А.Кислову з с.Гасичівки, М.Ф.Постоляко з 
с.Макишина, Н.П.Апанасенко з с.Довгого та Т.М.Шарий з 
с.Андріївки.

     Нагороди чекають на Є.М.Анопрієнко та Г.Я.Пархоменко 
з с.Конотопу, Н.М.Ігнатенко з с.Мощенки та В.Г.Гордієнко з 
с.Дроздовиці.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: знімок на пам’ять про урочисту подію.

Володимир Олександрович Бабич 
працює у стаціонарному терапевтично-
му відділенні райлікарні медбратом біль-
ше року, а вже став об’єктом заздрості 
колективів інших відділень. Тому, що він 
єдиний чоловік у великому жіночому ко-
лективі, надійний напарник у зміні і, за 
визначенням колег, просто «світла лю-
дина».

З дитинства Володимир хотів і нама-
гався лікувати, спочатку домашніх улю-
бленців – котів і собак, згодом – людей. 
У Городню потрапив за направленням 
після закінчення Ніжинського медичного 
коледжу. Збирається вступити у медін-
ститут.

Невеликий поки що стаж вже приніс 
Володі певне визнання – у нього легка 
рука, і все виходить як треба. З пацієнта-
ми також теплі взаємини – одна з пацієн-
ток відділення навіть присвятила йому 
свою поезію. На чергуванні він не допу-
скає смутку у колективі, а настрій коле-
гам піднімає добрим словом і жартами.

Кілька разів на місяць він їздить до-
дому, на Борзнянщину, де у домашньо-
му господарстві чоловічі руки завжди по-
трібні. Розуміється на авто і мотоциклах, 
які ремонтує з батьком з дитинства. А от 
хобі має незвичне – любить рибалити ру-
ками. Сподіваємось, що такі умілі руки 
приведуть його до справжнього успіху.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: В.БАБИЧ у маніпуляційній.

ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

З Днем медичного працівника!
  

Від щирого серця вітаю вас 
з професійним святом — Днем 
медичного працівника! Професія 
лікаря — це поклик, який вимагає 
великої самовіддачі, психологіч-
ного та фізичного навантаження. 
У медицині можуть працювати 
тільки небайдужі люди, здатні на 
співчуття і співпереживання. Такі 
люди, як ви!    

Вважаю, що лікарі і медичні 
сестри заслуговують на повагу та 
турботу з боку держави і суспіль-
ства. Заслуговують комфортних 

умов праці та достойної нагороди за свій труд. Я зроблю 
все можливе, щоб медицина стала пріоритетним напрям-
ком державної політики. А ви — медики — пишалися своєю 
професією і отримували від роботи моральне та матеріаль-
не задоволення.

На цьому шляху вже немало зроблено. Будучи кандида-
том у депутати, я обіцяв допомагати медицині Сіверщини і 
своє слово тримаю. Сьогодні в усіх семи районах нашого 
краю кожна центральна районна лікарня і кожен ФАП отри-
мають набір необхідних медикаментів. Фельдшери уже за-
безпечені велосипедами, що значно полегшило їх роботу. 
І це тільки початок. У планах ще багато акцій, спрямованих 
на підтримку медицини та медичних працівників.     

Бажаю вам професійного успіху, вдячності людей за 
вашу працю, душевної теплоти та посмішок від усіх, кому 
ви допомагаєте і кого повертаєте до життя.   

Здоров’я вам, процвітання вашим сім’ям та Божої до-
помоги!  

З повагою —  народний депутат України 
Ігор РИБАКОВ.

ГОЛОВНІ  ВІДЗНАКИ – МАТЕРЯМ

ЄДИНИЙ  МЕДБРАТ  ТЕРАПІЇ

ЛИСТИ: КРИК ДУШІ

РЕМ, підведіть нам світло!
У будинку № 62 у по ІІ Радгоспному провулку у Городні вже 

8 місяців чекають,  коли проведуть та ввімкнуть електрику.
 Наша родина збудувала новий будинок, і щоб його елек-

трифікувати, ми, звичайно, звернулися у Городнянський рай-
он електричних мереж. Пройшло 2 місяці, нам сказали запла-
тити за технічні умови (є документ від 14 грудня 2012року). 
Проте справа з місця так і не зрушила. Не один раз  ходив у 
РЕМ мій чоловік. Нічого не змінилося, все було марно… 

Тоді вирішила піти я, бо думала так: можливо, жінку 
скоріш зрозуміють, послухають. Просила, благала, вмовля-
ла. Приходила кожного тижня, 9 разів. Знов просила, свари-
ла… Нарешті «добилася». Головний інженер сказав: «Будеш 
голосно кричати, викличу міліцію». 

Надворі вже літо, а світла у нашому будинку  і досі не-
має… Допоможіть! 

О.ЄВСІЄНКО. 
м.Городня.
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Практично весь народ України, всі 
громадяни незалежно від національ-

ної приналежності, релігійних поглядів, рів-
ня освіти, соціального статусу хочуть бачити 
Україну могутньою, процвітаючою, вільною, 
демократичною, а головне — щасливою для 
всіх державою. У цьому ми єдині. І єдині аб-
солютно. А ось на запитання: як побудувати 
великий український дім, де будуть створені 
максимально комфортні умови для прожи-
вання кожного члена нашої великої багато-
національної української родини, — єдиної, 
простої, підтримуваної усіма, відповіді не-
має.

З одного боку, нічого страшного в цьому 
начебто й немає. У демократичній державі, 
у принципі, і не повинно бути загального 
«одобрямсу». Та з іншого боку в державі по-
винна бути вироблена єдина стратегія до-
сягнення поставленої мети, яка повинна ре-
алізовуватися завдяки політичній волі влади 
в поєднанні з величезною роз’яснюваль-
ною роботою серед населення послідовно 
і наполегливо, крок за кроком, долаючи всі 
труднощі,. Тільки це і саме це може гаран-
тувати успіх.

На превеликий жаль, доводиться кон-
статувати, що протягом останніх двох де-
сятків років неодноразово робилися спро-
би розробити таку стратегію, але не було 
політичної волі для її реалізації. І тільки в 
2010 році, коли народ за правом повернув 
Віктору Януковичу вкрадену у нього в 2004 
році в незаконному третьому турі перемо-
гу на президентських виборах, стратегічна 
програма розвитку України була розробле-
на і в поєднанні з твердою волею лідера дер-
жави почала реалізовуватися.

Це програма глибокої модернізації краї-
ни, образно кажучи, величезного капіталь-
ного ремонту нашого великого українсько-
го дому. Практично кожен з нас знає: щоб 
провести ремонт у своїй квартирі, потрібні 
як мінімум дві складових. Перша – це ре-
сурс, гроші, і друга – власне бажання почи-
нати ремонт. Іноді буває так, що й ресурсні 
можливості дозволяють розпочати ремонтні 
роботи. Але коли подумаєш, що протягом 
кількох місяців, а то й року через відсутність 
тимчасового житла доведеться жити в квар-
тирі, що ремонтується, та відчувати диском-
форт: пісок, цемент, відсутність електрики, 
іноді води, — то й бажання робити ремонт 
відпадає.

У державі ж рішення про життєво необ-
хідну модернізацію ухвалює Президент. А 
багаторічний дискомфорт відчуває кожен з 
нас. Тому й природно, що таке рішення не 
додає ані рейтингу, ані популярності тому, 
хто його приймає, тобто лідеру країни. На-
певне, тому ніхто з попередніх лідерів дер-
жави, думаючи про свої майбутні вибори, не 
зважувався на таке рішення. По суті, тільки 
у Віктора Януковича вистачило політичної 
волі, твердості характеру і громадянської 
мужності на шкоду своїй популярності, мож-
на сказати, граючи проти самого себе, але в 
інтересах держави і народу, ухвалити доле-
носне для країни рішення. Що робить йому 
честь як справжньому національному ліде-
рові. Адже далі відкладати це рішення було 
вже неможливо. Держава попросту руйну-
валася. А, враховуючи глобальну економічну 
кризу, катастрофічна небезпека була под-
війною.

Але для успішної і мінімально болісної 
для людей модернізації країни потрібні єд-
ність народу, консолідація суспільства та 
політична стабільність. Саме на цих засадах 

і ґрунтується успіх. Будувати й творити мож-
на тільки в умовах політичної стабільності. 
Хаос, як показав «помаранчевий» період, — 
це стихія для руйнування.

У своєму черговому щорічному послан-
ні Верховній Раді Президент України Віктор 
Янукович зазначив, що 2012 рік вчергове 
продемонстрував суперечливість та мін-
ливість сучасного світу. Непевні тенденції 
відновлення світової економіки після жор-
сткої кризи 2008–2009 рр. змінилися за-
гостренням кризових проявів у провідних 
країнах світу, і насамперед – на Європейсь-
кому субконтиненті. Економічні негаразди 
зазвичай супроводжуються підвищенням 
рівня соціальної напруженості, а прагнен-
ня країн світу віднайти оптимальні шляхи 
антикризових дій формують непрості гео-
політичні тенденції.

Усі ці процеси мають об’єктивний харак-
тер. Відсторонитися, уникнути цих змін не 
зможе жодна країна. Яким шляхом має ру-
хатись Україна, щоб зайняти гідну позицію у 
цих глобальних трансформаціях, зберегти й 
наростити динаміку соціально-економічно-
го розвитку? Відповідь одна: наша держава 
має продовжувати стратегію реформ, спря-
мованих на модернізацію всіх сфер суспіль-
ного життя.

