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Шановні працівники будівельної галузі!
Щиро вітаємо всіх працівників будівельного комплексу з 

професійним святом – Днем будівельника.
Держава покладає великі надії на будівельну індустрію як 

один з головних індикаторів розвитку і стабільності економіки. 
Ваша практична діяльність – це реальний внесок в оновлення 
міст, селищ і сіл.   Активне впровадження новітніх технологій, 
використання сучасних  матеріалів, будівельної техніки та устат-
кування, вивчення й застосування останніх  досягнень світової 
науки дає поштовх для розвитку вітчизняного містобудування.

Бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров'я, успіхів, 
натхнення і благополуччя.

М. СИЛЕНКО.   М. ДЕМЧЕНКО.
Голова райдержадміністрації.  Заступник голови   

    районної ради. 

Шановні працівники ветеринарної 
медицини!

Щиро вітаємо вас з професійним святом - Днем праців-
ників ветеринарної медицини України.

Ваша наполеглива праця, високий професіоналізм та 
досвід є запорукою розвитку тваринництва та виробництва 
високоякісних і безпечних продуктів харчування на території 
району.

Маємо надію, що і надалі ви сумлінно будете виконувати 
поставлені завдання, сприяти зміцненню позицій вітчизняно-
го товаровиробника. 

Бажаємо вам і вашим сім'ям міцного здоров'я, родинного 
тепла, успіхів у всіх справах на благо України.

М. СИЛЕНКО.   М. ДЕМЧЕНКО.
Голова райдержадміністрації.  Заступник голови  

    районної ради. 

Доводиться іноді чути: ця структура 
виснажує землі району, бо сіє тільки вигідні 
культури — кукурудзу і соняшник, до того ж 
сильні отрутохімікати застосовує для захи-
сту рослин. 

Спершу і я був такої думки. Та переконав-
ся: ця оцінка щодо ПП «Городнянські аграрні 
інвестиції» явно хибна і йде від чуток, а точні-
ше — від незнання реальних речей.

Сьогодні це підприємство збирає вро-
жай озимих культур — пшениці і жита, яких 
посіяно трохи більше 1200 гектарів. Є ще 70 
гектарів ячменю. А під кукурудзою і соняш-
ником  зайнято по 1100 гектарів. Вся земля 
орендується на територіях восьми сільських 
рад.

Але, попри всю статистику, разом з інже-
нером-механіком підприємства І.М. Щерба-
ковим їдемо на поля, що поблизу Великого 
Дирчина. Тут ведеться збирання пшениці, а 

УРОЖАЙ-2013

точніше — виконується весь жнивний комп-
лекс робіт. Ігор Миколайович везе запчасти-
ни до зернокомбайна і задоволено розпові-
дає:

— Учора замовили запчастини, а сьогод-
ні вже одержали. Через «Нову пошту».

Він відзначає, що технічне обслуговуван-
ня техніки у корпорації «Українські аграрні 
інвестиції», куди входить і Городнянське ПП, 
налагоджено бездоганно і дуже оперативно. 
І це дійсно так. Потужний комбайн «Кейс-50-
88» не повинен простоювати. Він здатний за 
світловий день зібрати хліба на 35 гектарах, 
тож кожна година дорога. На такому ком-
байні працює механізатор з Дібрівного В.Г. 
Самохін. Освоїв його самотужки і не скар-
житься.

Інженер-механік додає:
— Сьогоднішній і вчорашній механізатор 

— це як небо і земля. Рівень знань у тих, хто 

на такій техніці працює, у сто 
крат вищий. А що стосується 
управління, то тут треба тільки 
правильно розпоряджатися, а 
точніше — маневрувати техні-
кою.

У підприємстві цього навчи-
лися. Змусила сама ситуація, 
бо ж поля розкидані по всьому 
району.

На полі працює ще один ім-
портний комбайн. Його орен-
дують. Поруч і протипожежна 
машина чергує: на звичайному 
автомобілі встановлено цис-
терну з водою і помпу. При пер-
шій потребі вона готова вико-
нати своє призначення. А весь 
жнивний комплекс «замикаєть-
ся» потужними тракторами з 
дисковими боронами, які готу-
ють поле до нового засіву.

— Ми на сьогодні володіємо 
правами на оренду землі майже 
на 7 тисячах гектарів, — розпо-
вів директор підприємства І.І. 
Кожушко. — Але використовує-
мо поки ще не всі площі, бо на 
багатьох масивах земля за ба-
гато років заросла чагарника-
ми. Вимушені розчищати, що й 
робимо зараз на полях Полісь-

кої сільради. Ми створили 52 робочі місця. 
У нас працюють механізатори та спеціалісти 
з Городні та сіл і, повірте, — вже склався ко-
лектив, який  хоче працювати. Є й пробле-
ми. Дуже складно зареєструвати договори 
оренди. Держава створила нестерпні умови 
щодо цього і періодично вносить зміни. Сьо-
годні нас обсіли різні перевірки, всі шукають 
якихось правопорушень. Але я скажу одне: 
все починається від  землі. І якщо ми взялись 
відновити геть запущені поля і вирощувати 
на них врожаї, то ніякі перевірки і прокурор-
ські наїзди значимість цієї справи не при-
меншать.

Від себе додам: ПП «Городнянські аграр-
ні інвестиції» – серед тих, хто конкретними 
ділами відроджує хліборобську справу Укра-
їни. Чернігівщина може виростити 3 мільйо-
ни тонн зерна. І городнянський вклад у цей 
ужинок повинен бути відчутним.

Л. ВАСИЛЬКО.

На знімках: на комбайні «Кейс-50-
88» працює механізатор з с. Дібрівно-
го В.САМОХІН; група учасників жнив 
— шофер хлібоприймального підприєм-
ства М.СВИРИДЕНКО, інженер-механік 
І.ЩЕРБАКОВ, обліковець М.МОЛОЙ-
КО та агроном Т.КОЛІНЬКО; а трактор 
«Кейс-магнум 315» довірили механізато-
ру з Великого Дирчина О.ЛАШУКУ.

Це підприємство – серед тих, 
хто конкретними ділами відроджує 

хліборобську справу України
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У громадські приймальні на Чернігівщині до 
мене, як народного депутата України, постійно 
надходять звернення громадян із запитаннями 

стосовно отримання компенсації втрат від 
знецінення грошових заощаджень . Враховуючи 

актуальність зазначеного питання та його 
включення до переліку соціальних ініціатив 

Президента України Віктора Федоровича 
Януковича, я вирішив дати розгорнуту відповідь 

на сторінках вашої районної газети, щоб 
безпосередньо донести інформацію до людей.

Інфляція національної валюти на початку 90-х років, коли 
споживчі ціни зросли в тисячі разів, стала причиною знеці-
нення грошових заощаджень населення України, і з метою 
компенсації Верховна Рада України 21 листопада 1996 року 
прийняла Закон № 537/96-ВР «Про державні гарантії від-
новлення заощаджень громадян України» (далі – Закон).

Згідно із статтею 1 цього Закону, держава взяла на себе 
зобов’язання щодо компенсації громадянам України втрат 
внаслідок знецінення грошових заощаджень, розміщених у 
період до 2 січня 1992 року в установи Ощадбанку СРСР та 
державного страхування СРСР, що діяли на території Украї-
ни, а також у державні цінні папери: облігації Державної ці-
льової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної 
внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казна-
чейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадбанку СРСР.

Чинність цього Закону поширюється також на іноземних 
громадян та осіб без громадянства, які станом на 2 січня 
1992 року мали заощадження в установах Ощадбанку СРСР 
та державного страхування СРСР, що діяли на території 
України.

Відповідно до статті 6 Закону кошти для компенсації за-
ощаджень громадян визначаються в Державному бюджеті 
України окремою статтею. Порядок проведення компенса-
ційних виплат, у тому числі перерахування коштів із Держав-
ного бюджету України установам Ощадного банку України 
та колишнього Укрдержстраху щорічно визначається Кабі-
нетом Міністрів України. 

В 2012 році виплата компенсації проводилась у від-
повідності з постановою Кабінету Міністрів України від 23 
квітня 2012 р. № 346 «Про виплату в 2012 році громадянам 
України компенсації втрат від знецінення грошових заощад-
жень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадбанку 
СРСР, що діяли на території України, та в облігації Державної 
цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казна-
чейські зобов’язання СРСР і сертифікати Ощадбанку СРСР, 
придбані на території Української РСР”, а саме:

- вкладникам, відомості про яких станом на 1 січня 2012 
р. внесені до інформаційно-аналітичної системи «Реєстр 
вкладників заощаджень громадян» (далі – Реєстр), та які не 
отримали протягом 2008 року компенсацію втрат від знеці-
нення грошових заощаджень, передбачену постановою 
Кабінету Міністрів України від 09 січня 2008 р. № 1 у межах 
залишку проіндексованого вкладу, але не більше, ніж 1000 
грн. на одного вкладника;

- спадкоємцям вкладників, які померли у 2005 – 2011 
роках і не отримали компенсацію втрат від знецінення гро-
шових заощаджень протягом 2005 – 2009 років, а  також по-
мерлих у 2012 році, або іншим особам, визначеним статтею 
8 Закону, у межах залишку проіндексованого вкладу, але не 
більше, ніж 500 гривень.

Виплата здійснювалась вкладникам – громадянам 
України, які внесені в Реєстр та пройшли актуалізацію в 
установі банку при наявності паспорта громадянина України 
та реєстраційного номера облікової картки платника подат-

ків. У 2012 році установи Ощадбанку провели компенсаційні 
виплати 5,3 млн. вкладникам та спадкоємцям вкладників на 
загальну суму понад 4,5 млрд. грн. (згідно інформації сайту 
http://www.oschadnybank.com/ua/). 

Після визначення Кабінетом Міністрів України напрямів 
використання бюджетних коштів та розмірів виплат, перед-
бачених у Державному бюджеті України на 2013 рік на ви-
конання вказаних заходів, громадяни будуть поінформовані 
про зазначене через засоби масової інформації.

У той же час Ощадбанк продовжує реєстрацію вклад-
ників Ощадбанку СРСР, дані про яких не було внесено до 
“Реєстру вкладників заощаджень громадян”, а також акту-
алізацію вкладників, дані про яких було внесено до  цього 
реєстру та які отримали у 2008 році компенсацію в повному 
обсязі. Реєстрація та актуалізація цих категорій вкладників 
не обмежена в часі. 

