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Шановні підприємці!
Щиро вітаємо вас із професійним святом – 

Днем підприємця.
Сьогодні приватний сектор економіки залишається важливим 

чинником підвищення конкурентоспроможності виробництва, 
зміцнення позицій вітчизняного товаровиробника.

Водночас пріоритетним завданням органів державної влади 
на всіх рівнях є створення належних умов для ведення бізнесу та 
усунення бар’єрів на шляху його розвитку.

Бажаємо усім міцного здоров’я, витримки та оптимізму. 
Нехай кожна започаткована справа буде вдалою і успішною. 

Добра й щастя вам і вашим родинам.
М. СИЛЕНКО.   Г.ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації.  Голова районної ради.

Шановні учні, батьки, вчителі!
Щиро вітаємо вас із Днем знань і початком 

нового навчального року.
Перше вересня - завжди урочистий і хвилюючий момент 

для кожного із нас, адже саме з нього починається незвіданий, 
цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання та самостійного 
життя.

Цей день є особливим і, безперечно, визначальним для 
першокласників, які вперше ступлять на поріг школи. Не менш 
важливим він також буде для одинадцятикласників, яким 
доведеться обирати професійну стезю.

Маємо надію, що зерна науки зростуть у ваших юних 
душах урожаєм мудрості. Нехай дивовижний світ нових знань, 
незабутні хвилини спілкування з вчителями та друзями стануть 
найяскравішими миттєвостями шкільного життя. Досягайте 
високих результатів у навчанні, будьте активними та успішними.

Бажаємо усім міцного здоров’я, щастя та невичерпної 
наснаги.

М. СИЛЕНКО.   Г.ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації.  Голова районної ради. 

Вітаю школярів та 
педагогів з початком 
нового навчального 

року!
Нехай він буде однаково 

приємним та успішним для 
учнів та їх наставників, а також 
приносить безліч неймовірних 
відкриттів!

Юрій МІРОШНИЧЕНКО.
Заступник Голови 

Комітету у закордонних 
справах Верховної Ради, 

народний 
депутат України.

Як мамина пісня
Оцей дзвоник – як мамина пісня,
Як далекої юності клич,
І любов моя рання і пізня,
І сльоза, що скрапає із віч.
Оцей дзвоник – душі ностальгія
За літами, котрих не вернуть.
Тільки пам’ять незгарна зуміє
Подих часу належно збагнуть.
Дзвонить дзвоник – аж пружать околи,
Першовересень став на поріг.
І пливуть каравели до школи,
Поспішать на урок дітворі.
Поміж них, мов росинка, розтану,
Непомітно до класу зайду
І на парту на саму останню
Трійцю роз – Божий дар покладу.
З нею в дружбі провів шкільні роки
І найкращі хвилини в житті.
І не треба тут бути пророком:
Є місця, що для серця святі.
Вчить добру вже наставниця юна –
Чарівниця дитячих сердець.
І співає на сонячних струнах
За вікном молодий вітерець.
Оцей дзвоник, близький і далекий,
Що для кожного, певне, зрідні,
Не покличуть у вирій лелеки:
Він, як мамина пісня, в мені.

Степан САХОН.

Дорогі першокласники, школярі, студенти, шановні вчителі, викла-
дачі та працівники навчальних закладів! 

Вітаю всіх з Днем знань та початком нового 2013-2014 навчального 
року!

Перше вересня – особливий, хвилюючий і урочистий день для кожної людини. Адже з нього по-
чинався, як і сьогодні розпочинається, незвіданий шлях до знань.

Першовересневе свято зберігається у пам’яті кожного, бо воно повертає у золоті сторінки шкіль-
ного і студентського життя, навіює спогади про друзів, вчителів і викладачів, які теплом своїх сер-
дець, професійною майстерністю, життєвою мудрістю передають свої знання та кращі людські якості 
з покоління в покоління.

Сердечно звертаюсь до вас, дорогі педагоги, з найщирішими словами подяки за вашу неоцінен-
ну і титанічну працю по вихованню високої громадянської позиції у молоді.

Особливі побажання висловлюю першокласникам: «Нехай ваші перші кроки у дивосвіт знань ста-
нуть радісним початком шляху у щасливе майбутнє!»

Тим, хто сідає за шкільні парти, студентські лави, бажаю бути цілеспрямованими і наполегли-
вими. Духовно і інтелектуально збагачуйтесь. Несіть через все життя невгасиму любов до батьків і 
вчителів, до рідного краю, до нашої держави – України .

Всім міцного здоров’я, щастя, оптимізму і впевненості у досягненні мети!

З  глибокою  повагою  та найкращими побажаннями 
народний депутат України, перший заступник голови 

депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України                                            
Михайло  ЧЕЧЕТОВ.                                                          

27 серпня шестеро майбутніх першокласників привітали 
педагогів району на професійній конференції. Веселі, при-
брані й щасливі діти вже готові сісти за парти, щоб здобути 
перші свої знання. Сашко Бодяк, Дарина Дудко, Вероніка 
Осипова, Марина Коротка, Матвій Габенко та Станіслав Кай-
дала підуть в 1-Б клас міської школи №2. Вони вже підготу-
вались до школи, а разом з ними і батьки, які, на їхню думку, 
«готувались дорого».