Хочу ще раз нагадати, що ми започат-
кували грандіозні перетворення, на які не 
вистачило політичної волі у наших поперед-
ників. Приступати до реформ нам довелося 
з дуже низького старту. Важкий спадок, що 
дістався нам від колишньої влади, як гирі, 
тягнув нас до економічної прірви. Досить 
згадати сумні рекорди, поставлені за мину-
лого «помаранчевого» уряду: падіння ВВП 
країни на 15 відсотків, зниження промис-
лового виробництва майже на 22 відсотки. 
Дефіцит бюджету в той період сягав 90 мі-
льярдів гривень, дефіцит Пенсійного фонду 
– 40 мільярдів. Майже удвічі знизився курс 
гривні. Практично всі світові експерти пе-
редрікали тоді Україні повний дефолт і со-
ціальну катастрофу.

Повернути країну на шлях динамічного 
розвитку нам вдалося завдяки формуванню 
чітко працюючої вертикалі влади від центру 
до регіонів. Відновивши керованість дер-
жави і зберігши громадський спокій, ми за-
клали надійний фундамент для комплексних 
реформ.

Стабільність і передбачуваність дій 
української влади приносять країні реаль-
ні дивіденди на зовнішньополітичній арені. 
Україна активно веде пошук не просто ін-
весторів, а надійних і постійних партнерів у 

світі. Політична стабільність у нашій країні 
дала змогу відновити конструктивні відно-
сини з Росією, відродити довіру з боку США 
і Євросоюзу.

У своєму посланні до Верховної Ради 
Глава держави визначив чітку мету зовніш-
ньої політики України – курс на інтеграцію в 
структури Об’єднаної Європи. Альтернати-
ви цьому курсу, законодавчо закріпленому в 
Законі України «Про основні засади зовніш-
ньої і внутрішньої політики», немає. Набуття 
членства в Євросоюзі є амбітним політич-
ним завданням, над вирішенням якого пра-
цює чинна українська влада.

Помітно активізувався переговорний 
процес зі структурами ЄС. На завершальній 
стадії перебуває підготовка до створення 
зони вільної торгівлі між Україною та Євро-
пейським Союзом.

Водночас зовнішня політика сучасної 
держави в глобальному світі не може бути 
одновекторною. Прагматизм команди Вік-
тора Януковича і акцент на економічній 
проблематиці виправили допущені нашими 
попередниками перекоси та надали нову 
якість відносинам України з усіма без винят-
ку стратегічними партнерами.

У сучасному світі принципове значення 
для будь-якої країни набуває вміння захи-
щати свої національні економічні інтереси 
в усіх напрямках, незалежно – Захід це чи 
Схід. Це головне завдання для будь-якої 
країни, і ми тут не виняток. Тому дуже важ-
ливо те, що ми відмовилися від практики 
ігнорування нашого найближчого сусіда – 
Російської Федерації. Більше того: нормалі-
зація відносин з Росією стала невід’ємною 
складовою європейського вибору України. 
Адже рух до Європи не суперечить активній 
взаємовигідній роботі з нашими традицій-
ними сусідами і партнерами.

Нещодавній візит Президента України 
Віктора Януковича до Астани і його перего-
вори з російським колегою Володимиром 
Путіним дали змогу більш рельєфно позна-
чити напрямки економічного співробітни-
цтва, які цікавлять обидві сторони. Зокрема, 
наша країна зацікавлена в співпраці у таких 
галузях, як космос, авіапром, ядерна енер-
гетика, машинобудування, сільське госпо-
дарство та низці інших.

Одним з найбільш важливих питань є 
ціна російського газу для нашої країни. На-
гадаю, що проблема завищеної вартості 
«блакитного палива», що поставляється 
до України, виникла внаслідок провальної 
діяльності «помаранчевого» уряду, який у 
січні 2009 року підписав договір на купівлю 

та транспортування газу між «Газпромом» і 
«Нафтогазом» на десять років на вкрай не-
вигідних для України умовах.

Існуючі умови закупівлі російського газу 
згубні для вітчизняної економіки. Тому ми 
перебуваємо в постійному переговорно-
му процесі з російськими партнерами про 
зниження ціни на газ. Іншого виходу у нашої 
країни просто немає. І результат буде.

Сприяти цьому має і набуття Україною 
статусу спостерігача в Митному та Євразій-
ському економічному союзі.

Формула успіху України на зовнішньо-
політичній арені дуже проста і зрозуміла. 
Суть її полягає в наступному. Розумної аль-
тернативи курсу на європейську інтеграцію 
просто не існує. Але для того, щоб мінімізу-
вати часові і фінансово-економічні втрати 
на цьому шляху, ми повинні максимально 
використовувати потенціал нормальних 
добросусідських торговельно-економічних 
і політичних відносин з нашим головним 
стратегічним партнером і вічним сусідом – 
дружньою Росією.

Світова економіка на початку 2013 року 
не подолала стагнацію. Провідні економічні 
центри демонструють нестабільне зростан-
ня або залишаються у стані рецесії. Глобаль-
ний попит на ключові товари українського 
експорту також залишатиметься низьким. 
При цьому конкурентна боротьба на світо-
вих ринках стає дедалі жорсткішою. За та-
ких умов, як підкреслюється у посланні Пре-
зидента Віктора Януковича до Верховної 
Ради, для того, щоб забезпечити усталений 
соціально-економічний розвиток, Україні 
необхідно активізувати пошук внутрішніх 
резервів, прискорити модернізацію вироб-
ництва, підвищити його конкурентоспро-
можність.

Цього року необхідно прискорити струк-
турні реформи в національній економіці й 
водночас знайти відповідь на нові виклики, 
породжені глобальною економічною кри-
зою. Найближчий період стане значним ви-
пробуванням для України, важливим тестом 
політики реформ і розвитку.

Використовуючи державне фінансуван-
ня та стимулювання конкретних економіч-
них програм і проектів, необхідно підтри-
мати національного виробника, допомогти 
експортерам, реалізувати політику імпор-
тозаміщення. В умовах кризи і скорочення 
попиту украй важливо прискорити процес 
оновлення виробничих фондів, стимулюва-
ти впровадження технологічних інновацій та 
енергозберігаючих технологій. Це єдиний 
шлях до підвищення конкурентоспромож-
ності вітчизняної економіки.

Резюмуючи викладене вище, мож-
на впевнено стверджувати, що обраний 
нами шлях руху вперед, до вершин світової 
цивілізації, непростий і складний. І простих 
рішень, які нам належить прийняти, теж не-
має. Але й розумної альтернативи обраному 
шляху також не існує, якщо ми справді щиро 
хочемо бачити Україну вільною процвітаю-
чою державою. Простими можуть бути тіль-
ки голий популізм, пусті балачки і демагогія 
опозиції. Але нам з нею не по дорозі.

Як говорить народна мудрість, дорогу 
здолає той, хто йде. А давньогрецькі філо-
софи зауважували: не вколовшись шипами, 
троянд не зірвеш.

Михайло ЧЕЧЕТОВ.
Народний депутат України, перший за-

ступник голови депутатської фракції Партії 
регіонів у Верховній Раді України. 

СЛОВО НАРОДНОГО ДЕПУТАТА

ПРОСТИХ 
РІШЕНЬ 

БУТИ 
НЕ МОЖЕ

ОБЛАСНІ  СВЯТА  
ДЛЯ  ДІТЕЙ

Щороку в перший червневий день відзначається День захисту 
прав дітей. Маленькі громадяни нашої держави відвідують святкові 
заходи, отримують привітання та подарунки від дорослих.

Саме цього дня діти з нашого району стали учасниками свята,  
організованого обласною службою у справах дітей «Світ очима ді-
тей» у м. Чернігові. Програма була насиченою. Троє дітей, позбав-
лених батьківського піклування, побували на виставці дитячої твор-
чості, отримали привітання, передані Міністром соціальної політики 
України Н.Ю.Королевською, теплі слова та подарунки від начальника 
служби у справах дітей облдержадміністрації Л.Ф.Зеленько, побува-
ли на виставі «Чарівна лампа Аладіна» у Чернігівському обласному 
музично-драматичному театрі ім. Т.Г.Шевченка та відпочивали у роз-
важальному центрі «Базис». 

4 червня 2013 року у Чернігові у розважальному центрі «Базис» 
проводилась акція «Даруймо радість дітям» за підтримки голови об-
лдержадміністрації В.М.Хоменка. В цьому заході взяли участь п’ять 
дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей райдержад-
міністрації як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах. 
Учасників привітала начальник служби у справах дітей облдержад-
міністрації Л.Ф.Зеленько. Цікавий концерт за участю артистів Чер-
нігівського обласного філармонійного центру та аніматорів центру 
«Базис» створив атмосферу свята для юних гостей. А подарунки та 
смачний обід із солодким десертом доповнили суму вражень.

Конституцією України на прокуратуру покладено 
функцію представництва інтересів громадянина або 
держави в суді у випадках, визначених законом. Одним 
з таких випадків є порушення економічних інтересів 
держави.

З метою реалізації даної  функції прокуратурою ра-

йону було заявлено до суду позов про зобов'язання від-
шкодувати до Городнянського місцевого бюджету збит-
ки, завдані незаконним виловом риби.

Рішенням суду позов було задоволено та стягнуто з 
жителя с. Конотоп 1500 грн. на відшкодування збитків 
рибному господарству.

У ПРОКУРАТУРІ РАЙОНУ

У районі – є голова суду
Під час засідання 16 травня 2013 року Вища рада юстиції, розглянувши подання ради суддів загальних судів,  

прийняла рішення про призначення на адміністративні посади суддів. Серед інших Вища рада юстиції  звільнила 
Березовського Олексія Дмитровича  з посади заступника голови Городнянського районного суду Чернігівської 
області та призначила його на посаду голови цього суду.

Захищено права інваліда і...
Одним з основних напрямків роботи прокуратури за 

додержанням і застосуванням законів є захист осіб, які 
потребують державної підтримки та допомоги.

