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РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 253/2013-рп
Про призначення М.Силенка головою 

Городнянської районної державної 
адміністрації Чернігівської області

Призначити СИЛЕНКА Миколу Федосійовича головою 
Городнянської районної державної адміністрації Чернігівської 
області.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
27 червня 2013 року

12 липня 2013 року відбудеться міське свято 

“Лето в зенит идет, речка-матушка зовет”

Програма свята
5.00-9.30 год. – конкурс рибалок (тел. для довідок 2-48-

77).
Міський пляж 

17.00-18.00 год. – дитяча ігрова програма.
18.00-19.00 год. – спортивні змагання. 
18.00-20.00 год. – конкурс “Краща рибна юшка”(тел. для 

довідок 2-74-87).
19.00-20.00 год. – театралізоване дійство “Піратська 

вечірка”.
Центральна площа міста 

21.00 год. – концерт естрадної музики. 
Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь в конкурсі 

рибалок та змаганні в приготуванні кращої рибної юшки. 
Оргкомітет.

Найголовніша наша реклама: передплата на міськрайонну газету   
«Новини Городнянщини» ніколи не закінчується. Газету можна замовити до 25 числа щомісяця, а одержу-
вати її будете з 1 числа наступного місяця. Будьмо разом!

Зранку 1 липня у залі засідань райдержадміністрації було 
велелюдно. Керівники установ та організацій, голови сіл та 
громадських об’єднань прийшли познайомитись із новим 
головою райдержадміністрації – М.Ф.Силенком, якого при-
значено на цю посаду розпорядженням Президента України 
№ 253/2013-рп від 27 червня 2013 року. Нового керівника ви-
конавчої влади району представив голова Чернігівської об-
лдержадміністрації В.М.Хоменко. Він принагідно подякував 
жителям Городнянщини за участь в організації молодіжного 
фестивалю слов’янських народів біля Монументу дружби.

— На моє глибоке переконання потенціал Городнянського 
району значно більший, ніж ті показники, які ми маємо сьо-
годні. Тому першочергове завдання влади – зробити так, щоб 

економіка запрацювала краще. Досягти вищих результатів 
можна лише за умови об’єднання зусиль усієї громади рай-
ону. А результати роботи найкраще оцінять люди, – сказав 
В.М.Хоменко, вітаючи нового голову райдержадміністрації.

Привітав М.Ф.Силенка і голова райради Г.Г.Примак, який 
висловив упевненість у тому, що районна рада й надалі ефек-
тивно співпрацюватиме із райдержадміністрацією у вирішен-
ні насущних питань.

М.Ф.Силенко подякував губернатору за довіру і пообіцяв:
— …зруйнувати практику формальних підходів і доводити 

ефективність влади реальними справами.
П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімках: під час представлення голови.

* * *
М.Ф.Силенко народився в с.Конотоп Городнянського 

району в 1982 році. Після середньої школи закінчив Черні-
гівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шев-
ченка, Чернігівський державний технологічний університет 
та Національну академію державного управління при Пре-
зидентові України. Почав свою трудову діяльність спеціаліс-
том управління освіти і науки облдержадміністрації у 2003 
році. З 2007 року — начальник відділу аналізу ефективності 
використання бюджетних коштів головного управління еко-
номіки облдержадміністрації. З 2008-го – начальник відділу 
з питань державних закупівель головного управління еконо-
міки облдержадміністрації, з 2010 року – заступник голови 
райдержадміністрації, з 2012-го – перший заступник голови 
райдержадміністрації. 

ВІД  ФОРМАЛЬНИХ  ПІДХОДІВ  
ДО  РЕАЛЬНИХ  СПРАВ

Запрошуємо випускників шкіл!
Управління агропромислового розвитку Городнян-

ської райдержадміністрації  може надати цільові на-
правлення сільській молоді для підготовки фахівців у 
вищих аграрних навчальних закладах I-IV рівнів акре-
дитації на 2013-2014 навчальний рік за державним 
замовленням.

Видача цільових направлень здійснюється за встанов-
леною квотою.

Абітурієнт, який має намір вступити до вищого на-
вчального закладу I-IV рівня акредитації, повинен звер-
нутися у центр надання адміністративних послуг райдер-
жадміністрації та подати документи, встановлені вимогами 
постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 
року №1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільсь-
кій місцевості», а саме:

копію паспорта абітурієнта (свідоцтво про народ-
ження для осіб, які за віком не мають паспорта); копію 
ідентифікаційного коду; копію документа державного 
зразка про повну загальну середню освіту; довідку 
сільської чи селищної ради про підтвердження факту 
постійного проживання в селі або селищі; лист-клопо-
тання від сільськогосподарського підприємства про 
направлення на навчання та про працевлаштування на 
роботу в дане підприємство після закінчення вищого 
навчального закладу; згоду на збір, обробку, збере-
ження персональних даних.

Телефони для довідок: 2-43-13, 2-14-79.

1 липня голова облдержадміністрації В.М.Хоменко представив голову Городнянської 
райдержадміністрації М.Ф.Силенка активу району

ШАНОВНІ
члени споживчих товариств,  працівники 

і  ветерани споживчої  кооперації  області!
Прийміть наші сердечні вітання з нагоди професійного 

свята – Міжнародного дня кооперативів.
Висловлюємо найщиріші слова вдячності за вашу по-

всякденну, самовіданну працю.
Бажаємо вам доброго здоров’я і благополуччя, взаємо-

розуміння та вагомих здобутків у справі реформування спо-
живчої кооперації.

Хай і надалі наша єдність і згуртованість буде запорукою 
вірності кращим кооперативним традиціям!

Нехай це свято завжди приносить до вашої оселі тепло-
ту і повагу від друзів та колег, загріває вас шаною від людей, 
любов’ю ваших рідних. 

А. МИРОШНИЧЕНКО.  В. БРОЖКО.
Голова правління Чернігівської  Голова обкому проф-
облспоживспілки.  спілки працівників спо- 

    живчої кооперації. До відома виборців району!
Народний депутат України, перший заступник голови депутатської фракції Партії регіонів Чечетов М.В. призначив 

своїм помічником-консультантом на громадських засадах по Городнянському району Примака Григорія Григоровича, 
голову районної ради.

Прийом громадян за зверненнями до народного депутата буде проводитись кожного понеділка з 10 до 12 
години у приміщенні районної ради (кабінет голови).

Літо підходить до свого зеніту, скоро в нашій місцево-
сті почнеться збирання врожаю Яка ситуація нині на полях 
сільгосппідприємств?

— Якщо оцінювати загалом, то її можна  назвати за-
довільною, — сказала головний спеціаліст галузі рослин-
ництва управління агропромислового розвитку Т.М. При-
ходько. — Але є проблеми. Посіяно 12242 гектари ярових 
зернових — на 1526 гектарів більше, ніж торік. Збіль-
шення — за рахунок кукурудзи. На 1817 гектарів більше 
зайнято технічними культурами — соняшником, льоном, 
олійною редькою, гірчицею. У двох господарствах навіть 
сою вирощують. На 69 гектарів менше картоплі. Загалом 
структура посівів дещо інша, ніж торік. Скажу прямо: ро-
звиток рослин на посівах у великій мірі залежить від по-
годи. А вона не сприятлива. У північній частині району 
було обмаль дощів. Посіви тут пригнічені. Не радує овес, 
слабкі озимі. Можливо, ще поправляться. У південній ча-
стині стан посівів у більшій мірі залежить від агрофону: 
де внесли добрива, або посіяний той же овес по хороших 
попередниках, там він кращий. Де пізно посіяний — там 
гірший.

У ці дні триває заготівля сіна. Надбано його вже 2 ти-
сячі тонн при потребі 6 тисяч.  Трав достатньо для такого 
запасу. Треба зорганізуватись на сінозбирання, щоб впо-
ратись до початку жнив. А вони — не за горами.

АГРОПРОМ

Літо підходить до жнив
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Наступний 
рік буде 

щасливим 
для регіонів

Досвід найуспішніших світових держав доводить, 
що найвищий рівень життя в країні досягається лише 
за умов, якщо значна доля повноважень, зокрема 
фінансових, залишається у місцевих територіальних 
громад. Саме так влаштовані системи переважної біль-
шості країн Європи. Дійсно, наскільки легше вирішува-
ти «дрібні» питання на кшталт роздовбаної дороги або 
занедбаного водогону місцевими силами, ніж роками 
очікувати на відповідне цільове призначення коштів із 
центру. «На місці» і видно краще, і для громади вигідно, 
коли вона має вплив на розподіл коштів. Та й самі керів-
ники органів місцевого самоврядування також їздять 
тими ж дорогами і п'ють ту ж воду, що й решта населен-
ня, а от київські можновладці навряд чи скористаються 
ними хоча б раз на 10 років. Якщо взагалі колись ско-
ристаються. Тож вирішення даної проблеми не втрачає 
своєї актуальності.

