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Опади

Вітання і побажання цій мужній жінці, яка добровільно 
взяла на себе нелегку ношу керівника сільської громади 
та ще й у такий складний період соціально-економічного 
становища села, надіслали народні депутати України М.В. 
Чечетов, І.О. Рибаков, особисто привітали голова райдер-
жадміністрації М.Ф. Силенко та заступник голови районної 
ради М.М. Демченко, колеги, численні жителі села. 

Про високий авторитет Ніни Андріївни говорити не гріх. 
Вже третю каденцію вона працює на посаді голови села. У 
свій час, коли розформовували відділення Ощадбанку, де 
вона працювала напередодні чергових виборів до місцевих 
ради, старожили Дроздовиці, відчувши небайдужість жінки 
до сільських справ, назвали саме її кандидатуру на очільни-
ка громади. І жінку обрали, а вона не підвела. 

Крім Дроздовиці, сільрада об’єднує ще й Диханівку, 

Кашпурівку і віддалене на 7 кілометрів село Будище. У кож-
ному ж люди та ще й похилого віку. І в кожного жителя свої 
проблеми і потреби. Ніна Андріївна добре усвідомлює це і 
щодня намагається  вирішити і задовольнити їх. Під її не-
ослабним контролем – робота медпрацівників, магазинів, 
клубу, соціальних працівників. Доводилось толоку організо-
вувати на ремонті мосту. А зараз піклується про реалізацію 
проекту на вуличне освітлення. Щодень – нові діла.

У роботі своїй вона має надійних помічників – актив 
села.  

У клопотах і турботах непомітно підкрався ювілейний 
день народження. Нехай він буде у її житті стартовим мо-
ментом до нових справ.

Щасти вам, Ніно Андріївно і всім дроздовичанам!
На знімку: сільський голова Н.А. МАМАЙ.

Дроздовицький сільський голова 
Ніна Андріївна Мамай 

на минулому тижні відсвяткувала 
свій ювілейний день народження

ІЗ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Голова райдержадміністрації 
зажадав від керівників служб, 

відділів і управлінь аналізувати 
проблемні питання конкретно, 

глибоко і всебічно. Щоб приймати 
ефективні рішення

Як уже повідомлялось, 25 липня колегія райдержадміністрації на розши-
реному засіданні розглянула питання підготовки підприємств паливно-енер-
гетичного комплексу, житлово-комунального господарства та закладів гума-
нітарної сфери до роботи в наступному осінньо-зимовому періоді. Питання 
настільки актуальне, наскільки для відповідних служб і звичне. Відома народна 
мудрість: «готуй сани влітку, а віз – взимку» зобов’язує кожного завчасно по-
турбуватись про нормальні умови життя і праці в холодну пору.

Звісно, треба було почути керівників відповідних служб і підприємств про 
те, який стан підготовки, що треба зробити в цьому напрямку і які проблеми 
стоять. Та головне – поки є ще час, вирішити їх, доробити незроблене. Допо-
відачі і співдоповідачі на засідання колегії загалом подали об’єктивно-реальну 
інформацію з підготовки до зими. Більшість намічених заходів  виконуються. 
Дотримуються графіки ремонтних робіт та випробувань теплових мереж, ме-
реж водопостачання, водовідведення та енергопостачання. Але з відповідей 
на питання, які ставилися доповідачам членами колегії, стало зрозуміло: не 
все так гладко у цій справі. За загальними звітами існує чимало невирішених 
питань. Далеко не всі з керівників відповідних служб підходять до вирішення 
їх конкретно і у взаємозв’язку з іншими, а тому й не приймають ефективних 
рішень. Скажімо, під опікою райвідділу освіти багато закладів, які потребують 
особливо ретельної підготовки, бо ж йдеться про перебування в них дітей. Але 
по окремих, де з підготовкою є проблеми, досі не напрацьовано і не подано 
пропозицій, як їх вирішити. І вся ефективність засідань колегії в тому, щоб 
виявити такі «недоробки» своєчасно. Застарілий принцип «якось воно буде» 
сьогодні явно не співвідносний з вимогами, які ставлять до влади люди. Зима 
– не новина для кожного, вона обов’язково прийде. І якщо службам, які відпо-
відають за ремонти житла, тепло, за електроенергію, не враховувати торішніх 
прорахунків, то це свідчить про рівень відповідальності керівників цих служб.

Виявилось: у  підготовці до зими є серйозні проблеми, вирішувати які тре-
ба на вищому рівні. Ці проблеми не тільки у відносинах між споживачами, ска-
жімо, тепла і поставниками його. А й в оплаті за це тепло тими ж бюджетними 
організаціями. Сьогодні гостро стоїть питання плати за газ. Користуючись мо-
нопольним становищем, газівники можуть піти навіть на відключення газу, в т.ч. 
і в житлових будинках, у яких не дотримуються  вимог техніки безпеки. На за-
сіданні стало зрозуміло: сьогоднішні відносини між газівниками і житлово-екс-
плуатаційною дільницею не на користь усіх нас. Обидві сторони дотримують-
ся своїх підзаконних актів, які суперечать один одному. Тобто якраз на стику 
відомств виникає проблема. До речі, таке було й торік. І щоб забезпечувати 
нормальні умови, комусь доводилось не виконувати інструкції, або простіше – 
порушувати закон.

На засіданні знову обговорювалась проблема розчистки дерев, що уздовж 
електроліній. Головний інженер РЕМу  вимушений був скаржитись на окремі 
сільські ради, які не приділяють уваги цій  проблемі. Тож як бути? А рішення 
одне: треба обопільно домовлятись. Якщо у місті у цій справі питання вирішу-
ється, то є окремі сільські голови, які не можуть (чи не хочуть?) організувати 
спилювання дерев, що є небезпечними для електроліній.

Коментуючи окремі звіти на засіданні, голова райдержадміністрації М.Ф. 
Силенко звернув увагу на необхідність глибокого всебічного аналізу невиріше-
них питань і дієвого контролю за виконанням заходів по підготовці до зими. 
Одне діло – звіт, інше – реальні справи. Так би мовити, «шапкозакидатель-
ський» рапорт «ми готові» дає оманливі результати. Тому в прийнятому роз-
порядженні конкретним керівникам визначені конкретні строки закінчення 
виконання всіх заходів – профілактичних, протиаварійних і протипожежних у 
підготовці до зими. Звернено увагу і на підприємства та установи, які мають 
борги по оплаті за використані газ та електроенергію, а власникам та балан-
соутримувачам житлових багатоквартирних будинків та об’єктів бюджетної 
сфери рекомендовано напередодні опалювального періоду подати відділу мі-
стобудування та архітектури  і ЖКГ райдержадміністрації паспорти готовності.

Контроль за виконанням цього розпорядження голова райдержадміністра-
ції взяв на себе.
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На початку липня міський голова А.І.Богдан 
побував на щорічній конференції Асоціації 
«Енергоефективні міста України» у м. Долина Івано-
Франківської області. Цей захід проводиться під 
егідою проекту Європейської комісії «Угода мерів» 
з метою популяризації політики енергозбереження, 
ефективного використання енергетичних ресурсів, 
зменшення використання енергії як у побуті, так і на 
виробництві. Представницький рівень конференції був 
дуже високим – у ній взяли участь президент Асоціації 
«Енергоефективні міста України», мер м.Долина 
Володимир Гаразд, президент Асоціації міст України 
Юрій Вілкул, Роберто Ло Чичеро Вайна – керівник 
проекту «Ініціатива енергозбереження у будівельному 
секторі Східної Європи і Центральної Азії», спеціалісти 
Міністерства регіонального розвитку України, міські 
голови. 

Ми поспілкувалися з А.І.Богданом з приводу цієї 
поїздки.

– Чим зацікавила ця конференція? 
– Вона відбулася у м. Долина не просто так. Справа у 

тому, що це місто вже кілька років поспіль бере участь у цьо-
му проекті. За цей час вони вже освоїли 15 мільйонів гри-
вень, залучених з бюджету та від європейських грантів. У ЄС 
сьогодні багато вільних коштів, які можуть бути направлені 
на енергозбереження. Та далеко не всі міста можуть долу-
читися до «Угоди мерів».

– У чому суть цієї угоди?
– Тут слід трошки розкрити історію виникнення цього 

об’єднання. Справа у тому, що в останні роки стрімко і до-
волі систематично дорожчають енергетичні ресурси. Ви-
черпуються поклади таких основних енергоносіїв, як нафта і 
газ. За підрахунками англійських учених, їхніх запасів виста-
чить людству на 30-60 років такого ж інтенсивного викори-
стання, як нині. Навіть вугілля залишилось років на 400. При-
чин цьому декілька: науково-технічна революція (прогрес), 
урбанізація, різкий ріст населення на землі, яке потребує 
енергії (1850р. – 1,2 мільярда жителів, 1950 – 2,5 мільярда, 
2000 – 6,2 мільярда) підвищення загального рівня спожи-
вання тощо. І розпочалися усі ці процеси не 100 років тому, 
як вважає більшість людей, а аж у далекому 1712 році, коли 
було створено першу парову машину. Куди ми витрачаємо 
енергетичні ресурси?  70% енергії витрачається у містах! 
Цікаво, що 40% іде на утримання  будівель і приміщень, 28% 
- використовує транспорт, а 32% - промисловість.

Практично всі міста нині знаходяться на порозі енерге-
тичної кризи. Саме тому прогресивні мери європейських 
міст не чекають, коли вона трапиться, а створили своєрід-
ний клуб, куди приймають всіх бажаючих за умови виконан-
ня «вступних зобов’язань». 

– Що це за зобов’язання?
– Зменшення використання енергетичних ресурсів на 

20% і викидів СО2 в атмосферу на 20% та збільшення ви-
користання відновлюваних енергетичних ресурсів на 20% 
(сонячна, вітрова та гідроенергії, у якості палива – дрова, 

тріски, лоза). Окремо слід подбати про утилізацію сміття, бо 
Україна нині – світовий лідер по накопиченню сміття. В Єв-
ропі сміття в основному спалюється для опалення.

– Чи може Городня вступити у цей прогресивний єв-
ропейський клуб та долучитися до процесів європейсь-
кої енергоефективності міст?