Що потрібно знати вкладникам Ощадбанку СРСР?
Процедура реєстрації призначена лише для тих вклад-

ників, які раніше взагалі її не проходили або внесли дані до 
Центрального реєстру не по всіх ощадкнижках. Крім того, 
реєстрації підлягають лише вклади, які зроблені до 2 січня 
1992 року. 

Передбачено 2 етапи процедури реєстрації (викори-
стано інформацію з офіційного сайту Ощадбанку):

Перший етап – отримати час та дату реєстрації своїх 
даних. Найпростіше це можливо зробити так: зателефо-
нувати на «гарячу телефонну лінію» за номером 0 800 212 
000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні) або 
(044) 364 21 21 (за тарифами Укртелекому) та дочекатися 
з`єднання з оператором. Лінія працює з 9:00 до 18:00 год. 
без вихідних;

Другий етап – відвідати установу банку з метою реєстра-
ції у призначений день і час. При собі необхідно мати такі до-
кументи: 1) паспорт громадянина України або документ, що 
його замінює, чи паспорт громадянина України для виїзду 
за кордон та копії відповідних сторінок паспорта; 2) довід-
ку про присвоєння ідентифікаційного номера та її копію; 3) 
ощадну(і) книжку(и) за компенсаційним(и) рахунком(ками), 
а за їх відсутності – ощадну(і) книжку(и) за вкладами Ощад-
банку колишнього СРСР. Після реєстрації вкладника буде 
запрошено до установи Ощадбанку для отримання Націо-
нальної картки, на яку в разі прийняття відповідних рішень 
Кабінету Міністрів України в майбутньому буде зараховано 
компенсацію.

Актуалізація даних здійснюється стосовно тих вклад-
ників, дані про яких внесено до “Реєстру вкладників зао-
щаджень громадян”, та які отримали у 2008 році компенса-
цію в повному обсязі.

Передбачено два етапи процедури актуалізації: їх 
проходження аналогічне двом етапам процедури реєстра-
ції вкладів. Після актуалізації даних вкладника буде запро-
шено до установи Ощадбанку для отримання Національної 
картки, на яку в разі прийняття відповідних рішень Кабінету 
Міністрів України в майбутньому буде зараховано компен-
сацію. 

Слід звернути увагу: якщо людина змінила місце про-
живання з радянських часів, вона може для зручності пе-
ревести свої вклади в найближче до свого житла відділення 
Ощадбанку, написавши про це заяву і заплативши 38 гри-
вень, оскільки доведеться особисто відвідувати відділення 
Ощадбанку за місцем знаходження вкладу.

Отже, підсумовуючи наведену інформацію, пропоную 
мешканцям району оформити в Ощадбанку Національну 
картку (а для цього – пройти реєстрацію або актуалізацію, 
кого це стосується) і чекати прийняття Кабінетом Міністрів 
України постанови щодо розмірів та порядку наступних ком-
пенсаційних виплат. 

Ю.МІРОШНИЧЕНКО.
Народний депутат, представник Президента 

України у Верховній Раді України.

Що потрібно знати вкладникам 
Ощадбанку СРСР?

Юрій Мірошниченко щодо компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень

Людина будь-якої групи інвалідності має право на пра-
цю. Воно передбачає можливість не тільки заробляти собі 
на життя, а й інші блага – такі як спілкування, певний со-
ціальний статус, можливість самореалізації.

Працівники з інвалідністю можуть бути корисними су-
спільству, як і всі інші, якщо при працевлаштуванні вра-
ховувати стан їхнього здоров`я та уважно поставитися до 
підбору професії, місця роботи та виконання  виробничих 
обов’язків.  

Отже, працевлаштовуючи осіб з інвалідністю, роботода-
вець:

– отримує відповідальних працівників, що цінують свою 
роботу, оскільки для них пов’язані з роботою соціальні кон-
такти і соціальний статус є важливішими;

– уникає адміністративно-господарських санкцій за не-
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування 
інвалідів;

– отримує дотації на створення спеціальних робочих 
місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі за-
йнятості;

– отримує можливість навчити працівника з інвалідністю 
за рахунок соціальних фондів;

– отримує компенсацію фактичних витрат на сплату єди-

ного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування;

– отримує пільги щодо сплати зборів на соціальне стра-
хування: для підприємств, установ і організацій, де працю-
ють інваліди, збір на обов’язкове державне пенсійне стра-
хування визначається окремо за ставкою 4 % від об’єкта 
оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 33,2 
% від об’єкта оподаткування для інших працівників такого 
підприємства;

– формує імідж свого підприємства чи організації як со-
ціально відповідального бізнесу.

Одночасно роботодавці можуть за потреби звертатися 
до громадських організацій інвалідів за консультаціями при 
виконанні різних видів робіт залежно від можливостей пра-
цівника з інвалідністю, можливих варіантів щодо реабіліта-
ційних заходів та за іншою інформацією.

Шановні роботодавці! Додержуйтесь норм чинного 
законодавства, виявляйте свою соціальну відповідаль-
ність, отримуйте визнання місцевої спільноти та забез-
печуйте себе гарними співробітниками.

Чернігівське обласне відділення 
Фонду соціального захисту інвалідів.

Люди не просто чекають, 
а вимагають змін на краще

На цьому наголосив голова облдержад-
міністрації Володимир Хоменко під час брифін-
гу на тему: «Підсумки роботи зі зверненнями 
громадян в рамках реалізації проекту „Діалог з 
країною”, стан виконання актів і доручень Прези-
дента України та Уряду в області». Зустріч очіль-
ника області із журналістами відбулася 6 серпня 
в приміщенні облдержадміністрації. 

«Безпосереднім прикладом особистої участі Глави дер-
жави у забезпеченні підвищення ефективності роботи зі 
зверненнями громадян став телевізійний проект „Діалог з 
країною” у лютому цього року. Він дав можливість почути 
про нагальні проблеми жителів кожного куточка України. 
Застосування новітніх сучасних методів обробки звернень 
громадян дозволило значно розширити коло його учасників 
та забезпечити контроль за організацією належного реагу-
вання з боку місцевих органів влади. Реалізуючи завдання 
Глави держави щодо забезпечення належного стану ви-
конавської дисципліни, оперативного реагування на про-
блемні питання, з якими громадяни звертаються до органів 
влади, обласна державна адміністрація постійно працює 
над удосконаленням системи опрацювання контрольних 
документів та звернень громадян, підвищенням ефектив-
ності рішень щодо їх розв’язання», — зазначив Володимир 
Хоменко.

Також під час брифінгу були наведені деякі статистичні 
дані. З початку цього року зберігається тенденція до збіль-
шення кількості звернень громадян, що надходять до обл-
держадміністрації. Порівняно з першим півріччям минуло-
го року їх кількість зросла майже на 14 % (з 2330 до 2655). 
Усього в зверненнях було порушено 2711 питань, найбільше 
з яких стосувались соціального захисту (26 %). 

У рамках телевізійного проекту „Діалог з країною” за 
участю Президента України Віктора Януковича до обласної 
державної адміністрації надійшло 104 звернення. Усього в 
зверненнях до Президента України порушено 108 питань 
– переважно щодо соціального захисту, охорони здоров’я, 
агропромислового комплексу, житлово-комунального го-
сподарства та житлових проблем. Питання, порушені в 34-х 
зверненнях, вирішені позитивно, по інших – надані необхід-
ні роз’яснення та продовжується відповідна робота щодо 
розв’язання піднятих проблем.

На „гарячу” телефонну лінію голови облдержадміністра-
ції у першому півріччі 2013 року надійшло 163 звернення. 
Питання, порушені у 55-ти зверненнях, вирішені позитивно.

Протягом першого півріччя поточного року до облас-
ної державної адміністрації надійшло 5962 документи, які 
потребували опрацювання. Взято на контроль 1546 актів, 
доручень та листів органів влади вищого рівня. Забезпече-
но своєчасну реалізацію 2703 завдань, визначених керівни-
цтвом країни та області. 

З метою безумовної реалізації в області актів і дору-
чень Президента України та Уряду в обласній державній 
адміністрації ведеться системна робота щодо опрацювання 
вхідної кореспонденції, підготовки відповідних компетент-
них рішень та організації дієвого контролю за їх виконанням.  

Також Володимир Хоменко відповів на низку запитань 
журналістів, які стосувалися будівництва соціального жит-
ла, сприяння книговидавництву та контролю з боку облас-
ної влади за роботою зі зверненнями громадян у містах та 
районах області.

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

З посиленою 
увагою

З метою надання допомоги сільським радам та їх викон-
комам щодо сесійної діяльності, вирішення організаційних, 
юридичних, кадрових питань, покращення стану викона-
вської дисципліни і здійснення функцій контролю в роботі з 
документами, роботі зі зверненнями громадян райдержад-
міністрація спільно з районною радою практикує проведен-
ня консультативно-методичних днів відділів апарату  рай-
держадміністрації та виконавчого апарату районної ради.

5-го серпня у Андріївській та Лемешівській сільських 
радах побували спеціалісти апарату райдержадміністрації 
та заступник голови районної ради М.М. Демченко. Вони 
аналізували  ряд організаційних питань, а також роботу зі 
зверненнями громадян в цих радах.

Як повідомила завідуюча сектором контролю райдер-
жадміністрації Н.О. Герасименко, в обох сільрадах дотри-
муються вимог роботи зі зверненнями, їх своєчасно роз-
глядають і належним чином реагують. Звернень надійшло 
небагато, що свідчить про порозуміння  виконкомів з гро-
мадою.

Завідуюча сектором  також повідомила про підсумки 
аналізу розгляду звернень в райдержадміністрацію. Про-
тягом липня найбільше звернень на «урядову гарячу лінію» 
та особисто до голови райдержадміністрації надійшло від 
жителів Городні з приводу відключення гарячого водопо-
стачання. Вживаються заходи для вирішення порушених 
питань.

Всеукраїнський телевізійний проект «Діалог з країною», 
започаткований Главою держави, привернув увагу владних 
органів на місцях до того, щоб ефективно реагувати на за-
пити людей.

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!