Але схоже, що Україна врешті-решт таки долучиться 
до цивілізованих країн у питанні розподілу повноважень 
між центром та регіонами. В будь-якому випадку у бю-
джеті наступного року буде закладено основу для роз-
витку регіонів. Про це заявив Президент України Віктор 
Янукович під час зустрічі з кандидатами на посади голів 
районних державних адміністрацій.

«Вже наступного року центр уваги буде переміще-
ний у регіони. Ми з вами подивимось у вересні, яким 
буде проект бюджету. Моя точка зору, що буде як міні-
мум 55 на 45», — сказав Глава держави. Крім того, роз-
витку регіонів сприятиме і залучення інвестицій —  як 
зовнішніх, так і внутрішніх. Глава держави наголошує: 
«Це будівництво різних інфраструктурних проектів, це 
модернізація різних підприємств. Головну роль у цих пи-
таннях відіграє залучення інвестицій – як внутрішніх, так 
і зовнішніх. Без підняття рівня фінансування, інвестуван-
ня різних галузей економіки неможливо підняти рівень 
економіки і збільшити попит на нашу продукцію».

Отже, центральна влада має серйозні наміри не 
просто поділитися із місцевими органами влади та ор-
ганами місцевого самоврядування повноваженнями, й 
надати серйозну інвестиційну підтримку регіонам у їх 
розвитку. Про що це свідчить? Очевидно, центр добре 
розуміє, що він не може відповідати за все, до наймен-
ших дрібниць. Чим більше візьмуть на себе регіони, тим 
простіше центральній владі буде вести дійсно загаль-
нодержавну політику, провадити інфраструктурні ре-
форми, реалізовувати національні проекти. Не кажучи 
вже про сприяння розвитку промисловості, сільського 
господарства тощо. Адже складно займатись речами 
глобальними, якщо потрібно весь час відволікатись на 
латання дірок.

Безперечно, зростання повноважень означає й 
зростання відповідальності місцевих органів влади та 
органів місцевого самоврядування. Але й суспільству 
набагато простіше контролювати тих виконавців, що 
знаходяться поруч, ніж тих, що перебувають десь дале-
ко, на Печерських пагорбах у столиці.

Таким чином, сьогодні наша країна стоїть на порозі 
значних змін у бік найдосконаліших загальносвітових 
принципів розподілу повноважень між центром та регі-
онами. Мабуть, це принесе нам серйозні позитивні зру-
шення у якості життя та добробуті.

Сергій ЛІСОВКО.
Журналіст.

— Тетяно Віталієвно, проблема молодіж-
ного безробіття, забезпечення молоді пер-

шим робочим місцем не є новою для нашої держави. 
Напевне, для її вирішення мають змінюватися і підхо-
ди. Чи є вони інноваційними на сьогодні? 

— В умовах жорсткої конкуренції на сучасному ринку 
праці найважливішим пріоритетом соціальної політики дер-
жави є збереження трудового потенціалу та соціальний за-
хист населення від безробіття, особливо тих, хто не здатний 
на рівних конкурувати на ринку праці. Серед них — молодь, 
яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, 
професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звіль-
нилася зі строкової військової або альтернативної служби 
і яка вперше шукає ро-
боту. 

Сьогодні для спри-
яння працевлаштуван-
ню молоді служба за-
йнятості використовує 
різні механізми – від до-
помоги у підборі роботи 
до надання профорієн-
таційних послуг та ор-
ганізації професійного 
навчання відповідно до потреб ринку праці. До нинішнього 
року в Україні діяв закон «Про забезпечення молоді, яка от-
римала вищу або професійно-технічну освіту, першим робо-
чим місцем з наданням дотації роботодавцям». І торік служ-
бою зайнятості на підприємства області працевлаштовано 
більше сотні випускників. Вищезгаданий закон в поточному 
році втратив чинність з вступом у дію 1 січня поточного року 
нового закону України «Про зайнятість населення», яким пе-
редбачено  механізми стимулювання роботодавців до ство-
рення нових робочих місць та працевлаштування на них гро-
мадян, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, 
в тому числі й молоді, яка вперше приймається на роботу. 

—  Про які нові стимули для роботодавців йдеться?
— Мова йде про компенсацію роботодавцям єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання за умови працевлаштування  за направленням служ-
би зайнятості на новостворені робочі місця не менше, ніж 
на 2 роки громадян, які недостатньо конкурентоспроможні 
на ринку праці. Тобто молода людина отримує на 2 роки га-
рантію закріплення на робочому місці. Інакше, роботодавцю 
доведеться повернути отримані кошти у повному обсязі або 
працевлаштувати на це робоче місце іншого безробітного.

— Напевне, найбільшою перешкодою для молоді на 

шляху працевлаштування є відсутність професійного 
досвіду… 

— Дійсно, роботодавці нерідко надають перевагу тим, 
хто має за плечима певний трудовий стаж. Тому новою ре-
дакцією закону «Про зайнятість населення» дещо розши-
рено можливості для підвищення конкурентоспроможності 
молоді, а саме: студенти останніх курсів професійно-техніч-
них та вищих навчальних закладів мають право проходити 
стажування у роботодавців строком до 6-ти місяців, про 
що в обов’язковому порядку буде внесено запис до їхньої 
трудової книжки. Власне, це свідчитиме про набуття певно-
го досвіду роботи. Студенти проходитимуть стажування за 
індивідуальною програмою під керівництвом наставника. 

На  стажерів 
поширюються 
всі права і со-
ціальні пільги, 
встановлені для 
працівників, які 
займають від-
повідні посади.

— Не се-
крет, що нині 
молодь у по-

шуках роботи виїжджає із села в місто. Чи існують  якісь 
механізми впливу на цей процес?

— Законом «Про зайнятість населення» передбачена 
державна підтримка молодих спеціалістів, які вирішили пої-
хати працювати у сільську місцевість. За умови укладання 
трудового договору на строк не менш як три роки, їм перед-
бачається надання житла та одноразової адресної допомо-
ги в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за 
рахунок коштів Державного бюджету України у порядку та 
за переліком професій, затверджених Кабінетом Міністрів. 
Крім того, існує перспектива отримати житло у власність, 
для цього необхідно пропрацювати на селі не менше 10-ти 
років.

— Тетяно Віталіївно, що б Ви порадили молоді, якій 
доведеться обирати майбутню професію? 

— Перш за все, я хочу наголосити, що вибір професії — 
це один з найголовніших кроків у житті, який нерідко порів-
нюють з другим народженням. Аби уникнути розчарувань у 
майбутньому, бути конкурентоздатним на ринку праці, мати 
успішну трудову біографію, я раджу обрати професію, яка 
затребувана цим ринком, та стати справжнім професіона-
лом своєї справи.

Г. ІВАНОВА.

МОЛОДІ – ПЕРШЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ

Завершується черговий навчальний рік. У вітчизняних закладах 
освіти — період вручення дипломів, які мають стати для молодих лю-
дей своєрідною перепусткою у професію. І кожен з них мріє про пер-
ше у своєму житті робоче місце. Для когось мрії стають реальністю, 
а дехто, зневірившись у самостійному пошуку роботи, звертається за 
допомогою до служби зайнятості. 

Що робиться державною службою зайнятості, аби допомогти мо-
лоді здобути оте омріяне перше робоче місце, — про це наша розмова 
із директором центру зайнятості Тетяною ЗАХАРЧЕНКО. 

Минулої суботи у Городні з візитом побува-
ли естонські побратими з міста Йихві. До складу 
делегації входили  представники освіти  на чолі з 
мером Тауно Вихмарем. Гостей зустрічали місь-
кий голова Городні А.І. Богдан, начальник від-
ділу культури  та туризму райдержадміністрації  
О.Є.Биховець,  начальник відділу освіти району 
Ю.В.Денисенко.

Естонці відвідали  Чернігів, де оглянули 
визначні місця,  та побували у Городнянському 
історико-краєзнавчому музеї. Директор  О.Г. 
Смаль  провела екскурсію і ознайомила шанов-
них гостей з історією нашого міста. Найбільше 
наших побратимів  вразив працюючий патефон 
та  «козацька хата» у народному українському 
стилі. 

 В одному із залів музею відбувся круглий 
стіл за участю шановних гостей, представників 
райдержадміністрації,  міської ради та праців-
ників музею. Підсумком його стало обопільне 
бажання спілкуватися  ширшим колом, обмі-
нюватись делегаціями інших представників громадськості і 
навіть шкіл. Можна ефективно спілкуватися і за допомогою 
Інтернету, наприклад, програми «Скайп».

Розповідаючи  про  загальне  становище в освіті їх дер-
жави, естонські вчителі  зазначили, що  їх заробітна плат-
ня  є нижче середньої, а  підвищення професійного є рівня 
власною проблемою кожного педагога. Тобто держава кур-

си підвищення кваліфікації не пропонує і не оплачує навчан-
ня на них.  