– Технічно – так, проте ми не будемо поспішати. Сьогод-
ні вже 38 українських міст підписали «Угоду мерів» та всту-
пили в Асоціацію енергоефективних міст. Але далеко не всім 
вдається своєчасно виконувати умови організації. Тому ми 
поки що готуємось до вступу.

– Як саме? Що вже зроблено для підвищення енер-
гоефективності Городні?

– Ми перевели опалення дитячого садка №4 з газу на 
дрова і брикети. Нова котельня вже довела свою ефектив-
ність – витрати на опалення зменшились у 3-4 рази в за-
лежності від сезону. Поступово замінюємо звичайні лам-
пи вуличного освітлення на енергозберігаючі. Освітлення 
під’їздів багатоповерхівок переводимо з лампового на діод-
не. Замінюємо у дитячих садках старі енергоємні електро-
плити на нові – економні. У місті діє завод по виробництву 
брикетів і пелетів, якому вже сьогодні не вистачає сировини 
– тирси. Тому на виробництві вже працює дробарка, яка пе-
ретворює дрова на тріски.

– Що можна зробити найбільшим часом ще? У яких 
напрямках треба працювати?

– На даний час ми виготовляємо проект на утеплення 
стін ясла-садка №4 із заміною віконних блоків. Найбільший 
ресурс – у енергозбереженні, як показала практика Польщі 
та прибалтійських країн, – в утепленні житлових приміщень, 
особливо у багатоповерхівках. Обсяги робіт тут величезні – 
від утеплення власне стін будівель до заміни віконних і двер-
них блоків. Затрати окуповуються за 4-5 років. І це, до речі, 
роблять жителі будинку – ставлять лічильник, потім утеплю-
ють і менше платять за тепло. Таким чином компенсують ви-
трати на утеплення.

Працюємо над тим, щоб поставити на газові котельні по-
ряд котли на брикетах чи полетах, на яких можна буде пра-
цювати при невеликих морозах, а саме головне – влітку для 
гарячого водопостачання (щоб не бути залежними від газу).

При заміні систем опалення і утепленні приміщень бюд-
жетних установ і організацій та за умови зростання їхнього 
фінансування вивільнені за рахунок економії кошти потрібно 
вкладати в наступні кроки по збереженню енергії. Це, в свою 
чергу, дасть новий виток економії витрат. 

Рано чи пізно ми, услід за Європою, пересядемо на ве-
лосипеди, хоча б для поїздок у межах населених пунктів. 
Напрямків і можливостей багато, і ми працюємо над ними. 
Треба мати багаж напрацювань і реалізованих проектів, 
щоб вступити в Асоціацію енергоефективних міст. Кожне мі-
сто має лише одну спробу – у разі виключення з Асоціації за 
невиконання зобов’язань на європейські кошти годі буде й 
сподіватися.

Розмовляв П.ДУБРОВСЬКИЙ.

НЕПРОСТИЙ  ШЛЯХ  ДО  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ОФІЦІЙНО

Оздоровлення громадян, 
які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи
Згідно змін у механізмі оздоровлення, потерпілим 

від Чорнобильської катастрофи надаватимуть пільгові 
саноторно-курортні путівки: пільги складатимуть від 
50% до 100 % вартості путівки в залежності від кате-
горії постраждалого.

Такий порядок організації оздоровлення громадян за-
тверджено постановою КабМіну від 27 березня 2013 року 
№ 261. Згідно нього, постраждалі особи та потерпілі діти 
забезпечуються такими путівками:

 - особи, віднесені до категорії 1, – санаторно-курортни-
ми путівками безоплатно;

 - особи, віднесені до категорії 2, – санаторно-курортни-
ми путівками або путівками на відпочинок безоплатно;

 - особи, віднесені до категорії 3, – пільговими санатор-
но-курортними путівками або путівками на відпочинок з до-
платою 30% вартості путівки за рахунок власних коштів;

 - особи, віднесені до категорії 4, – пільговими санатор-
но-курортними путівками або путівками на відпочинок з до-
платою 50% вартості путівки за рахунок власних коштів;

 - потерпілі діти – санаторно-курортними путівками або 
путівками на відпочинок безоплатно.

Строк перебування у санаторно-курортному закладі за 
санаторно-курортною путівкою становить для постражда-
лих осіб – 18 днів, для інвалідів з числа постраждалих осіб 
із захворюваннями нервової системи – 45 днів; для потер-
пілих дітей – від 21 дня до двох місяців. Строк перебування 
постраждалих осіб та потерпілих дітей у закладі відпочинку 
за путівкою на відпочинок становить 14 днів.

Для взяття на облік для забезпечення путівкою у наступ-
ному році постраждала особа чи один із батьків потерпілої 
дитини або особа, яка їх замінює, подає до 15 жовтня поточ-
ного року місцевому органі такі документи:

-- для одержання санаторно-курортної путівки постра-
ждалою особою: заяву із зазначенням бажаної пори року 
заїзду; довідку для одержання путівки на санаторно-курор-
тне лікування за формою 070/о; копію посвідчення постра-
ждалої особи разом із відповідними вкладками (у разі їх на-
явності); копію паспорта.

-- для одержання санаторно-курортної путівки потер-
пілою дитиною: заяву для одержання путівки такою дити-
ною у складі організованої групи чи разом з одним із батьків 
або особою, яка їх замінює, із зазначенням бажаної пори 
року заїзду; довідку для одержання потерпілою дитиною 
путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о; 
довідку для одержання одним із батьків потерпілої дитини 
або особою, яка їх замінює, путівки на санаторно-курортне 
лікування за формою 070/о (у разі наявності); копію посвід-
чення потерпілої дитини разом із відповідними вкладками 
(у разі наявності); копію посвідчення постраждалої особи 
одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замі-
нює, разом із відповідними вкладками (у разі наявності); 
копію свідоцтва про народження або копію паспорта потер-
пілої дитини; копію паспорта одного з батьків потерпілої ди-
тини або особи, яка їх замінює.

Копії документів подаються разом з оригіналами для 
огляду.

Одному з батьків потерпілої дитини або особі, яка їх 
замінює, що не мають права на забезпечення санатор-
но-курортною путівкою відповідно до Закону, послуги з 
лікування за санаторно-курортною путівкою для потерпілої 
дитини не надаються.

Місцеві органи здійснюють реєстрацію заяв та облік по-
страждалих осіб і потерпілих дітей окремо для забезпечен-
ня санаторно-курортними путівками залежно від профілю 
захворювання, за яким особи направляються на санатор-
но-курортне лікування, та путівками на відпочинок у поряд-
ку черговості подання заяв.

За постраждалими особами та потерпілими дітьми, які 
перебували на обліку і не отримали путівку в поточному 
році, зберігається обліковий номер у черзі на наступний рік 
за умови подання заяви до 15 жовтня поточного року. 

Обліковий номер у черзі для забезпечення санатор-
но-курортною путівкою на наступний рік зберігається за 
умови поновлення медичних показань до санаторно-ку-
рортного лікування.

Витрати, пов’язані з перебуванням осіб, які супровод-
жують групи потерпілих дітей, у санаторно-курортних за-
кладах чи закладах відпочинку, здійснюються за рахунок 
коштів таких осіб або інших джерел.

У разі, коли постраждала особа чи потерпіла дитина 
протягом двох останніх років перебувала на обліку для за-
безпечення санаторно-курортною путівкою, але не отри-
мувала її (крім випадку відмови від путівки), вона має право 
на отримання грошової компенсації за самостійне санатор-
но-курортне лікування в установленому законодавством 
розмірі.

Виплата грошової компенсації здійснюється після по-
дання постраждалою особою чи одним із батьків потерпілої 
дитини або особою, яка їх замінює, місцевим органам за 
місцем проживання копії документа, що підтверджує факт 
самостійного санаторно-курортного лікування у поточно-
му році за профілем захворювання, за яким постраждалій 
особі чи потерпілій дитині видано довідку для одержання 
путівки на санаторно-курортне лікування.

Телефон для довідок 2-15-39.
В.КРИВОЛАП.

Начальник управління праці та соціального захисту 
населення.

У районі продовжують грейдерувати ґрунтові 
дороги. Акція, ініційована і профінансована народним 
депутатом України Ігорем Рибаковим на прохання 
громад, пройде по території кожної сільради. 

На Городнянщині уже виконані роботи у 10 населених 
пунктах із 30 запланованих. Грейдери працюватимуть 
ще упродовж місяця. Люди позитивно сприймають таку 
ініціативу свого народного депутата. Прогрейдеровані 
дороги витримали випробування дощем. Якщо раніше на 
складних ділянках після негоди було повно багнюки — зараз 
ситуація змінилася. 

У кожній сільраді створено ініціативні групи, які 
мають контролювати якість виконання робіт дорожніми 
бригадами. Щоб уникати скарг, вони мають для цього усі 
необхідні повноваження.   

Ситуацію зі станом асфальтових доріг не тільки на 
Сіверщині, а й в Україні, можна вважати катастрофічною. 
Якщо ями на шляхах між районними центрами місцями 
залатали, то між селами все залишилося, як було. Та 
й те, що зроблено, довго не витримає випробування 
великовантажними автомобілями. До речі, саме їх 
влада звинувачує у критичному стані доріг. До речі, дуже 
переконливо про це йдеться у статті «Від доріг залишилися 
одні напрямки» (сайт «Экономические известия»).   

Глава Укравтодору Євген Прусенко заявив, що за-
раз стан доріг в Україні найгірший за роки незалежності. І 
для того, щоб привести їх до нормального стану – без ям 
та вибоїн, знадобиться 10 років для реконструкції та 500 
мільярдів гривень, що в рази перевищує бюджет столиці за 
рік. Тому, за словами керівника Укравтодору, кошти потріб-
но виділяти поступово, приблизно по 50 млрд щороку про-
тягом 10 років. Тому розраховувати, що найближчим часом 
сіверські дороги стануть рівненькими, не доводиться. 

ЗМІ – ПРО НАШИХ ДЕПУТАТІВ

Ігор Рибаков — один із самих православних депутатів 

Нашого Ігоря Рибакова назвали одним із самих право-
славних депутатів. Про це надруковано у загальноукраїн-
ській газеті «Сегодня» 30 липня. Там, зокрема, сказано, що 
він є одним із трьох представників Верховної Ради, які взя-
ли участь у молебні на честь 1025-ліття хрещення Київської 
Русі, який проходив на Володимирській гірці у столиці. Інші 
нардепи проігнорували таку визначну і історичну для держа-
ви подію.