Працевлаштовувати осіб з інвалідністю вигідно
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МИНУВШИНА

Що хвилювало городнянців сто років тому?

Перманентні вибори помітно схибили 
шлях повітових обранців до добра  – кон-
троль над власною управою депутати втра-
тили. Тому навесні 1914-ого голова  управи 
одержав серйозного листа особисто від гу-
бернатора, який написав: «Я не міг не звер-
нути особливої уваги на доповідь ревізійної 
комісії, де відзначалася вкрай безрадісна 
картина ведення управою повітового госпо-
дарства». Як наслідок – губернатор вирішив 
пересвідчитися на місці у стані справ. І «пе-
реконався, що комісія не лише не згустила 
фарби, а й навпаки – згладила багато чого». 
Чиновник не зміг з’ясувати, які капітали на-
лежать повітовому земству, взагалі не знай-
шов згадки про кошти сільськогосподарсь-
кого та книжкового складів. Щодо першого, 

то губернатор з подивом констатував: « Вза-
галі операції цього торгівельного підприєм-
ства з обсягом в сто з гаком тисяч рублів без 
правильної системи і звітності справляють 
гнітюче враження… сплата касою  витрат 
земства, що не мають жодного зв'язку зі 
складом, граничить з абсурдом».

Подібні дива очікували губернатора і на 
іншому земському підприємстві – книжко-
вому складі. Крім хаосу і безладу, виявилася 
ще й  крамола, знайшлися «призначені для 
продажу книги і брошури, на які затвердже-
ний арешт судовими рішеннями». Цікавий 
перелік видань, які згодом зажадали вилу-
чити і вислати до Чернігова: Л.Толстой «Ве-
ликий гріх», І.Горбунов – Посадов «Братська 
кров», А.Бебель «Академіки і соціалізм», 

К. Каутський « До критики теорії і практи-
ки марксизму», С.Ніколаєв «Про зрівняль-
ність землекористування». Постраждав і 
Генрі Джордж зі своїм «Вибраним», де, як на 
гріх, «вміщена заборонена стаття» з промо-
вистою назвою -  «Не вкради»…

На цьому прискіпливий губернатор не 
зупинився і перевірив каталог книг управи. 
Геккель і Каутський, Луначарський і Лассаль, 
Гарін і Серафімович, Ніцше і Кенан теж були 
вилучені. 

Підсумок ревізії  невтішний –  пан губер-
натор запропонував голові управи «терміно-
во представити постанову повітових земсь-
ких зборів про відкриття книжкового складу 
з докладним розписом сфери його діяль-
ності». (Очевидно, торгували городнянці без 

усяких розписів і рішень). І мстиво додав 
через кому : « а також листування, що знахо-
диться особисто у Вас,про купівлю у червні 
1911 року гласним Варлигою в Оренбург-
скій губернії коней за пільговим тарифом з 
вказівкою, де ці куплені коні нині знаходять-
ся». 

Подальша доля складів, коней і голо-
ви управи невідома,  бо почалася Перша 
світова, згодом – революція, Громадянська. 
Зникло земство, безповоротно змінилася 
Городня і її люди. Та, можливо, нинішні горо-
дяни впізнають своїх прадідів у тих, про кого 
розповіли архіви?             

Н.АВЕР’ЯНОВА.

Мова документів – це офіційна розповідь про наше жит-
тя. Загалом вона виглядає так. За шість місяців 2013 року 
у  районному відділі державної реєстрації актів цивільного 
стану було зафіксовано народження 92 громадян у місті і 43 
– у селах району. За цей же час складено актових записів про 
смерть 133 жителів міста і 224 селян. Шлюби зареєстрували 
39 пар молодят у Городні і 8 пар – у селах району. Офіційно 
розірвали шлюб 7 подружніх пар.

Сувора правда офіціозу красномовно засвідчує факт 
домінування смертності над народжуваністю. Як би не гір-
ко це визнавати, але зі смертю близьких, рідних людей ба-
гатьом з нас доводиться зустрічатись у житті не раз. Часто, 
поглинуті розпачем втрати, люди не знають, куди  слід звер-
татись, щоб належним чином зареєструвати факт смерті. А 
це робиться у державному органі реєстрації актів цивільно-
го стану за останнім місцем проживання померлого, за міс-
цем, де трапилась смерть, або ж за місцем поховання.

Заява про державну реєстрацію смерті подається не 
пізніше трьох діб з дня настання смерті чи виявлення трупу, 
а у разі неможливості отримання лікарського свідоцтва або 
фельдшерської довідки  про смерть – не пізніше п’яти діб. Із 
заявою про реєстрацію смерті можуть звертатись як родичі, 
так і сусіди померлого та інші особи.

Той, хто звертається щодо державної реєстрації смерті, 
повинен пред’явити свій паспорт або інший паспортний до-
кумент.

Для підтвердження факту смерті також треба пред’яви-
ти лікарське свідоцтво або фельдшерську довідку, видану 
лікувальним закладом, або ж рішення суду про встановлен-
ня факту смерті чи оголошення громадянина померлим, або 
повідомлення з місць позбавлення волі, надіслане разом із 
лікарським свідоцтвом про смерть. Разом із документом, 
що підтверджує факт смерті, також подаються паспорт або 
паспортний документ, військово-облікові та пільгові доку-
менти, які мав померлий. Документи, складені іноземною 
мовою, подаються разом із нотаріально засвідченими пе-
рекладами на українську мову. Однак відсутність вказаних 
документів не перешкоджає державній реєстрації смерті. 

Після проведення актового запису заявнику видається 
свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян для отримання допомоги на по-
ховання. Виконкоми ж сільських рад натомість витягу вида-
ють довідку для отримання допомоги на поховання.

Ж.АКСЬОНЕНКО.
В.о. начальника відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану.

3. «…Висновки зроблені з великими труднощами 
і без упевненості у вірності»

З 22 по 24 липня у Городні проходив тренінг «Жіноче лі-
дерство як запорука успіху та розвитку в контексті грома-
ди».  Жінки, які беруть активну участь у соціальному житті 
громади, пройшли конкурсний відбір та ознайомились із 
законами громадського життя, індивідуального спілкування 
та психології, щоб безпосередньо брати участь у вирішенні 
питань місцевого значення на якісно новому професійному 
рівні.

* * *
Свято першого дзвоника цьогоріч відбудеться у неділю, 

1 вересня, а вже 2 вересня почнуться перші навчальні за-
няття. До школи піде 225 першокласників.

У ці дні у районі почалось комплектування  шкіл підруч-
никами. 

* * *
Минулої середи дитячий оздоровчий табір «Полісяноч-

ка» опустив прапор, який майорів на щоглі 42  дні. Протягом 
двох змін у таборі оздоровилось 189 дітей. 

У цьогорічному сезоні, на думку багатьох батьків, у та-
борі було більше цікавих культурних заходів. А поїздки у 
Седнів та Чернігів були найбільш пам`ятними. Прощавай, 
«Полісяночко»!

* * *  
Вже двічі влаштовувався аукціон по продажу примі-

щення колишнього стоматологічного відділення райлікарні 
(раніше в ньому розташовувалось відділення Держбанку). 
Залишкова вартість приміщення становить 250 тисяч гри-
вень.  Але поки що офіційних заяв  від покупців не надходи-
ло. Тому буде ще й третій аукціон. 

* * *
Екскурсію у Батурин здійснили підопічні територіаль-

ного центру. Вони побували в історико-культурному ком-
плексі, торкнувшись душею заново відтворених та втілених 
образів сивої давнини. Цитадель, музей археології, буди-
нок  Кочубеїв  з чудовою пасікою та садком, а також  палац 
Розумовського залишать незабутні враження у серцях  го-
роднянських туристів. 

* * *
«Кінофест» на літньому майданчику в міському парку  

проходить кожної суботи. Проводиться він будинком куль-
тури сумісно з молодіжним активом. Олександр Стряпко, 
Анастасія Терещенко, Тетяна Семеняко   по черзі представ-
лять  глядачам програму кожного  вечора. Зазвичай вона 
формується з двох фільмів --  комедії та трилера. Програма 
орієнтована на молодіжну аудиторію, адже приходять на 
«Кінофест» переважно молоді люди.  

* * *
Продовжуються творчі звіти  самодіяльних колективів 

району «Таланти твої, Городнянщино».  27 червня  свою кон-
курсно-розважальну програму під назвою «Живи ближче до 
тещі, життя буде легше»  представило с.Вокзал-Городня. У 
ній взяли учать три  тещі та їх зяті.  Цікаві конкурси пере-
межовувалися  виступами аматорів  – дуету сестер Білоус 
та маленької співачки Христини Давиденко. 29 липня  звіту-
вали Хоробичі, які вразили публіку виступами вокального 
жіночого ансамблю (керівник Віктор Мазнюк) та  розчулили  
присутніх до глибини душі  виконанням гімну Хоробичам. 3 
серпня на родинне свято під назвою «З родини йде в життя 
людина» запросила Сеньківка. Дотепній, яскравій ведучій 
Ользі Сірій допомагала скласти незабутнє враження  висту-
пами її родина.  А 4 серпня Лемешівка показала  свої та-
ланти, серед яких  було чимало і дитячих, у дійсно народній 
програмі «А над світом українська вишиванка цвіте».

* * *
Соціальний заклад для підтримки вагітних жінок та по-

роділь, які опинились у скрутному становищі, працює і  в на-
шій області. Чернігівський обласний центр матері та дитини 
«Батьки й дитина разом» — заклад для тимчасового прожи-
вання жінок на сьомому-дев’ятому місяці вагітності та мате-
рів з дітьми віком від народження до 18 місяців, які опинили-
ся у складних життєвих обставинах. Центр працює в режимі 
цілодобового стаціонару. Під час проживання в ньому моло-
ді матері мають можливість навчатись, відвідувати профе-
сійні курси. У Городнянському районі вже є молоді матері, 
які  скористалися своїм шансом та тимчасово перебували у 
Чернігівському обласному центрі матері та дитини. 

Городнянський районний центр соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді сприятиме влаштуванню до соціаль-
ного закладу жінок, які опинились у складних життєвих об-
ставинах. Їх чекають за адресою м. Городня, вул. Леніна, 5. 
Тел.: 2-43-99. 