Делегація з Естонії побувала на міжнародному фести-
валі «Дружба-2013» на стику кордонів трьох держав. Естон-
ські друзі відбули на батьківщину 29 червня.

А.НЕМИРОВА.
На знімку: естонські гості  в  історико-краєзнавчому 

музеї Городні.  

Естонські гості перебували у Городні

Перерахунок житлової субсидії у межах установленого 
строку її призначення без звернення громадян проводиться 
у разі:

зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначе-
но житлову субсидію;

встановлення Кабінетом Міністрів України нового 
розміру витрат громадян на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива;

внесення змін до законодавства в частині надання окре-
мим категоріям громадянам пільг на оплату житлово-кому-
нальних послуг.

В інших випадках перерахунок житлової субсидії в межах 
установленого строку її призначення проводиться за особи-
стим зверненням громадян.

Після закінчення строку надання житлової субсидії ( за 
наявності засобів обліку газу, води, електричної або тепло-
вої енергії) здійснюється перерахунок розміру житлової суб-
сидії за кожний з місяців цього періоду на підставі місячних 

показників фактичного використання зазначених послуг.  
За ресурси, споживання яких не вимірюється засобами 

обліку, за поданням виконавців послуг про зміну вартості 
фактично наданих послуг у зв’язку з припиненням їх надан-
ня або наданням їх не в повному обсязі, здійснюється пере-
рахунок житлової субсидії після закінчення строку надання 
житлової субсидії.

У разі перерви у централізованому гарячому водопоста-
чанні норма споживання природного газу на плиту газову  
встановлюється 18,3 куб.метра на людину на місяць. За цей 
період населення не здійснює плату за користування цен-
тралізованим гарячим водопостачанням. Газопостачальна 
організація надсилає абоненту перерахунок за спожитий 
газ у період відсутності централізованого гарячого водопо-
стачання.

Якщо житлова субсидія призначається за наявності га-
рячого водопостачання, то при розрахунку вартості послуг 
враховується вартість гарячого водопостачання та вартість 
газу за відповідними нормами споживання. У строк дії такої 

житлової субсидії у разі припинення централізованого гаря-
чого водопостачання громадяни, яким призначено житлові 
субсидії, не сплачують визначеної їм обов'язкової частки 
плати за гаряче водопостачання, а сплачують збільшення 
вартості газу за відповідний період. 

Якщо при зверненні за субсидію заявник надає довідки 
від організацій — постачальників про відсутність гарячого 
водопостачання та про підвищену норму споживання газу, 
субсидія розраховується виходячи з підвищеної норми спо-
живання газу. При цьому з переліку послуг, на які надаться 
субсидія, виключаться послуга з гарячого водопостачання.

Якщо в термін дії такої субсидії гаряче водопостачання 
у заявника буде відновлено, він повинен звернутися до від-
ділу субсидій, і за його заявою буде здійснено перерахунок 
субсидії з пропорційним розподілом обов'язкової частки 
відповідно новому переліку послуг та за відповідними нор-
мами споживання.  

В.КРИВОЛАП.
Начальник управління праці та соцзахисту населення .

 Коли перераховуються субсидіїЗАПИТУЄТЕ – ВІДПОВІДАЄМО
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Шановний редакторе!
Нещодавно ваша газета писала про се-

стер-близнючок Юлію і Марію, у яких хворі нир-
ки. Мене схвилювала їх доля, і я вирішив, чим 
можу, допомогти. Надсилаю народні рецепти. 
Передайте їх цим хворим людям. Рецепти вва-
жаються дуже ефективними. З ними пов'язана 
окрема історія життя мого батька. Є й інші під-
твердження їх сили. Я вважаю своїм обов'язком 
допомогти моїм землякам-городнянцям. Пріз-
вище своє я змінив свідомо — не хочу, як кажуть, 
висовуватися. А звати мене Володимир. Живу у 
Києві. Мій номер мобільного телефону — для ре-
дактора. Сподіваюсь, згодом ви мені будете дя-
кувати.

З повагою  — Володимир.
м. Київ.

Історія перша. Сімейна
Мій батько 7 грудня 1941 року був тяжко поранений 

під Москвою. Куля перебила кістку ноги, і він довго лежав 
на землі при 400 морозі. Потім його підібрали санітари, і він 
опинився у госпіталі в Казані. Лікарі одразу ж хотіли ногу 
відрізати, але батько не дався. Сусід по ліжку — тяжкопора-
нений військовий фельдшер сказав, що ногу можна вряту-
вати. Тоді лікарі перестали звертати увагу на батька: «Здо-
хнеш — ну і біс з тобою!»

Поступово батько став пухнути — до пояса, до грудей, 
до шиї. Він вже думав одне: кінець. Антибіотиків на той час 
ще не було. А відмовили нирки.

І сусід по ліжку — військовий фельдшер порадив бать-
ку, щоб він у медсестер виміняв головку часнику або цибулі. 
Принесли цибулину. Фельдшер порадив: треба не їсти, а 
смоктати цибулину. І батько всю ніч смоктав її. А на ранок 
замучив медсестер тим, що вони ледь встигали виносити 
з-під нього судно. А лікарі ще тиждень не звертали уваги на 
батька. А він вижив.

Щоправда, потім зламали на нозі кістку, що неправиль-
но зрослась, і вирівняли її в шинах. Потім — знову фронт.

Вдячний тому незнайомому військовому фельдшеру, 
який врятував мого батька, в тому далекому фронтовому 
році.

Батько прожив 83 роки. Похований, як городнянець, у 
Городні. Вічна йому пам'ять!

Тепер мені зрозуміло: при смоктанні цибулини природ-
ні антибіотики в роті через слизову оболонку, лімфу, кров 
безпосередньо потрапляють у нирки. А в шлунку, якщо їсти 
цибулю, вони перетравлюються. Часник і цибуля, якщо їх 
часто їсти, можуть сприяти гастриту шлунку.

Історія друга. З газет
Одна жінка писала про те, як допомогла їй вилікуватись 

несподівана ситуація. Була вона на виставці косметики з 
подругами. Присіли вони на лавочці поїсти бутерброди. По-
руч була незнайома жінка — виявилось, що народна ціли-
телька, яка одразу ж визначила, хто і яким захворюванням 
страждає.  А цілителька визначила це по ... язиках. Їли ж бо 
бутерброди.

Жінка та писала, що нещодавно повернулась із Китаю, 
де з лікарями обговорювали її ситуацію із хворою ниркою 
— її хотіли видалити. Китайці ж рекомендували хворій смок-
тати щоранку часник — до тих пір, поки не відновиться ор-
ганізм. Але щоб уникнути набряку слизової оболонки, треба 
починати з пластинки від зубчика часника і поступово до-
вести до зубка. Смоктати 30 хвилин. А щоб запаху не було, 
після цього пожувати листя петрушки або зерно кофе.

Цей рецепт убереже і від грипу, зокрема від його наслід-
ків, від анемії, хронічного бронхіту. А мені і братам допоміг 
позбавитися ранкового кашлю, яким страдали. Ми смокта-
ли часникову кашу — розім'ятий часник.

Ось такого змісту мій лист у «Новини Городнянщини» — 
газету мого дитинства і юності. Буду задоволений, якщо він 
допоможе землякам. Будьте здорові!

Володимир.
м. Київ.

В Городне не была очень давно. А 
тут решила вместе с сыновьями пое-
хать. Зашла в родную  школу  №2, со 
времен окончания которой прошло 
почти 60 лет, и слезы сами полились, 
нахлынули воспоминания. Под влия-
нием  всего увиденного решила напи-
сать о своей старой школе, дорогих, 
любимых учителях. 

 Шел 1944 год. Далеко от нашего 
города ушла война. По сводкам  мы уз-
навали, что советские войска успеш-
но гонят фашистскую орду с нашей 
земли, что гибнут наши отцы, деды, 
братья. Но жизнь не стоит на месте.… 
Пришла пора идти в школу. Родители 
шили нам юбки и брюки из брезента, 
из старых вещей. А вот с обувью было 
совсем плохо. Пока тепло, можно было 
еще походить босиком. Вместо порт-
фелей — брезентовая сумка через 
плечо. 

Нашей первой учительницей была 
Анна Христофоровна Черноус. Они 
никогда не повышала на нас голос, 
относилась с особенной лаской, была 
дочерью легендарного  героя  граж-
данской войны – Христофора Черно-
уса, зарубленного белогвардейцами. 
Мы сразу от всей души полюбили ее, 
буквально ходили за ней по пятам, 
ловили каждое слово. А в классе сто-
яла тишина, несмотря на то, что нас 
было 36 человек. За партами сидели 
по трое, вместо ручек – деревянные 
палочки, к которым привязывали нит-
ками железное перо. Чернила делали 
из ягод бузины и сажи. Анна Христо-
форовна научила нас читать и писать. 
А еще  доброте, честности, прививала  
любовь к Родине. Мы слушали ее,  и 

нам  казалось, что уже и в  нетопленом 
классе не холодно.  И что интересно, 
мы тогда и не болели.  Но заболела 
наша  Аннушка (так мы называли нашу 
первую. учительницу). Мы ходили к 
ней в гости, а она поила нас чаем из 
смородиновых веточек. Очень обра-
довались, когда Анна Христофоровна 
опять вернулась в школу. 