У статті також йдеться, що саме Ігор Рибаков вже кілька 
років переймається здоров’ям Блаженнійшого Митрополи-

та Володимира, і тільки завдяки нашому депутату він в змозі 
управляти церквою. 

Для жителів Сіверщини така інформація не дивна. Адже 
усі ми добре знаємо, що Ігор Рибаков постійно дбає про 
розвиток духовності, підтримує церковні громади, будує 
храми та допомагає у їх ремонті. У кожному із семи районів, 
від яких він обраний до парламенту, депутат фінансує будів-
ництво нових церков. Тому поява Ігоря Олександровича на 
молебні цілком природня. А інакше і бути не могло. 

Оновлені дороги витримали 
випробування дощем

У державному бюджеті не закладені кошти на ремонт 
внутрішньосільських доріг. Це — у компетенції обласного та 
місцевих бюджетів. А сума у кілька десятків, а то й сотень 
мільйонів гривень для них водночас поки непідйомна. Тому 
асфальтове покриття ремонтуватимуть, але поступово. 
Так що, ймовірніше за все, водії найближчим часом 
продовжуватимуть їздити не по дорогах, а за напрямками.  

У наших селах понад 50% — ґрунтові дороги. Єдиний 
вихід привести їх до належного стану сьогодні — 
грейдерування. Тому позиція Ігоря Рибакова і його акція 
«Грейдерування» базується як на підставі прохань жителів 
Сіверщини, так і загальноекономічної ситуації в Україні і у 
районі, зокрема.

На знімку: такий вигляд має грейдерована дорога 
після дощу.

В.МИХАЙЛОВА. 
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МИНУВШИНА

Що хвилювало городнянців сто років тому?
У Державному архіві області зберігаються маловідомі 

і майже не вивчені протоколи засідань, так би мовити, по-
передників нинішньої районної ради –  повітових земських 
зборів початку минулого століття.

Сесії земства тривали, як правило, п’ять днів, на них 
збиралися, крім  20-ти гласних, тобто обраних депутатів, ще 
й уповноважений від казни, депутат від духовного відомства 
і міський голова Городні. Очолював збори повітовий предво-
дитель дворянства. Тривалий час ним був Михайло Данило-
вич Корвольський - Гриневський.

1903-й рік позначений кількома надзвичайними сесіями, 
тобто зібраними не у визначений раніше термін. Нічого осо-
бливого вони не розглядали: наприклад, судили-рядили, 
чи надати дозвіл міській Думі на солідний кредит у 10 000 
рублів з губернського страхового капіталу для будівництва 
торгівельної школи, чи прискіпливо вникали у кошторис ре-
монту підлоги в управі аж на 700 рублів.

А от у неспокійному 1905-ому все змінилося – і теми, і 
тон. П’ять днів у вересні земство кипіло і вирувало: обгово-
рювали проект утворення Державної Думи Росії, намічали, 
без перебільшення, грандіозні плани облаштування Го-
роднянщини.

Не можна не визнати: чимало ідей і думок обігнали свій 
час. Ось як, наприклад, думали народні обранці тоді про 
свою, так би мовити, Верховну Раду (Держдуму)  і вибори 
до неї. Після гарячих дискусій вони одностайно (!) дійшли 
висновку, що «..установа ця не може внести заспокоєння у 
країну тому, найперше, що не супроводжувалася законо-
давчим забезпеченням невід’ємних прав людини і громадя-
нина: недоторканості особи і житла, свободи слова і друку, 
зборів і союзів і, як наслідок –  повсюдним знищенням по-
ложення про посилену охорону і військовий стан і амністій 
до так званих політичних злочинців. Права ці, невід’ємні по-
всякчас, повинні  бути забезпечені особливо нині, – зважа-
ючи на необхідність провести вибори в члени Думи цілком 
свідомо і вільно».

Недоліки нової структури були для городнянських 
повітових депутатів очевидні: «від участі у виборах усуне-

ний клас міських промислових робітників і значна частина 
інтелігентних сил країни; встановлені для селян багатосту-
пеневість виборів, для іншого ж населення - ступеневість і 
майновий ценз; Думі не представлено вирішального голосу 
у встановленні бюджету, тому розпорядження народними 
коштами, як і раніше, залишається по суті в руках чинов-
ників; не наданий також і справжній контроль за виконавчою 
владою».

Ці недоліки були, на думку депутатів, «достатніми для 
визнання, що Державна Дума не буде всебічно представни-
цькою», а справжнім представництвом земські збори «мо-
жуть визнати лише таке, яке при знищенні всіх станових від-
мінностей буде засновано на загальному, прямому, рівному 
і таємному голосуванні». Тому представники земства щиро 
вважали: «всі зусилля населення мають бути спрямовані на 
те, аби у вибірники, а потім у Державну Думу, обрали людей, 
єдиною метою яких  було досягнення і забезпечення прав 
людини, свободи слова, друку, зборів і союзів».

Прекрасні цілі! Красива мрія… До честі тодішніх вибор-
ців, вони обирали представників теж красиво – не за греч-
ку, гроші і химерні обіцянки. Наприклад, 2-й Городнянський 
з'їзд міських виборців по виборах в Державну Думу оголо-
шував: «обраний дворянин Ботяновский Олександр Семе-
нович одержав голосів – 635,  постійне місце проживання 
в с. Макишин, Городнянського повіту, служить земським 
начальником 4-ої ділянки Городнянського повіту, закінчив 
Київський Св. Володимира університет по юридичному фа-
культету. Другий претендент – дворянин Репницкий Степан 
Дмитрович, одержав 78 голосів. Всього доставлені в запе-
чатаних ящиках 729 виборчих записок. З Радуля - 267, До-
брянки - 134, Городні – 328. Визнані недійсними - 16 (незва-
жаючи на інструкцію, вибірники вносили себе)». 

До речі, на першому з’їзді від Городні потрапив у вибір-
ники князь Іліодор Миколайович Орбеліані, добре відомий і 
авторитетний кожному городянину.

Та не лише виборами переймалися депутати на почат-
ку минулого століття. Немало часу відводили невідкладним 
справам повіту. Особливо – освіті, медицині. Цікаво, які 

пріоритети були у попередників нинішніх можновладців. Для 
ілюстрації – кошторис земства на 1906-й рік:

Утримання коней і станційних пунктів  3000 руб.
На поїздки  чинам поліції     1940 руб.
Утримання голови і гласних управи   3000 руб.
Утримання ув’язнених і нагляду за ними  500 руб.
Облаштування і утримання шляхових споруд       500 руб.
Любецькому училищу на навчальні посібники 
і класне приладдя             2500 руб.
На будівництво двох нових шкіл 
(Івашківка і Звеничів)                            3000 руб.
на дрібний ремонт шкіл і класних меблів  1000 руб.
утримання лікарям     8294 руб.
утримання фельдшерам  6040 руб.16коп.
утримання акушеркам    21871 руб.50коп.
утримання повітової лікарні 6550 руб.85коп. 
на утримання Тупичівської, Ріпкин-
ської лікарень,Любецького, 
Добрянського, Сновського прийма-
льних покоїв    4822 руб.25 коп.
Утримання земських аптек, купівля 
медикаментів, інструментарію         7766 руб.25 коп.
Лікарю на поїздки до наукових центрів   100 руб.
На облаштування Алешнянської 
фельдшерської дільниці і амбулаторії 
в с. Ваганичі   2512 руб.35 коп.

На передплату медичного журналу для лікаря          90 руб.    
Нічого не хочеться навіть коментувати… Потім була вій-

на, і депутати обурювалися тим, що « при розгляді сільсь-
когосподарської статистики впливу війни на Далекому Сході 
на економічне і громадське життя повіту повнота картини 
викривлена цензурними помарками». Напередодні розквіту 
і пріснопам’ятного 1913-ого земство планувало відкривати 
нові училища в Добрянці і Городні, переймалося виборами 
на з’їзди землевласників, промисловців і не передбачало ні 
затяжної світової війни з переходом у громадянську, ні ре-
волюцій…

Н.АВЕР‘ЯНОВА.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промисловими підприємствами району за січень–тра-

вень 2013р. вироблено кормів готових для сільськогоспо-
дарських тварин та свійської птиці на 3,7% більше, круп ку-
курудзяних – на 98,9% більше, тари дерев’яної та її частин,  
деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, завтовшки 
більше 6 мм -- на 14,3% менше, ніж за відповідний період 
минулого року.

Реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 
суму 7868,4 тис.грн. Питома вага продукції підприємств 
з лісівництва та іншої діяльності у лісовому господарстві – 
11,2%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Тваринництво
У сільськогосподарських підприємствах, порівняно з 

2012р., обсяги виробництва  молока збільшилися на 316,3 т 
(на 6%),   м’яса -- на 34,2 т (на 10,8%).

За   січень-червень 2013р.  аграрними  підприємствами   
вирощено 547,9 т  худоби та птиці, що на 195,8 т (на 55,6%) 
більше, ніж реалізовано на забій.

Вищий, ніж торік, був середній надій молока від однієї 
корови, він становив 1804 кг проти 1674 кг у минулому році.

У сільськогосподарських підприємствах району по-
голів’я великої рогатої худоби збільшилося на 213 голів (на 
2,7%),   а  поголів’я корів зменшилося – на 42 голови (на 
1,4%),  свиней – на  49 голів ( 24,7%). 

Відсоток падежу великої рогатої худоби збільшився з 0,7 
до 0,8.

У розрахунку на 1 умовну голову в середньому в районі 
припадало кормів усіх видів по 3,4 ц.к.од. проти 3,8 ц.к.од у 
минулому році.

Реалізація сільськогосподарської продукції
Загальний обсяг реалізованої підприємствами влас-

новиробленої аграрної продукції за січень–червень  2013р. 
порівняно з відповідним періодом 2012р. збільшився у 2 
рази. Обсяг реалізованої продукції тваринництва збільшив-
ся на 32,2%,   рослинництва – у 5,4 рази.  

Частка продукції рослинництва в загальній вартості реа-
лізованої продукції становила 46,7%, тваринництва – 53,3%.

Питома вага продажу переробним підприємствам до за-
гального обсягу зменшилася по худобі та птиці на 7,7 %, по 
молоку та молочних продуктах на 1,5 %.