Віктор Олексійович Смоляк починав ще у 1988 році,  тоді 
його  підприємство  мало назву «Іскра». Пізніше  з нього було 
створено «Шанс», який  вже  працює у Городнянському рай-
оні  16 років і  налічує чимало вдячних клієнтів. Замовлення 
«Шанс» виконує  якісно, швидко, за розумними цінами. 

 Проте, за наказом КабМіну свої функції по укладенню 
підземних комунікацій  підприємство передало  ВАТ «Чер-
нігівгаз», яке отримало  на ці роботи в районі монопольні 
права. Це  не  вигідно не тільки для людей, а й для держа-
ви. Повинна ж бути здорова конкуренція, адже вона,  і тільки 

вона,  як відомо,  призводить 
до прогресу. А як не буде 
конкуренції, то  виникатимуть 
великі проблеми. Тож шанс   
єдиний – дати «Шансу» мож-
ливість працювати належним 
чином, повернутися до спра-
ведливих конкурентних умов 
праці. 

Зараз  «Шанс»  виконує 
зварювальні роботи, вста-
новлює  опалювальні котли 
тощо. У ньому працюють 7 чо-
ловік: дві бригади робітників, 
бухгалтер, інженер та голова 
підприємства. Щоб зароби-
ти собі на заробітну плат-
ню, вони  мають встановити  
приблизно 30 котлів кожного 
місяця. А де ж знайти стільки 
замовлень  у Городні? 

-- Працювати будемо,  
доки є така можливість, -- 
каже Віктор Олексійович. – А 
там далі вже видно буде…

А.НЕМИРОВА.
На знімку: інженер Л. 

М. ТАРАСЕНКО,  майстер 
ЖЕДу  В.В.  БОЙКО та В.О. 
СМОЛЯК  оцінюють проек-
ти димоходів. 

«Шанс» у нас єдиний

ОФІЦІЙНО Про життя і смерть

З 22 24 Г і і Жі і

7 серпня жителі міста опинились без центрального 
водопостачання. Це у багатьох викликало занепокоєння – 
адже до благ цивілізації звикається швидко і їх відсутність 
створює відчутні незручності. Добре, у кого є поруч коло-
дязь або сусіди, у чиєму дворі індивідуальна свердловина. 
Головний інженер ВУЖКГ В.М.Драгун пояснив ситуацію:

– Це тимчасові незручності, пов’язані з ремонтом сис-
теми водопостачання міста. Він полягає у заміні запірної 

арматури на нову на центральному водопроводі. Це запла-
нований ремонт, адже вона у нас працювала з кінця 60-их 
років. Зараз міська рада закупила нові засуви, а ми замі-
нюємо їх своїми силами. Скоріш за все, перебої з водою 
жителі міста відчуватимуть щосереди протягом місяця. 
Прохаємо поставитись до ситуації з розумінням, адже все 
це робиться для нашого загального блага.

С.ЧУГАЙ.

елі міста опинились без центрального арматури на нову на центральному водопро

Води не буде щосереди
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  Чоловік – Василь Вікторович  – став працювати шо-
фером у колгоспі. Село сподобалася. А ще й на той час 
давали спеціалістам новенькі будиночки. Таких будиночків 
виструнчилася  аж ціла нова вулиця – все молоді подружжя. 
Так  її називали тоді – Молодіжною.  Тепер називається вона 
вулицею Федора Дем`яненка  – земляка, який загинув в Аф-
ганістані… І вже прожила Ганна Анатоліївна  у Деревинах 28 
років. 

 Другий місяць працює Ганна Анатоліївна безальтерна-
тивно обраним  сільським головою. «Чому так?» – запитує-
мо у неї.

– У день виборів у нас  дощ ішов. Я боялася за те, що 
коли буде сонячно, то люди  городи полотимуть і сіно су-
шитимуть. Думала, що  мало прийде людей,  переживала. 
Для мене головне було – явка людей, а там вже хоч «за», 
хоч «проти» – як Бог дасть. Але  люди прийшли. Жаль було 
дивитися, як старенькі йшли. От молоді – ті, так би мовити, 
поставилися  менш відповідально. Я ж зверталася – прий-
діть, проголосуйте.  Тому  кажу: «Як я тим людям буду винна, 
що ось вони по такій погоді йдуть. І не тільки, що по такій 
погоді, а й взагалі...»

 От для себе я порахувала, що десь із 10 людей не про-
голосують.  А вийшло  –  хто не хотів голосувати, той  взагалі 
не прийшов. Але я ні на кого не ображаюся. Взагалі стара-
юся не ображатися.

–  А колись же, може, треба і образитися? 
–  На що ж ображатися…  В мене такого  нема. Може, 

людина буде мислити, судити по-різному, так і казати. Але 
щоб підлість людям зробити – немає в мене цього. Мабуть, 
мені не робили поганого люди, і я їм не робила.  Були такі,  
які хотіли в сільські голови, запитували: «А ти будеш?». 
Знаєте,  як село? А я кажу: «Мені ще треба доробити до пен-
сії. Буду». «Ну як ти будеш, дак я не буду», – так відповідали.

– Сьогодні мало хто на  подібне зважає… Єдиний 
випадок у районі був такий, що вашу кандидатуру вису-
нули і нікого більш. В інших  селах  подібного договору 
немає. Та якщо ще й кандидати  із різних партій… 

– Яка різниця яка партія? Ми ж  живемо в одному селі,  
однією родиною. У нас одна головна партія – деревинська. 
Люди мене бачать, і я людей. Люди просто хороші у нас – 
спокійні, чуйні. Скільки я з ними не живу,  у мене ніколи не 
було ніяких  конфліктів. Намагаюсь, щоб суперечок взагалі  
не було. Поки що так і є. Прийшли люди, значить,  це моя 
робота,  повинна їх привітати,  і що вимагають – зробити. 
Тільки прошу завжди, щоб дівчата не  звертались у сільраду  
в 4 часи по обіді і не казали: «Я завтра їду в Городню, дайте 
мені справочки…». Ви мені передзвоніть, скажіть: на коли 
вам ті довідки потрібні. Так мене і покійний Дохлик вчив.

«Як же  я тим людям буду винна…»

Разом з іншими  представниками 
цієї  необхідної і благородної професії  
вона забезпечує  профілактику, діагно-
стику та лікування сільськогосподарсь-
ких тварин, гарантії якості та безпеки 
агропромислової продукції  району.

 Посаду свою отримала на конкурс-
ній основі (конкурс  відбувався у Чер-
нігові), а професію  ветеринара -- за 
покликанням душі і серця. Ще прадід її 
був ветеринаром, вчителював і працю-
вав у колгоспі батько, а мати – дояркою 
на фермі. Тварин  Людмила Миколаївна 
любить усіх. І хоч  стільки років вже у ве-
теринарії,  не може спокійно дивитися 
ані на хворих своїх пацієнтів, ані  на їх 
згорьованих господарів, бо ветеринар 
– це професія доброї людини. 

На Городнянщину  приїхала після 
закінчення Козелецького ветеринарно-
го технікуму.  8 років працювала у Ту-
пичеві, де її керівником і вчителем був  
відомий у  районі  ветеринар Василь 
Іванович Богдан. 

Застати Людмилу Миколаївну  без-
посередньо на робочому місці нелегко, 
адже у її  обов`язки  входить здійснен-
ня контрольного нагляду  за станом 
здоров`я  тварин по всьому району. А 
у зв`язку з сигналами про  виявлення 
фактів захворювання тварин африкан-
ською чумою  в Білорусі та Росії вона  
працює  у складі мобільної групи ра-
зом з представниками ДАІ та районної 
лікарні,   відстежуючи ситуацію як на 

кордонах, так і у всьому  районі. 
Робота роботою, а вдома ще й своя 

родина, яка потребує постійного до-
гляду і уваги, своя корівка, своє чимале 
господарство. Вже  навчається у ме-
дичному коледжі сімнадцятирічний син 
Ярослав. Він народився в один день з 
мамою – 1 серпня. Проте розповідати 
Людмила Миколаївна більше любить 
про інших,  ніж про себе: 

-- Дуже радісно, що зараз прийшло 
до нас працювати багато молоді, усі 
вони проявили себе завзятими про-
фесіоналами, відданими своїй справі. 
Наближається  День працівника ветери-
нарної медицини України, тож хочеться 
поздоровити і молодих наших колег, 
і тих, хто має чималий досвід, із про-
фесійним святом. Від імені обласного 
керівництва та  головного ветеринарно-
го інспектора нашого району  Ольги Ми-
хайлівни Малицької поздоровити усіх  зі 
святом,  щиро подякувати за сумлінне 
виконання  професійних обов’язків та 
побажати  благословенних  доріг  у  до-
брих справах. Нехай завжди  вас супро-
воджують успіхи, радують друзі, колеги, 
надихають нові справи, окриляє любов, 
зігріває родинне тепло, а кожна мить 
життя радує своєю неповторністю. Хай 
усе добре, зроблене з душею і натхнен-
ням, повертається до вас сторицею! 

А.НЕМИРОВА.
На знімку: Людмила Миколаївна 

КРАВЕЦЬ.
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Професія добрих людей
Людмила 

Миколаївна  

Кравець  

вже   9  

років працює 

заступником 

начальника 

управління 

ветеринарної 

медицини у 

Городнянському 

районі 

– Ви ж чотири роки пропрацювали разом з ним?
– Коли я приїхала у Деревини жити,  Володимир Ми-

колайович Дохлик саме був сільським головою. Він був го-
ловою 7 скликань. Що ще краще може охарактеризувати 
його роботу? Яка в нього була вдача? Хороший був та і все. 
Як керівник, і з людьми вмів спілкуватися. Ніяких проблем 
не було у нього ніколи -- ні зі старими, ні з молодими. До 
кожного підхід мав,  і знав все, що в селі коїться, і не було 
такого, щоб когось залишив без уваги. Для всіх у нього був 
час і терпіння. Хто не прийде, проблеми усі якось умів вирі-
шувати. 

– А як він  запропонував вам працювати секретарем 
сільської ради?

–  Я у бібліотеці робила завідуючою. Прийшов голова і 
каже: «На секретаря йдеш?». Ні, кажу не йду. Чого? Тому, 
кажу, що не знаю нічого. «Справишся». Приходько Віра Ва-
силівна, колишній секретар, пішла на пенсію  і порекомен-
дувала.  І я пішла працювати секретарем у сільраду. Що не 
знала, то питала. Сама навчилася на комп`ютері працювати. 
Хто хоче робити – той робить.