Юні артисти вже мають певний досвід навчання – всі 

вони вихованці танцювальної студії «Олена», дехто готував-
ся до школи у гуртку дошкільнят «Сонечко» при ЦДЮТ. Та 
всіх їх об’єднує щире бажання швидше стати справжніми 
школярами і порадувати батьків першими успіхами у нав-
чанні.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: Сашко БОДЯК, Дарина ДУДКО, Вероніка 

ОСИПОВА, Марина КОРОТКА, Матвій ГАБЕНКО та 
Станіслав КАЙДАЛА.

БАТЬКИ  ГОТУВАЛИСЬ  ДОРОГО

Число  31 1 2 3 4

Температура:
вдень  +16 +18 +18 +13 +19
вночі  +13 +11 +13 +11 +14

Напрям вітру Пн Зах  Зах Пн         Пн

Опади
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Автомобілями він захоплювався з ди-
тинства. Першим його авто стала стара 
«інвалідка» – мотоколяска, яку він купив 
ще шестикласником, відремонтував і їз-
див на ній два роки. Не покривив душею 
Павло і у виборі професії – він закінчив 
Чернігівський радіомеханічний технікум 
за спеціальністю «Ремонт автомобілів».

Щоб відкрити власну справу, довго і 
вперто працював – на інших СТО, де от-
римав додатковий досвід, а також зай-
мався підвозом і торгівлею. Сьогодні він 
власник і роботодавець, на нього працює 
двоє найманих робітників. Підсобляє кум 
І.В.Клименко, який вдало розташував 
свій магазин запчастин прямо на тери-
торії підприємства.

Чимало вже і постійних клієнтів, які 
відзначають якість роботи майстрів-ме-
ханіків та ввічливий індивідуальний підхід 
до кожного. Найчастіше доводиться ре-
монтувати ходові частини, бо якість на-
ших доріг залишає бажати кращого. По-
стійно затребуваним є і шиномонтаж. 

– Ми упораємось з будь-якими полом-
ками. От тільки розвал-сходження коліс 
не відрегулюємо – поки немає можли-
вості, – зізнається П.В.Горбильов. Не по-
кидає він свого захоплення реставрувати 
старі авто: другий рік триває ремонт ста-
ренького Ford Taunus 1974 року випуску, 
хоч «бігати» цю машину майстер заставив 
за 2 місяці.

Мріє ж підприємець про власне, а не 
орендоване приміщення, машину марки 
Mitsubishi Pajero і щоб дворічний син Іван 
згодом продовжив батькову справу. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: П.ГОРБИЛЬОВ працює у 

майстерні.

1 ВЕРЕСНЯ – ДЕНЬ ПІДПРИЄМЦЯ

ВІД  ЗАХОПЛЕННЯ  ДО  УСПІХУ
Павло 

Вікторович 
Горбильов 

заснував 
свою станцію 

технічного 
обслуговування 

три роки тому, 
а сьогодні вже 

має обласну 
відзнаку – 

звання кращого 
молодого 

підприємця 
області. 

Відповідно до плану роботи обласної ради остан-
ня середа кожного місяця визначена як єдиний день 
інформування населення. Саме в цей день — 28 
серпня в нашому районі побувала депутат обласної 
ради, викладач Чернігівського вищого професійного 
училища побутового обслуговування Р.К. Ясочко. У 
с. Дроздовиці вона зустрілась з працівниками місце-
вої школи та дитсадка, цікавилась умовами навчання 
школярів та праці вчителів, оглянула класні кімнати, 
ігровий та спортивний майданчики. Директор школи 
С.Б. Баранов проінформував її про готовність школи 
до початку нового навчального року. Всі ремонтні ро-
боти виконано силами учителів та батьків. З цією ме-
тою були залучені депутатські кошти районної ради, 
а також добровільні внески жителів села. У класних 
кімнатах оновлено шпалери, пофарбовано підлогу, 

відремонтовано каналізацію, завезено паливо. Про-
блемним залишається лише ремонт даху на примі-
щенні їдальні. Але й цю роботу буде виконано.

Р.К. Ясочко схвально оцінила роботу колективу по 
підготовці школи. Вона цікавилась життям села, де-
мографічною ситуацією, працевлаштуванням та нав-
чанням молоді, розповіла про роботу обласної ради, 
зокрема фракції комуністів, членом якої вона є, від-
повіла на запитання.

Р.К. Ясочко також побувала у Городнянському 
історико-краєзнавчому музеї.

На знімку: Р.К. ЯСОЧКО (в центрі), директор 
Дроздовицької школи С.Б. БАРАНОВ та завідую-
ча дитсадком І.С. СЕМЕНТОВСЬКА у приміщенні 
дитсадка.

День інформування
Діяльність благодійних 
організацій узаконена

5 липня 2012 року набрав чинності Закон України №5073-
ІV «Про благодійну діяльність та благодійні організації»,  
у зв'язку з чим відповідно до статті 15 Закону благодійні 
організації набувають прав та обов‘язків юридичної особи з 
моменту їх державної реєстрації.

Державну реєстрацію цих організацій  проводять 
державні реєстратори за місцезнаходженням  благодійної 
організації.

Благодійна організація – це юридична особа приватного 
права, установчі документи якої визначають благодійну 
діяльність в одній  чи кількох сферах, визначених законом 
«Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Згідно статті 14 Закону, установчим  документом такого 
товариства та відповідного фонду є статут. Установчим 
документом благодійної організації є установчий акт. 
Документи затверджуються засновником (засновниками) 
або уповноваженими особами.