После Нового года нас перевели в  
двухэтажное здание, где  в период ок-
купации на первом этаже находилась 
конюшня, а  на втором – жили  мадья-
ры. Там после  освобождения Городни 
помещался госпиталь, и когда мы при-
шли в школу в ней еще были раненые. 
С каждым днем в школе становилось 
все чище и чище, окна забили фане-
рой. Уроки проводили по 20-25 минут 
(здание не отапливалось совсем), а 
на переменах мы носились как угоре-
лые, чтобы согреться. Так что больше 
было устных уроков: писать не  могли, 
потому что замерзали чернила. По-
том в классах поставили металличе-
ские бочки, трубы вывели в окна. Мы 
по очереди обнимали эти буржуйки и 
грелись. Дрова приносили с собой по 
одному полену,  кто сколько мог. Уси-
лиями наших технических работников 
запах конского навоза, медикаментов 
стал исчезать. 

Когда Анна Христофоровна опять 
заболела, к нам пришла  другая учи-
тельница. Она часто выгоняла нас из 
класса, а мы радовались безмерно: 
через лаз в заборе проникали на со-
седнюю территорию офицерской сто-
ловой  и на помойке собирали кусочки  
хлеба, кашу. Потом делились найден-
ным со всеми. Бабушка Горпина, кото-

рая работала в офицерской столовой   
и тоже часто передавала через своего 
дедушку Кубаря нам еду. 

Сколько радости, сколько слез 
было в День Победы! Мы уже знали, 
что отцов у многих нет, а если у кого и 
вернулись, то инвалидами. У нас дома 
была особенная, великая радость: 
отец вернулся.  Хоть и без руки, но жи-
вой. 

С безграничной  любовью и благо-
дарностью вспоминаю  наших  милых, 
добрых, отзывчивых учителей – Ека-
терину Ивановну Бельскую,  Надежду 
Даниловну Комиссарову,  Ульяну Дми-
триевну Кудлай,  Лидию Ивановну Жу-
равлеву, Петра Степановича (не помню 
фамилии), Евгению Львовну Песец-
кую, Марию Константиновну Крупеник, 
Сергея Михайловича Клюсова,  Софью 
Семеновну Зингер, Сергея Михайло-
вича Бабича, Федора Даниловича Ти-
това, Ивана Макаровича  Антоненко, 
библиотекаря Нину Ивановну, пионе-
рвожатых Раю Карасик и Таню Шпунт. 
А в старших классах нам преподавал 
предметы наш любимый директор – 
Сергей Михайлович Моцар. Сколько 
у нас было  хороших вечеров, посвя-
щенных  праздникам 1-го Мая, 8 Мар-
та, Октябрьской революции! Сколько 
было походов в кино, лес, пионерских 
костров…

 Много прошло с тех  лет… Уже нет 
среди нас наших учителей, многих 
школьных друзей, но всегда почему-то 
тянет  в нашу вторую школу, которая 
вывела нас в люди. 

Т. КОЛОСОВА  (КОСТЫРКО).
Россия, г.Железногорск, Курской 

области.

Школа, которая вывела 
в жизнь

Дві історії 
на одну тему

—  «Оранта» почала діяти в Україні  з часів незалежності. 
— Яких страхових випадків трапляється найбільше з 

жителями нашого району?
— По обов’язковому страхуванню транспортних засо-

бів. Був випадок, коли наш страхувальник із Солонівки Б. 
порушив правила дорожнього руху, став винуватцем дорож-
ньо-транспортної пригоди, в результаті якої пошкодив джип 
громадянина С. з Городні. Наша кампанія відшкодувала по-
страждалому 48 тисяч гривень. Значні суми — по 15 і 16 ти-
сяч гривень – були виплачені жителям Хоробич і Рубежу, у 
яких вогонь знищив житлові будинки.

— Що і від чого страхують наші громадяни?
— Здебільшого майно, домашню худобу, своє здоров’я 

і  життя від нещасних випадків. У минулому році, наприклад, 
у нас було 8 випадків травм та переломів. Ну і, звичайно, 
власники транспортних засобів у обов’язковому порядку 
страхують своє майно.

— Яку суму слід сплатити, щоб застрахувати себе 
від нещасного випадку, і яку компенсацію можна отри-
мати, якщо він все ж трапиться?

— Розмір виплати залежить від суми страхового внеску. 
Якщо, наприклад, внесена сума становить 30 гривень, то 
отримати можна до 5 тисяч —  у залежності від розміру шко-
ди, спричиненої здоров’ю.

— Доводилось чути про такий вид страхування, як 
«Дорожній талісман». Що воно собою являє?

— Це страхування від нещасних випадків на дорозі. По 
такому типу людина може застрахуватись просто як учасник 
руху – не важливо, ким ти є: водієм, пасажиром чи пішохо-

дом. Вартість такого страхового полісу на рік – 35 гривень. 
Розмір виплат у разі дорожньо-транспортної пригоди – до 
10 тисяч гривень.

— Напевне, кожен клієнт може підібрати собі вид 
страхування до вподоби?

— Так. Адже пріоритетом для нас є турбота про страху-
вальника. Сам за себе говорить той факт, що у нас не було 
жодного випадку відмови від страхового відшкодування.  
Останнім часом люди стали розуміти, що страхування не-
обхідне. Розвинуті країни давно вже приділяють йому осо-
бливу увагу – там і на роботу не влаштуєшся, якщо не маєш 
страхового полісу. Думається, згодом і ми прийдемо до 
цього. А поки що ми пропонуємо клієнтам широкий спектр 
видів страхування – як фізичним, так і юридичним особам: 
від особистого страхування до страхування відповідально-
сті, вантажів, сільськогосподарських, авіаційних, фінансо-
вих ризиків тощо. У нас згуртований, надійний, досвідчений 
колектив. Із 15 працівників 12 – страхові агенти. Валентина 
Григорівна Кашпур, наприклад, пропрацювала у цій сфері 
вже більше 35 років. А Ніна Костянтинівна Петрик є кращим 
агентом північної частини Чернігівської області. До речі, за-
раз ми запрошуємо на роботу в НАСК «Оранта» страхових 
агентів по сільських радах Городнянського району. Умови 
співпраці можна дізнатись по телефону 2-15-50. Страху-
вання набирає все більшого значення у житті громадян. І це 
добре, бо воно спрямоване на підняття добробуту кожного 
з нас.

Спілкувалась С.ТОМАШ.

В гостях в «Оранти»
Прочитавши лист О.Михна з Городні (опублікований у «Новин Городнянщини») про добрі 

справи страхової кампанії «Оранта», ми вирішили поспілкуватись з начальником Городнян-
ського відділення Чернігівської обласної дирекції НАСК О.В.ЛЯХОМ і розпитати більш деталь-
но про те, яку ж роль ця організація відіграє у житті громадян району.

У Городнянському районі з 3 по 20 червня 2013 року було 
організовано роботу 22 пришкільних таборів, оздоровлен-
ням і відпочинком у яких було охоплено 1129 дітей. Із них: 
25 — дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 
59 — напівсиріт, 410 — дітей із багатодітних та малозабезпе-
чених сімей, 8 — дітей-інвалідів, 14 — дітей, постраждалих 
внаслідок аварії на ЧАЕС, 106 — обдарованих та таланови-
тих, 244 — дітей, які стоять на диспансерному обліку, 59 — 
дітей із девіантною поведінкою.

Виховна робота в пришкільних таборах здійснювалася 
з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, на-
хилів та здібностей дітей і спрямовувалась на те, щоб дітям 
було цікаво і весело. Значна увага приділялась не тільки 
оздоровленню школярів, а й вихованню навичок здорово-
го способу життя, розвитку дитячої творчості, бережливого 
ставлення до природи, отриманню практичних навичок з ос-
нов безпеки життєдіяльності, загартування, ознайомлення з 
традиціями та звичаями українського народу. 

Особлива увага приділена національно-патріотично-
му (В-Лиственська, Смичинська, Хоробицька, Куликівсь-

ка  школи), екологічному (В-Дирчинська, Дібрівненська, 
Конотопська школи),  морально-етичному вихованню 
(Бутівська, Деревинська, Переписька, Лемешівська, Авту-
ницька школи), впровадженню системи козацького виш-
колу (Івашківська, Тупичівська, Бурівська, Вихвостівська 
школи) та краєзнавчій роботі (Володимирівська, Дроздо-
вицька, Мощенська школи). До визначних дат у таборах 
проведені заходи на правову, патріотичну, морально-етич-
ну тематику. 