Прокуратурою району було розглянуто звернення 
мешканця м. Городні Пугачова Михайла з питання 
перевірки за фактом проведення капітального ремонту 
житлового будинку його матері Пугачової Ольги 
Володимирівни, інваліда Великої Вітчизняної війни  ІІ 

групи.
За наслідками розгляду звернення в інтересах 

Пугачової О.В. заявлено позов до суду. Перед судом 
поставлено питання зобов’язати управління праці та 
соціального захисту населення райдержадміністрації 
провести капітальний ремонт в помешканні інваліда. 
Судовий розгляд триває.

... інтереси держави в екологічній сфері
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— Ольго Володимирівно, поясніть доступно, що це 
за рівні такі, про які так сьогодні багато говориться?

— Це рівні єдиного медичного простору, починаючи з 
закладів, що надають первинну медичну допомогу і закінчу-
ючи лікарнями 3—4 рівня та спеціалізованими медичними 
центрами. Перший  рівень допомоги надаватиметься ФА-
Пами, лікарськими амбулаторіями та дільничними лікарня-
ми.  Другий рівень – це районна лікарня, третій – обласна, 
четвертий – це загальнодержавні заклади. Нічого карди-
нально нового у цьому нема. Такі рівні існували раніше і іс-
нують нині. Але реформа направлена на кардинальні зміни у 
самій системі надання допомоги.

— Мені, наприклад, не зовсім зрозуміло, у чому ж 
тоді суть реформи?

— Сьогодні як організоване медичне обслуговування? 
І в нас у районі, і в інших таких лікарнях пацієнти самі ви-
бирають коли і до якого лікаря їм звернутись. Часто, ми-
нуючи ФАПи і кабінети терапевтів, людина приходить до 
спеціаліста вузького профілю – окуліста, дерматолога, не-
вропатолога тощо. Але ж далеко не кожному потрібна допо-
мога такого спеціаліста і тим більше лікування у стаціонарі. 
Якщо робити логічно, то треба, щоб пацієнт у першу чергу 
звертався до фельдшера або сімейного лікаря.  І первин-
на допомога повинна надаватись саме цими фахівцями. 
Вони повинні вміти лікувати всі елементарні хвороби. А до 
спеціаліста вузького профілю хворий повинен потрапляти 
лише після направлення від сімейного лікаря, який вбачати-
ме у цьому необхідність. 

— Але ж для цього треба, щоб фельдшери і сімейні 
лікарі мали відповідну кваліфікацію, могли поставити 
діагноз і лікувати всі хвороби, які не потребують кон-
сультацій вузького фахівця чи стаціонарного лікування?

— Так. Сьогодні Україна по кількості ліжок у стаціонарах 
випереджає Європу у півтора, а по кількості лікарень – у два 
рази. А чи є у цьому необхідність? Реформування спрямо-
ване саме на те, щоб якісна медична допомога надавалась 
у першу чергу на первинному рівні. Але для цього, звісно, 
треба провести велику роботу. На сьогодні у нашому рай-
оні тільки два сімейних лікаря – у Тупичеві і один у Городні. 
Функції сімейних лікарів нині, по суті, виконують дільничні 
терапевти. Програма реформування передбачає до 2020 
року всіх їх перекваліфікувати.

— Це загальнодержавні плани. Але як їх втілити у на-
шому районі, якщо ми маємо гостру нехватку фахівців, і 
терапевтів у тому числі?

— Дійсно, це є проблемою. Якщо говорити про заплано-
ване, то воно бачиться так. Зараз ми знаходимось на етапі 
створення центру первинної медико-санітарної допомоги 
(ЦПМСД). До нього відноситимуться всі ФАПи і лікарські 

амбулаторії району, а також дільнична служба – тобто, всі 
дільничні терапевти і педіатри. Тобто, ці заклади і служби 
відокремляться від центральної районної лікарні, яка є вже 
вторинною ланкою надання допомоги. Передбачається, що 
районна лікарня фінансуватиметься з обласного бюджету, а 
центр первинної допомоги – з районного. Звісно, таке роз-
межування потребує колосальних матеріальних вкладень.  
По такій системі вже працюють пілотні проекти у Донецьку, 
Дніпропетровську, Вінниці та Києві. На них було виділено 
кошти. А яким чином все це втілити у нашому дотаційному 
регіоні – поки що невідомо. 

Адже, за програмою, кожен сімейний лікар має мати 
автомобіль у своєму користуванні. Зараз терапевти у нас 
обслуговують кожен на своїй дільниці близько двох тисяч 
громадян. Навантаження ж на сімейного лікаря не повинне 
перевищувати 1 200 пацієнтів. Звісно, при такій умові якість 
медичного обслуговування населення значно покращиться. 
Але ж і  кількість фахівців слід майже подвоїти. До того ж пе-
редбачається введення матеріальних стимулів для медич-
них працівників. 

Крім того, буде запроваджено вільний вибір лікаря. Нині 
пацієнти закріплені за своїми дільницями. А у разі вільного 
вибору вони зможуть звертатись до того сімейного лікаря, 
якому більше довіряють. Відповідно коригуватиметься і за-
робітна плата. Звісно, це непоганий стимул для лікарів яко-
мога якісніше обслуговувати своїх пацієнтів.

— На планах виглядає досить спокусливо. Якщо 
можна так висловитись у даній ситуації. Але ми живемо 
у реаліях. Наскільки це можливо для Городні і району?

— Можливе буде при адекватній фінансовій і кадровій 
ситуації. На сьогодні дільничні лікарі у нас мають середній 
вік 50 років. І заміни їм нема, бо молоді фахівці не хочуть 
їхати у депресивний район на низьку заробітну плату і без 
гарантії надання житла. 

Та й фахівці вузького профілю зараз відчувають кризу 
кадрів. На сьогодні, наприклад, у районі тільки три хірурги. 
Один на прийомі у районній поліклініці, а два – у лікарні, що 
під лісом. Якщо один з них іде на лікарняний чи у відпустку, 
двом іншим навіть за межі міста виїхати не можна, бо у разі 
непередбачуваної ситуації заміни нема.

Крім того, якщо фінансування ЦПМСД буде покладено 
на районний бюджет, це стане непосильним тягарем для 
нього за умови виконання всіх планових ідей. Ми, лікарі, 
вважаємо, що ідея реформування галузі з метою набли-
ження медицини до людей є нагальною і необхідною. Але 
яким буде механізм втілення її у життя – поки що невідомо. 
Сподіватимемось, час знайде шляхи для цього.

Розмовляла С.ТОМАШ.

ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Ольго Володимирівно поясніть доступно що це амбулаторії району а також дільнична служба тобто

Наблизити медицину до людини

Державна програма 
економічних реформ на 

2010-2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурент-

носпроможна економіка, ефективна 
держава» передбачає реформування і 
медичної галузі шляхом чіткого струк-

турного розмежування первинного, 
вторинного і третинного рівнів допо-

моги. Що саме це означає і до чого ми 
прийшли у результаті спроб втілення 

цієї реформи у життя – про це наша 
розмова із заступником головного 

лікаря з медичного обслуговування 
населення О.В.ІГНАТЕНКО.

Статтею 26 нового Закону України «Про зайнятість 
населення», який набрав чинності з 1 січня 2013 року, 
передбачено стимулювання роботодавців до ство-
рення нових робочих місць та працевлаштування на 
них громадян, які недостатньо конкурентоспроможні 
на ринку праці. За більш детальною інформацією про 
компенсацію роботодавцям редакція звернулась до 
директора Городнянського районного центру зайня-
тості Т.В.ЗАХАРЧЕНКО.

— Тетяно Віталіївно, що таке компенсація і хто може 
її отримати?

—  Право на компенсацію матимуть ті роботодавці, які 
працевлаштовуватимуть за направленням служби зайня-
тості на новостворені робочі місця безробітних, як я вже 
сказала, з числа окремих категорій громадян та у яких від-
сутня заборгованість: по сплаті єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування та зі сплати 
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання і яких не визнано банкрутом.

Компенсація надаватиметься протягом одного року за 
умови, що працівника не буде звільнено за ініціативою ро-
ботодавця та за угодою сторін також упродовж наступно-
го року. Однак, у випадку такого звільнення роботодавець 
буде зобов’язаний повернути отримані кошти в повному 
обсязі або працевлаштувати на його робоче місце іншого 
безробітного.

— Хто належить до окремих категорій громадян?
— У даному випадку це  недостатньо конкурентоспро-

можні на ринку праці особи, а саме:
один із батьків або особа, яка їх замінює і має на утри-

манні дітей віком до шести років або виховує без одного з 
подружжя дитину віком до чотирнадцяти років чи дитину-ін-
валіда; 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклуван-
ня; 

молодь, яка закінчила або припинила навчання у на-
вчальних закладах усіх рівнів акредитації; 

звільнені зі строкової військової або альтернативної 
служби і яка вперше приймається на роботу; 

особи, звільнені після відбування покарання; 
особи, яким до настання права на пенсію за віком зали-

шилося десять і менше років; 
інваліди, які не досягли пенсійного віку. 
У разі працевлаштування таких осіб за направленням 

центру зайнятості роботодавцям відшкодовуватиметься 
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування за кожну прийняту особу.

— Розраховувати на компенсацію можна лише за 
умови створення нового робочого місця для громадян, 
які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці?

— Ні, не тільки. Якщо роботодавець є суб’єктом малого 
підприємництва і працевлаштовує безробітних, незалежно 
від їх категорії, строком не менше, ніж на два роки за на-
правленням служби зайнятості на нові робочі місця в пріо-
ритетних видах економічної діяльності, які визначені поста-
новою Кабінету Міністрів України, то він також матиме право 
на щомісячну компенсацію єдиного соціального внеску.

— А яку суму компенсації роботодавець зможе от-
римати?