Установчі документи благодійної організації повинні 
містити:

– найменування благодійної організації; цілі та сфери 
благодійної діяльності; органи управління, їх склад, 
компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними 
рішень; порядок призначення, обрання або затвердження 
членів органів управління, крім вищого органу управління 
благодійного товариства та благодійного фонду, їх 
замінення, зупинення їх повноважень, припинення їх 
повноважень (відкликання); порядок внесення змін до 
установчих документів; джерела активів (доходів), порядок 
контролю і звітності благодійних організацій та підстави та 
порядок припинення благодійної організації, у тому числі 
порядок розподілу активів.

Статут благодійного товариства та благодійного фонду 
має містити також умови та порядок прийняття до такого 
товариства чи фонду, права та обов'язки учасників, а 
також умови та порядок їх виключення зі складу учасників 
благодійного товариства чи  благодійного фонду.

Державна реєстрація припинення благодійної 
організації також здійснюється відповідно до згаданого 
вище закону.

С. ДЕМЯНЦЕВА.
Державний реєстратор реєстраційної служби  

районного управління юстиції.
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Сьогодні на Городнянщині проживають 645 дошкіль-
нят — це той потенціал, який почергово наповнить шкільні 
класи новими учнями. Функціонують 13 дошкільних та 23 
загальноосвітні навчальні заклади.

Завтра 2586 учнів сядуть за шкільні парти, а 225 малюків 
вперше переступлять шкільний поріг. Така собі окрема дер-
жава, управлінням якої займається досвідчена армія педа-
гогічних працівників.

Свою конференцію освітяни почали з ностальгічної 
ноти — прощання з найдосвідченішими своїми колегами, 
які йдуть на заслужений відпочинок. За плечима Т.В. По-
дольхової, В.М. Гречухи, Т.Д. Скоблик, Г.Г. Желєзної, М.М. 
Масляного, В.П. Новик, Т.В. Пінчук, Ю.А. Жаловського, О.П. 
Шитюк, Л.М. Писарюги, Г.О. Панчковської, Л.П. Нікитенко, 
М.Ф. Ітченко — десятки років самовідданої праці на педаго-
гічній ниві. А Марія Федорівна Ітченко пропрацювала в освіті 
51 рік! Теплими словами, квітами і подарунками вітали пе-
дагоги своїх старших товаришів і запевняли, що їхній досвід 
і надалі слугуватиме колегам надійним фундаментом для 
плідної праці.

Теплою хвилею надії влились у сім'ю освітян і молоді 
педагоги — Ю.В. Козак, яка викладатиме англійську мову 
у Великолиственській школі, Ю.В. Коржавіна, яка працю-
ватиме педагогом-організатором у Смичині, О.В. Єронін та 
М.В. Жоголко, які будуть вихователями груп продовженого 
дня у районній гімназії,  Ю.С. Колоколуша, яка викладатиме 
англійську мову у Бурівській школі, та О.Ю. Мельниченко — 
вчитель трудового навчання в Івашківці. Серед напутніх слів 
для молоді прозвучала і така фраза: «Вчитель тільки тоді 
цікавий учням, коли він є самодостатньою, творчою люди-
ною». Саме такими особистостями, запевнили молоді пе-
дагоги, вони готові проявити себе у професійній діяльності.

У своїй доповіді начальник районного відділу освіти 
Ю.В. Денисенко дав характеристику минулому навчально-
му року. А він видався багатий на здобутки. Це і відкриття 
нових дошкільних закладів, і підготовка до впровадження 
нових державних стандартів у 2-му та 5-му  класах, і об-
лаштування комп'ютерних класів, і дієві заходи по оптимі-
зації системи навчальних закладів, і підвіз учнів до базових 
шкіл, організація гарячого харчування та оздоровлення ді-
тей. Прозвучала і статистика нагород, отриманих учнями на 
олімпіадах і конкурсах всіх рівнів. Це дійсно вагомі здобут-
ки, яких у освітян більшає з року в рік, і справедливий привід 
пишатися справжніми талантами педагогів і їхніх вихован-
ців.

Було окреслено напрямки роботи на наступний рік. Це 
і подальша оптимізація (адже у районі досі функціонує 18 
малокомплектних шкіл), і відкриття дошкільних закладів у 
Перепису та Макишині, впровадження нових державних 

Я за фахом — учитель початкових класів. До сьогодні 
чітко пам'ятаю перше вересня 1992 року, коли на свій пер-
ший урок до мене прийшли дев'ять першокласників Бутівсь-
кої школи. Широко відкриті оченята і готовність, сприймати 
все, чому навчатиме їх вчитель. Але працювати мені на пе-
дагогічній ниві видалось недовго. Та не про те мова.