Проводились екскурсії у  Київ, Седнів, Мену, в істори-
ко-краєзнавчий музей  Городні. Чимала увага приділялась 
фізичному вихованню (змагання з футболу, волейболу, 
тенісу, шахів, риболовлі, туризму, спортивні ігри). Проводи-
лась волонтерська допомога ветеранам Великої Вітчизняної 
війни, впорядкування територій біля пам’ятників загиблим 
воїнам, трудовий десант на пришкільні ділянки, в шкільні 
бібліотеки, заготівля щавлю та лікарських рослин.

25 червня  почалась І зміна у сезонному дитячому за-
кладі оздоровлення та відпочинку «Полісяночка», де оздо-
ровлюється 96 дітей.  Святкове відкриття зміни відбулось 

27 червня. На святі були присутні заступник голови  райдер-
жадміністрації П.А. Буйний, начальник відділу освіти Ю.В. 
Денисенко, батьки вихованців та гості. 

Урочиста лінійка відкриття першої зміни була приуроче-
на до Року дитячої творчості. Діти мали змогу показати всі 
свої здібності. Сезон у «Полісяночці» триватиме до 8 серпня. 

Н. КУРИЦЬКА.
Методист райметодкабінету.

На знімку: відкриття сезону у «Полісяночці».                         

« П о л і с я н о ч к а »  в і д к р и л а  с е з о н

РЕЗОНАНС
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На богослужінні були присутні  
представник Президента Російської 
Федерації  у Центральному феде-
ральному окрузі О.Д.Беглов, радник 
Президента України Ю.В.Богуцький, 
губернатор Брянської області  М.В. 
Денін, голова Чернігівської облас-
ної держадміністрації В.М.Хоменко, 
голова Гомельського облвиконкому 
області В.О.Дворник, посол Росії 
в Україні М.Ю.Зурабов, посол Ро-
сії в Білорусі О. О.Суріков,   народ-
ні депутати України І.О.Рибаков та 
М.В.Чечетов та інші офіційні особи, 
а також паломники з прикордонних 
регіонів  України, Росії та Білорусі.

Були присутні керівники нашо-
го, а також прикордонних райо-
нів  Білорусі та Росії, члени урядів,   

представники вищого духовенства. 
По завершенню богослужіння  з 
пастирським словом до  присутніх 
звернувся Блаженнійший митропо-
лит Київський і всієї України Воло-

димир. Предстоятель Української 
Православної Церкви згадав про 
єднання у Христі між віруючими як 
один з благодатних дарів та закли-
кав зміцнювати цю єдність.

Після богослужіння представни-
ки духовенства і офіційні делегації 
прийняли приєднались до урочи-
стого відкриття міжнародного фес-
тивалю «Дружба-2013». Від імені 
Патріарха Московського і всієя Русі 
Кирила  учасників фестивалю при-
вітав  митрополит Волоколамський 
Іларіон, який пообіцяв, що пройде 
зовсім небагато часу і тут,  на пере-
хресті трьох доріг і трьох кордонів 
буде збудований храм Святої Трій-
ці, який стане  символом  духовного 
єднання слов`ян. А голова облдер-

жадміністрації В.М. Хоменко у своє-
му виступі підкреслив, що ведуча 
роль у процесах єднання трьох кра-
їн належить молоді — талановитій, 
енергійній, ініціативній, яка  отрима-

Вже багато років Ігор Рибаков опікується здоров’ям Блаженнішого митрополита Володи-
мира і підтримує його. Саме він організував і зробив усе для того, аби митрополит Української 
Православної церкви відвідав Сеньківку. 

Ігор Рибаков обраний до парламенту по 207 виборчому округу, до якого входить і Го-
роднянський район. За нього проголосувала переважна більшість жителів як Городнянщини, 
так і інших шести районів Сіверщини: Коропського, Корюківського, Новгород-Сіверського, 
Семенівського, Сосницького та Щорського районів, і довірила представляти свої інтереси 
у парламенті. «Мені приємно, що такий чудовий і світлий захід проходить саме на моїй го-
роднянській землі. Я приїхав сюди як додому, бо тут живуть рідні мені люди», — наголосив 
народний депутат.  

Цього року свято влаштовувала українська сторона. Тому Ігор Рибаков допоміг у фінансу-
ванні фестивалю та підтримав захід.    

«Щиро радий, що у цей день ми зібралися разом, щоб поспілкуватися один з одним, про-
демонструвати дружбу та взаєморозуміння між нашими слов’янськими державами та наро-
дами, — зазначив Ігор Рибаков. — Сеньківка — символічне місце, яке знаходиться на кордоні 
трьох братніх країн — України, Росії та Білорусі. Багато років поспіль тут збирається молодь, 
щоб всупереч усьому довести, що дружба між нашими народами існує і ніщо не може зава-
дити цьому. Ми, в свою чергу, повинні зберегти її як найцінніший скарб і продовжувати добру 
традицію єднання».

Святом радості, молодості та енергії назвав Ігор Рибаков день молоді. «Це не просто свято 
для тих, кому не виповнилося 35 років. Воно дозволяє зазирнути у майбутнє. Адже саме мо-
лоді люді завтра вершитимуть долі наших країн. Саме від їх енергії, сміливості, ініціативності 
залежить, яким буде день завтрашній», — наголосив народний депутат.

Ігор Рибаков впевнений, що молодість — це час безмежних можливостей, коли будь-яка 
проблема під силу і на будь-яке питання можна знайти відповідь, коли відкриті усі двері і є 
можливість вибору. Він побажав усім молодим людям зробити вірний вибір і ніколи у ньому не 
розчаруватися. 

Звертаючись до молоді Ігор Рибаков сказав: «Від щирого серця хочу побажати сьогод-
нішнім юнакам та дівчатам не забувати у своєму житті про вічні цінності. Це любов до Бога, 
любов до ближнього, до батьків та рідних. Завжди пам’ятати, що є такі поняття, як совість і 
патріотизм. Це не порожні слова. За кожним — глибокий зміст. Завжди дбайте про людей, які 
вас оточують, даруйте їм позитивні емоції і робіть добрі справи. І вони відповідатимуть вам 
взаємністю».  

Народний депутат висловив задоволення тим, що в авангарді дружби та взаєморозуміння 
між слов’янськими народами йде молодь. Це вселяє оптимізм і надію. 

Міжнародний молодіжний фестиваль «Дружба-2013»  
на стику кордонів трьох держав, який відбувся 29 черв-
ня, цьогоріч був присвячений 1025-річчю хрещення  Ки-
ївської русі, і почався він з літургії, яку було проведено 
митрополитом  Київським і всієї України Блаженнійшим 
Володимиром з благословення Святійшого Патріарха 
Московського та всія Русі Кирила. У богослужінні взяли 
участь хори Київської духовної академії, Брянської ми-
трополії, Гомельської та Харківської єпархій.

Ігор Рибаков організував участь у фестивалі «Дружба-2013» 

ру , ур д , д д р

Святий храм  
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Блаженнійшого митрополита Володимира

нашої єдності

ла кращі духовні якості слов`янської 
культури, бойові та трудові традиції 
дідів і батьків. 

Були зачитані вітання від Пре-
зидента України В.Ф.Януковича та 
Президента Росії В.В.Путіна. 

Цьогоріч приймаючою стороною 
була Україна, тому основною темою  
фестивалю стали  відповідно Указу 
президента В.Януковича проведен-
ня Року дитячої творчості в Україні 
та святкування 1025-річчя хрещен-
ня Київської Русі. І здається фес-
тиваль «Дружба-2013» окроплений 
святою водохрещення пройшов як 
ніколи вдало та яскраво, на особли-
вій високій духовній ноті. 

Після мітингу та театралізова-
ного дійства-згадки про хрещення  

Київської Русі князем Володимиром  
шановні гості та офіційні делегації  
побували на  українській, російській 
та білоруській виставках  «Містечка 

майстрів». Свято продовжувалось 
єдиною концертною програмою ху-
дожніх  колективів України, Білорусі 
та Росії, яку відкрив Національний 
заслужений академічний ансамбль 
танцю України ім. П. Вірського під 
керівництвом героя України народ-
ного артиста Росії, лауреата Націо-
нальної премії імені Т.Г Шевченка, 
професора, академіка Мирослава 
Вантуха. 

Напередодні – 27 і 28 червня у 
розкішному лісовому масиві непо-
далік Монументу дружби відпочи-
вали представники молодіжних ор-
ганізацій України Білорусі, Росії та 
Придністров`я.

А.НЕМИРОВА.
На знімках: під час фестивалю 

29 червня цього року. 