Станом на 1 липня 2013р. у сільськогосподарських під-
приємствах було в наявності 626 т зерна, у тому числі пше-
ниці – 19 тонн. 

ТРАНСПОРТ  
Упродовж січня-травня 2013 р. підприємства авто-

мобільного транспорту з урахуванням перевезень, вико-
наних фізичними особами-підприємцями, перевезли 3,41 
тис.т вантажів (50,0% до січня-травня 2012р.). Обсяг вико-
наного вантажообороту становить 1407,08 тис.ткм (46,6%).

     
ФІНАНСИ
За січень-червень 2013р. доходи місцевого бюджету 

склали 60,9 млн.грн., видатки – 67,7 млн.грн. 
Доходна частина бюджету сформована за рахунок по-

даткових (18,6% загальної суми) та неподаткових (2,4%) 
надходжень, дотацій з державного бюджету (73,4%). Значну 
частину загальної суми доходів становить прибутковий по-
даток з громадян – 12%, або 7,3 млн.грн.

У структурі видатків найбільші кошти з бюджету направ-
лені  на соціальні заходи – 60,2 млн.грн. (88,8%), з них на 
освіту – 24,4 млн.грн. (36% цієї суми), охорону здоров’я – 
10,3 млн.грн. (15,2%), соціальний захист населення – 22 
млн.грн. (32,6%), культуру та мистецтво – 3,1 млн.грн. 
(4,5%). На державне управління було витрачено 3,3 млн. 
грн. (4,9% загальної суми видатків).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 
Упродовж січня-травня 2013р. субсидії для відшкоду-

вання витрат на оплату житлово-комунальних послуг при-
значено 1315 сім’ям.

Середній розмір допомоги, призначеної одній сім’ї в 
травні, у місті становив 124,9 грн., у сільській місцевості – 
3,3 грн. 

Заборгованість відділу субсидій перед організаціями, 
що надають послуги у місті, становить 363,2 тис.грн., у сіль-
ській місцевості -- 163,2 тис.грн. 

896 сім’ям було призначено субсидії готівкою на відшко-
дування витрат для придбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого пічного побутового палива. 

За січень–травень 2013р. населенням району сплачено 
за житлово-комунальні послуги 6170,9 тис.грн., що стано-
вить 110,4% нарахованої суми.

Заборгованість населення на кінець травня 2013р., 
включаючи борги попередніх років, становила 1360 тис.
грн., за електроенергію – 204,2 тис.грн. Найбільшу частку 
боргу становить заборгованість за газопостачання – 792,6 
тис.грн. 

 
РИНОК ПРАЦІ
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець черв-

ня 2013р. становила 951 особу, або 56,2% всіх безробітних 
працездатного віку. Допомогу з безробіття отримували 71% 
осіб, які мали статус безробітного.

За сприяння служби зайнятості в  червні 2013р. було 
працевлаштовано 80 безробітних (8,4% від їх загальної кіль-
кості). 

Середній розмір допомоги з безробіття становив 700 
грн., що дорівнює 61% законодавчо визначеного розміру 
мінімальної заробітної плати ( з 1 січня 2013р.- 1147 грн.).

 
ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
На 1 червня 2013р. в районі, за оцінкою, проживало 29,6 

тис. осіб. За перші п’ять місяців року чисельність населення 
зменшилась на 204 особи. Це відбулося  в основному за ра-
хунок природного скорочення, яке за цей період становило 
165 осіб. Міграційне скорочення становило 39 осіб.

Порівняно з аналогічним періодом 2012р. обсяги при-
родного скорочення зменшились на 3 особи, що є наслід-
ком  зменшення кількості  померлих та збільшення кількості 
народжених. У районі народилося більше на 3 дітей (2,3%),  
ніж у січні–травні 2012р.

Рівень смертності  збільшився з  23,8‰ до 24,3‰.                                                                  
Л.ФІЛІАНОВА.

Начальник відділу статистики.

2. Дума не буде по-справжньому представницькою

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА 
ГОРОДНЯНСЬКОГО  РАЙОНУ ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2013 РОКУ

Літо – не тільки спекотна календарна 
пора. Це також час виснажливої та напру-
женої праці сільських трударів. 

У районі триває збирання врожаю зер-
нових культур. Через високу температуру 
та засушливу погоду будь-яка необереж-
ність у місцях збирання  врожаю може 
призвести до виникнення надзвичайних 
ситуацій та пожеж. Тому питання пожежної 
безпеки полів, сільгоспоб’єктів та сільго-
сптехніки є дуже актуальним.

Інтенсивно, без вихідних, ведеться збір 

зернових до тих пір, поки увесь врожай не 
буде зібрано. Для цього використовуєть-
ся  уся наявна техніка -- від стареньких 
вітчизняних комбайнів „Нива” до новітніх 
американських „Джон Дірів”. Саме для 
того, щоб перевірити виконання вимог по-
жежної безпеки, інспекторським складом 
Городнянського районного відділу УДСНС 
України в Чернігівській області було про-

ведено рейдову перевірку місць збирання 
врожаю.

Під час рейду було виявлено факти 
ігнорування сільгоспвиробниками вимог 
пожежної безпеки. А саме: не проводить-
ся обкошування та оборювання полів у 
місцях прилягання до доріг, лісових насад-
жень і лісосмуг; хлібні масиви не розбиті на 
ділянки; корпус комбайнів не обладнано 

заземлюючими пристроями; ангари для 
зберігання зерна не обладнано блискавко-
захистом тощо. Ці порушення є типовими 
для таких сільгосппідприємств як СТОВ 
„Віра”, СТОВ „Добробут”, СТОВ „Агрос”,  
СВК „Надія”.

Тому ми звертаємо особливу увагу всіх 
сільгоспвиробників на необхідність вико-
нання вимог пожежної безпеки. Адже лихо 
легше попередити, ніж його ліквідувати.

О.ДОВБИШ.
Провідний інспектор Городянського РВ 

УДСНС. 

Лихо не спитьСЛУЖБА 101
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БЛАГОДІЙНІСТЬ

Депутат земляків не 
обділяє увагою

17 тисяч гривень виділив для дитсадка у с. Вихвостові 
депутат обласної ради В.О.Куліда. На ці кошти буде об-
ладнано ігровий майданчик для 51 вихованця закладу. На 
ньому планується встановити гойдалки, ігрові куточки – об-
лаштувати місце відпочинку для малят так, щоб кожен день, 
проведений у садочку, був для них і корисним, і цікавим.

Вже не вперше Василь Олександрович опікується дитя-
чим дошкільним закладом, який відвідують малюки з Вихво-
стова, Розвинівки, Горбах. Будучи сам родом з Вихвостова, 
депутат не забуває про земляків і турбується насамперед 
про наше майбутнє – про дітей. Сільська рада,  наш колек-
тив, батьки дітей і самі малята дуже вдячні В.О.Куліді і впев-
нені: свої депутатські обов’язки земляк виконує на „відмін-
но”. 

Л.СЕРГЕЙЧУК.
Завідуюча дитсадком с. Вихвостова.

Цьогоріч ФГ «Льон-канат»  зайняло під льонові площі  
465 гектарів у Дібрівному, Альошинському, Хотівлі та між 
нею і Луб`янкою. Багато це чи мало? Трошки менше, ніж у 
минулому році – тоді було 500 гектарів, а порівняно із за-
гальними посівами цієї культури  по всій Україні – чимало.  
У Городнянському районі льон (льон-кудряш на олію)  виро-
щують  тільки у підприємстві «Макишинський сад» 

Загалом же в «Льон-канату»  в оренді близько 700 гек-
тарів землі.  Посіяли своїм насінням  -- тогорічною «Агатою», 
завезеною із Голландії. Нині вже тиждень, як розпочалося 
збирання врожаю. Технологія, як і техніка,  ще з радянських 
часів. На нову не вистачає коштів. Де б їм взятися,  адже 
льон – це не зерно, за яке теоретично одразу  по врожаю 
можна отримати кошти. Тому льоном поки що мало хто хоче 
займатися. Та й працює нове сільгосппідприємство усього 
2 роки.

Льонове зерно налилося, але все одно потрібен дощ. 
Для вилежування льоносоломки. А тут знов спеку обіцяють. 
Виручають  серпневі рясні роси. Купаються в них довгі гар-
ні льонові стрічки. Проте буде дощ чи не буде, а через два 
тижні вже потрібно його піднімати. Так вирішили  заступник 
директора ФГ «Льон-канат» Микола Борисович Степанцов 
та його підлеглі – майстри Євгенія Миколаївна Приходько та 
Олена Павлівна Маклюк по виїзді на поле.  

-- Льон вибирають 4 екіпажі. Серед кращих  я б назвав  
Сергія Тарараку та Володимира  Посохова, -- розповідає 
Микола Борисович. – В обох і стаж роботи на льону достат-
ній, і руки золоті. Проте у нас всі зі стажем, от і майстри теж. 
Та й сам вирощую і збираю льон  вже десь із 40 років, по-
чинаючи з агронома. Довелось попрацювати і в золоті для 
українського льонарства часи… А зараз продукцію продати 

досить важко. В Україні  переробного виробництва немає, в 
Європі великий спад. Тільки от китайці згодні задешево ску-
пити усе довге волокно. Тому поки що воно лежить. Коротке 
ж волокно у попиті. Намагаючись знайти вихід із ситуації, 
збираємось сіяти  ненаркотичну коноплю. З неї у Німеччині 
будуть виготовляти ліки. Так і виходить сьогодні, що коноплі 
вигідніше сіяти, ніж льон… Проте  від льону ми не відмови-

мося, і будемо битися за нього, поки зможемо, бо занадто 
вже цінна ця культура, і втрата  галузі стане великої втратою 
для всієї країни.

А.НЕМИРОВА.
На знімку:  М.СТЕПАНЦОВ  з майстрами Є.ПРИ-

ХОДЬКО та О. МАКЛЮК на льоновому полі.

УРОЖАЙ – 2013

о під льонові площі  
Х і і і

Серпневі  роси – на якісну льонотресту

11 липня міському голові А.І.Богдану зателефонува-
ла жителька міста О.П.Зубенко і повідомила, що на городі 
сусідів по вулиці Пушкіна при обробітку ділянки потужним 
плугом було вивернуто кам’яну брилу, яка виявилася над-
гробною плитою ХІХ століття.