Вдруге зі школою довелось зустрітись тоді, як старша 
донька йшла у перший клас. Це був 2000 рік. Отоді я вперше 
зрозуміла, що систему освіти в Україні лихоманить. Якісь 
безкінечні експерименти, питання — іти до школи у шість чи 
у сім років, вчитися десять чи одинадцять років,  де брати 
нові підручники, випущені за відповідною новою шкільною 
програмою і т.д. Ще початкову школу ми з донькою муж-
ньо долали, намагаючись бути відмінниками. І нам це май-
же вдавалось, дякуючи першій вчительці Світлані Петрівні 
Козловській. А у середніх класах я здалась перша. Десь у 
шостому я зрозуміла, що вундеркінда з моєї дитини не вий-
де (а саме на них, вважаю, розраховані сучасні курси шкіль-
них предметів). У сьомому я, що свого часу закінчила школу 
із золотою медаллю, вияснила, що або у мене була медаль 
липова, або вимоги нової шкільної програми для дітей за-
надто завищені. Якщо досконало вчити всі домашні уроки, 
ніякого не те, що півдня, — доби не вистачить. Про які там 
гуртки чи відпочинок може іти мова? Якщо хочеш, щоб ди-
тина знала хоча б основні предмети грунтовно, без репети-
тора тут не обійтися...

Закінчивши дев'ять класів, я полегшено зітхнула: донька 
виявила бажання вчитися у технікумі. Скажу, поклавши руку 
на серце: і тут, і у подальшому в університеті вчитись було 
легше.

Відпочинок мій не був довгий: через рік молодша донька 
вирушила за знаннями у перший клас. І мої жахи почались 
знову. І знову ж таки, дякуючи педагогічному таланту пер-
шої вчительки Інни Олександрівни Коновальчук, ми успішно 
долали рубежі початкової школи. П'ятий клас став іспитом. 
Необхідний рівень знань дитиною англійської мови вже пе-
ревищив мій інститутський (я мала тверду четвірку в інсти-
туті). Показала підручник з біології колезі, який закінчував 
відповідний факультет Ніжинського університету. Почула 
вердикт: «Я б такий посібник просто спалив». Коли у кінці 
року ще раз самотужки спробувала справитись із задачею 
з математики, зрозуміла: я — дебіл, бо не можу осилити на-
вчальну програму за п'ятий клас.

Я аніскілечки не хочу образити або обвинуватити у чо-
мусь педагогів, які трудяться на освітянській ниві. Знаю, що 
вони «викладаються» по повній, щоб дати дітям необхідні 
знання, відсіюючи хлам, яким насичені шкільні програми. 
Це дійсно талановиті люди, яких люблять діти, поважають 
батьки і які у тих умовах, у яких їм доводиться працювати 
сьогодні, роблять практично неможливе — не тільки навча-
ють, а ще й з нами виховують наших дітей. І зовсім не їх вина 
у тому, що у нашій країні під гаслами шляху до суперякісної  
освіти криється незрозуміло що.

Свого часу мені довелось розмовляти з тоді ще учнем 
Сергієм Черномазом, який рік навчався у школі в США. Тоді 
він мені здивовано сказав: «Наскільки там у них навчатись 
легше, ніж у нас тут. Те, що вони вчать у старших класах, ми 
проходили  чи не у початкових». От і напрошується питання: 
а чи все те, чим «напхані» сучасні програми, потрібне для 
якісної освіти нашим дітям? Чи не через потік зайвої інфор-
мації у дітей сьогодні знижується інтерес до навчання? Тим 
більше, що засвоювати її не тільки важко, а й часто нема не-
обхідності — в країні існує величезна кількість комерційних 
платних вузів, які в першу чергу стурбовані тим, чи студен-
ти внесли плату за навчання, а потім вже знаннями учнів. 
Погодьтеся, коли випускник при вступі розраховує на свої 
власні знання, а не на батьківський гаманець, він з більшою 
зацікавленістю відвідує шкільні заняття.

Інший аспект шкільного життя — це здоров'я дитини. 
Батьки не звикли розглядати школу як об'єкт, корисний чи 
шкідливий для дитини.  А між тим вже на першому році на-
вчання кількість здорових дітей знижується у чотири рази.

Більшість лікарів основною прчиною такого катастро-
фічного становища стану здоров'я учнів називають інтен-
сивність навчання і збільшену кількість стресових ситуацій 
у навчальному процесі. Як наслідок: порушення сну, дратів-
ливість, неуважність, які батьки і педагоги списують на лінь 
і починають тиснути на дитину, змушуючи її «сумлінніше» 
вчитися. В результаті на порозі випуску лікарі змушені кон-
статувати: «У багажі ваших шкільних придбань здоров'я не 
виявлено».

Отож, підсумуємо і зробимо власні висновки. Школа, 
по суті, повинна готувати учнів до дорослого життя. Якщо 
її підручники наповнені абсурдом, то вона не справляється 
з цим суспільним завданням. Впроваджуючи все нові і нові 
програми, підручники, реформи, Міністерство освіти у сот-
ні разів ускладнює життя не тільки учням, а й вчителям та 
батькам. Зрозуміло, що на видавництві книжок і розробці 
програм хтось, можливо, отримує непоганий заробіток. Але 
скажіть мені: до чого тут наші діти? Я можу внести, як мама, 
сьогодні єдиний вердикт: системі освіти в Україні просто 
необхідний курс адекватної життю психології.

С. ЧУГАЙ.

Ось і школа, 
ось і клас...
Несвяткові роздуми напередодні 

1 вересня — Дня знань

ОСВІТА

Конференція вчителів: 
звіти і плани на майбутнє

27 серпня педагогічна спільнота 
району традиційно зібралась на щорічну 
конференцію, яка покликана підбити 
підсумок  минулого навчального року і 
намітити основні віхи року майбутнього.