«Усі ми різні і у кожного свої радощі й прикрощі, сподівання і мрії. Але нас поєднує спіль-
ний слов’янський дух і так буде завжди, — впевнений Ігор Рибаков. — Тут, у Сеньківці, цей дух 
єдності відчувається буквально фізично. Його можна побачити, до нього можна доторкнутися. 
Ми разом пережили тяжкі часи, разом перемогли фашизм у роки Великої Вітчизняної війни. 
Нам під силу будь-які звершення, подвиги та досягнення. Наша єдність і душевна молодість є 
цьому запорукою»  

Символічним у це свято молодості і дружби є гасло народного депутата України Ігоря Ри-
бакова: «Разом зможемо більше!». По усій території, де проходило свято, майоріли прапорці 
та кульки з таким надписом. Сотні молодих людей вдягнулися у футболки з девізом Ігоря Ри-
бакова. «Разом зможемо більше!» — як ніякий інший вислів підходить до фестивалю Дружби у 
Сеньківці і з часом може стати і його девізом.   

Тетяна ОЛЕЩЕНКО, Корюківський район:
— Ігор Рибаков — це наш депутат Корюківського району. Він допомагає нам у ремонті 

лікарні, будівництві та ремонті шкіл, доріг. Завжди приділяє велику увагу медицині, культурі, 
освіті. Добре, що долучився і до організації фестивалю у Сеньківці. Нам це дуже потрібно. У 
нас гарний депутат. 

Володимир БРИГИНЕЦЬ, Коропський район:
— Свято Дружби у Сеньківці я назвав би святим. Ігор Олександрович — наш народний де-

путат. Ми його дуже поважаємо. Він допомагає не тільки нашому району, а й усьому округу. 
Хотілося б, щоб у всіх був такий депутат як Ігор Олександрович по одній простій причині, що 
завжди відчувається підтримка від нього, взаєморозуміння і допомога.

Лідія КЛИМЕНКО, Щорський район:
— Завдяки Ігорю Рибакову відбулося дуже гарне свято. Ми приїжджаємо у Сеньківку не 

перший рік і нас дуже подобається. Спасибі йому велике.
Ірина АРТЕМЕНКО, Щорський район:
— Я позитивно ставлюся до діяльності нашого депутата Ігоря Рибакова. Він підтримує усі 

наші починання у районі і фінансово допомагає у їх реалізації. Завдяки йому у нашому районі 
стали ходити безкоштовні автобуси до сіл. Взагалі, його робота відчувається у всьому. Я лю-
дина віруюча і дуже вдячна Ігорю Олександровичу за те, що він зініціював і зробив усе для того, 
аби Блаженніший Володимир приїхав у Сеньківку і провів літургію. Це для нас велике свято. 

Тетяна ЧЕПУРНА, Городнянський район:
— Дякуючи нашому депутату Ігорю Рибакову, у Сеньківці на святі відбулася святкова літур-

гія, яку провів митрополит Володимир. Це велика подія для усіх християн. Загалом Ігор Олек-
сандрович у своєму 207 окрузі дуже допомагає населенню, простим людям. Він добра люди-
на, і ми у цьому впевнювалися не один раз. Справжній депутат. 

Ірина ХАРЧЕНКО.

«Русские, украинцы и белорусы — члены одной и той же разновидно-
сти Православной цивилизации, а то, что у них сегодня отдельные госу-
дарства, это ничего не значит и не отменяет их духовного, сакрального, 
неотменяемого единства.

В культурно-историческом аспекте русские, украинцы, белорусы 
могут быть названы «триединым народом».

В.Н. ТРОСТНИКОВ, книга «Кто мы?».
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:

— 2-кімнатна квартира в центрі, 1 поверх. Тел. 068-
0607833.

— 3-кімнатна квартира у 9-ти поверховому будинку. 
Тел.: 2-42-93, 067-4204062.

— будинок по 2 пров. Ювілейному, 15. тел.: 097-
5803191, 093-7135798.

— будинок в с. Хотівля по вул. Набережній, 34. Тел. 
067-9089426, 3-61-41 (Хіхлуха Володимир Миколайович). 

— будинок по вул. Леніна, 76, з госпбудівлями. Є 
газ, вода. Тел.: 2-12-34, 098-6653666, 063-0238728.

— будинок зі зручностями. Тел. 098-4400751.
— будинок в м. Городні по вул. Чапаєва, 56, площа 

73 кв.м., ділянка 15 соток. Ціна – 50000 грн., можливий 
торг. Тел. в м. Городні 2-39-16, +375444595584.

— будинок зі зручностями і госпбудівлями в центрі. 
Тел.: 2-33-17, 097-5987905.

— будинок по вул. Шевченка, 74, 10 соток землі. 
Тел. 067-3394536.

— півбудинку з євроремонтом. Ціна – 25 тис у.од. 
Тел.: 066-1166184, 093-8314411.

— новобуд без внутрішніх робіт з матеріалами. Є 
газ, вода. Ціна договірна. Тел. 063-0213453.

— півбудинку по вул. Шевченка. Тел.: 097-8758706, 
097-8509704. 

— ділянка 0,09 га. Тел. 067-3185544.
— дача в Черемошному. Тел.: 2-33-17, 097-5987905. 
— тільна телиця, отел у січні. Тел.: 096-1684299, 098-

4264206.
— жеребець віком 2 роки (об’їжджений). Тел.: 096-

0666646, 093-3611464.
—  джипп «Міцубіші-Паджеро», 1989 р.в. колір чор-

ний, 2,5 турбодизель, 60 тис. км., після капітального ре-
монту двигуна, коробка 5-ти ступенева (механіка), мости, 
роздатки – все робоче, електрична заводська лебідка. Об-
мін на авто дешевше +доплата. Є можливість кредитування 
авто. Тел. 096-0637317.

— автомобіль «Фольксваген Гольф» 1990 р.в. Тел. 
066-9751816, 093-5686378. 

— автомобіль ЗАЗ 1993 р. випуску. Тел. 097-1896914. 
— трактори, преси, картопле-  та зернозбиральні 

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

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

— картоплекопалка (трусилка, вир-во Польща), од-
норядна. Тел. 3-31-59.

— копалка дворядна, польська. Тел. 096-3397593.
— трактор  саморобний. Тел. 096-2618278.
— біла, червона цегла, бій цегли, щебінь, кільця для 

каналізації, плити заборні, дорожні та перекриття, ши-
фер, газоблоки (з доставкою), фундаментні блоки. Тел. 
067-2345270.

— дрова-обрізки (сосна, вільха). Тел. 067-1908775.

КУПЛЮ:

– корів, коней. Дорого. Перевезення. Тел.: 2-25-62, 
096-3403112.

ЗНІМУ:

— 1-кімнатну квартиру. Тел. 097-8539159.

ЗДАМ:

— квартиру. Тел. 096-1520175.
— гараж біля ринку. Тел. 068-0855874.

28 червня було загублено бумажник з документа-
ми і правами на трактор МТЗ-82 на ім’я Куліша Миколи 
Миколайовича. Хто знайшов, прохання повернути за 
винагороду. Тел. 096-4444211.

3 липня по вул. Радянській була загублена папка 
з документами на ім'я Сучок Сергія Сергійовича. Хто 
знайшов, прохання звернутися по тел. 063-0621919 за 
винагороду.

Продам картоплекопалку у робочому стані. 
Можливий торг. Тел. (096)8389826, Віктор.

Випускники 2003 року випуску Бурівської школи 
висловлюють глибоке співчуття однокласнику 

ФЕСЬКОВЦЮ Дмитру та його рідним з приводу 
тяжкої втрати — передчасної смерті матері. 

Колектив Городнянської загальноосвітньої шко-
ли-інтернату висловлює глибоке співчуття вчите-
лю початкових класів Мазняк Л.Д. з приводу тяжкої 
втрати — смерті чоловіка

Івана Федоровича.

Колектив Бутівської школи висловлює глибоке 
співчуття колезі Дуді Л.М. з приводу тяжкої втрати — 
смерті батька.

Колектив Городнянської ЖЕД висловлює співчут-
тя робітниці Пахомовій С.М. з приводу тяжкої втрати 
— передчасної смерті чоловіка

ПАХОМОВА Юрія. 

Нет горя страшнее, нет боли 
сильнее,

Чем раньше себя хоронить 
сыновей. 

Минає 7 років, як пішов з 
життя

ШЕПТЕНКО 
Олександр Миколайович

13.11.1969 р. – 04.07.2006 р.
Який не радісний без тебе світ,
Щемить душа, і капає сльоза.
Скроні нестерпно біль стискає,
Тебе, синочок,  з нами вже нема,
А серце, ніби навпіл,  розірвали.
Пробач, синочок, нам, не вберегли…

Сумуючі рідні.

Земная жизнь 
сложна и ско-
ротечна,

И дорогих 
нам вспоминать 
безмерно жаль.

Хранить Ваш 
образ будем в 
сердце вечно,

И память до-
брую, и вечную 
печаль.

7 липня – 8 років світлої 
пам’яті дорогого батька, 

дідуся і прадідуся
ВОРОБЕЙ 

Василя Григоровича
20.02.1920р. – 7.07.2005 р.