– Не побоювались  в сільські голови йти? 
– Боялася, бо жінка. Казала і кажу, що головою має бути 

чоловік. Як от Дохлик був… Так я ж у свого чоловіка питала 
–  йти чи не йти?

– А він що сказав?
 – «Ну, іди…».  Пообіцяв допомагати і вдома,  і на роботі. 

Ми з ним ще в дитячий садок разом ходили і в школу. А вже 
десь з сьомого класу він мені кращий за всіх  став видавати-
ся. Такий і є. Все розуміє, на машині куди треба возить. Чо-
ловік і в Києві працював,  і кочегаром був, і дальнобійником. 
Бувало,  приїде з відрядження на день, два, а у мене – три 
корови (а бувало і шість), і дочка заочно вчиться, і невістка 
теж, і внуки живуть у нас. І я ще в бібліотеці працювала.

–  Все вдавалося встигати тоді?
– Сьогодні і не знаю, як вдавалося. Тепер і не уявляю. 

Подруга, бувало, тоді прилетить на велосипеді, сидить з 
внучком, а коли я своє хазяйство припораю, вона летить 
додому. От  дочка нещодавно в неї  заміж виходила,  то я 
коровай  на весілля спекла. 

– Хазяйства у вас багато?
–  Кури держимо, але я їх не рахую… (Посміхається).  

Вдома не буваю. Щоб не піти на роботу, я такого не можу. 
Або щоб раніше з роботи піти… Вранці, буває, треба зайти 
до бабці, щоб заповіт скласти. То в мене вже  душа розри-
вається: і тут люди, і там люди ждуть. А тут бабці захотілося 
розповісти про своє життя. Моментів усяких багато… За все 
село душа болить…Тепер молодь що? Старається більш 
виїжджати з села.. Горілку п’ють. По-правді сказати, іноді я 

не знаю, що з ними робити? Але молоді – то молоді, а за 
старих – ще більше болить. 

Керівник СТОВ «Колос» Володимир Якович Нестеренко, 
начальник відділу прикордонників Віктор Петрович Чеківсь-
кий на свята,  або коли потрібна сила чоловіча, багато чого 
допомагають. Просто звертаєшся і допомагають. 

Хочеться все поробити, щоб робота не накопичувалася. 
Стільки народу – чотири сотні, і про  кожного треба знати і 
піклуватись,  і думати, і допомагати треба всім… 

Розмовляла  А.НЕМИРОВА.
 На знімку: сільський голова  Деревин Г.А.ДРОЖЖА.

Ганна Анатоліївна Дрожжа народилася 19 лютого 1963 року у селі Синявка Менсь-
кого району. Закінчила школу у 1980 році, працювала у тракторній бригаді нормуваль-
ником.  З 1982 по 1986 рік навчалася у педінституті на факультеті педагогіки і мето-
дики початкового навчання. У 1984 році вийшла заміж, а коли закінчила інститут,  то 
за направленням поїхала в Деревини працювати вихователем групи подовженого дня 
разом з чоловіком та маленьким сином.
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 ЕКСКЛЮЗИВСКЛЮЕКСКЛЮЗИВ

Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

Я  попросил Веронику Долину, 
наичудеснейшую из бардеcc 

в моей жизни, об автографе Булата 
на его же толстой серой (цветом) 
книге.

– А  сам?– вопрошает Вероника.
–  Стесняюсь.
…Далекое московское Орехо-

во-Борисово… Почти Новый год. Мы 
собираемся  на  традиционные лите-
ратурные споры у Тамары Каретни-
ковой, журналистки, подарившей мне Рубцова, женщины, 
которая дарила свой талант и голос слушателям радио 
«Маяк», потом - телезрителям  московского телеувидения, 
затем – покончившей жизнь самоотравлением… Ну, да об 
этом – в приложении к «Осколкам». Мы сидим, общаемся, 
поем, читаем свои стихи и спорим до умоиступления.  Лишь 
Булат тихо  сидит у камина и нежно перебирает струны. 
Этого никто не слышит, ибо каждый стремится высказать-
ся первым. Я-то, вроде бы, – провинциал из Киева, молчу, 
слушаю Евгения Александовича Евтушенка, наматываю  на 
мозги мысли  свои  быстротротечные, слушаю стихи  Нико-
лая Константиновича Доризо и снова  – молчу…

– Вячеслав, присядь ко мне, пожалуйста, – прозвучала 
тихая просьба.

– Слушаю Вас,  Булат  Шалвович, – смотрю, по привыч-
ке, в  глаза.

– Ты, почему так внимательно слову внимаешь?– не  в 
укор, а  искренне удивляясь, спрашивает бард-поэт.

– Потому, – отвечаю,– что в начале всего было слово.
– Значит, веруешь?
– Можно, я отвечу на это немного позже?
…Когда в небольшой квартире звучат великие стихи в 

исполнении их создателей, душа твоя становится светлее, 
чище, целеустремленнее, что ли. Ты слушаешь не только 
слова, но и музыку стихов, ты видишь пред собою реальные 
образы, ощущаешь их мысли, их движение, краски поэти-
ческой палитры не отталкивают, а дарят необыкновенный 
фиолет, который так свойственен нашим снам. 

– Стихи, по-моему, Булат Шалвович,– не говорю а про-
изношу полушепотом, боясь нарушить чтение поэта Алек-
сандра Жетвина, – это и надежда, приумноженная верой.

– Да, ощущается, что ты родился в Киеве… А это уже 
много. – Булат Окуджава говорит очень тихо, но в этот мо-
мент нас слушают все присутствующие. Он поправляет 
свои очки, и не дожидаясь просьб, тихо поет. О чем? Вы, 
читатели мои уважаемые, все поймете, если послушаете 
хотя бы  ту самую песню из кинофильма «Белорусский вок-
зал»….

– Конечно же, надеюсь, что искренне верую, Булат 
Шалвович!

Иногда очень удивляет внезап-
ность. Встречи ли? Знакомства 

ли? Кто знает? Я, как и многие из нас, 
думающих, был очарован поэзией Есе-
нина, запоем читал его «Черного че-
ловека», попутно изучая и биографию 
поэта. И, посещая могилу таланта на 
Ваганьковском  присталище усопших, 
смотрел на…могилу Бениславской, 
но думал совсем о другой женщине. 
Об Айседоре Дункан. Ее танец пленил 
меня даже в плохонькой видеозаписи.

Это- потрясающе! И вот, спустя много лет, смотрю телеви-
зор «Витязь», уже  цветной.  Танцует босоногая девушка. 
Стройная, тонкая. Но… Такой полет, такая грация… Такое 
счастье!

–Я обязан с ней встретиться,- думаю и делюсь мыслями 
с Верой Ивановной, женой непредсказуемой.

– Значит, встретишься,- улыбается мудро.
Не помню сейчас уже, в гостинице ли, в концертном 

зале ли, мы все ж встретились. А… Вспомнил. В гримерке 
дворца «Украина». Станислав Константинович, муж Лилии, 
настороженно встретил человека, задающего вопросы, и…

–  Привет, Лилия! – я обдумываю свой первый вопрос.
– Здравствуйте! – в глазах ее  любопытство.
– Хорошо, что не пытка, – сам себе шепчу и взрываюсь…
–Ты любишь поэзию?
– Великую, – да, – отвечает.
– Тогда слушай,– я читаю сильные стихи Николая Руб-

цова, говорю о Вечном Киеве и все ж прошу Лилию вслух 
поразмышлять о танце. Микрофон включен.

– Это – полет души, это – священнодействие. Это – лю-
бовь, – глаза у девушки полны слез. Радостных слез.

– Вы, ты приходи на концерт сегодня. Спасибо за сти-
хи.– Лилия уходит к зеркалу.

– Спасибо. Приду. И с сюрпризом.
– Даже так?
Мы с женой зачарованно смотрим на сцену. На ней па-

рит в красном дыме и алом платье она – Лилия. «Едины тело 
и душа…».

По окончании магии танца входим за кулисы «Украины». 
Благо дело – пресса. В руках у меня томик стихов Рубцова. 
Жена внимательно смотрит на Лилию. Я вручаю книгу и…

– Знакомься, Лилия, это Вера…
– Верочка, привет! Как ты? Где ты? – радость в глазах 

принцессы танца неподдельная.
– Да вот, за журналистом замужем,- отвечает немного 

гордо. Приятно, черт подери.
– Повезло тебе. Он – хороший, – и отошли пошептаться.
Мне крайне неловко от комплиментов красивых жен-

щин. А Станислав Константинович весело смеется.
– Она у меня такая. Живая, честная, легкая и светлая.
Лилия Сабитова лепестками уст своих разруливает 

смущенческую ситуацию:
– Я попытаюсь станцевать поэзию Николая Рубцова. Он 

– музыкален.
– Знаю. Спасибо, Лилия.

Марш пам‘яті «Ветерани війн без кордонів» на честь 
25-річчя початку виведення радянських військ з Афганістану 
взяв старт у Москві  25 липня. У  ньому   брали  участь  учас-
ники бойових дій з Росії, України та Білорусі. 

 Почався  марш  урочистою церемонією  на Поклін-
ній горі, коли ветерани, колишні та нинішні військові трьох 
братських слов`янських країн  поклали квіти до пам’ятника 
воїну-інтернаціоналісту, вшанувавши  пам`ять загиблих то-
варишів. Учасники маршу побували у місцях бойової слави 
та відвідали меморіальні комплекси.

Зустріч ветеранів  Росії, України та Білорусі відбулася  
27 липня біля у Монументу Дружби народів поблизу росій-
ського села Нові Юрковичі та української Сеньківки. Від Го-
роднянського району на зустрічі ветеранів трьох держав  під 
назвою «Дружба ветеранів не знає кордонів» побували вете-
рани Великої Вітчизняної війни О.М.Смирнов, М.Ф.Крумкач, 
ветерани Афганської війни О.О.Немилостивий, В.В.Дуде-
нок,  голова ветеранської організації  району В.О.Кононюк 
та  голова організації ветеранів Афганістану району Н.М.Мі-
ненко. 