стандартів (вивчення англійської школи з першого, а інфор-
матики  — з другого класу), робота з обдарованою молод-
дю, розвиток фізичної культури та спорту, оновлення змісту, 
форм і методів педагогічної роботи.

В обговоренні доповіді взяли участь Г.П. Мехеденко 
— завідуюча Тупичівським ясла-садком, Н.Є. Слісаренко 
— директор Хоробичівської опорної школи, О.В. Карандій 
— методист ДЮСШ, С.В. Третяк — голова Переписької сіль-
ської ради, Г.М. Мироненко — голова районної профспілки 
працівників освіти, вчителі С.О. Олексієнко та В.В. Плот-
нікова. Вони говорили як про здобутки у галузі освіти, так і 
про проблеми, які потребують радикального вирішення.

Після того, як спільнота освітян ухвалила рішення серп-
невої конференції, відбулось нагородження кращих у педа-
гогічній професійній діяльності.

Голова райдержадміністарції М.Ф. Силенко, вітаючи 
педагогів як представників однієї з найпріоритетніших галу-
зей у державі, нагородив грамотами М.П. Федоренка, М.Г. 
Кашпур, М.Ф. Карпенко, Н.О. Швець. Сертифікати на отри-
мання цінних подарунків були вручені: районній гімназії — 
для придбання обладнання у кабінет фізики, (проектора та 
ноутбука); міській школі № 2 — для придбання проектора; 
Вихвостівська та Смичинська школи отримали проектори і 
ноутбуки, Тупичівська школа та Городнянська станція юних 
техніків — проектори. Також район отримає новий шкільний 
автобус для організації підвозу учнів до базових шкіл.

Голова районної ради Г.Г. Примак вручив грамоти рай-
онної ради за багаторічну сумлінну працю педагогам В.М. 
Дудко та В.М. Романовій. Він же побажав вчителям здо-
ров'я, натхнення і достойної оплати їхньої почесної праці.

Теплими словами вітали колег-педагогів представники 
освітянської ниви з Климівського та Добрушського рай-
онів сусідніх Росії та Білорусі. Творча співпраця педагогіч-
них колективів трьох братніх держав триває вже 26 років. 
У системах освіти кожної з них є багато спільного, але є й 
багато досвіду, який можна запозичити і ефективно втілю-
вати у своїй професіональній діяльності, що дає ефективні 
результати. Від освітян Білорусі слово до колег мала Л.В. 
Демидова — директор державного закладу освіти Круго-
вець-Калінінської середньої школи. А від російських колег 
педагогів Городнянщини вітала Г.М. Отінова — голова рай-
онної організації працівників освіти Климівського району. 
Вона вручила грамоту завідуючій Городнянським районним 
методкабінетом В.В. Лось за багаторічний розвиток і зміц-
нення дружби між освітянами братніх країн.

Урочистості завершились нагородженням кращих пра-
цівників педагогічної ниви та кращих колективів за вагомі 
досягнення у галузі освіти за минулий рік та святковим кон-
цертом.

С. ЧУГАЙ.

На знімку: під час конференції у фойє працювала 
виставка творчих робіт учнів і вчителів. Молоді педаго-
ги районної гімназії І.О. МАРТИНЮК, І.А. КОЖЕДУБ та 
Н.В. ЖЕЛДАК презентують роботи.
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Святкування незалежності в Україні починається з вша-
нування яскравих та дорогих серцю кожного українця ко-
льорів  державного жовто-синього прапора  – 23 серпня.  
Разом з Україною 24 серпня  святкував свій день  народжен-
ня  Герой України, народний депутат Верховної   Ради мину-
лих  скликань,  борець за незалежність  Левко Лук`яненко, 
який є уродженцем Хрипівки та Почесним громадянином 
Городні.  У цьому році  Левку Григоровичу виповнилось 85 
років. За своє  життя жодного разу він не зраджував своїм 
переконанням, віддаючи  цілковито всю душу та помисли 
служінню  незалежності.  Мабуть,  тому  знаково співпада-
ють ці дві дати  – день народження організатора Української 
Гельсінської спілки та День незалежності України. 

Традиційно на День державного прапора України от-
римують свої перші паспорти і право бути виборцями  юні 
українці, громадяни Городні. Цього року їх  п`ять –  Анастасія 
Атрощенко, Олена Індучна,  Христина Бакуринська, Андрій 
Конопацький та Микола Фенна. Крім паспортів,   вони отри-
мали ще й вітальні подарунки від  Партії Регіонів. 

День державного прапора в Городні відзначився особ-

ливим  концертом,  який  дали городнянцям  гості з Німеч-
чини  – ансамбль з міста Обервезеля  «Данцер Обервезель». 
Разом з  представниками інших семи країн  німецькі са-
модіяльні артисти  приїхали на чернігівське «Поліське коло».  
На цьому  фестивалі, приуроченому  до Дня незалежності 
України,  гості з  різних держав  представляють танці та 
пісні своєї країни, неповторний національний  одяг.  Костю-
ми німецького ансамблю хоч і не були    витримані у націо-
нальному колориті, проте  все ж таки дуже своєрідні. Як і 
танці,  вони належали до початку ХІХ століття – таке носили 
і так танцювали колись  у Німеччині. Артисти, вже  немолоді 
люди, які закінчили  свій трудовий шлях,   танцювали легко, з 
посмішкою. Відчувалось, як подобається дарувати  їм свою 
виставу глядачам на українській землі. 