ЧИ  Є  МОГИЛА  НА  ГОРОДІ?
Яким чином пам’ятник опинився на городі під 

землею невідомо, тим більше, що на тому само-
му місці вже у післявоєнний час стояла дерев’яна 
хата. Це підтвердив ще один сусід П.П.Павлюк. Як 
попередні забудовники не помітили могильну плиту 
– лишається загадкою. Нині слід з’ясувати, чи є по-
ховання під брилою, і організувати перепоховання 
решток у разі їх виявлення.

А поки на городі лежить гранітна брила із золо-
ченими буквами, які вказують: «Здесь погребено 
тело Елены Олександровны Поляковой, родившей-
ся в 1819 году 15 мая, скончавшейся в 1885 году 11 
марта».

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімках: А.БОГДАН та О.ЗУБЕНКО біля за-
гадкової надгробної плити; напис на граніті. 

РЕЗОНАНС

Видати нарис 
окремою книгою

Щоразу, розгортаючи вашу газету, я спочатку шукаю публікацію 
нашого журналіста М.К. Єрмоленка «Життя. Подвиг. Безсмертя.» — 
про Героя  Радянського Союзу, нашого земляка, уродженця села 
Кусеї Володимира Полікарповича Симонка. Написано з високою 
життєвою силою, документально, правдиво, просто, доступно. 
Читач ніби разом з автором переноситься у  далекі воєнні часи, 
відчуваючи те, скільки наш народ вистраждав, скільки війна забрала 
людських життів, скільки понівечила  доль, і як достойно і героїчно 
билися з фашистами наші солдати.

Мені військово-патріотична тематика завжди близька. Може, 
тому, що війну я бачив дитячими очами і разом із дорослими 
вболівав за все, що  твориться навкруги. Наше село на півдні України 
знаходилося неподалік від річки Молочної  у Запорізькій області. На 
цій річці німці зробили укріплення, щоб не допустити звільнення 
нашими військами Криму.  Про цей епізод війни Г.К.Жуков у своїх 
мемуарах так писав: «4-й Український фронт розгромив ворога на 
річці Молочній,  успішно просунувся уперед і зайняв плацдарм на 
Перекопському перешийку,  замкнувши у Криму німецькі війська.». 
Але за цим коротким повідомленням стояло кілька місяців тяжких 
кровопролитних  боїв з великими втратами з обох сторін. І ось, 
будучи ще дитиною, чув  розриви снарядів, гул літаків,  бачив 
яскраві промені прожекторів у нічному небі, пожежі.  Я не міг все це 
усвідомити,  думав, що все життя так і буде проходити у відлунні боїв. 
І коли все скінчилося, фашистів відкинули і настала тиша. Пізніше, 
мені, вже підлітку, все снилися цілі армади літаків у нічному небі. І 
ставало страшно… Мабуть тому, що я  по-дитячому відчув дихання 
війни.  Мені  дуже близька військова тема, бо сприймаю її з болем. 

І коли я прочитав у газеті, що публікація нарису закінчилась, 
став докоряти собі за те, що не зумів зберегти усі газети, де його 
було надруковано. Чимало сторінок напрацьовано  журналістом 
М.К.Єрмоленком,  зібрано багато фотознімків, документальних 
матеріалів із життя В.П.Симонка і жителів Городнянщини. І мені 
здається, що непогано було б надрукувати цей нарис, поєднавши 
усі публікації в одну книгу.

Жителі Городнянщини мають пам`ятати  героїв-земляків і 
пишатися ними. 

 В.ДЕГТЯРЕНКО.
Пенсіонер, м.Городня.

ДОСВІД – ЮНОСТІ

З шаблею, нагайкою і кулешом
20 липня делегація козаків на чолі 

з отаманом Городнянського Свято-Ми-
колаївського козацького полку Олек-
сандром Лукашем відвідала літній та-
бір для дітей-сиріт у с.Бігач Менського 
району.

Отаман полку в актовому залі 
розповів дітям про історію  козацтва 
на Україні, Чернігівщині і, зокрема, Го-
роднянщині, про організацію і діяль-
ність сучасного Городнянського Свя-
то-Миколаївського козацького полку. 

Під час розважальної програми хо-
рунжий полку Василь Оладько провів 
змагання з гирьового спорту, перетя-

гування канату, підтягування на пере-
кладині. Особливе захоплення  у вихо-
ванців викликали змагання по стрільбі 
з пневматичної зброї, яке проводили 
отаман О.Лукаш, начальник штабу І.
Грецький та вихователь табору, підхо-
рунжий О.Найдьон. Не меншу цікавість 
викликала у дітей можливість потрима-
ти у руках  справжнісінькі шаблю ота-
мана, пернач, нагайку.

Поважне журі підбило підсумки 
змагань. І хоч переможців та призерів 
було визначено, нагородження їх вирі-
шили перенести на свято першого 
дзвоника, де пануватиме урочистий 

настрій. Нагородження проводитиме 
отаман О.І.Лукаш.

Ну яке ж козацьке свято без ку-
лешу? Його для дітей і гостей табору 
готували козаки В.Оладько та О.Ба-
бінець. Радощам і емоціям у дітей не 
було меж.

А козаки висловили подяку заступ-
нику директора табору В.Коровіну та 
вихователю О. Найдьону за допомогу у 
проведенні заходу.

І.ГРЕЦЬКИЙ.
Начальник штабу 

Городнянського Свято-
Миколаївського козацького полку.

ЖНИВА – 2013. У районі триває збирання врожаю зернових культур. У сільгосппід-
приємствах впорано хліба на 40% площі. Поки що з гектара в середньому виходить по 
21,5 центнера зерна. Почалось збирання вівса. На черзі – пізні зернові культури.
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Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

Москва – инте-
ресный город. 
Сложный, упря-

мый, чрезмерно – элитар-
ный, самоуверенный, сытый 
и голодный водночасье. 
Мудрый и наивный. Ее на-
вязчивая идея быть пупом 
земли смешно выглядит в 
глазах людей думающих. 
Здесь, гуляя в парке имени 
Максима Горького, думаешь 
о том, что в России так мало 
стало добра. Не потому, что 

она стала излишне заполитизированной, не потому, что, 
Храм Христа Спасителя разрушив, соорудили бассейн, кой, 
впрочем, вновь порешили и воздвигли тот же Храм… Это – 
Москва.

О ней ли в этих «Осколках» речь? Отнюдь. Здесь творит 
чудо люд творческий. Во многом – представителями моей 
страны – Украины.  Это и поэты, художники, музыканты, 
певцы, рабочие, в конце концов… Москва.

Я иду не спеша в редакцию самого  молодежного жур-
нала «Юность», где печатались в свое время и Лев Ошанин, 
и Юрий Рыбчинский, и Василий Белов, и… Ой, так много 
дала «Юность» людей талантливых миру. Спасибо ей! Вот 
и иду в юность. Встреча у меня там. С Виктором Платоно-
вичем Коркия, великолепным поэтом, который пообещал 
мне знакомство с Вероникой Долиной, который сказал, что 
о моей поэзии надо говорить долго и страстно и пообещав-
шем, что разговор будет  не из приятных. Прихожу, слушаю, 
молчу, не соглашаюсь.  В кабинет входит элегантный чело-
век с проседью… Глаза его добры, костюм изыскан, руки – 
слегка встревожены. По обычаю, принятом у кавказцев, мы 
поднимаемся, приветствуя вошедшего старшего.

– Я услышал, Виктор, что у тебя гость из Киева? – во-
прошает Андрей Дмитриевич. – Как беседа?  

– Мудра, шеф. – отвечает Коркия. (Кстати, отыщите его 
стихи в Интернете. Достойно.).            

– Тогда давайте знакомиться.  – Андрей Дмитриевич 
протягивает руку. Она нежна и сильна. – Позвольте и мне с 
вами поговорить?

Я ошеломлен. Ведь в редакционном задании было за-
планировано интервью именно с Андреем. Но рассчиты-
вать на него было очень мало шансов. Занят Человек чрез-
вычайно. И вот… Мы входим в кабинет Главного редактора, 
где я был лишь дважды, когда Валентин Петрович Катаев, 
предшественник Андрея Дмитриевича, спорил со мною, 
начинающим тогда журналистом, о том, что движителем 
творчества есть… Стоять! Это вы еще прочитаете. Обяза-
тельно.

Мы пъем хороший кофе, говорим о литературе, я с по-
зволения Андрея Дмитриевича включаю новенький магни-
тофон «Маранц», и вдруг…

– Я Вам прочту новые стихи. Записывать не надо. Вы 
поймете, почему. Не время им сейчас звучать. Страна та-
кая. Вернее, руководители не те. Им Он не нужен. Потому и 
назвал стихи просто – «Черный лебедь». О ком? Вы пойме-
те… Вы - соц - кий….

Андрей читает полушепотом, у меня слезы внезапно ка-
тятся по щекам и я… включаю незаметно магнитофон в ре-
жим – «Запись». Нечестно. Но так нужно. Потом, по приезду 
в Киев, я готовлю очередную программу «Вечерней студии» 
радиостанции «Молодая гвардия», где Заслуженный артист 
Украины Вячеслав Сланко читает «Черного лебедя»… Я 
текст снял на белые листы и не показал  стихи цензору.  Ну, 
думаю, завтра начнется…

И таки началось. Выговор с занесением, партийное 
взыскание, лишение месячной премии, уйма писем от слу-
шателей и…  благодарные  телефонные звонки. Ими живу 
доныне. И все? Конечно же,  нет. Потому, что есть Он – Ан-
дрей Дмитриевич Дементьев. Человек, живущий в думах о 
будущем? Нет. О душах наших. Думающий о Памяти, о Сме-
лости, о Любви, о Вере… Продолжать ли синонимический 
ряд? Конечно же, продолжать. Но в иных «Осколках». Еще 
встретимся!

Андрей
Нещодавно медпрацівники району під-

били підсумки роботи по наданню медичної 
допомоги населенню району в І півріччі. Про 
це – наша розмова із заступником головно-
го лікаря Г.Є.ШАПОВАЛОВОЮ.

– Галино Євгенівно, як можна охарактеризувати 
стан здоров’я мешканців Городнянщини?