— Розмір компенсації спеціалістами служби зайнятості 
буде розраховуватись в кожному окремому випадку. Він за-
лежить від заробітної плати, на яку працевлаштована особа, 
та класу професійного ризику виробництва, до якого відне-
сений роботодавець — платник єдиного внеску з урахуван-
ням виду його економічної діяльності.

Наприклад, якщо заробітна плата у працівника вста-
новлена у розмірі 1500 грн., а відсоткова ставка єдиного 
внеску в середньому складає 37%, то розмір компенсації 
становитиме 550 грн. на місяць. Протягом року він отримає 
близько 7 тисяч грн. за кожного працевлаштованого на нове 
робоче місце. А якщо таких осіб буде 5, то відповідно і сума 
збільшиться до 33 тисяч гривень. Отже, економія коштів у 
підприємства буде.

Компенсація роботодавцям — 
реальна державна підтримка

Колись велика кількість наших громадян з гордістю но-
сила значки почесних донорів, а сьогодні норми по заготівлі 
препаратів крові в нашій країні виконуються всього на 17% 
від нормативів Всесвітньої організації охорони здоров’я. 
Ще декілька десятиліть тому кров активно здавали студен-
ти і молодь, зараз же в Україні, за офіційною статистикою 
Міністерства охорони здоров’я, залишилось всього близь-
ко 600 тисяч донорів, багато з них – пенсіонери, які почали 
здавати кров ще в  молодості і продовжують робити це досі. 
А ось нове покоління не дуже прагне ставати донорами. Між 
тим, здавати кров може кожна здорова людина у віці від 18 
до 60 років.

Стати донором не примусиш. Та й чи потрібно? Людина 
повинна сама прийти до цього, адже віддати іншому част-
ку своєї крові набагато складніше, ніж, наприклад, надати 
матеріальну допомогу. В чому причина? Пільги почесного 
донора зараз мізерні. Але головна біда в тому, що пробле-
ми донорства замовчуються, і дехто не знає, що в країні є 
велика нестача  препаратів крові. А її потребують не тільки 
люди, яким необхідна операція. Постійні переливання не-
обхідні хворим з різними формами раку, захворюваннями 
крові, багато з яких –  діти.

За 2012 рік у Городнянському відділенні трансфузіології 
здали кров 670 громадян. Щомісяця сюди приходять з бла-
городною місією 60-65 чоловік. Багато з них – наші постійні 
донори. Це О.М.Матвієнко, П.М.Купаєв, працівники нашої 
лікарні В.М.Крук, Л.О.Шатило, Г.І.Любимська, А.М.Мужа-
нов, І.А.Мужанова, інші. Ці люди здають кров не для себе, 
не заради визнання чи подяк. Вони віддають частинку свого 
життя іншим, хто того гостро потребує. 

Тож якщо ви здорові і потенційно можете поповнити 
ряди донорів — не зволікайте, зробіть це зараз. Можливо, 
саме в цей час ваша кров допоможе врятувати життя.

Чекаємо на вас у відділенні переливання крові (примі-
щення поліклініки, ІІІ поверх). Телефон для довідок – 2-18-
49.

В. ПОЛТАВСЬКА.
Лікар відділення трансфузіології Городнянської рай-

лікарні.

БЛАГОДІЙНІСТЬ
Рука допомоги

З метою формування здорового способу життя серед 
дітей і молоді, розвитку молодіжного волонтерського руху 
з 7 по 28 квітня 2013 року була проведена VIII Всеукраїнська 
благодійна акція ВФБ «Серце до серця» – «Почуй світ!», ме-
тою якої був збір коштів на придбання медичного обладнан-
ня для лікарень України та закупівлі слухових апаратів для 
допомоги дітям з вадами слуху.

Учні-волонтери Городнянського району в ході акції 
зібрали понад 5 тисяч гривень.

Волонтери та працівники дошкільних закладів району 
підтримали проект благодійного фонду «Сильні духом», 
сприяли проведенню акції «Назустріч мрії» і зібрали кошти 
для дитячого реабілітаційного центру «Будинок казки» в с. 
Рокитне Бобровицького району. Акція проводилась у бе-
резні-травні 2013 року, і у ході неї було зібрано близько 2 
тисяч гривень. Зібрані кошти перераховано на рахунки бла-
годійних фондів.

Дякуємо волонтерам дошкільних, позашкільних та за-
гальноосвітніх навчальних закладів за організацію благодій-
них акцій та всім, хто не залишився байдужим і взяв участь 
у їх проведенні.

В. СЕМКО.
Методист райвідділу освіти.

14 ЧЕРВНЯ – ВСЕСВІТНІЙ   
        ДЕНЬ ДОНОРА

Люди, які дарують 
надію

  ВІКНО В СТАТИСТИКУ
Демографічні показники 

за січень-березень 2013 року
За січень-березень 2013 р. у Городнянському районі 

народилося 89 малюків (37 хлопчиків та 52 дівчинки), що 
на 8,5% більше, ніж у січні-березні 2012 р. У м. Городні на-
родився 41 малюк, у сільській місцевості  – 48. Показник 
народжуваності зріс з 10,9 новонароджених до 12,1 у роз-
рахунку на 1000 наявного населення та є найбільшим в об-
ласті.

Більшість матерів народила першу дитину (47,2%) та 
другу (34,8%) дитину. Зважилися народити третю та більше 
дитину 16 жінок. Кожен четвертий малюк народився у ма-
терів, які не перебували в зареєстрованому шлюбі. Наймо-
лодшою мамою стала 15-річна жителька району. Середній 
вік жінок, що народжували, складав 26 років.

У районі померла 171 особа, у тому числі в райцентрі – 
55, у сільській місцевості – 116, що менше на 5,5%, ніж рік 
тому. Рівень смертності зменшився з 24,1 до 23,3 особи у 
розрахунку на 1000 наявного населеня.

У січні-березні 2013 р. жителями району було за-
реєстровано вдвічі більше шлюбів (35), ніж у січні-березні 
2012 р.

З розрахунками, на 1 квітня 2013 р. в Городнянському 
районі проживали 29,7 тис. осіб, у тому числі 12,5 тис. осіб 
– у райцентрі, 17,2 тис. осіб – у сільській місцевості.

Головне управління статистики у Чернігівській 
області.

Шановні працівники медичної галузі!
Щиро вітаємо вас із професійним 

святом! 
Здоров’я населення є неоціненним багат-

ством України, одним з найважливіших чинників 
розвитку економіки та добробуту її народу, запо-
рукою національної безпеки. 

Пріоритетним для всіх гілок державної влади залишається пи-
тання створення надійної системи охорони здоров’я. Проведення 
невідкладного та глибокого реформування медицини створить не-
обхідні передумови для ефективного функціонування галузі. 

Маємо надію, що спільними зусиллями ми зуміємо піднести 
медицину на якісно новий рівень та наблизити її до загальновизна-
них у світі стандартів. 

Від щирого серця бажаємо вам, шановні медичні працівники, 
міцного здоров’я, добра та успіхів у реалізації життєвих планів та 
нових вагомих здобутків. 

М. СИЛЕНКО.   Г. ПРИМАК. 
В.о. голови райдержадміністрації. Голова районної ради. 
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Щоб показати органічне виробництво, так би мовити, з «пе-
редової» керівництво господарства організувало зустріч з жур-
налістами провідних видань, радіостанцій та телеканалів поряд 
з… пасовищем у с.Травневому. Отже прес-тур почався з поїзд-
ки на комфортному автобусі, а закінчився пішою прогулянкою 
смяч-луб’янськими луками й перелісками. У сосняку на гостей 
вже чекав сніданок, приготовлений виключно з органічних про-
дуктів. Так, за чашкою кави з органічними вершками, мискою ва-
реників чи налисників у справжній домашній сметані й відбулось 
неформальне знайомство всіх з усіма. Зникла звичайна у таких 
випадках напруга і з’явився товариський тон спілкування без 
статусів, титулів і дистанцій. Найспритніші журналісти встигли 
навіть записати кілька інтерв’ю зі швейцарськими партнерами 
господарства у паузі перед прес-конференцією.

Перший заступник директора департаменту агропромис-
лового розвитку облдержадміністрації М.І.Колесников привітав 
господаря заходу -- голову наглядової ради ПрАТ «Етнопродукт» 
О.О.Жуковського та вручив йому подяку облдержадміністрації за 
участь у міжнародній спеціалізованій виставці «Агро-2013». Голо-
ва управління агропромислового розвитку райдержадміністрації 
О.М.Левченко привітав учасників конференції на городнянській 
землі та вручив ріг достатку іноземним гостям. Ще один запаш-
ний ріг він запропонував скуштувати учасникам прес-конферен-
ції, які високо оцінили смак городнянського хліба. 

Імпровізована зала засідань на лісовій галявині була оформ-
лена просто, невибагливо, але напрочуд зручно. Гостям запро-
понували сісти на тюки соломи, завбачливо застелені ряднами. 
Між соснами напнули фон з логотипами організацій органічного 
руху, який і став авансценою зустрічі. 

— Я не знаю, в яких офісних приміщеннях ви працюєте, та ця 
конференц-зала на тюках найкраща! – почав свій виступ пред-
ставник посольства Швейцарії в Україні, директор бюро спів-
робітництва «СЕКО» Гвідо Бельтрані. 