День незалежності 24 серпня – у Городні розпочався з 
молитви за Україну у Свято-Миколаївській церкві. Потім   
представники громадськості  разом з головою райдержад-
міністрації М.Ф.Силенком та головою районної ради Г.Г.
Примаком, головою міської ради А.І.Богданом поклали квіти 

до пам`ятника Тарасу Шевченку біля район-
ної гімназії. Тут відбувся мітинг, де пролунали 
щирі слова  відданості  рідній державі та пісні 
на честь Батьківщини. Спільними Почесними 
грамотами  райдержадміністрації та районної 
ради з врученням грошової винагороди за ба-
гаторічну сумлінну працю, високий професіо-
налізм та з нагоди 22-ої річниці незалежності 
України було нагороджено лікаря неврологіч-
ного відділення  райлікарні О. В. Гуцул, заступ-
ника директора з навчально-виховної роботи 
Городнянської районної гімназії В. М. Гречуху; 
від райдержадміністрації  – соціального робіт-
ника територіального центру обслуговування 
(надання соціальних послуг) М. В. Шебету, 
дільничного інспектора Городнянського РВ 
УМВС України у Чернігівській області Д. В. 
Телегіна; від районної ради – слюсаря аварій-
но-відновлювальних робіт управління кому-
нального господарства С. П. Мироненка,  ди-

ректора Сеньківського будинку культури  І. М. Сіру, 
електрика нижнього складу  ДП  «Городнянський лісгосп» В. 
М. Лося.  

 Було вшановано пам‘ять тих, хто віддав  життя за свобо-
ду своєї держави, звільняючи рідну землю від фашистської 
навали під час Великої Вітчизняної війни, та покладено квіти 
до підніжжя  меморіалу Скорботної матері. 

Усіма осінніми барвами сяяла виставка квітів, яка су-
проводжувала святкування. Здається,  таких  символічних,  
талановитих та незабутніх композицій не пропонували їх 
творці публіці ще ніколи, адже  майстерність городнянських 
квітникарів з кожним роком зростає.  За оцінками  журі,   пе-
реможцями  стали   композиції райлікарні та другої міської 
школи (перше місце),  управління праці (друге місце), цен-
трального будинку  юнацької творчості  та  ясла-садка №1 
(третє місце).  Але насправді переможцями у тому   квітко-
вому колі з  осяйними дівчинками-ангелочками, стрункими 
юнками у національному вбранні України, Білорусі та Росії, 
з квітковими гербами,  композиціями  карт  України та на-

віть 90-річного ювіляра – Городнянського району, із золо-
тими дарунками щедрої осені та іншими цікавинками  були 
всі учасники. І квіткова виставка зустрічала своїх гостей як  
творчий вибух осіннього різнобарв`я та неперевершеного 
смаку. 

Однією з видатних подій Дня незалежності  на Городнян-
щині став футбольний чемпіонат  команд-ветеранів Городні, 
Гомеля, Климова,  Корюківського району.  Перемогла друж-
ба, але місця  за очками розподілилися так: перше – Корюків-
ка, друге – Гомель,  третє – Климово, четверте – Городня.  
Найстаршим учасником  змагань був 57-річний  А.С.Шишов 
з  Климово. Переможці нагороджені  кубками, медалями та 
грамотами, які вручав голова райдержадміністрації М.Ф.Си-
ленко, а під час відкриття спортсменам  подарували запашні 
городнянські короваї. Турнір  організовано та проведено за 
підтримки райдержадміністрації.  

А.НЕМИРОВА.
На знімках:  під час святкування.

На держави свято приїжджайте, 
друзі, з нами святкувати!
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У Брянську мені довелось бути 
два роки тому. Але то було взимку. 
Тоді автодорога до цього міста була 
засипана снігом, відповідні служби 
не встигали очищати місто від заме-
тів, а на трасі Гомель-Брянськ було 
проїхати складно, періодично ви-
никали затори автотранспорту, бо 
«зелене світло» включалось насам-
перед для грейдерів, які звільняли 
дорогу від снігу.

Цього разу ми їхали туди влітку. 
Звичайно, снігу не було, була спека. 
Тим не менше, без пробок не обхо-
дилось, бо вже кілометрів 30 за м. 
Климово побачили автогрейдери, 
бульдозери, асфальтоукладчики і 
шляховиків у червоних робах. Вони 
регулювали зустрічні потоки машин, 
щоб безаварійно розминулись. Ав-
тодорогу не просто ремонтують, а 
розширюють полотно. Постійно їдуть 
потужні «КамАЗи» зі щебнем, бетон-
ними плитами. Здається, на шляху 
увімкнено велетенський механізм, 
який підпорядкував все і всіх рекон-
струкції дороги і який ніяка сила поки 
що не може зупинити.