– Згідно статистичних даних, у нашому районі на поча-
ток року проживало 29 882 громадян. З них у місті – 12 520, 
у сільській місцевості – 17 362. Працездатних громадян на-
лічується 16 948. За півроку народилось 135 дітей, померло 
343 жителі. У нас виріс показник смертності у працездатно-
му віці: померло на 14 громадян більше. Передчасно люди 
ідуть із життя насамперед через травми, серцево-судинні 
захворювання та новоутворення. Але із 14 померлих у пра-
цездатному віці 8 пішли з життя через пневмонії. Це не той 
випадок, коли медицина безсильна. Тобто це люди певного 
контингенту, які не звертаються до лікарень і не мають імуні-
тету – здебільшого ті, хто зловживає алкоголем.

– Які хвороби найбільше нам дошкуляють?
– На першому місці -- серцево-судинні захворювання. 

Тільки за перше півріччя у районі трапилось 20 інсультів. Ще 
– ендокринологічні захворювання, особливо цукровий діа-
бет. Сьогодні у нас на обліку таких хворих 630. За шість мі-
сяців нинішнього року виявлено 52 випадки захворювання. 
Збільшилось онкохворих -- за півроку –  52. У минулому році 
за такий же період було виявлено 37. Хоча тут слід зазначи-
ти, що більше їх стали виявлятись на ранній стадії, коли хво-
роба піддається лікуванню. Сьогодні на обліку знаходяться 
639 онкохворих. Найбільше випадків раку молочної залози, 
легень та шкіри.  

– А яка ситуація із захворюваністю на туберкульоз?
– Вона стабільна, залишається на рівні минулого року. 

За шість місяців виявлено і взято на облік 9 хворих з діагно-
зом туберкульозу. За цей же час від нього ж померло 2 лю-
дини. Скажу, що ця хвороба перш за все вражає  громадян, 

які ведуть асоціальний спосіб життя. Як і ВІЛ. Сьогодні у ра-
йоні офіційно зареєстровано 52 ВІЛ-інфікованих, з них троє 
дітей. Діти отримали свою хворобу від інфікованих матерів, 
26 громадян – через вживання наркотичних речовин ін’єк-
ційним шляхом, 23 – статевим шляхом.

– Що можна сказати про профілактичні щеплення?
– Через постійне недоотримання вакцини план щеплень 

по району дітей до року проти дифтерії, кашлюку, правця за 
сім місяців виконано тільки на 27,3 %. Через відсутність ту-
беркуліну план обстеження дітей на туберкульоз виконано 
лише на 14,5%. Це дуже болюче і нагальне питання, яке ви-
рішити на районному рівні неможливо.

– Чи збільшилась кількість звернень громадян до 
лікарів?

– Так. Більш, ніж на дві тисячі у порівнянні з першим 
півріччям минулого року. Але зменшилась кількість пролі-
кованих у денних стаціонарах, а число пролікованих вдома 
збільшилось.

– Наскільки сьогодні медицина району здатна ре-
ально надати допомогу хворим громадянам?

– Всі названі показники – це оцінка стану здоров’я на-
селення і діяльності закладів охорони здоров’я. Звичайно, 
медицина – та галузь, яка покликана стояти на сторожі здо-
ров’я громадян. Але не слід забувати, що на 50 відсотків 
здоров’я кожного з нас залежить від самої людини, тобто 
від способу її життя. А це і харчування, і фізична активність, 
і відмова чи залежність від шкідливих звичок, і своєчасність 
звернення до лікарів та дотримання всіх їхніх рекомендацій. 
Тільки на 20 відсотків наше здоров’я залежить від навколиш-
нього середовища, на 20 – від генетичних факторів і лише 
на 10 – від медичного обслуговування.  А в таких умовах, як 
сьогодні знаходиться вітчизняна система медичного обслу-
говування, зрозуміло, що ефективність її примушує бажати 
кращого. Тим не менше, медичні працівники робили і будуть 
робити все від них залежне, турбуватимуться про здоров’я 
громадян, але  кожному з нас найбільші надії слід покладати 
на оті 50 відсотків, на власний потенціал, тобто намагатися 
жити так, щоб запобігти будь-яким хворобам.

Спілкувалась С.ЧУГАЙ.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Від кого залежить наше здоров’я

У сучасному суспільстві, сформованому із країн колиш-
нього СРСР, громадяни виявились не готовими відсортувати 
поняття справжніх цінностей від відвертого бруду. Напевне, 
так сталося тому, що ця спільнота в результаті спотвореної 
демократії отримала ззовні інформацію не найкращої яко-
сті, зате у великих обсягах.

Це проявляється на кожному кроці, але я хочу торкнути-
ся культури, а саме фотомистецтва. Свого часу фотограф 
Анрі Картьє Брессон, визнаний кращим у світі фахівцем 
своєї справи у 20 столітті, дав коротке, але, на думку мисте-
цтвознавців, найточніше визначення: „Фотографія – це до-
кументальність, дійсність, реалізм”. Фотографія – це перш 
за все документ, який відтворює реальне життя, це зафіксо-
ваний шматочок дійсності.

Якщо подивитися в Інтернеті рейтинги фотознімків  
згідно голосування глядачів, то найбільша кількість голосів 
зазвичай віддається зображенням голого тіла, на другому 
місці – сцени жорстокості, насильства, далі – примітивні по-
становки з натяком на жарти і т.д. І лише на професіональ-
них сайтах можна побачити художній портрет, чудове фото 
з весілля, шикарний пейзаж, жанровий знімок. Навіть сло-

во „фотографія” витіснене з нашого вживання банальним 
„фотка”. 

Якість фоторобіт сьогодні у суспільстві споживачів обу-
мовлюється не художньою складовою, унікальністю, а кіль-
кістю „прикольних фоток”. Особливо це відчувається в неве-
ликих населених пунктах – таких, як наша Городня.

За останні майже чотири роки мого перебування на ма-
лій батьківщині мені доводилось фотографувати весілля та 
інші урочистості. Що дивно – люди не хочуть бути унікаль-
ними, індивідуальними особистостями. Краще бути таким, 
як усі. Туди ідемо, куди всі, туди, куди всі, їдемо, позуємо... 
Якщо пропонуєш змінити традиційний сценарій, на тебе по-
глядають, як на дивака. За весь час моєї роботи у Городні 
був замовлений лише один художній весільний портрет. А 
згадайте фотографії на стінах хатин наших бабусь...

Шановні земляки! Озирніться довкола! Кожен з вас – 
людина, єдина по своїй суті. Особистість. Індивідуальність. 
Збережіть себе  у собі, у музиці, фотографії, культурі і т.д. 
Список безкінечний. Учіться і учіть, виховуйте себе і своїх 
близьких. Чого навчати? Красі! А краса, як відомо, врятує 
світ.

В.ФАЄВЦОВ.
Фотохудожник. 

ЛИСТИ ЧИТАЧІВ

Красу треба розуміти і навчатися цьому

Лісівники району підбили підсумки шкоди, заподіяної 
буревієм, який „прогулявся” північною частиною району у 
ніч з 19 на 20 липня.

За попередніми підрахунками, ДП „Городнянський лісго-
сп” отримало збитків на суму 10 тисяч гривень. Це приблиз-
на вартість деревини, яку поламало вітром в лісових угіддях 
Староруднянського лісництва поблизу с.Сеньківки.

Не обійшлося і без втрат у ДП „Городнярайагролісгосп” 
– тут втрачено лісу на 6,6 га по Ільмівській сільраді та 6,4 га 
– по Мощенській. Найбільше постраждали угіддя Щорсько-
го райагролісгоспу.

На знімку: такої шкоди наробило у лісі.

Збитки підраховано
ПІДСУМКИ СТИХІЇ

СЛУЖБА 102 ПОПЕРЕДЖАЄ

Не жартуйте!
Нагальною стала  нині в Україні проблема хибних ви-

кликів, які перешкоджають розкриттю реально вчинених 
злочинів, заважають оперативно реагувати на правопору-
шення. Адже працівники міліції реагують на кожен виклик, 
а, виїжджаючи на хибні дзвінки, вони марнують час тоді, 
коли комусь дійсно потрібна допомога. 

Отож перш, ніж звертатися до міліції з подібними жар-
тами, слід згадати про можливі наслідки. Адже згідно 259 
статті КК України  такі витівки караються штрафом від 
п`ятидесяти до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян або арештом на строк до шести місяців, або об-
меженням волі на строк до п`яти років, а повторне подібне 
діяння, особливо якщо воно спричинило  тяжкі наслідки, -- 
на строк від двох до семи років. 
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:

- 1-кімнатна квартира по вул. Волковича, 35/2. Газ, 
вода. Тел.: 2-35-07, 096-8587382.

- 1-кімнатна квартира в центрі. Тел.: 2-75-26, 063-
2710634.

- 3-кімнатна квартира в центрі. Тел. 066-3611003.
- будинок 80 м. Є землі 17 соток, газ, вода, погріб, 

госпбудівлі. Тел. 2-18-17.
- будинок по вул. Шевченка з ремонтом. Є вода. Тел. 

067-3394536.
- сарай у відмінному стані. Тел.: 096-1879954, 097-

8372531.
- меблі колишнього вжитку. Недорого. Тел.: 2-27-76, 

096-1797478.
- колишнього вжитку, недорого: сервант, письмові 

столи, шафа 3-дверна, килими, доріжки, ковдра на 
сінтепоні, цегла червона і біла. Тел.: 096-1878848, 2-17-
71.

- цегла червона, вогнетривка, колишнього вжитку.  
Зруб будинку, вагончик будівельний. Тел. 067-1583819.

- корова у с. Мощенці. Тел. 068-1526131.
- гарну дійну корову віком 7 років; спокійну, хорошу 

кобилу віком 5 років. Недорого. Тел. 068-1012868.
- молода корова. Тел. 098-3983571.
- в’єтнамські поросята віком 6-10 місяців. Тел. 067-

3185544.
- кінь робочий. Тел. 098-8417083.
- дрова-обрізки. Доставка. Тел.: 067-1908775, 095-

5321251.
- солома в тюках з доставкою. Тел. 096-9818555.
- автомобіль ВАЗ-2109, 1991 р.в. Тел.: 097-7670364, 

063-1738638.
- автомобіль ВАЗ-21112, 2006 р.в., в гарному стані. 