Представники Росії, як приймаючої сторони,  зустріли 
гостей хлібними короваями, які уклінно піднесли  дівчата у 
червоних сарафанах та намітках.

-- Недаремно марш пам`яті зупинився на стику кор-
донів  Росії, України та Білорусі, які зараз є незалежними 
державами,  а  колись  -- територіями, що винесли на собі 
головний тягар усіх війн Радянського Союзу у двадцятому 
столітті, -- сказав  голова російського фонду інвалідів війни 
в Афганістані П.В.Усольцев. – Завжди, в усі часи, ми були 
разом, розділяючи і радість, і горе. Духовно – ми  разом і 
тепер, і завжди. 

Сльози на очах наверталися у присутніх, коли до них 
звернувся герой-розвідник, ветеран Великої Вітчизняної 
війни О.М. Смирнов. Олексій Миколайович пригадав часи  
війни, велику фронтову  дружбу  наших народів.

-- Мільйони наших товаришів загинули за те, щоб ми 
здобули  Перемогу у Великій Вітчизняній війні, у трудовій 
війні по відбудові держави, тож ніколи не порушиться наш 
братній зв`язок, не припиняться  зустрічі. Ми -- ветерани, 
як Великої Вітчизняної війни, так і Афганської,  вважаємо це 
головним своїм завданням, -- підсумував  зустріч Олексій 
Миколайович.

А. НЕМИРОВА.
На знімку: фото на згадку після мітингу ветеранів 

Росії, України та Білорусі. 

Верховна Рада України внесла зміни до законів 
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень”, “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності”, “Про Державний 
земельний кадастр”,  згідно з якими визначаються 
особливості державної реєстрації речових прав на 
земельні ділянки державної та комунальної власності. 
Таким чином, парламентарі ухвалили рішення стосовно 
того, що реєстрацію похідних речових прав на земельні 
ділянки державної та комунальної власності (постійного 
користування, оренди, користування земельною ділянкою 
для сільськогосподарських потреб тощо) можна буде 
здійснювати на умовах статті 4-1, якою доповнено цей 
закон. 

Згідно даної статті державна реєстрація права держави 
чи територіальної громади на земельні ділянки, які 
сформовані із земель державної чи комунальної власності, 
здійснюється після затвердження в порядку, встановленому 
Земельним кодексом України, документації із землеустрою, 
за якою здійснено таке формування, одночасно із державною 
реєстрацією похідного речового права на такі земельні 
ділянки (постійне користування, оренда, користування 
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, 
користування чужою земельною ділянкою для забудови, 
сервітут).

Тобто, у разі здійснення державної реєстрації речових 
прав на земельні ділянки, похідних від права власності, за 
відсутності державної реєстрації права власності держави 
чи територіальної громади на зазначені земельні ділянки, 
відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого 

самоврядування зобов’язаний одночасно подати до органу 
державної реєстрації прав відповідну заяву про державну 
реєстрацію права власності держави чи територіальної 
громади на зазначені земельні ділянки.  

Ухвалення Закону України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
порядку державної реєстрації речових прав на земельні 
ділянки державної та комунальної власності у зв’язку 
з їх розмежуванням” прискорить процес передачі 
земельних ділянок державної та комунальної власності у 
власність або користування громадян, юридичних осіб, 
поновлення дії раніше укладених договорів оренди, 
зменшення фінансового навантаження на Державний 
бюджет України та відповідні місцеві бюджети шляхом 
запровадження процедури надання на безоплатній основі 
витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно органам виконавчої влади та органам місцевого 
самоврядування під час проведення державної реєстрації 
права власності держави чи територіальної громади на 
земельні ділянки.

Прийняття цього законодавчого акту дасть можливість 
зняти соціальну напругу в суспільстві, що склалася у 
зв’язку із гальмуванням процедури передачі земельних 
ділянок державної та комунальної власності у власність та 
користування, в тому числі на умовах оренди, поновлення 
раніше укладених договорів оренди, забезпечить 
заплановані надходження до бюджету.

С. СПУТАЙ. 
Завідуючий сектором державної реєстрації  
речових прав на нерухоме майно районного 

управління юстиції.

Лилия

Булат

Дружба ветеранів  
кордонів  не знає

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Парламентарі вдосконалили порядок 
реєстрації речових прав на земельні ділянки 

державної та комунальної власності
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Зі світлою пам’яттю
Біль від втрати рідної людини – це біль, який не порівняти ні з 

чим. 4 серпня помер наш татко, чоловік, дідусь Чугай Василь Івано-
вич. Невиліковна хвороба звалила його, мов блискавка кремезний 
дуб, за гілля якого трималась уся наша родина.

Ми глибоко вдячні усім тим людям, які у пекельні години на жод-
ну хвилину не залишали нас без підтримки. Низький уклін медичним 
працівникам Г.Є.Шаповаловій, Г.М.Іванчик та С.М.Пацюк, які з висо-
ким професіоналізмом і людяністю намагались полегшити страж-
дання нашого батька.

Невимовна вдячність усім родичам, сусідам, друзям, знайомим 
– не перелічити  прізвищ тих, хто щиро протягував руку допомоги. 
Спасибі колективам і керівництву ДП „Городнянський лісгосп”, ниж-
нього складу, Городнянського лісництва, де працював покійний, 
мисливцям, разом з якими він пройшов сотні кілометрів лісових до-
ріг, редакції газети „Новини Городнянщини”, райдержадміністрації 
– усім, хто прийшов проводжати нашого татка у останню путь, під-
тримати нас, сказати теплі прощальні слова. 

Спасибі вам велике, добрі люди. Ви  віддали дань світлій пам’яті 
хорошій людині, яка залишила по собі тільки світлий слід, тільки гар-
ні спогади. Нам було дуже важливо це почути. Ви допомогли нам до-
стойно справитись з безмежним горем. Нехай же вам не доведеться 
зустрічатись з таким, хай чорна біда обходить ваші домівки далекою 
стороною.

Рідні покійного.

Твой уход из жизни не был 
внезапным – узнав о страшной 
болезни из беспомощного ди-
агноза докторов, мы знали, что 
придется столкнуться с неизбеж-
ным. Но так хотелось оттянуть 

этот ужасный миг. Ведь ты прожил всего 73…
Сколько добрых дел ты, папка, успел сделать на этой 

земле. Все вокруг напоминает о тебе – лес, выращенный 
твоими руками, добрая память всех, с кем тебе приходи-
лось общаться и работать, внуки, выращенные тобой с не-
изменной мудростью и теплотой, твои отцовские советы, 
родительский дом, в котором нас всегда ждали ваши с ма-
мой любовь, понимание и поддержка.

Сколько раз мы, как обломанные бурей ветки, оказы-
вались в твоих сильных отцовских руках. И ты всегда под-
бирал слова, которые помогали подняться с колен и нахо-
дить в себе силы жить дальше.

Ты учил быть выше предательства, лжи и лицемерия и 
идти по жизни с высоко поднятой головой. Прости, отец, 
что не всегда получалось…

Мы были за тобой, как за гранитной скалой – неруши-
мой и стойкой. И знали, что в любых обстоятельствах ты 
широко откроешь навстречу руки и тихо скажешь: «Дер-
жись, дочка…». Прости, что оказались таким беспомощ-
ными, когда эта скала рухнула.

Твои последние дни, наполненные нечеловеческими 
страданиями и мукой, были примером высокой стойкости 
и силы духа. Даже, уходя за черту, ты показывал своим 
примером нам, как надо принимать тяжелейшие испыта-
ния в жизни. Прости, что не смогли уберечь тебя от муче-
ний и боли, не смогли закрыть тебя от беды, как ты всегда 

закрывал собой нас.
Папка, мы знаем, как ты нас любил. А знал ли ты, как 

мы дорожили тобой, как ценили твою любовь и заботу? 
Прости, что не говорили тебе этого при жизни – все откла-
дывалось на «потом». А «потом» наступило только сейчас, 
когда ты ушел навсегда…

Сколько тревог за нас вынесло твое отцовское серд-
це? Кто теперь расскажет, сколько бессонных ночей про-
вел ты, прося у судьбы защиты для своих детей? Ты нам не 
построил элитные коттеджи, не открыл валютные счета за 
рубежом – ты нам дал значительно большее в этой жизни: 
то, что нельзя ни продать, ни оценить – отцовскую любовь, 
неподкупную и искреннюю, крепкую и надежную, как гра-
нит, как был ты сам.

Папочка, тебя проводить в последний путь пришли 
так много людей – и это только часть тех, в чьих душах ты 
оставил добрый и чистый след. Вокруг тебя цвели яркие 
цветы в многочисленных венках. А ты ушел словно с улыб-
кой на губах – избавившись от телесных мук и благослов-
ляя нас на долгий жизненный путь. Только одного ты нам 
не успел сказать:  как нам жить дальше без тебя? Этому, 
папка, нам только предстоит учиться.  

Сейчас наши сердца окаменели от горя. Но глубоко в 
них таится  огонек -- огонек твоего тепла, в котором живет 
вечная память о тебе. Она и поможет нам возродиться. 
Для того, чтобы жить по чести и совести, не оборачиваясь 
на предавших и обманувших, быть выше лжи и подлости. 
Так учил ты. 

Покойся с миром, родной. Следи за нами с небес и не 
дай сбиться с правильного пути. А мы будем тебя помнить 
и любить вечно. 

Жена, дети, внуки.

ПАПОЧКА, ПРОСТИ…

ВТРАТИ
Пам’яті 

ветерана
Нам важко і боляче 

усвідомлювати, що з нами вже 
нема рідної і дорогої людини – 
чоловіка, батька, діда і прадіда. 
Помер Василь Лазарович  
МІЛЮТІН – ветеран Великої 
Вітчизняної війни, учасник 
бойових дій, інвалід І групи, 
заслужена людина. Через 
півроку йому виповнилося б 
90. Та не судилося. Світ цей 
покинув колишній фронтовик, 
який брав участь у боях на 
Курській дузі, де був поранений, 
у визволенні Одеси і закінчив 
війну у Німеччині заступником 
коменданта м. Галле. Нагороджений багатьма орденами і 
медалями.

У мирний час він працював на обозному заводі, у 
райпобуткомбінаті, був прекрасним теслею, ковалем, знався і в 
інших ремеслах. Він дуже любив свою сім’ю, усіх нас.