  7 липня – 4 роки світлої 
пам’яті дорогої матусі, 

бабусі і прабабусі
 ВОРОБЕЙ 

Анни Несторівни
18.10.1924 р. – 7.07.2009 р.

Вічно сумуючі: донька, зять і онуки.

8 липня – 7 років світлої 
пам’яті

КУЖЕЛЬНОЇ Ольги Сергіївни
15.09.2000 р. – 8.07.2006 р.

Время не лечит, и каждый день 
боль сжигает наши сердца.

Как же нам тебя, Олечка, не хва-
тает.

Сердце болит и плачет душа.
Взять бы сердце в руки, да 

покрепче сжать,
Нету большей муки, чем детей 

терять.
Вічно сумуючі рідні. 

3 липня – 40 днів світлої 
пам’яті

дорогої для нас людини
ДУДКА Івана Тимофійовича

5.11.1939 р. – 25.05.2013 р.
Тот день, когда твой свет угас,
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днем для 

нас,
И мы не можем с ним смириться.
И боль души ничем не заглушить,
Родной ты наш, пока живем на 

свете,
Мы будем тебя помнить и любить. 

Вічно сумуючі рідні. 

9 липня минає 40 днів світлої 
пам’яті

МОЦАРА 
Сергія Максимовича

14.01.1919 р. – 31.05.2013 р.

Папуленька, ты у нас самый 
лучший. 

Помним, любим, скорбим. 

Дочка Лариса, зять Микола, 
онуки, правнуки.

7 років світлої пам’яті 
ЛАРЧЕНКО Наталочки

Не утихает боль с годами,
Все тягостней печаль и грусть.
Не лечит время нашу рану,
На сердце – горя тяжкий груз.
С годами он лишь тяжелее,
И сердца боль нам не унять,
И сколько будем жить на све-

те,
Тебя, Наташенька, мы будем 

вспоминать. 
Вічно сумуючі рідні. 

11 липня – півроку світлої 
пам’яті

дорогої для нас людини
КИРИЧЕНКА 

Бориса Петровича
25.07.1934 р. – 11.01.2013 р.
Сияет солнце, иль туман клубит-

ся,
Иль дождик над могилою твоей,
Пусть в вечном сне, родной,  

тебе приснится,
Как трудно нам без помощи тво-

ей.
Сумуючі рідні.  

10 липня – 6 років світлої 
пам’яті 
ТАРАРАКИ 

Володимира Михайловича
27.06.1969 р. – 10.07.2007 р.
О, как жестока смерти суть,
И не забыть, и не вернуть.
Жить в сердце с раною живою,
Пусть нет тебя, но мы с тобою.
Хранить твой образ будем в 

сердце вечно,
И память добрую и вечную пе-

чаль.
Любим. Помним. Скорбим. 

Сумуючі рідні. 

8 липня – 10 років світлої 
пам’яті

СМАЛЯ 
Дмитра Федоровича

21.02.1923 р. – 8.07.2003 р.
Тужимо, сумуємо і пам’ята-

ємо люблячого батька, чоловіка, 
дідуся і прадідуся, висококваліфі-
кованого фахівця своєї справи. 

Всі, хто знав Дмитра Федо-
ровича і працював з ним, зга-
дайте і пом'яніть.

Сумуючі рідні. 

6 липня минає 5 років, 
як відійшов за межу вічності 

лікар-травматолог 
КАШПОР Анатолій Петрович

Життя триває далі, але… без 
нього…

Без його посмішки, доброго 
слова, щирої поради, небайдужого 
серця, без звуку його голосу.

І все, що нам залишилось, це – 
пам’ять. Пам’ять, яка трепетно бе-
реже все, що пов’язане з дорогою 
для нас людиною.

Всі, хто пам’ятають Кашпо-
ра Анатолія Петровича, згадайте 
добрим словом, молитвою.

Нехай Господь упокоїть його душу.
Рідні, колеги, друзі, земляки.

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
26 червня 2013 року після тяжкої хвороби пішов від нас 

у вічність наш дорогий і любий син, чоловік, батько МАЗНЯК 
Іван Федорович. Сердечно дякуємо колективу Городнянсь-
кої школи-інтернату, колективу нижнього складу Городнян-
ського держлісгоспу, родичам, кумам, сусідам, друзям, 
знайомим, всім, хто розділив з нами лиху годину та підтри-
мав морально і матеріально. 

Земний уклін вам, добрі люди. Нехай Господь береже 
вас і ваші родини від лиха і негараздів. 

Сім'я Мазняк. 

Лісами ми ходили…

СЛУЖБА 101 ПОВІДОМЛЯЄ

У минулі вихідні  представники інженерно-інспектор-
ського складу Городнянського РВ УДСНС у Чернігівській 
області, лісового і мисливського господарства та міліції 
провели черговий рейд у лісових зонах. Учасники заходу 
відвідали урочища «Слюсарське», «Смяч-Лубянка», «Че-
ремошне»,що належать державному  підприємству «Го-
роднянське лісове господарство».

Слід відмітити чистоту та порядок у лісових маси-
вах: в`їзди до лісу перекрито шлагбаумами, встановле-
но інформаційні стенди та застерігаючі таблички, місця 
відпочинку утримуються у належному санітарному стані. 
Порушень громадянами правил пожежної безпеки у 
ході рейду не виявлено. З відпочиваючими проводить-
ся роз`яснювальна робота щодо небезпеки розведення 
вогню в лісових масивах та вручаються тематичні пам`ят-
ки  або листівки застережливого характеру.

 Завдяки цілеспрямованій профілактичній роботі, яка 
проводилася усіма зацікавленими службами минулого 
року, вдалося запобігти виникненню масштабних лісових 
пожеж на території району.

К.ДЕГТЯРЕНКО.
Провідний інспектор. 

Використання землі в Україні є  платним
Останнім часом посилюється увага спеціально уповно-

важених органів виконавчої влади до контролю за викори-
станням та охороною земель – одного з найцінніших при-
родних ресурсів.

 Виникла ситуація, коли запроектовані польові дороги 
не стають об`єктом власності власників земельних часток 
(паїв), і повинні використовуватись як сільськогосподарські 
землі під господарськими шляхами і прогонами, перебу-
ваючи при цьому землями резерву або запасу відповідної 
сільської, селищної або міської ради. Більшість таких запро-
ектованих польових доріг продовжують використовуватися 
орендарями земельних часток (паїв), як земельні ділянки, 
які систематично обробляються під посіви сільськогоспо-
дарських культур. 

Щороку від використання земель, які віднесені під про-
ектні польові дороги, при оренді земельних ділянок колиш-
ніх членів КСП бюджети України різних рівнів недоотриму-
ють мільйонних надходжень.

За ІІ квартал проведено дві перевірки сільгосппід-
приємств на землях Макишинської та Бутівської сільських 
рад, де самовільно використовувалися землі проектних по-
льових доріг площею 7,728 га та нараховано шкоду у сумі 
5 707,9 гривень. Орієнтовно ж під проектні польові шляхи 
виділяється  25 гектарів землі по кожній сільській раді.

Розглянута проблема не повинна стати перепоною на 
шляху виробників сільськогосподарської продукції, а має 
якомога найшвидше бути врегульованою. 

М.ХАЙЛУК.
Провідний спеціаліст держсільгоспінспекції в Черні-

гівській області.        
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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. 

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: г. Городня, ул. Артёма, 56. 
Тел. 067-4455696, 093-4194282, 2-55-59. 

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

КУПЛЮ новые военные сапоги 
Тел.: 067-9756145, 
095-2171487.

Реалізуємо дрова-обріз-
ки, євроцемент ПЦІ-500-Н, 
плитку тротуарну, єврозабо-
ри бетонні, кільця бетонні, 
бордюри, водостоки. 

Адреса: м. Городня,   
вул. Аеродромна, 40. 

Тел/факс.: (04645)2-60-06, 096-8989960.

Продам кримський ракушняк. Доставка безкоштов-
на. Суперціна. Тел. 067-5581550, 095-2772227.

Металопластикові вікна, рами, двері 
по заводських цінах.  

Тел.: 093-9954033, 067-6568989, (22)61-40-02.

Чернігівська філія 
Рівненського інституту слов’янознавства КСУ

(ВНЗ ІІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ)
ОГОЛОШУЄ НАБІР  

за денною та заочною формами навчання. 
Сертифікати для вступу:

«МЕНЕДЖМЕНТ» (спеціалізація – митна справа)
1.Українська мова та література. 2.Математика (профільний). 

3.Географія або Іноземна мова;
 «Психологія»
1.Українська мова та література. 2.Біологія (профільний). 

3.Історія України або Іноземна мова.
Вступники з дипломами молодших спеціалістів зараховуються 

на другий курс.
Оплата за рік навчання: денна форма – 6800 грн., заочна 

форма – 4500 грн. 
Тел.(0462)-61-01-98; тел./ф.(0462)-64-97-64; http://ris.cn.ua 

Адреса: 14021 м.Чернігів, вул.Любецька 151а.
Ліцензія МОН України: АД № 072649 від 14.08.2012р.