Він вже десять років допомагає нашим аграріям освоїти ор-
ганічне виробництво. Співробітництво взаємовигідне і зачіпає 
широкий спектр інтересів обох сторін, хоча швейцарці здійсню-
ють лише технічну підтримку проектів. Це стосується перш за все 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ОРГАНІЧНОЇ  ІДЕЇ
ПрАТ «Етнопродукт» вже добре відоме сільгосппідприємство у районі, яке здобуло славу не 

стільки як економічно ефективне господарство, а як принциповий виробник органічної продукції. 
І хоч нині органічне сільське господарство виглядає як дивакуватий підхід до господарювання 
на землі, люди, які втілюють цю ідею на практиці, нічого дивного в своїй роботі не бачать, бо ще 
років 60-70 тому практично все сільгоспвиробництво у нас було органічним. Все нове – то добре 
забуте старе, але у випадку з «Етнопродуктом» таке твердження несправедливе, бо їхній підхід 
це шлях уперед, а не назад.

знань, досвіду, підтримки у сертифікації, допомоги з 
оформленням документів тощо. На розвиток власне 
господарств, виробничих потужностей чи племінного 
матеріалу іноземці грошей не виділяють, лише слід-
кують за виконанням норм, встановлених європейсь-
кими стандартами.

Не могли обійти питання вигоди швейцарської 
сторони від такого проекту, адже молоко реалізо-
вується лише на внутрішньому ринку, зерно пере-
важно також в Україні, на що Гвідо Бельтрані відповів:

— Ми працюємо у рамках домовленості між уря-
дами наших країн вже 10 років і ще 4 роки продов-
жуватимемо свою діяльність в Україні. Хочу звернути 
вашу увагу на таку статистику: 11% земель і такий 
самий процент господарств у Швейцарії виробляють 
виключно органічну продукцію, а в Україні ще немає 
навіть 1%. Ми маємо неабиякий досвід у цій сфері і 
хочемо ним поділитися, бо саме органічні продукти 
харчування у більшості розвинутих країн є основою 
дитячого харчування. Звісно, молоко для себе ми у 
вас не купуватимемо, проте вже сьогодні є пропо-
зиції зі Швейцарії на закупівлю органічного україн-
ського зерна, існує цікавість і до органічної телятини. 
Окрім цього, ми навчаємо вас достойно заробляти на 
землі, бо ціни на органічну продукцію відрізняються 
від аналогічних на звичайні сільгосптовари подекуди 
у рази. І споживачі, навіть в Україні, готові платити 
таку ціну за чистий органічний товар, про що свідчить 
впевнене становище на ринку наших сьогоднішніх го-
сподарів.

Голова наглядової ради ПрАТ «Етнопродукт» 
О.О.Жуковський розповів про виникнення самої ідеї 
органічного господарства дещо романтизовано, від-
носно звичного нам у бізнесі сухого розрахунку.

— Свого часу, переді мною, батьком трьох дітей, 
постало запитання: чим їх годувати? 

Адже якість продуктів харчування з магазину 
досі залишає бажати кращого. А діти, не тільки мої, 
повинні рости на чистій здоровій їжі. Згодом з’яви-
лася ще одна вагома мотивація: вже розпочавши 
роботу у сільському господарстві, я зрозумів, що 
на відміну від інтенсивного виробництва, де одному 
агрегату від «Джона Діра» під силу обробляти сотні, 
а то і тисячі гектарів, органічне виробництво продук-
тів харчування дає роботу багатьом, і не приїжджим 
найманим робітникам, а місцевим жителям. ПрАТ 
«Етнопродукт» дав 200 робочих місць, а це значить, 
що 200 сімей мають стабільний щомісячний дохід. А 
головне, що вже сьогодні наша продукція є на при-
лавках магазинів і доступна для кожного бажаючого. 
Справжнє органічне молоко ми реалізовуємо як си-
рим, так і пастеризованим, ще виробляємо кефір, 
сметану, телятину та мед. Зі своїм зерном ми поки 
не вийшли на міжнародний ринок і мусили продавати 
його у минулому році за ціною звичайного, – розповів 
О.О.Жуковський.

Незвично розповів про перспективи органічного 
тваринництва експерт молочного напряму інституту 
тваринництва Швейцарії Ерік Мейлі, який озвучив 
концепцію «щасливої корови». Сам він спадковий 
тваринник і веде свій родовід від американських ков-
боїв. Пан Ерік є головою спілки тваринників Східної 
Швейцарії і з гордістю носить членську відзнаку цієї 
організації – сережку у вигляді корови. Головним чин-
ником розвитку виробництва органічної продукції він 
вважає справедливу торгівлю в країні, але для цього 
потрібні закони, яких ще в Україні досі нема. На якість 
продукції впливає саме фактор «коров’ячого щастя», 
тобто тварина повинна жити вільно, їсти, коли захоче 
і скільки захоче, навіть особисте життя повинно бути 
повноцінним, для чого нащадок ковбоїв спеціально 
орендує бика. Швейцарські реалії дозволяють йому 
і його родині заможно жити з десяти корів та їхніх те-
лят.

Старший інспектор компанії «Органік стандарт» 
Іван Гавран відповів на усі запитання присутніх сто-
совно сертифікації господарств та їх продукції, а 
модератор молочного ринку Геннадій Бондаренко 
розкрив суть інсталяції «Що їсть корова на органічній 
фермі».

Гості побували на пасовищі та на вечірньому доїн-
ні корів. А хлопці з програми «Піраньї», що на Новому 
каналі, навіть взяли участь у доїнні.

Певно, кожен, хто побував на презентації у Трав-
невому, щось для себе відкрив. Багато хто задумався 
про правильність й корисність продуктів харчування. 
Профільні спеціалісти відверто занотовували реко-
мендації експертів, обмінювалися контактами й до-
мовлялися про зустрічі та співробітництво. При цьо-
му й атмосфера заходу була дуже органічною – без 
зайвих офіціозів, нудних доповідей і тривалих про-

мов. Дивно, та навіть комарі з мошкою не набридали учасникам 
конференції.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімках: дегустація органічної продукції;  О.ЛЕВ-
ЧЕНКО вручає Г.БЕЛЬТРАНІ ріг достатку; конференція на 
тюках; О.ЖУКОВСЬКИЙ знайомить гостей з продукцією 
ПрАТ «Етнопродукт»; пі-ар менеджер Т.СИТНИК демон-
струє інсталяцію «Що їсть корова на органічній фермі»; 
Е.МЕЙЛІ розповідає про «щасливу корову»; «Піраньї» на 
передовій доїння.
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Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

Дмитро
Сижу дома у радиолы «Беларусь» и слушаю украин-

скую музыку. Еще и не подозреваю, что в недалеком 

будущем сам буду готовить разнообразные радиопрограм-
мы, в том числе и музыкальные. И прозвучат для слушате-
лей Украины Моцарт, Вивальди, Лысенко, Стравинский, и 
пропоют для них Нина Матвиенко, Анатолий Мокренко, и 
усладят слух молодых ревущие звуки «Дип Перпл», «Пинк 
Флойд», конечно же, «Роллинг Стоунз». Но… все это в буду-
щем. А пока… сижу, слушаю. «Рідна мати моя», «Марічка», 
«Києве мій», и… «Черемшина». Откладываю листочки руко-
писи и утираю внезапные слезы. Радости слезы…
        Проходят годы. Возглавляю отдел в радиостанции «Мо-
лодая гвардия», читаю опусы своих коллег, слушаю вместе 
с ними ролики программ перед эфиром. И в одной из них 
звучит…Да, она. «Черемшина». Снова неожиданные слезы. 
В комнате все затихают в удивлении, ведь все хорошо зна-
ют, что отдаю я предпочтенье музыке резкой, громкой, на-
дрывной. И вот те на, судачат:
         — Что это с ним?
         — Да ничего, — отвечаю. Просто с юности так тревожит 
меня голос этого поистине Святого Человека. Дмитра.
         — Это при твоем увлечении авангардом?, — недоуме-
вает Игорь Стратий, старший редактор, хороший поэт.
         — Увы, да, — констатирую. И ухожу в себя снова. По-
том, после прослушивания, перелистываю страницы пре-
дыдущих интервью с Дмитрием Михайловичем и не нахожу 
ничего предвечного. Да, вопрос – ответ, а суть-то где?
         — Дмитрий Михайлович, а если говорить не о музыке и 
песне, не о природе, не о родных и близких, то о чем бы Вы 
хотели поразмышлять? – смотрю в глаза человеку, влюбив-
шему меня в свой голос.
        — А ты уже на все сам ответил. Я б еще добавил, что 
очень люблю свою Украину, твою, кстати, тоже, что человек 
я – верующий, что жизнь – прекрасна, — глаза моего со-
беседника теплеют и искрятся. Впрочем, они у него всегда 
добрые.

…Левко Дуткивський, основатель «Смерички», решает 
основать фестиваль имени Назария Яремчука в Вижнице. Я 
скептически воспринимаю эту идею, потому что она-то хо-
роша, но ведь легко может превратиться в разовую акцию. 
Так оно и произошло. Состоялся всего лишь один конкурс и 
один гала-концерт под проливным дождем. Пели и лауре-
аты, и Народные, и  Заслуженные артисты Украины: Иван 
Попович, Василий Зинкевич, Николай Гнатюк, Александр 
Тищенко, Павел Дворский, Анжела Вербицкая и… Он, Дми-
тро. Стадион, а действо происходило именно там,  встал и 
замер. И мгогие… плакали.

Спустя годы, мы вновь встретились с высоким, седым, 
красивым мужчиной на Крещатике,26. 

— Меня наконец-то пригласили в одну из программ. 
Впервые за десять лет. Немного досадно. Но ведь все же 
вспомнили, — в светлых глазах мелькнула грустинка.

Мой магнитофон в кармане работал в режиме «Запись» 
и разговор с Дмитрием Михайловичем Гнатюком стал ос-
новой нескольких моих программ. А еще… я не стал напо-
минать Великому Артисту, что он запамятовал и нашу по-
ездку в Вижницу, и разговор в «Вечерней студии», и просто 
беседы в парках Киева. Человеку в возрасте свойственно 
что либо не помнить. Главное, чтобы помнили его. И о нем. 
И рад я, что в последнее время вижу Корифея на экранах 
ТВ.