Щось подібне можна сказати 
про самий Брянськ. Місто  охопле-
не будівництвом, яке теж не зупи-
няється.  І вже першого дня, коли 
нас «покатали» на авто майже три 
години по місту, намагаючись пока-
зати якнайбільше, ми зрозуміли, що 
Брянськ розширює свої межі, виро-
стають нові мікрорайони зі своєю 
інфраструктурою, які вже не просто 
осягнути поглядом  – треба підніма-
тись на висоту. А річка Десна серед 
таких мікрорайонів видається мало 
не струмочком. Сучасний Брянськ 
— потужне місто, велетенський 
комплекс нових і старих будов, які то 
ховаються в розкішній зелені приде-
сенських берегів, то раптово білими 
птахами піднімаються уверх, а деін-
де позолотою храмів уже торкаються 
голубого неба. Сучасний Брянськ  — 
це чотири  адміністративні райони: 
Радянський, Бєжицький, Фокінський 
і Володарський.  У них — 
414 тисяч жителів. Але 
місто вже задихається 
від автотранспорту. Лег-
ковиками запруджено не 
тільки вулиці, а й двори. 
Ми це відчули, хоча водій 
Сергій, який «катав» нас 
по Брянську, намагався 
уникнути «пробок», вміло 
маневрував забічними ву-
лицями.

Брянськ — це місто 
воїнської слави. Такий 
почесний статус йому 
присвоєно недавно. І це 
зрозуміло. Його заслуги 
очевидні. За всі віки своєї 
історії місто було міцним 
щитом проти різних во-
рогів — татаро-монголів, 
шведів, військ Наполео-
на. Доблестю і героїзмом 
народних месників про-
славився Брянськ у роки 
Великої Вітчизняної війни.  
А пісня «Шумел сурово 
Брянский лес» — це все-
народний гімн партизанів. 

Три дні на брянській землі
Як уже повідомлялось у «Новинах Городнянщини», на запрошення де-

партаменту внутрішньої політики Брянської облдержадміністрації з 14 
по 16 серпня в м. Брянську побувала група журналістів Чернігівщини і 
Гомельщини. Для них був організований прес-тур, приурочений 70-річ-
чю визволення Брянщини від німецько-фашистських загарбників. По-
даємо нижче нататки редактора газети, який взяв участь у прес-турі.

1. Місто 
воїнської 

слави

Жителі міста не тільки пишаються 
воїнською славою, а й цінують свою 
героїчну історію. Всенародним міс-
цем вшанування пам'яті став мемо-
ріальний комплекс «Партизанська 
галявина», що в лісовому масиві за 
10 кілометрів від Брянська. А непо-
далік  ще одне священне місце — 
пам'ятник журналістам, які загинули 
в роки Великої Вітчизняної війни. Тут 
з перших днів утворення Брянського 
фронту виходила щоденна фронтова 
червоноармійська газета «На раз-
гром врага».

Ніколи не забудуть жителі облас-
ті про жахливі звірства  фашистів у 
роки окупації. Два роки тому, в день 
70-річчя трагедії у селі Хацунь Ка-

рачівського району був відкритий 
меморіальний комплекс «Хацунь» 
— як знак пам'яті про безвинні жер-
тви всієї Брянщини. Сюди приходять 
і приїзджають тисячі людей, щоб 
уклонитися пам'яті людей, які ста-
ли жертвами військового злочину. 
Комплекс нагадує білоруський ме-
моріал «Хатинь» — знак пам'яті про 
спалені фашистами села. Зазначу 
тут, що ми повідомили російських і 
білоруських колег про те, що і в Укра-
їні буде вшановано пам'ять про спа-

лені села: подібний музейно-мемо-
ріальний комплекс буде споруджено 
поблизу м. Корюківки на Чернігівщи-
ні, і що роботи вже почались. Пропо-

зицію підтримав Президент України 
В.Ф. Янукович.

У Брянську вже розгорнулася під-
готовка до 70-річчя Перемоги у Ве-
ликій Вітчизняній війні. На  централь-
ній — Партизанській площі почалась 
реконструкція. Оновлюються пам'ят-
ники, відкриваються нові. У кожному 
районі є священні місця на честь ге-
роїв, які захищали рідний край і заги-
нули смертю хоробрих. У дні нашого 
перебування в області якраз поча-
лись урочисті заходи по відзначенню 
70-річчя визволення Брянщини від 
гітлерівських загарбників. 11 верес-
ня у  самому Брянську відбудуться 
урочисті торжества. Буде вперше і 
військовий парад з проходженням 
військової техніки — тодішньої  і но-
вітньої.

Звичайно, осягнути минуле і су-
часне Брянська за кілька днів немож-
ливо. Але й те, що побачили, вражає. 
Скажімо, Свенський чоловічий мо-
настир, що на високій кручі на пра-
вому березі Десни. 240 сходинок від 
нього вниз ведуть до часовні з цілю-
щою водою. А серед мурованих стін 
монастиря руками його послушників 
зводиться Успенський храм — один 
з тих, які будуються і вже збудовані. 

Вражає велич недавно спорудже-
ного Центрального кафедрального 
собору міста. Символом вічної сла-
ви Брянська є Курган Безсмертя, на 
який постійно піднімаються люди — 
вони наче справді хочуть зачерпнути 
сили вічного буття. Пам'ятник на По-
кровській горі — матері-Батьківщині і 
билинному Пересвєту.

Через віки струменить містом 
історична пам'ять. Тут не можна не 
сказати, що Брянськ — місто-трудів-
ник, місто оборонної промисловості. 
Це — центр Нечорноземної зони Ро-
сії. Брянська область поки що виро-
щує менше зерна, ніж Чернігівщина. 
Але вона відроджує картоплярство. 
Сюди на землю прийшли працювати 
потужні інвестори, які з кожним ро-
ком нарощують свої сили.