Тел. 097-6369429.
- трактор ЮМЗ-6, 1984 р.в., у гарному стані, та облад-

нання до нього. Тел. 067-1294346.
– металопластикові вікна, двері, рами від майстра. 

Роблю швидко, якісно і дешево. Передоплати не беру! Виїзд 
на район безкоштовно. ПП Орлов А.І. Тел. 067-9448017.

– вікна, двері, балкони, ролети, москитні сітки і т.д. 
Тел.: 093-7879291, 937-310.

— 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.

КУПЛЮ:
– корів, ко-

ней. Дорого. Пе-
ревезення. Тел.: 
2-25-62, 096-
3403112.

ЗНІМУ:
- квартиру 

або будинок. 
Тел.: 063-4425770, 
050-0804811.

- квартиру. 
Тел.: 097-3878188, 
093-1000301.

Потрібні ро-
бітники для фар-
бування приват-
ного будинку. 
Тел. 066-7742452.

4 серпня  півроку світлої пам’яті 
дорогого і люблячого сина

БЕБКА 
Михайла Івановича

2.06.1995 р. – 4.02.2013 р.
Тот день, когда твой взор погас
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днём для нас
И с ним не сможем мы  смириться.

Сумуючі: мама, батько, 
брат і рідні.

3 серпня – рік світлої пам’яті 
ЗАЯЦ 

Анни Іванівни
21.07.1923 р. – 3.08.2012 р. 

Без тебе так гірко і важко на світі
І сонце не так зігріва.
Пішла із життя ти у вічну розлуку,
Для нас залишилась журба...

Сумуючі рідні.

6 серпня – 7 років світлої пам’яті 
мого синочка

КИСЕЛЯ 
Володимира Миколайовича
6.08.1969 р. – 6.08.2006 р.

Ты много в жизни суетился,
В могиле свой покой нашел,
Зачем ты меня осиротил?
Зачем ты рано так ушел?

Вічно сумуючий батько.

5 серпня – 3 роки світлої пам’яті  
ПАРУБЕЦЬ (Санітар) 

Надії Вікторівни
3.02.1951 р – 5.08.2010 р.

Будет осень и будет весна,
Расцветут тополя и березы.
Только с нами не будет тебя
И не высохнут горькие слезы.

Люблячі тебе рідні.

5 серпня – 10 років світлої пам’яті 
нашого дорогого сина, брата та батька

ШАНОЙЛА 
Володимира Михайловича
5.03.1962 р. – 5.08.1993 р.

Мечтаем мы, что придет тот час,
Когда войдешь ты в дом и снова улыб-

нешься...
Но почему-то жизнь не  пощадила нас
И больше к нам ты не вернёшься.
В глаза твои нам не взглянуть
И жизнь твою нам не вернуть.
Ушёл от нас ты очень рано,
Остались в сердце боль и рана.

Вічно сумуючі рідні.

Батьки, учні та вчителі 11-В та 9-А класів міської школи 
№2 глибоко сумують та висловлюють співчуття Решетняку 
Олександру та Решетняк Катерині з приводу передчасної 
смерті матері.

Виконком Дроздовицької сільської ради сумує з приводу 
смерті члена виконкому

ГРЕБІННИК Валентини Михайлівни
і висловлює співчуття сім‘ї покійної.

Розпродаж японських скутерів б/в  та нових мопедів
«Альфа», «Дельта», «Актив». Низькі ціни. Т. (067)3787277.

ПРОДАМ ВАЗ-2108, 1986 р.в. та ВАЗ-2109 червоного ко-
льору в оригіналі. Т.: (096)7331053, (063)5772551.

ДОРОГО купуємо корів, телят, коней. Доріз цілодобово.
 Т.: (068)5357253, (096)5210354.

Відповідальність за порушення антикорупцій-
ного законодавства, види, розмір стягнення

Закон України передбачає кримінальну, адміністра-
тивно-правову, цивільно-правову та дисциплінарну від-
повідальність за вчинення корупційного діяння.  

Кодекс про адміністративні правопорушення доповнено 
главою 13-а “Адміністративні корупційні правопорушення”. 
Статтею 172-2 передбачена відповідальність за порушен-
ня обмежень щодо використання службового становища”. 
Статтею 172 –3 “Пропозиція або надання неправомірної ви-
годи”  ( частина перша – штраф від 50 до 150 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно 
одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру, 
частина друга – штраф від 150 до 500 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян). Стаття 172-4 “Порушення об-
межень щодо сумісництва  та суміщення з іншими видами 
діяльності “ у частині першій санкціонує штраф від 50 до до 
125 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з кон-
фіскацією отриманого доходу від підприємницької діяль-
ності чи винагороди від роботи за сумісництвом, частина 
друга – накладення штрафу від 100 до 200 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу від 
такої діяльності. Стаття 172-5 “Порушення встановлених за-
коном обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) вста-
новлює відповідальність у вигляді накладення штрафу від 
50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної виго-
ди матеріального характеру (частина перша) та накладення 
штрафу від 150 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (частина друга). 

Статтею 172-6 встановлено відповідальність за пору-
шення вимог фінансового характеру, що передбачає  штраф 

від 10 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
. Стаття 172 –7 “Порушення вимог щодо повідомлення про 
конфлікт інтересів” санкціонує штраф від 10 до 150 неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 172-8 “Не-
законне використання інформації, що стала відома особі у 
зв”язку з використанням службових повноважень”, перед-
бачає накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. За невжиття заходів щодо про-
тидії корупції стаття 172-9 санкціонує накладення штрафу 
від 50 до 125  неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян.

Посилено кримінальну відповідальність за: службове 
підроблення, службову недбалість, отримання хабара, про-
позицію або дачу хабара, провокацію хабара або комерцій-
ного підкупу.

Встановлено кримінальну відповідальність 
за:

- комерційний підкуп службової особи юридичної 
особи приватного права та підкуп особи, яка надає публічні 
послуги (санкції – залежно від обставин злочину);

- зловживання повноваженнями особами, які нада-
ють публічні послуги – аудитором, нотаріусом, оцінювачем, 
експертом, арбітражним керуючим, незалежним посеред-
ником, членом трудового арбітражу, третейським суддею 
(арешт до 6 місяців або обмеження свободи до 3 років, а 
при тяжких наслідках – позбавлення волі на термін від 5 до 8 
років);

- зловживання повноваженнями службовою особою 
(штраф від 100 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або арешт до 3 місяців, а при тяжких наслідках – 
штраф від 400 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або позбавлення волі від 3 до 6 років);

- перевищення повноважень службовою особою 
юридичної особи приватного права (обмеження/ позбав-
лення волі на строк до 3 років, а при тяжких наслідках – поз-
бавлення волі до 7 років);

- зловживання впливом (покарання – позбавлення 
волі на термін від 3 до 8 років з конфіскацією майна);

- незаконне збагачення (штраф від 500 до 1000 нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження 
волі до 2 років, а при особливо великих розмірах – позбав-
лення волі на термін від 5 до 10 років).

Цивільно-правову відповідальність за вчинення коруп-
ційних правопорушень державний службовець або інша 
особа, уповноважена на виконання функцій держави, зо-
бов‘язані нести, наприклад, у разі заподіяння ними фізич-
ної, моральної або майнової шкоди фізичним і юридичним 
особам та в інших випадках.

Матеріальну відповідальність особа, уповноважена на 
виконання функцій держави, у разі вчинення нею корупцій-
ного правопорушення, може нести у разі, якщо, наприклад, 
це правопорушення пов”язане із заподіянням шкоди уста-
нові зайвими грошовими коштами. 

При цьому слід зазначити, що як цивільно-правова, так і 
матеріальна відповідальність за корупційні правопорушення 
є додатковими видами відповідальності.

Щодо дисциплінарної відповідальності за вчинення ко-
рупційного діяння, то після закінчення розслідування від-
повідним державним органом (посадовою особою) не може 
бути прийняте рішення про застосування до винного іншого 
вигляду дисциплінарного стягнення, окрім звільнення з по-
сади, оскільки останнє передбачено як єдино можливий вид 
дисциплінарного стягнення за корупційні правопорушення.

В.ЧЕРНЕНКО.
Начальник районного управління юстиції.

КОРУПЦІЯ: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСИЛЕНО

3 серпня – 40 днів світлої пам’яті любого 
чоловіка, батька, дідуся і брата

ЛАХНЕКО Леоніда Олексійовича
25.03.1964 р. – 25.06.2013 р.

Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами,
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.
Любим. Помним. Скорбим.

Сумуючі рідні.

 ДПІ ІНФОРМУЄ

Підсумки декларування
Добровільне декларування своїх доходів – це демон-

страція взаємної довіри та партнерських відносин між 
платниками податків та державою. Декларуючи доходи та 
сплачуючи податки, громадяни роблять свій індивідуальний 
внесок у добробут своєї держави. Кожен громадянин має 
розуміти свої зобов’язання перед державою і зобов’язання 
держави – перед ним.

Станом на 30 липня 2013р. до ДПІ у Городнянському 
районі Головного управління Міндоходів у Чернігівській об-
ласті подано 409 декларацій про майновий стан і доходи. 
Громадянами було задекларовано дохід в сумі 3504,7тис.
грн., підлягає сплаті податку на доходи фізичних осіб - 158 
тис. грн. 

Рівень минулого року перевищено на суму 36,4 тис.грн., 
яка підлягає сплаті до бюджету, залучено більше на 20 де-
кларацій. 

По видах доходів, що були задекларовані громадянами, 
найпоширенішими були доходи від надання нерухомості в 
оренду, отримання спадщини, продажу сільськогосподар-
ської продукції, надання послуг по обробці земельних діля-
нок.

Декларувати свої доходи та сплачувати податки – це 
престижно та природно!

О. ЛУКАШЕНКО.
Перший заступник начальника Держподатінспекції у 

Городнянському районі. 

Кішка, що заблукала
У квітні, коли ще на дворі  не панувала весна, до нашого 

двору біля шестиповерхівки приблукала кішечка чистої 
персидської породи. Знесилена та зморена голодом.  
Хребці можна було порахувати , як ми рахуємо місяці 
по кісточках на кулаках. Кішка, ледве човгаючи на своїх 
волохатих, скуйовджених лапках, знайшла притулок у 
нашому дворі.