На снимке: радиожурналист В. ЛАШУК берет интер-
вью в народного артиста Украины Дмитра ГНАТЮКА.

6 червня у день свого професійного свята за 
традицією журналісти Чернігівщини зібралися у 
Чернігові на фестиваль — тринадцятий по рахун-
ку — «Золотий передзвін Придесення». Спершу 
керівників державних та комунальних засобів 
масової інформації та їх колективи сердечно 
привітали із Днем журналіста заступник голови 
облдержадміністрації Ю.В. Музика та заступник 
голови обласної ради В.В. Мельничук. В облдер-
жадмінстрації відбулась обопільно зацікавлена 
розмова з питань подальших взаємовідносин 
влади і працівників преси, радіо і телебачення. 
Сторони обмінялись думками щодо процесу 
роздержавлення, який на часі, перспективами 
роботи газет в умовах «вільного плавання». За-
ступник голови обласної журналістської органі-
зації І.Г. Мельник оприлюднила свіжу новину: 
розроблено меморандум, який незабаром буде 
підписано між організацією і керівництвом області, яким 
визначено основи співробітництва влади і ЗМІ. Адже попе-
реду нові часи, і життя вимагає адекватної відповіді з обох 
сторін на його виклики.

Щирі побажання висловили журналістам керівники об-
ласті. І вручили окремим заслужені відзнаки: грамоти та 
подяки Державного комітету телебачення і радіомовлення 
України, Почесні грамоти та подяки облдержадміністрації та 
облради.

А потім урочистості фестивалю перенеслися у залу 
обласного філармонійного центру. Тут відбулися обнаро-
дування підсумків професійних конкурсів і вшанування їх 
переможців. Приємно повідомити, що в конкурсі на кращі 

журналістські роботи по темі «Завжди пам'ятаємо» — статті 
до 70-х роковин Корюківської трагедії переможцем визнано 
творчий доробок «Новин Городнянщини». Редактора газети 
«Новини Городнянщини» Л.М. Якубенка, який є і їх автором, 
нагороджено дипломом лауреата і вручено подарунок.

Номінантів фестивалю вітали вокально-танцювальна 
творча група «Екватор» філармонійного центру, журналісти 
із Брянська. У рамках програми для журналістів було роз-
горнуто фотовиставку кращих знімків відомого чернігівсь-
кого фотомайстра Віктора Кошмала.

На знімку: лауреати фестивалю з членами оргкомі-
тету та заступником голови обласної ради В.В. МЕЛЬ-
НИЧУКОМ.

Наш кор.

ЗНАКОВА ПОДІЯ

ХІІІ обласний фестиваль журналістів «Золотий 
передзвін Придесення» став знаковим 

і для «Новин Городнянщини»

Наш земляк — ар-
тист оригінального 
жанру Михайло Твер-
дий, який живе у Києві 
і працює в обласній 
філармонії, нещодавно 
випустив диск із за-
писами пісень у влас-
ному виконанні. Це 
електронний збірник 
відомих і досі невідо-
мих нам творів. Відкри-
вається він піснею-за-
чином «Городнянці» 
на слова городнянця 
Петра Верхуші. А для 
пісні «Мій дім» Михайло 

Твердий взяв слова однойменного вірша теж нашого зем-
ляка відомого українського поета, на жаль, вже покійного, 
Абрама Кацнельсона.

Лірична пісня «Старенька хата край села» одразу ж пе-
реносить слухача до отчого порогу, до зарослої споришем 
стежини... І зворушує до сліз. Напишемо так: Михайло 
Твердий був і залишається відданим рідним полям і лісам 
Городнянщини, її працьовитим і щирим людям. І в цьому не-
повторність його особистості як людини і артиста.

Він, побувавши минулого понеділка в нашій редакції, 
презентував свій перший диск. І повідомив, що в столиці 
невдовзі відбудеться його творчий вечір. І, прощаючись, 
нагадав своє творче кредо: живіть з твердою надією на все 
хороше!

ТАЛАНТИ

Земляк земляка чує здалеку
БЕЗПЕКА

Вода забрала ще 
одне життя

З настанням  тривалого періоду спекотної погоди біль-
шість населення обирає для відпочинку місця біля водойм. 
Проте під час купання люди часто нехтують елементарними 
правилами безпечної поведінки. З початку року в області 
вода забрала життя вже 23-х осіб. Основними причинами 
трагедії є купання у необладнаних місцях, у нетверезому 
стані та порушення правил перебування на водоймах. У ми-
нулому році на території  району потонуло  троє (з них двоє 
на річці Снов біля села Великий Дирчин). Інспекторським 
складом Городнянського райвідділу держслужби з надзви-
чайних ситуацій проводяться рейдові перевірки місць від-
починку на воді.

20 травня в райцентрі Куликівка у ставку було виявлено 
тіло 64-літньої жінки — місцевої мешканки. За словами оче-
видців, жінка відпочивала  на берегу місцевої водойми та 
самотньо розпивала спиртні напої. Така поведінка обійшла-
ся їй ціною власного життя. Ймовірніше за все, жінці стало 
зле, вона впала у воду, де захлинулась.

Городнянський РВ УДСНС звертається із застережен-
ням бути вкрай обережними під час відпочинку на воді. Ку-
патися краще вранці або ввечері, коли немає небезпеки пе-
регрівання. Заходити у воду слід поступово, щоб зменшити 
ризик виникнення судоми. Не можна пірнати у незнайомих 
місцях. Не влаштовуйте небезпечні ігри на воді. Ніколи не 
плавайте наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх си-
лах. Не заходьте у воду напідпитку. Постійно слідкуйте за 
поведінкою дітей біля води. Контролюйте їхні розваги, на-
віть на мілководді.

Городнянський РВ УДСНС.

Городників, дачників, рибалок — власне, усіх допікають 
мошки та комари. Благо — тепло і волога дозволили їм ви-
братись зі своїх комірок на волю. Гуляй тепер, комарику, 
поки тебе...

Наша газету вже друкувала способи захисту від них. А 
тепер дещо інші.

Цибулину розріжте навпіл і натріть нею всі відкриті ча-
стини тіла. Безумовно допоможе.

Можна натерти тіло шкірками свіжого лимону чи 
апельсина, вижавши сік. Ефект буде, якщо змастити від-
криті ділянки шкіри розчином ванілі — одна столова ложка 
на стакан води.

Згубно діють на цих комах фітонциди, які виділяються 
квітками черемшини, порізаного часнику.

Для натирання тіла (злегка) можна використати листя 
полину — їх запах відлякує комах, як і запах листя та квітів 

відомого всім пасічникам медоносу — білого буркуна (рос. 
донник белый).

В американських арміях напередодні польових навчань 
(наприклад, за три дні до марш-походу) дають пити розве-
дений у воді яблучний оцет — по 100 грамів тричі на день. 
Кажуть, дуже допомагає. Але ми не закликаємо брати саме 
цей спосіб оборони від комариних атак. Лише підкреслює-
мо: є багато способів захисту. Пам'ятаймо, що комари — це 
не просто природні «ін'єктори». Це поширювачі різних ін-
фекцій. Тож — остерігайтесь їх укусів.

Якщо комар присмоктався до вашої крові, місце укусу 
змочіть солоною водою, а потім змажте шматком сала або 
олією. Цим припините свербіж. Добре нейтралізують кома-
рину отруту примочки із молока.

За матеріалами видань.

3 червня в міжнародному автомобільному пункті пропу-
ску «Сеньківка», виявлено та затримано жінку, яка намага-
лись вивезти до Росії власну дочку з підробленим доручен-
ням від батька.

Прямуючи до Росії автомобілем «Фольксваген» разом зі 
своєю неповнолітньою дочкою, 33-річна мешканка Закар-
паття під час перевірки надала прикордонникам відповідні 
документи. При перевірці них установлено, що нотаріально 
завірена згода батька на вивіз дитини за кордон є недій-
сною. 

Як встановлено в ході уточнення обставин правопору-
шення, батько дитини тривалий час знаходиться на заробіт-
ках у Росії і, перебуваючи там, фізично не міг дати таке до-
ручення. 

За даним фактом проводиться перевірка співробітника-
ми СБУ.  

О. ДУДКО. 
Помічник начальника прикордонного загону – началь-

ник прес-служби, підполковник.

КОРДОН А батько то в Росії!..

НА ТЕМИ ДНЯ П'ють крівцю нашу комари...
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ПРОДАЮТЬСЯ:

– 1-кімнатна квартира в центрі. Тел. 2-15-42.
– 2-кімнатна квартира в центрі на 1 поверсі. Тел. 068-

0607833.
– 2-кімнатна квартира в центрі міста. Тел.: 097-

7408539, 097-7435319.
– 3-кімнатна квартира по вул. Волковича з автоном-

ним опаленням. Тел.: 093-8243864, 097-9284116.
– будинок з госпбудівлями в м. Городні. Є 7 соток землі. 

Тел. 099-4352087.
– будинок. Є газ, вода. Тел.: 096-5227683, 093-4617167.
– будинок по вул. Пролетарській зі всіма зручностя-

ми. Тел.: 096-3622797, 2-38-89.
– будинок з усіма зручностями 0,10 га землі в рай-

оні ринку. Тел. 2-27-81, 050-4466505.
– газифікований будинок в с. Хрипівка. Тел. 097-

7509943.
– будинок зі зручностями. Тел. 098-4400751.
– будинок, 80 кв.м. Є газ, вода, госпбудівлі. Тел. 2-18-

17.
– частина будинку по вул. 1 Травня, 53. Є літня кухня, 

госпбудівлі, погріб, газ, вода, колодязь у дворі. Тел. 098-
7439691.

– півбудинку з надвірними прибудовами. Тел.: 2-27-02, 
099-1341351. 