Від щирого серця ві-
таємо з ювілейним днем 
народження нашу любу се-
стричку, тьотю Надію Анто-
нівну КУПРІЄНКО.

Як не дивись, з якого боку,
А ти ще жіночка нівроку,
Хоч за плечима п’ятдесят 

п’ятка,
Тобі позаздрять молодят-

ка. 
Бо вікові ти не підвладна –
Така вже брава і принад-

на,
Дух молодечий б'є фонта-

ном,
Тож на спочинок ще зарано!
Ну, а завершить все це
Такою б фразою хотілось:
Аби гаряче твоє серце
Ще довго без ремонту билось!

З повагою: сестри Валентина та Катерина,  
племінниці Оксана та Наталія з сім’ями. 

3 липня відсвяткував 
своє 18-річчя наш дорогий 
синочок, братик, племін-
ник, онучок і хрещеник Ми-
хайло Сергійович ЛОСЬ. 

18 тебе – ты мужчиною 
стал,

Так много в жизни этой
Достичь тебе придется.
И какой бы ты путь для 

себя ни избрал
Мы с тобой – надеемся, 

верим и любим!
З любов’ю: батьки, брат 

Вітя, тьоті з сім’ями, бабу-
сі, дідусь, хрещені. 

Миловидную, добропорядочную, сильную и му-
жественную женщину — Наталию Сергеевну ЕРМО-
ЛЕНКО из с. Солоновки поздравляем с 65-летним 
юбилеем, который она отмечает 8 июля. 

Желаем ей от всей души только всего хорошего 
в ее жизни.

Живи, Наташа, долго-долго,
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда. 

С уважением к тебе мы – Басы. 

Шановні роботодавці!
Розпочинається планування кількості новорічних  

подарунків на 2013 рік!
Корюківська міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського 

обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасо-
вої втрати працездатності просить страхувальників (підприємства, 
організації, установи) надати до 20.07.2013 року заявки, щодо не-
обхідної кількості новорічних подарунків для забезпечення ними 
дітей застрахованих осіб (батько, мати, усиновлювач, опікун/піклу-
вальник) має право отримати в поточному році лише один ново-
річний подарунок за рахунок коштів Фонду на дитину, якій станом 
на 1 січня наступного календарного року не виповнилося 14 років. 
Зразок заявки залишається той самий, що діяв у 2012 році. 

В І Д  П Р Я М О Г О  П Р А Ц Е Д А В Ц Я
терміново потрібні для прибирання в торгових центрах 

ПРИБИРАЛЬНИЦІ та ПРИБИРАЛЬНИКИ, ОПЕРАТОРИ 
ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН та ін.

зручні графіки роботи (денні, нічні та добові зміни).
від 2400 до 3300 грн. за 22 робочі зміни.

Немісцевим допомога з житлом. Безкоштовний спецодяг.

Р О Б О Т А 
У  К и є в і

Тел.: 093-0840700, 050-7007014. 

Р о б о т а !
Для охорони об’єктів в м. Київ на постійну 

роботу потрібні чоловіки віком 
20-50 років.  

З/пл. 2300-3300 грн./місяць, вахтовий метод роботи 
(14/7 діб). 

Офіційне працевлаштування, форма та житло нада-
ється.  

Заробітна плата виплачується своєчасно. 
Тел. 093-8097882, 098-3959951, 066-0703806.

Магазин «Натали» (Крытый рынок) 
предлагает ассортимент морозильных камер и 

ларей, а также бытовую технику по самым низким це-
нам с гарантией, доставкой. 

Не хватает денег? Оплати за 3 месяца без всякой 
переплаты.

Тел.: 2-48-96, 093-8711162.

кабель, провід;    вимикачі, розетки;
    електрофурнітура, світильники та інше.

Помірні ціни, послуги електрика.

Проводимо електрику разом
з магазином «VOLT»

Адреса: вул. Чорноуса, 4 (біля Ощадбанку). 
Тел. 096-0631389.

П о т р і б е н  м а й с т е р  п о  м а н і к ю р у . 
М о ж л и в а  с у б о р е н д а .  

Т е л .  0 6 3 - 9 3 6 7 8 4 2 .

За допомогою добрих вищих сил, рук і молитов 
очищу душу, зніму прокляття, зурочення, намовляння, 
пороблення, привороти, відвороти, вінок безшлюб-
ності, переляк, родове закляття. Лікую від бородавок, 
хвороб суглобів, шкіри, енурезу. Виганяю злих духів, як 
з людини, так і з приміщення. Виливаю на віск, наводжу 
лад в сім,ї та бізнесі, допомагаю повернути віру у себе. 

При собі мати свічку та півлітра води.
Вартість прийому 80 грн.

Запис за тел.: 050-0693584, 097-3009603 з 7 липня по 15 липня. 

Ц І Л И Т Е Л Ь К А 

М А Р Ф А

Івашківська сільська рада Городнянського району  Чернігівської об-
ласті повідомляє, що рішенням 23 сесії 6 скликання Івашківської сіль-
ської ради від 19.06.2013 року затверджено технічну документацію з 
грошової оцінки земель в селах Довге, Перше Травня Івашківської сіль-
ської ради Городнянського району Чернігівської області.

Дана технічна документація використовуватиметься для розрахун-
ку державного земельного податку, орендної плати та держмита.

Рішення набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Закуповуємо телят, корів, коней, сви-
ней. Доріз цілодобово. Ціни найвищі. 

Тел. 068-3752462 (Київстар), 
093-5930439 (Лайф).

Державна служба України з надзвичайних ситуацій та 
Міністерство освіти і науки України вкрай стурбовані ситу-
ацією, що склалася з травмуванням та загибеллю дітей на 
пожежах та під час різного роду надзвичайних подій.

З початку 2013 року на Чернігівщині за участю дітей 
сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких 
загинуло 2 та отримали травми 16 дітей; з причин дитячих 
пустощів з вогнем виникло 5 пожеж.

Головним переліком причин, що призводять до виник-
нення надзвичайних подій за участю дітей і досить часто 
закінчуються травматизмом, або ще гірше — трагедією, є 
пустощі з вогнем, вибухо-, пожежонебезпечними предме-
тами та приладами, ігнорування вимог правил дорожнього 
руху та перебування біля водоймищ. Все це трапляється че-
рез те, що батьки не доводять основні правила безпечної 
поведінки у побуті та під час відпочинку, залишають дітей 
без нагляду та не контролюють їх розваги.

В с. Стольне Менського району єнотовидна собака вку-
сила 11-річного хлопчика, який з цікавості вирішив погоду-
вати тварину. Дитині довелося проходити курс лікування з 
метою профілактики захворювання на сказ.

У Чернігові потяг «Чернігів-Москва» смертельно трав-
мував третьокласника Чернігівської школи №24. Хлопчик 
разом із старшою сестричкою намагався скоротити шлях 
після уроків напряму через залізничні колії. На жаль, діти не 
врахували глибину снігового покрову поблизу колій і швид-
кість руху поїзда. Скорочений шлях призвів до трагедії.

В с. Стрільники Бахмацького району блискавка вразила 
двох хлопчиків 1998 і 1999 років народження, які під час гро-
зи ловили рибу.

У с. Лісове Ніжинського району в ставку біля дитячого 
санаторію «Пролісок» на очах 3-х вихователів та групи дітей, 
які прийшли купатися, потонув 14-річний хлопчик.

Поблизу с. Снов'янка Чернігівського району в р. Снов 
потонув 3-річний хлопчик. Через відсутність належного кон-
тролю з боку батьків дитина наблизилася до обриву, а звід-
ти впала у воду та захлинулася.

У м. Семенівка водій вантажівки «КАМАЗ» під час виїзду 
з двору підприємства скоїв зіткнення з мопедом під керу-
ванням 11-річного хлопчика. Неповнолітній водій в цей час 
перетинав виїзну дорогу. Внаслідок автопригоди дитина від 
отриманих тілесних ушкоджень померла в автомобілі швид-
кої допомоги при транспортуванні до лікарні.

Шановні батьки!
Управління ДСНС України у Чернігівській області та 

управління освіти і науки Чернігівської ОДА звертаються до 
ВАС з проханням не залишати дітей без нагляду та частіше 
контролювати їхзні розваги. Виховуйте у них навички куль-
тури безпеки поведінки, демонструючи на власному при-
кладі обережність на дорогах і водоймах, при поводженні 
з вогнем, електричними та газовими приладами, піротех-
нікою, побутовою хімією, ліками тощо. Виділяйте час для 
відвертої розмови з дітьми, адже потім цей час вимірюва-
тиметься ціною життя! Пам'ятайте, щоб нежданна мить не 
стала початком великої біди, потрібно давати дітям чіткі 
знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації!

Управління ДСНС у Чернігівській області.

Звернення до батьків

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

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