Минуло 40 днів після його смерті. Ми завжди пам’ятатимемо 
про цю дорогу нам людину. Вічний спокій його душі.

Сумуючі дружина, дочка з сім’єю, онук і правнук.

Листи у газету
29 липня після тяжкої хвороби пішов з життя наш дорогий 

чоловік, зять, батько і дідусь Коваленко Андрій Миколайович. 
У цей важкий час прийшли нам на допомогу рідні, куми, сусіди, 

друзі, колеги, спілка ветеранів Афганістану і просто не байдужі люди.
Низький уклін вам усім. Хай береже вас Господь Бог.

Родина покійного.
* * *

Непоправне горе увірвалось у нашу сім’ю – 4 серпня помер наш 
дорогий батько, дідусь та прадідусь Снігир Василь Федосійович.

Висловлюємо глибоку вдячність всім, хто підтримав нас у ці 
важкі хвилини: рідним, сусідам, друзям, колишнім працівникам 
міжколгоспбуду.

Хай Господь Бог оберігає вас від горя і біди.
Родина покійного.

* * *
Сім’я Новик висловлює подяку родичам, сусідам, знайомим, 

працівникам сільської ради, жителям села Хоробичі, страховій 
компанії «Гарантія» за моральну і матеріальну допомогу, надану 
після пожежі будинку.

Редакція газети «Новини Городнянщини» та її колектив 
висловлює глибоке співчуття відповідальному секретарю 
С.В. Томаш з приводу непоправної втрати – смерті батька

ЧУГАЯ Василя Івановича.
Мужньо переживіть це горе, Світлано Василівно!

Райдержадміністрація та районна рада висловлюють 
глибоке співчуття начальнику відділу економіки 
райдержадміністрації Н.В. Лебедєвій з приводу тяжкої втрати 
– смерті батька

ЧУГАЯ Василя Івановича.

Вихвостівська сільська рада висловлює глибоке співчуття 
депутату сільської ради О.В. Руденку з приводу передчасної 
смерті його батька

РУДЕНКА Василя Петровича.

16 серпня – 3 роки світлої пам’яті
ПОЗНЯКА Миколи Федоровича

з с. Великий Дирчин
12.08.1961 р. – 16.08.2010 р.

Не заросте ніколи та стежина,
Що провела тебе в останню путь,
Похилиться зажурено калина
І добрим словом люди пом’януть.

Сумуючі: мама та рідні.

11 серпня – рік світлої пам’яті брата
МОРОЗА Олександра Івановича

16.01.1967 р. – 11.08.2012 р.
Не заросте ніколи та стежина,
Що провела тебе в останню путь,
Похилиться зажурено калина
І добрим словом люди пом’януть.

Сумуючі брати.

6 серпня – 9 днів світлої пам’яті дорогого 
нашого чоловіка, зятя, батька і дідуся

КОВАЛЕНКА Андрія Миколайовича
9.05.1948 р. – 29.07.2013 р.

Никто не смог тебя спасти
И больше к нам ты вернешься.
Остались в сердце боль и рана,
И сколько будем живы мы,
Скорбеть и помнить будем вечно.
Царство небесне і вічний спокій тобі, 

дорогий чоловік, зять, батько і дідусь.
Сумуючі: дружина, теща, діти та онуки.

15 серпня виповнюється рік, як не стало 
ЦИМБАЛІСТ Євгеніїї Степанівни

7.05.1927 р. – 15.08.2012 р.
Хто знав та пам’ятає її, просимо 

пом’янути.
Дуже часто казала мама:
«Намалюй мені, доню, квіти».
Вишивати вона їх любила,
Всіх навчала життю радіти.
Добротою, ніжністю, ласкою
Огортала онуків, дітей.
Тактовно, душевно відносилась

Також до інших людей.
Учнів у школі навчала
Розумними, добрими бути.
Тому Вас, рідненька мамо,
Ніколи нам не забути.

Сумуючі: доньки, зяті, онуки та правнуки.

12 серпня – 9 днів світлої пам’яті нашого 
дорогого батька і дідуся 

СНІГИРЯ Василя Федосійовича
8.08.1930 р. – 4.08.2013 р.

Пішовши в інший світ, ти залишив по собі 
добру пам’ять. Тепла твого серця вистачало 
для нас усіх.

Ще трохи пожити на думці було,
Та сонце погасло, за хмари зайшло.
Ти згас, мов зранку світ зорі,
А ми залишилися у журбі.
Коли погляд твій погас
І серце перестало битись –

Цей день найтяжчим став для нас
І нам так важко з цим змиритись.
Хай буде пухом тобі земля,
 А душі – царство небесне.

Сумуючі: син і дочка зі своїми сім’ями.

12 серпня – рік світлої пам’яті 
ЖОСТКОЇ Мотрони Василівни
5.10.1924 р. – 12.08.2012 р.

Будет осень и будет весна,
Расцветут тополя и березы,
Только с нами не будет Вас
И не высохнут горькие слёзы!
Сердце всё не верит
В горькую утрату.

Любим, помним, скорбим.

11 серпня – рік світлої пам’яті
БЕНЕДИК Оксани Миколаївни
5.06.1982 р. – 11.08.2012 р.

Ушла…
И кровоточит душу рана,
И до сих пор тревожит душу нам беда.
Смириться с этим горем невозможно,
Ушла не на минуту – навсегда.

Сумуючі: чоловік, рідні.

Два роки тому, 10 серпня 2011 року, 
пішов з життя гарний чоловік, батько, 

друг –
АЛИНКІН Василь Миколайович.

1.04.1955 р. – 10.08.2011 р.
Всі, хто його знав, не можуть 

змиритися з тяжкою втратою. Він 
залишився в наших серцях та пам’яті 
люблячим, добрим, чесним та чуйним 
чоловіком.

Світла йому пам’ять.
Рідні. 

ЧУГАЙ Василий Иванович
17.01.1940 г. – 4.08.2013 г.

Коли ми писали листа у газету про 
кішку, яка загубилась, ми навіть не 
чекали на таку кількість відгуків від не-
байдужих людей, які виявили бажання 
допомогти тварині.

Із вдячністю і радістю хочемо пові-

домити, що у перший же день виходу 
районної газети кішка знайшла нову 
сім’ю, в якій почувається комфортно 
і щасливо. 

Спасибі усім, кого історія нещас-
ної тварини не залишила байдужим. 

Давайте частіше озиратися довкола 
себе і дарувати тепло і добро тим, хто 
цього дуже потребує.

Сім’я БОНДАРЕНОК.

Готельно-туристичний комплекс «Перлина Полісся» 
(с. Рудня Сосницького р-ну Чернігівської області, вул. Довженка, 2) 

запрошує на постійну та сезонну роботу:
кухарів вищої кваліфікації, барменів, офіціантів, 

продавців, кухонних працівників, адміністратора го-
телю, сантехніка, електрика на пристойну заробітну 
плату.

Працюючі на період роботи забезпечуються житлом і 
харчуванням. Можливий варіант з постійним місцем про-
живання.

Щосуботи та щонеділі проводяться співбесіди з 
власником готельно-туристичного комплексу «Перлина 
Полісся».

Довідки по телефонах: (044)278-39-46, 050-
4694141, 067-4659131, 093-2279040 — Дмитро Ми-
колайович.

У науковій бібліотеці ДВНЗ «Укра-
їнська академія банківської справи 
НБУ» в Сумах відбулись перший з п’яти 
регіональних ярмарків та конференція 
під загальною назвою «Бібліотечні ін-
новації для громад: створюємо май-
бутнє». Першого дня для учасників 
конференції та гостей ярмарку були 
представлені 20 експозицій бібліотеч-
них інновацій, які представили бібліо-
теки Київської, Полтавської, Сумської 
та Чернігівських областей. Чернігівщи-
на представила 4 експозиції.

Учасники та гості ярмарку мали 

право проголосувати за будь-яку екс-
позицію, і як результат, --  перше місце 
за креативні інновації отримала Город-
нянська ЦРБ, а третє – Чернігівська 
обласна бібліотека для дітей ім. М. 
Островського. 

Працівники районної бібліотеки 
постійно шукають нові форми роботи 
з читачами. «Новини Городнянщини» 
вже повідомляли про візит бібліоте-
карів з книгами на береги р.Чибрижа 
до відпочиваючих на міському пляжі. 
Позаминулої п`ятниці вони влашту-
вали велобібліопробіг – до жителів 

с.Вокзал-Городні. Поки що важко 
сказати, чи приживуться такі форми 
обслуговування читачів. Але самим 
бібліотекарям цікаві подібні зустрічі, і 
вони не припиняють пошуки. Доречно 
тут підкреслити, що у велопробіг були 
запрошені місцеві самодіяльні поети 
– Олександр Татаринцев та Юрій Су-
ходол. Разом з іншими працівниками 
бібліотеки брала участь у ньому і їх ко-
лега, починаюча поетеса – Людмила 
Дитина.

У пошуках нових форм роботи  з читачами

Кішка знайшла нову домівку
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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. 

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

Купуємо дорого телят, корів, свиней. 
Доріз цілодобово.  

Тел.: 096-1027022, 096-4294006.

Знижка до 2000 грн.
Тракторів від 12 до 80 к.с.

Сінтай, Джинма, Дон-Фенг, 
Фотон.

Доставка по області 
безкоштовно.

Копалки, саджалки, плуги, 
культиватори, сівалки і т.д.

Мотоблоки від 4 до 12,5 к.с. 

Власне виробництво
металочерепиці, 
профнастилу та 

квадратної труби:
 20х20, 40х20, 40х40, 
50х50, 60х40
Ціни найнижчі по області!
Доставка по області.

м.Чернігів, вул. Жабинського, 13.
Тел.: (0462) 67-22-22, 
063-5346200, 050-2931223.

Магазин «Сільгосптехніка»
ТОВ ВТП «Облагропостач»

с. В.Мурвійка, вул. Вокзальна, 9, 
Куликівського району 
Чернігівської області.

Тел.: 068-0853434,063-3757710, 
097-9660622. 

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

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

Перукарня «Ніка» 
(Будинок культури)

Запрошує на всі види стрижок, 
зачісок, візаж і манікюр 

(нарощування нігтів та корекція).