– півбудинку по вул. 8 Березня. Тел.: 3-65-36, 098-
6171666, 097-4986213.

– півбудинку з меблями. Є газ, вода, ремонт, гараж. 
Тел. 098-9299429.

– півбудинку з євроремонтом. Вхід окремий. Є  газ, 
вода, погріб, гараж, сарай. Тел. 066-1166184, 093-8314411, 
2-16-65.

– земельна ділянка в центрі – 12 соток. Тел.: 096-
7333953, 097-8497496.

– ноутбук «HP Kompag» колишнього вжитку (США). 
Тел. 098-4689939.

– дитяча літня коляска (2 положення). Тел.: 2-26-06, 
098-9654902.

– м’який куточок колишнього вжитку  хорошої якості. 
Тел. 063-7559488.

– металопластикові вікна, двері, вхідні двері, рами 
(від майстра) за найнижчими цінами. Передплати не 
беру. Виїзд по району безкоштовно. Тел. 067-9448017.

– вікна, двері (від виробника) за найнижчими ціна-
ми. Доставка. Монтаж. Тел. 063-8688126, (0462)611-226.

– вікна, двері, балкони, москітні сітки, підвіконня, 
відливи. Тел.: 093-7879291, 93-73-10.

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

– ВАЗ-2103, 1981 р. в. у хорошому стані. Тел. 096-
7190986.

– ВАЗ-21111, 2007 р.в. Тел. 097-9658905, 2-27-82.
– ВАЗ-2108  1986 р.в., ВАЗ-2106  1984 р.в., «Таврія» 

1993 р.в., «Москвич – 2141», 1992 р.в. Ціна договірна. 
Тел.: 096-7331053, 093-5821432.

– ГАЗ-24 «Волга» в ідеальному стані. Тел. 096-
9399883.

– ВАЗ-2105,  1983 р.в. – 6000 грн. (без торгу). Тел. 097-
4868282.

– ВАЗ-21114, 2001 р.в. у гарному стані. Тел.: 098-
4464611.

– автомобіль «Джилі», 2007 р.в. Ціна договірна. Тел. 
096-7515659.

– мопед «Вайпер» новий, пробіг 600 км. Ціна дого-
вірна. Тел.: 063-7529204, 2-27-32.

– скутер колишнього вжитку «Viper R3». Тел.: 093-
7250555.

– трактор Т-25. Тел. 098-7662854.
– корова віком 8 років. Тел.: 2-31-18, 068-0397088.
– молода корова, тільна телиця. Тел.: 3-68-17, 050-

8065901.
– молода корова після отелу. Тел. 098-3983571.
– тільна телиця віком 1 рік 4 місяці рудої масті. Ціна – 

5000 грн. Терміново. Тел. 096-0631383.
– кінь. Тел. 068-0611315.
– тушки курей бройлерів. Тел.: 068-0859963, 067-

3557257.
– червона цегла з доставкою. Тел. 097-1692149.
– цегла червона, біла, бій цегли, ракушняк, шлакоб-

лок, шифер, балки, крокви, опалубка, дошка, стовпчик 
бетонний. Тел. 097-4868282.

– цегла, бій цегли, піноблоки, газоблоки, плити до-
рожні та перекриття, перемички, шифер, дошка для 
підлоги, кільця для каналізації. Тел. 067-2345270.

– шифер, балки, крокви, опалубка, дошка, ракуш-
няк, шлакоблок, цегла біла, червона, бій цегли. Тел. 
097-1137689.

– газоблок «Аерок» Д 500, новий, 4 м.куб.; бій цегли, 
шифер колишнього вжитку. Недорого. Тел. 097-8340833.

КУПЛЮ:

– дитячу літню коляску колишнього вжитку. Тел. 093-
1376265.

– скутер. Тел.: 063-0221151, 2-40-91.
– велику картоплю. Виїзд до продавця. Тел. 096-

9818555.

Загублене свідоцтво про право на спадщину за законом 
від 14.12.2000 р. р№2806, видане Городнянською держав-
ною нотаріальною конторою на ім’я Івка Василя Йосипови-
ча, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.   

Загублене свідоцтво про право власності на 2/3 частини 
житлового будинку, видане 10.11.2000 р. на підставі рішен-
ня Тупичівської сільської ради від 24 жовтня 2000 року № 68 
на ім’я Івка Василя Йосиповича,  Івко Надії Семенівни, ВВА-
ЖАТИ НЕДІЙСНИМ. 

РЕЗОНАНС

Вік справді навчанню 
не перешкода

Багато звернень викликало інтерв’ю директора рай-
онного центру зайнятості щодо перенавчання осіб, яким 
виповнилось 45 років. 

Що таке ваучер на навчання? Ваучер на навчання – це 
документ установленого зразка, що дає особі відповідно 
до законодавства про зайнятість право на перепідготов-
ку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному 
рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних 
закладах чи у роботодавця, тобто це документ про оплату 
вашого навчання. Нагадуємо, що право на отримання ва-
учера мають:

– працюючі та непрацюючі особи, які не досягли пен-
сійного віку згідно зі ст.26 Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування»;

– мають страховий стаж не менше 15 років, підтвер-
джений документально;

– мають освіту не нижче професійно-технічної.
Для тих, хто бажає навчатися без виїзду за межі райо-

ну, повідомляємо:
формується набір у групу для навчання за про-

фесією «тракторист» для тих, кому виповнилося  45 
років. Навчання проводитиметься на базі СТК ТСОУ 
(вул.Льонозаводська, 5, м.Городня, тел. 2-11-38,  
колишній клуб ДТСААФ).

Роботодавці, які хочуть вивчити безкоштовно своїх 
робітників, та всі бажаючі можуть звертатись у центр за-
йнятості або до СТК ТСОУ за роз’ясненнями та для про-
ходження навчання. Пам’ятайте, що вік навчанню не пе-
решкода.

Приємно відзначити, що наш район один з перших ви-
дав ваучер на навчання. Впевнені, що нові знання та отри-
маний документ про освіту допоможе Світлані П. реалізу-
вати свої можливості та працевлаштуватись на достойну 
роботу. Зичимо їй успіхів у навчанні та подальшому пра-
цевлаштуванні. 

Адміністрація районного центру зайнятості.

На виконання розпорядження № 216 від 03.06.2013 року 
Чернігівської обласної державної адміністрації „Про тимча-
сове обмеження руху автомобільними дорогами загального 
користування у період спекотної погоди”, спільної службо-
вої телеграми ДАІ МВС України та Державного агентства 
автомобільних доріг України № 1250/1/7.2-5/ 4/7 - 553 від 
15.05.2013 року,  вимог Законів України «Про дорожній рух», 
«Про автомобільні дороги» та постанови Кабінету Міністрів 
України від 27.06.2007 р. № 879 з метою збереження ав-
томобільних доріг загального користування від руйнувань 
автомобільним транспортом загальною вагою понад 24 т 
і навантаженням на вісь більш, ніж 7 т у період підвищеної 
температури повітря понад 280 С, на території Городнянсь-
кого  району буде введено режим тимчасового обмеження 
руху дорогами загального користування шляхом встанов-
лення відповідних дорожніх знаків.

Відділення Державтоінспекції РВ УМВС.

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
4 червня пішов з життя наш дорогий чоловік, люблячий 

батько Мельник Володимир Дмитрович. 
Дякуємо всім родичам, сусідам, кумам, знайомим, 

друзям, колегам Городнянської школи і гімназії, учням та їх 
батькам, районній раді, райдержадміністрації, ритуальній 
службі ПП Мокрія. 

Нехай Господь Бог береже ваші родини, лихо і негараз-
ди обходять ваші домівки. Низький уклін вам, люди добрі.

Сім’я покійного.

* * * 

6 червня пішов від нас у вічність наш дорогий татусь, 
дідусь, чоловік Чигринець Володимир Іванович.

Дякуємо всім родичам, кумам, друзям, сусідам, знайо-
мим, хто розділив з нами лиху годину і підтримав нас мо-
рально і матеріально. 

Нехай Господь Бог береже ваші родини, лихо і негараз-
ди обходять ваші домівки. Земний уклін усім вам, любі наші.

Сім’я покійного. 

16 червня – минає півроку світлої 
пам’яті та нестерпного болю, як 

пішов з життя наш любий і єдиний 
синок

КОВБАСА Ігор Володимирович
4.05.1976 р. – 16.12.2012 р.

Сыночек наш, цветок любимый,
Так рано ты угас.
Ты с нами, Игорочек,
Каждый день и каждый час.
Ты приходи во сне ко мне,
Холодного тебя я обниму,
Поцелую, обогрею, приласкаю,
О своем безутешном материнском  

горе расскажу.
Вічно сумуючі: мама, батько.  

19 червня – 40 днів світлої 
пам’яті 

ГУБСЬКОЇ Марії Йосипівни
4.06.1929 р. – 11.05.2013 р.

Ты в нашей памяти останешься на       
 веки,

И боль души ничем не заглушить.
Родная наша, пока живем на свете,
Тебя мы будем помнить и любить.
Царство небесное и вечный по  

кой.
Сумуючі рідні. 

17 червня – 40 днів світлої пам’яті дорогого чоловіка, 
батька, дідуся, брата, племінника

ГУЛАЯ Івана Андрійовича
18.01.1957 р. – 9.05.2013 р.

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

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

Вічно сумуючі: дружина, діти, 
онуки, рідні та близькі покійного.

17 червня – 40 днів світлої 
пам'яті

ГУЛАЯ Івана Андрійовича
18.01.1957 р. – 9.05.2013 р.

Згасла свічка і зів'яли квіти
Нема без тебе світла і тепла,
Якби ти знав, як нам важко жити,
Як зрозуміти, що тебе нема.
Хто пам'ятає – пом'яніть,
Хто забув – згадайте!