Вона була настільки голодна, що  ковтала кістки, 
викачанні у піску. За ті чотири місяці, що жителі нашого 
двору доглядали кішку, вона одужала. Її привели в охайний 
вид, відгодували, на мордочці  нарешті з’явились емоції. Ми 
прийшли до висновку, що до цього кішка  мала дім. Вона 
привчена до лоточка, не боїться звуків душу , пилососу та 
фену. Та нас тривожить те, що тварина зовсім не має тями 
ховатися від дощу та граду, як інші вуличні коти,  ніч і день 
не відходить від під’їзду, немовби має надію, що в неї знову 
буде домівка. 

Я хочу звернутися до попередніх господарів: якщо вони 
загубили та не можуть знайти свою улюбленицю, або до 
людей, які в лиху годину залишились самотніми: принесіть 
щастя собі та хоча б одній безпритульній душі, доки зима її 
не згубила. Звертатись можна по телефонах: 0932737987 
або 2-41-86.

А.БОНДАРЕНКО.

НАМ ПИШУТЬ



"НОВИНИ  ГОРОДНЯНЩИНИ" – 
міськрайонна газета Городнянського району Чернiгiвсь-
кої областi.
Реєстрацiйне свiдоцтво 
ЧГ №305 від 16.04.2004 р.
СПІВЗАСНОВНИКИ:  трудовий колектив редакції газети, 
Городнянська районна та міська ради, райдержадміністрація. 
Видавець – редакція газети.

Газета виходить раз на тиждень: 
у  суботу.
Передплатний iндекс – 61453.
Тираж у серпні              – 4386. 
Друк офсетний, обсяг – 1 друк. 
аркуш.
Газета набирається i верстається 
комп’ютерним способом у Городнi, 
вiддрукована у ПАТ ПВК «Десна» 
(м. Чернiгiв, проспект Перемоги, 
62).

Відповідальність за достовірність 
фактів, цитат, власних імен, географіч-
них назв, інших даних та реклами не-
суть автори публікацій та рекламодав-
ці. Редакція залишає за собою право 
редагувати або скорочувати тексти. 
Точка зору авторів може не співпадати 
з позицією редакції.

Редакція не зобов’язана відповіда-
ти на листи або пересилати їх в інші ін-
станції.

АДРЕСА РЕДАКЦIЇ:
15100,  м. Городня,  вул. Ленiна, 10.
Телефони: редактора – 2-12-70, 
кореспондентiв – 2-12-95, 
з питань реклами – 2-47-00.

E-mail:  novgor@bigmir.net

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.

КУПЛЮ: телят, корів, коней, лошат,   
  свиней. (Доріз цілодобово). 

Тел.:  098-9842336, 067-8452878. 

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ, СВИНЕЙ.
Доріз цілодобово. Перевезення. 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. 

Купуємо дорого телят, корів, свиней. 
Доріз цілодобово.  

Тел.: 096-1027022, 096-4294006.

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

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

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

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

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

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

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

ПРОДАМ КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК. 
Без посередників. Доступні ціни. 

Тел.: 097-8886183, 066-9333155, 093-6211312.

Вікна, двері від виробника за найнижчими цінами. 
Доставка, монтаж, замір безкоштовно.

Тел.: 063-8688126, (0462) 611-226.

КАПИТОШКА
магазин товаров для детей

Мы дарим вам
СКИДКИ до

Акция действует с 10.08.2013г. по 31.08 2013 г.
г.Городня, ул. Ленина, 4. Тел. 093-4367401.

-30%ы ддарим вамМы ддарим вам
Нам 3 года

3 серпня святкує свій ювілей наш любий і шановний 
батько і дідусь Віктор Михайлович ЛУДАНИК.

Мой дедуля дорогой,
Мы гордимся все тобой!
И скажу я по секрету:
Лучше нет на свете деда!
Буду я всегда стараться
На тебя во всем равняться!

Люблячі: Дочка Юлія та онук 
Богдан.

Сьогодні святкує свій 50-річний 
ювілей наш любий чоловік і батько Ві-
ктор Михайлович ЛУДАНИК з Городні.

С днем рождения, наш милый,
С днем рожденья, дорогой!
Будь всегда-всегда счастливым
И веди всех за собой!
Вот исполнилось отныне
Пятьдесят достойных лет,
Волосы чуть-чуть седые,
Ну а старости всё нет!
Ты ведь духом парень юный,
Озорной и молодой,

Позитивный, незанудный,
И всегда такой родной!
От души тебе желаем:
Процветанья, долгих лет,
Любим, ценим, уважаем,
Ведь тебя прекрасней нет!

З любов’ю: дружина та діти.

Сьогодні святкує свій 50-річний ювілей наш дорогий 
син та брат Віктор Михайлович ЛУДАНИК з Городні.

Крок за кроком, рік за роком –
Й 50 тобі вже років.
П’ятдесят --  це не старості свято,
Хай же серце працює завзято!
П’ятдесят – це як зустріч з зорею,
Тож завжди молодий будь душею!
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба.
Усі ми тебе любим, усі поважаєм,
Щастя й достатку бажаєм.
Хай Бог тобі силу й здоров’я дає,
Зозуля 100 років нехай накує!

З любов’ю: мати, батько, сестра та зять із Чернігова.

3 серпня святкує свій день народження наша люба до-
нечка і сестра Олена Василівна КОВАЛЕНКО із Городні.

Донечка рідненька! Зіронька ясна!
Ти цвіти трояндою, квітни, як весна,
Хай ніколи хмари сонця не закриють,
Хай завжди збуваються всі твої мрії,
Хай тобі стрічаються тільки добрі 

люди,
Хай везе в усьому завжди і усюди!
Ми тебе вітаємо, зичимо добра,
Донечка рідненька, зіронька ясна!
З любов’ю: батько, мама і сестра.

4 серпня святкуватиме свій день народження найкра-
ща в світі матуся, турботлива і лагідна бабуся та найдобрі-
ша теща і свекруха Галина Дмитрівна ДУДКО.

Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота.
Ми просимо з глибин сердець,
Щоб добрий Бог, щоб Бог отець
Вам щирого здоров’я дав 
І щоб сто літ він Вас оберігав.
Спасибі Вам за руки робочі,
За довгі недоспані ночі.
Тож зичимо Вам ще чимало прожити,
Щоб всіх нас на сторіччя могли запросити.

З повагою: дочки, зяті, син, невістка та онуки.

3 серпня святкує свій ювілей 
наша дорога людина – Валентина 
Іванівна ГАЙДУК з Конотопу. Ми ві-
таємо її.

У цей святковий день,
Коли настав твій ювілей,
Ми від душі усі вітаємо,
Здоров’я, радості бажаємо.
Хай Бог посилає тобі силу,
Хай доля дарує довгі літа,
А в серці довіку живе доброта.

З повагою друзі.

Потрібен заточник на пилорами. 
Тел. 097-1333007.РОБОТА

Чернігівський кооперативний технікум 
продовжує прийом документів на базі 11-ти класів 

на заочне відділення за фахом:
бухгалтер, товарознавець-комерсант, тех-

нік-технолог, а також на робітничі професії: кондитер, 
кухар, продавець без сертифіката зовнішнього тесту-
вання за співбесідою з української мови.

Прийом документів закінчується 20 серпня.
Адреса технікуму: м. Чернігів, вул. Горького, 3.
Телефони приймальної комісії: 77-85-82, 050-

4100196.

ФГ «Дубрава Н.М.» 

реалізує 
пшеницю насіннєву 

по ціні 2000 грн./т, 

солому в рулонах 

по 250 кг по ціні 100 

грн./рулон.

Телефони: 

097-5992777, 

097-5992799.

В магазині

«Танєчка і Ванєчка»
нова колекція

шкільного одягу,
а також

великі знижки
на попередні колекції та літній одяг і взуття!

Завжди чекаємо на вас!

«Шкільний ярмарок!»
Величезний 

асортимент канцтоварів, шкільних ранців та сумок

за низькими цінами!
Ми приготували для вас багато подарунків!
(павільйон біля магазину «Люкс»).

Запрошуємо 

всіх на 

Районний будинок культури 
запрошує на роботу інженера та ведучого дискотеки.
 Заробітна плата згідно штатного розпису.

Наше управління з розумінням сприйняло соціальні іні-
ціативи Президента України щодо  поліпшення піклування 
про дітей. На виконання постанови Кабінету Міністрів «Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбаче-
них у державному бюджеті для оздоровлення та відпочин-
ку дітей працівників агропромислового комплексу», наказу 
Міністра аграрної політики та продовольства України  «Про 
використання коштів державного бюджету для оздоров-
лення та відпочинку дітей працівників агропромислового 

комплексу у 2013 році» управлінням агропромислового ро-
звитку Городнянської райдержадміністрації була проведена 
відповідна робота по залученню дітей до відпочинку та оз-
доровлення.

Головний спеціаліст управління Т.І.Воробей із завзяттям 
та сумлінням  співпрацювала з різними установами, поса-
довцями, батьками дітей. Вперше за багато років держав-
ним коштом відпочили  35 дітей працівників агропромис-
лового комплексу. Це діти із Ваганичів, Великого Дирчина, 
Смичина, Макишина, Мощенки, Пекурівки, Деревин, Ільмів-
ки та Городні. Відпочинок було організовано в оздоровчому 
комплексі санаторного типу для дітей «Сонячний промінь», 
що знаходиться в м.Очакові Миколаївської області на узбе-
режжі Чорного моря, та дитячому закладі оздоровлення та 
відпочинку «Трембіта» Закарпатської області протягом 21 
дня. Було сформовано три групи для відпочинку в Очакові 
з різними строками заїзду. Кожну  супроводжував керів-
ник-вихователь,  який має  досвід роботи з дітьми та вищу 
педагогічну освіту. Завчасно були заброньовані квитки на 
поїзди для проїзду на відпочинок і додому.

14 дітей уже повернулись із відпочинку, а 21  -- ще відпо-
чиває. Щасливим враженням їх від моря, екскурсій та само-
го відпочинку немає меж. «От би у наступному році знов так 
відпочити!» -- вже зараз мріють  діти.

Т.ПРИХОДЬКО.
Головний спеціаліст з галузі рослинництва управління 

агропромислового розвитку.
На знімку: під час відпочинку на Чорному морі.

З городнянських лісів та ланів – на Чорне море