«СтеклоПласт» – НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК ВІКОН 
Двері вхідні: Україна, Китай.
Двері міжкімнатні: МДФ, ДСП, де-
рево.
Сайдинг фасадний, цокольний.
Котли газові, водонагрівачі, 
радіатори, труби (гарантія).
Металочерепиця, метало- про-

філь кровельний, парканний (від 
45 грн.).
Ламінат.
Душеві бокси та кабіни.
Та багато іншого.

Монтаж вікон, дверей, парканів.

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

Вихідні – субота, понеділок.

Можливий кредит і розстрочка до 3 місяців

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

Буріння свердловин 
діаметром труб 40-140 мм.

Доставка і установка обладнання.М
ожливий 

кредит

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.

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

РОБОТА У КИЄВІ
ВІД ПРЯМОГО РОБОТОДАВЦЯ

Для прибирання в супермаркетах та торгових цен-
трах міста Києва запрошуємо чоловіків та жінок. Робота 
позмінна – зміни денні, нічні. Зручні графіки роботи. За-
робітна плата до 3600 грн. на місяць. 

Безкоштовно надається спецодяг. Немісцевим – до-
помога з житлом.

Телофони для довідок: (050)700-70-14;   
(093)08-40-700.

Державне агентство земельних ресурсів України 
Державне підприємство 

«Центр державного земельного кадастру» 
Городнянський виробничий сектор

Виконує роботи з:
- приватизації земельних ділянок;
- розробки проектів землеустрою;
- розробки документації для присвоєння када-

стрового номеру;
- складання обмінних файлів для реєстрації зе-

мельних ділянок;
- розробки документації з нормативно-грошової 

оцінки населених пунктів;
- роботи по інвентаризації земельних ділянок та 

населених пунктів;
- та будь-які інші топографо-геодезичні та земле-

впорядні роботи.
м. Городня, вул. Леніна, 11, каб. 23. 
Тел.: 0930860445, 0950966247, 0952760023.

Магазин «Наталі» 
(критий ринок)

Пропонує холодильники, морозиль-
ні камери, морозильні лари, двері вхід-
ні та міжкімнатні , газові котли, колон-
ки, водонагрівачі: «Атлантик», ROUND.

 металопластикові вікна, метало-
профіль та інше.

АКЦІІ ТА ЗНИЖКИ ЧЕКАЮТЬ ВАС!
Нема грошей? Кредит на 3 місяці без переплати. 
Тел.: 2-48-96, 093-8711162. 

ДОРОГО КУПЛЮ: корів, коней. Доріз цілодобово. 
Тел.: 068-5357253, 096-5210354.

8 серпня відсвяткувала свій 70-річний ювілей наша 
дорога мама і бабуся Єфросинія Огіївна КРИВЧЕНКО з с. 
Великий Дирчин.

Тебе многое в жизни пришлось 
пережить

И горестей было немало,
Но нас ты сумела растить и любить,
Родная, любимая наша.
Спасибо за все: за твою доброту,
За труд, за бессонные ночи,
Мы помним об этом,
Мы в вечном долгу
И любим тебя очень-очень.

З любов’ю: дочки з сім’ями, рідні.

Продається магазин біля Будинку культури. 
Ціна 65 тис. грн.

Тел.: 066-1166184, 093-8314411.

АГЕНСТВО ПРАЗДНИКОВ 
«ВВФ и компания» 

оказывает услуги:
- банкетный зал;
- ведущий (тамада);
- музыкальное сопровождение;
- фото и видеосъемка.
Тел.: 2-11-27 (раб.), 2-51-60 (дом.), 
063-8570779, 066-9111777.

Комісійний 
магазин «Надія»

приймає нові 
та колишнього вжитку речі 
під реалізацію (взуття, одяг, 

дитячі речі, 
апаратура та техніка).

Адреса: вул. Леніна, 1, ІІ поверх (біля стадіону).
 Тел. 093-3041681.

ТОВ «Двина» (Клінци, Росія) запрошує 
на роботу кухарів, прибиральниць, помічників 
кухарів вахтовим методом 6 днів через 6 днів.
Заробітна плата щотижнева від 1300 грн. за тиждень 

авансом. Доставка, харчування, проживання, лікування 
безкоштовно. 

Тел. роботодавця 0079158017919 або 
звертатись у центр зайнятості.

Продается склад с железной дорогой на улице 
Вокзальная (производственная зона 900 кв.м, 

сухой, складское помещение прием металлолома, 
земля 0,7 га в аренде). Тел. 099-5280888.

Новий дерев`яний будинок у Щорсі, вул.Молодіжна. Є 
сарай, земля приватиз., газ поряд. Т.: (093)7912095.

ПРОДАМ трактор МТЗ-80 з причепом 2ПТС-4 та 
автомобіль ГАЗ-53 (борт). Т.: (067)7271715.

«Таврію», 1993 р.в., у хорошому стані, недорого та 
КВАРТИРУ в р-ні РЕМу. Т.: (068)0930212, (063)236388.

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

ПРОДАЮТЬСЯ:

- 3-кімнатна квартира в центрі у гарному стані. Тел. 063-
8096267.

- або ЗДАМ 2-кімнатну квартиру в м. Городні по вул. 
Перемоги. Тел. (04622)4-0967.

- 1-кімнатна квартира на 1 поверсі в центрі. Тел.: 099-9528896, 
096-6286409.

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

- будинок по вул. Радянській, 75. Тел. 093-9197309.
- будинок з газовим опаленням. Тел. 098-2704446.
- будинок. Є газ, 16,5 соток землі. Тел. 096-6687633.
- будинок по вул. Леніна, 76. Є газ, вода, господарські будівлі. 

Тел.: 2-12-34, 063-0238728, 098-6653666.
- будинок в м. Городні по вул. 1-го Травня площею 60 м2 в 

районі вокзалу. Є колодязь, сарай, погріб, господарські будівлі. 
Опалення газове і пічне. Ціна 9000 у.од. Торг можливий. Звертатись 
по тел. 06306800584.

- будинок площею 80 кв.м. Є земля 17 соток, газ, вода, 
господарські будівлі. Тел. 2-18-17.

- 2-поверховий будинок по вул. Радгоспній, 26, з усіма 
зручностями, меблями і побутовою технікою, газифікований. Є 
гараж, ділянка 11 соток. Тел. 099-5280888.

- зруб гаража 5х6, металеві ворота, дах – шифер, метал, 
господарський ящик, письмовий стіл, сервант, ковдра на 
синтепоні. Тел.: 2-17-71, 096-1878848.

- комп’ютер, машинка швейна колишнього вжитку. Тел. 063-
9819469.

- диван-книжка, сервант для посуду, 2 ліжка (полуторні), 
софа розкладна 1,5-місна. Тел. 063-6755636.

- ліжко у відмінному стані, ширина 0,97 см. Тел. 096-9128553.
- корова у с. Мощенці. Тел. 068-1526131.
- корова віком 6 років. Тел.: 2-58-52, 063-0269255.
- корова віком 9 років. Ціна 5 тис. грн. Тел.: 3-93-42, 067-

8306522.
- корова. Тел. 067-3558228.
- телиця чорно-ряба віком 1,5 роки. Отел у грудні. Тел. 3-65-34.
- погуляна телиця. Тел.: 3-71-01, 093-7281722.
- кобила віком 10 років в с. Хрипівка. Тел. 097-8873586.
- жеребець віком 2 роки, об‘їжджений. Тел. 096-0666646.
- рубані дрова. Тел. 3-65-14.
- солома в тюках з доставкою. Тел. 096-9818555.
- цегла червона, біла, бій цегли, вогнетривка, дошка, 

балки, крокви, опалубка, ракушняк, шлакоблок, дрова. Тел.: 
097-4868282, 063-3774940.

- скутер. Ціна 1500 грн. Тел. 096-9448733.
- скутер колишнього вжитку «Viper R-3». Ціна 3600 грн. без 

торгів. Тел.: 068-2379647, 093-7250555.
- автомобіль ВАЗ-2104. Терміново, недорого. Тел. 098-

9648039.
- автомобіль ВАЗ-2106, 1984 року випуску. Ціна 14 тис. грн. 

Тел. 097-6385326.
- автомобіль «Волга» у відмінному стані, 5-тиступінчата КП, 

зареєстрований газ. Тел. 096-1731615.
- автомобіль ВАЗ-2105 у граному стані. Тел.: 097-8872335, 

0937442848.
- автомобілі ВАЗ-2109, 1994 року випуску, оригінал; ВАЗ-

2108, 1986 року випуску; БЦ-20, 4 колеса, акумулятор 45 ампер, 
багажник л\а колишнього вжитку. Тел.: 096-7331053, 063-5772551.

- автомобіль ВАЗ-2108 у відмінному стані. Тел. 097-5998608.
- автомобіль ВАЗ-21011 у гарному стані. Тел.: 097-4868282, 

063-3774940.
- трактор Т-16. Тел. 096-1198687.
- трактор Т-25 з причепом і сільгоспінвентарем. Ціна 

договірна. Все в гарному стані. Тел. 097-4151444.
- культиватор для обробки картоплі. Тел. 067-3766803.
- копалка 2-рядна навісна, плуг 2-корпусний, косарка. Тел. 

066-2247238.
- деревообробний верстат, котел КСТ-10 колишнього 

вжитку, кабель 4-жильний (мідь). Тел. 2-39-50.
– склад, навіс на трасі. Тел. 097-1334939.

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

3403112.
- шифер 8-хвильовий. Тел. 097-7634427.
- чотири листи 6-хвильового шифера колишнього вжитку. 

Тел.: 2-49-38, 098-3419721.

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

ЗДАМ:
– промислове приміщення з кран-балками. Тел. 097-

1334939.

Пропала собака в районі аеродрому. Порода «пінчер», вуха 
великі стоячі, ніс жовтий, окрас коричневий. За повернення – 
винагорода. Тел.: 093-7107978, 2-56-57.

Загублено посвідчення водія на ім’я Старостенка Богдана 
Віталійовича. Прохання повернути за винагороду. Тел.: 096-
1049238, 063-4050976.

Загублено права і документи на ім’я Сабодоша Віктора 
Миколайовича. Прохання повернути за винагороду. Тел. 067-
4502069.