Сумуючі: син Олександр і його сім'я.

Колектив Городнянської спеціальної загально-
освітньої школи-інтернату І-ІІ ступеню висловлює 
співчуття вчителю школи Чепурній Т. О. з приводу 
тяжкої втрати – смерті батька

ШКАПОЇДА Олександра Климентійовича. 

Колектив працівників райлікарні глибоко сумує з 
приводу передчасної смерті лікаря-отоларинголога 

ШКАПОЇДА Олександра Климентійовича
і висловлює співчуття рідним та близьким покій-

ного. 

Колективи Городнянської районної гімназії та за-
гальноосвітньої школи І ступеню висловлюють щирі 
співчуття вчителям Мельник Л.О. та Мельнику Д.В., 
їхнім рідним та близьким з приводу непоправної 
втрати – смерті чоловіка та батька

МЕЛЬНИКА Володимира Дмитровича.

Працівники фінансового управління Городнянсь-
кої райдержадміністрації глибоко сумують з приводу 
смерті колишнього завідуючого райфінвідділом

КАЛЮЖНОГО Петра Романовича
і висловлюють співчуття рідним та близьким 

покійного.

Про передачу повноважень 
державного реєстратора
Відповідно до Закону України “Про державний бюджет 

України на 2013 рік” повноваження з державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців передаються 
від виконавчих комітетів міських рад та райдержадміністра-
цій органам юстиції.

Законом зобов'язано Кабінет Міністрів України, органи 
місцевого самоврядування забезпечити передачу цих по-
вноважень до 1 липня 2013 року.

За сприяння  Городнянської районної державної адміні-
страції та Городнянської районної ради державний реєстра-
тор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з 1 липня 
2013 року буде знаходитись за адресою: м.Городня, вул..
Леніна, 10 у приміщенні районної ради.

В.ЧЕРНЕНКО.
Начальник Городнянського районного управління 

юстиції.

Продам 3-кімнатну квартиру у центрі Щорса.
Тел. (097)7634418.

Продам овес, пшеницю, сіно польове. 
Можлива доставка. Тел. (097)2509069.

Продам японські скутери «Хонда», «Ямаха», «Сузуки» у відмінному стані та 
нові «Альфа», «Дельта», «Актив». Великий вибір. Кредит. Т. (067)3787277.

Продам причеп тракторний 2ПТС-4, копалку польську 
(2-рядну). Тел. (067)5961889.

УТЕПЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ, побудованих з 
повітряним проміжком способом задування пінопла-

стової крихти. Встановлення металопластикових вікон 
REHAU, електромонтажні роботи. 

Тел.: (099)0979829, (067)4791056, (063)3726195.

ДАІ    ІНФОРМУЄ

Обмеження — тимчасове
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АДРЕСА РЕДАКЦIЇ:
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Останній  термін  подачі  реклами, вітань 
і т.ін. у номер – до 17 год. вівторка.Редактор Л.ЯКУБЕНКО.

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.

Реставрація подушок
у вас на очах:

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

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.

Щиро вітаємо з днем медичного працівника Іри-
ну Іванівну ШАБУНЮ.  

Шановна Ірина Іванівна, бажаємо 
вам міцного здоров’я, сімейного ща-
стя, благополуччя і всіх земних благ за 
Вашу теплоту, сердечність, доброту.  
За те, що Ви вдень і вночі відповідаєте 
на наше прохання, допомагаєте подо-
лати наші болі і недуги.  Велике Вам 
спасибі.

З повагою жителі с. Здрягівка: О.І. Савченко, 
Т.М. Олексієнко, Л.І. Басович, Л.М. Деговець, А.О. 

Артюшенко, М.Д. Концевий, К.О. Машутіна, Т.В. 
Вощенко, І.І. Артюшенко, О.І.  Дмитренко, 

В.Г. Олексієнко. 

З найтеплішими і найкращими побажаннями 
щиро вітаємо Ніну Пантеліївну ЗАЯЦЬ з професій-
ним святом – днем медичного працівника!

Дякуємо Вам за доброту, душевне тепло і бла-
городну працю.

Ви заслужили честь, повагу
Своїм життям, своєю добро-

тою,
Діяльністю своєю трудовою.
І в це прекрасне свято
Нехай добром наповнюється 

хата,
Достатком, щирістю і сонячним 

теплом,
А доля хай дарує з кожним роком
Благополуччя, радість і любов.

З повагою жителі 1 пров. Горького: Г.А. Томаш, 
Л.Н. Рябченко, Л.Г. Шихуцька, У.С. Томаш.

18 червня святкуватиме своє 35-річчя наша до-
рога, люба донечка, дружина, матуся Наталія Пе-
трівна НОВИК з с. Хоробичі.

Від щирого серця вітаємо її і бажаємо:
Именинница наша родная,
Эти нежные строки  — тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть годы летят неустанно, упря-

мо,
Лишь только бы с ними не стари-

лась мама. 
Любимая, добрая, нежная, слав-

ная,
И только одна – вот что самое 

главное.
Мы Бога просить не устанем с любовью:
Пошли нашей маме побольше здоровья,
Чтоб дольше жила, помоги, умоляем,
А все остальное мы ей сами подарим!

З любов’ю: мама, чоловік, донька та вся твоя 
родина. 

18 червня святкуватиме свій 
день народження Наталія Петрівна 
НОВИК.

Желаем счастья и удачи,
И только так, а не иначе:
Быть жизнерадостной, красивой,
Нарядной, милой и любимой.
Здоровой, сильной и успешной,
Богатой, радостной и нежной!

Тьоті Наталя, Лариса, Галина, баба Таня. 

Вітаємо дорогеньку, ріднесеньку Катеринку 
Олегівну ЗІНЧЕНКО з Вихвостова!

Ты задуешь 10 свечек
Торт за праздничным столом,
С днем рожденья, человечек,
Самый лучший на земле!
Пожелаем мы тебе
Чтобы было все окей!
И красивые наряды,
И оценки – то, что надо!
Танцы, музыка и книжки,
Восхищенные мальчишки,
Пусть судьба хранит от 

зла.
Дай же Бог тебе здоровья, 

радости, успеха и добра!
З любов’ю: бабуся Таня Зінченко, хрещені, 

Сашко, Юлечка з Пекурівки, мама, папа, сестричка, 
бабусі і вся рідня з Вихвостова. 

 Наталию Николаевну РЯБОШТАНОВУ поздрав-
ляем с юбилеем!

Между 18 и 19 ты прожила пре-
красные 32 года. Желаем следую-
щий год, между девятнадцатью и 
двадцатью, прожить так же плодот-
ворно и интересно, радуя друзей и 
близких уже тем, что ты всегда ря-
дом и твое душевное тепло всегда 
поддержит в трудную минуту. Никогда не меняйся, 
мы любим тебя именно такой!

Кумовья Мироненко.

Цими днями 
відсвяткували 
свої дні на-
родження наші 
любі і дорогі 
Анатолій  Фе-
дорович СВИ-
РИДЕНКО і Те-
тяна Олегівна 
ДЕЛЬФАС.

Від щирого 
серця вітаємо і 
бажаємо:

Нехай для вас квітує цілий світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
А доля посила  багато літ,
Здоров’я, щастя, радості, надії.

З любов’ю вся родина. 

Число  15 16 17 18 19

Температура:
вдень  +26 +27 +24 +25 +22
вночі  +16 +17 +17 +16 +14

Напрям вітру Пн-з Зах Пн-з Пн Пн-з

Опади

Городнянський 
СТК ТСОУ 

оголошує набір на 
безкоштовне навчан-
ня водіїв усіх категорій та 
трактористів за умов: вік 
– 45 років, 15 років стра-
хового стажу, освіта не 
нижче ПТУ.

Запис на навчання 
за адресою: м. Городня, 
вул. Льонозаводська, 5. 

Тел. 2-11-38.

Тел. 098-6153583, 095-9314543 (Олександр).

Буріння свердловин 
діаметром труб 40-140 мм.

Доставка і установка обладнання.М
ожливий 

кредит

Чемпіонат району 2013 року, який стартував у середині травня, засвідчив  
позитивну тенденцію до збільшення кількості команд-учасниць з 8-ми у 2012 
році до 10-ти — у 2013-му. Відновила виступи в чемпіонаті команда Тупиче-
ва та дебютувала в змаганнях міська команда «Юність». Вже пройшло чотири 
тури чемпіонату. Лідерство на сьогодні, як і належить торішньому чемпіону, за-
хопила команда Куликівки, потративши зі старту лише 2 очки. Положення іншх 
команд наводимо в турнірній таблиці чемпіонату.

      Ігор Очок
   1. ФК «Куликівка»  4 10
   2. ФК «Тупичів»  4 7
   3. «Пушки» (Городня) 4 6
   4. «Снов» (Макишин) 4 6
   5. «Юність» (Городня) 2 6
   6. «Зоря» (Конотоп) 4 6
   7. «Колос» (Дібрівне) 3 4
   8. «Ветеран» (Городня) 3 4
   9. «Двига» (Мощенка) 4 3
   10. ФК «Хоробичі»  4 —
Завтра відбудеться наступний, V-й тур, змагань. Зустрінуться такі пари 

команд: «Ветеран» — ФК «Тупичів»; «Пушки» — «Колос» (Дібрівне); «Снов» — 
ФК «Куликівка»; «Зоря» — «Юність»; «Двига» – ФК «Хоробичі».

Початок зустрічей о 16.00. Матчі проходитимуть на полях команд вказа-
них першими.

В. ГРАБОВЕЦЬ.
Голова районної організації СТ «Колос».

ФУТБОЛ Чемпіонат району

З питань оголошень 
звертайтесь 

по тел. 2-47-00.