Брянськ, як місто з особливим 
статусом (і лихий вітер Чор-
нобиля його не обминув), 
одержує вагому державну під-
тримку. А ,судячи по газетах і 
журналах, тут нема лжедемо-
кратії, люди єдині в тому, що 
не слова рухають суспільство 
до кращого життя, а діла. І хай 
хтось скаже мені, що у росіян 
ще не відбулось переосмис-
лення дійсності,  з такою дум-
кою не погоджусь. Відповім 
просто: роки минають, а де 
наші результати? У сусідів 
вони на виду.

На знімках: вгорі – пано-
рама міста. Вид з висоти; 
в центрі – монумент Ма-
тері-Вітчизни і билинному 
Пересвєту; зліва – група 
чернігівських, гомельських 
і брянських журналістів на 
площі біля кургану Без-
смертя.

Фото автора.
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ПРОДАЮТЬСЯ:

– 1-кімнатна квартира. Тел.: 2-75-26, 063-2710634. 
– 2-кімнатна квартира у приватному секторі. Є літня 

кухня, гараж, сараї, палісад. Тел. 098-5635979.
– 3-кімнатна квартира у 9-типоверховому будинку. 

Тел. 067-4204062.
– квартира в центрі. Недорого. Тел.: 063-8096267.
– будинок по вул. Шевченка з ремонтом. Є вода. Тел. 

067-3394536.
– півбудинку по вул. Шевченка. Тел.: 097-8758706, 

097-8509704.
– будинок в м. Городні по вул. 1-го Травня, 171 (в районі 

вокзалу), площею 60 м.кв. Є господарські будівлі. Опалення 
газове і пічне. Ціна - 9000 у.од. Торг можливий. Звертатись 
по тел.: 063-7486158, 063-6800584.

– недобудований будинок по вул. Радгоспній, 27. Тел. 
068-0931033 (Саша). 

– корова віком 9 років після отелу в с. Перепис після 
отелу. Ціна договірна. Тел. 097-6270736.

– корова віком 7 років. Тел.: 097-2496548, 067-2653988.
– корова віком 5 років. Тел. 096-1277811.
– молода корова віком 4 роки. Тел. 097-7195895, 3-44-

95.
– корова. Тел.: 2-55-70, 093-7277231, 097-2403861.
– корова з п‘ятим телям. Тел.: 3-36-30, 096-8457177.
– дрова-обрізки. Тел. 097-1333007.
– ВАЗ-21011 у гарному стані. Тел.: 063-3774940, 096-

0663386.
– ВАЗ-21074, 2004 р.в. 1,6 бензин, 96 тис. км., росій-

ська зборка, фаркоп, нова гума, один господар. Тел. 050-
0615181.

– ВАЗ-21011, 1982 р.в. Ціна договірна. Тел. 097-
6372235.

– трактор Т-40 М з навісною копалкою у робочому 
стані. Тел. 096-2807042.

– мотоцикл «ІЖ-Планета 4». Тел.: 2-55-70, 093-
7277231, 097-2403861.

– мотоцикл «Вайпер-Круизер», чопер, чорного кольо-

ру, об’єм двигуна 200 см3, один власник, в гарному стані. 
Тел.: 096-0883363, 063-0238818.

– газовий котел КСТ-16 колишнього вжитку, у доброму 
стані, з приладдям при опаленні газом, вугіллям і дровами. 
Тел. в м. Городні 2-29-94. 

– газоблок 1 м. куб. Ціна – 700 грн.; вугілля «антрацит», 
«семечки» – 2 тонни. Ціна договірна. Тел. 098-2221934.

– зварювальний апарат (трифазка). Тел. 093-
2178693.

— 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.

– біла, червона, вогнетривка цегла, плити дорож-
ні, плити перекриття, плити металеві під паркан, пе-
ремички, кільця для каналізації, блоки фундаментні, 
газоблок, піноблок, шалівка, крокви, балки. Доставка. 
Тел.: 067-2345270. 

– цегла червона, біла, бій цегли, вогнетривка, до-
шка, балки, крокви, опалубка, ракушняк, шлакоблок, 
дрова. Тел.: 063-3774940, 096-0663386.

– біла силікатна цегла. Тел.: 096-4132409, 063-
2427295.

– цегла червона, біла, бій цегли, балки, крокви, опа-
лубка, шлакоблок, дрова. Тел. 097-1137689.

– солома в тюках з доставкою. Тел. 097-7504096.
— солома житня в тюках, вівсяна на корм. Доставка. 

Тел. 098-4464611.

КУПЛЮ:

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

– телят, корів, коней. Перевезення. Тел. 063-9536391.

ЗДАМ:
– на тривалий термін 2-кімнатну квартиру для сім‘ї 

по вул. Перемоги, 74 (військове містечко). Тел. в Чернігові 
(0462) 4-09-67.

СЛУЖБА 102 ПОВІДОМЛЯЄ

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

Рубрику веде 
ЄА.Колпаченко, 

начальник райвідділу 
внутрішніх справ

Статистика за тиждень 
з 19.08.2013 року по 25.08.2013 року

 Зареєстровано заяв та повідомлень – 37.
 Потрапило у райлікарню – 4 особи.
 Померло – 9 осіб. 
 Сталося дорожньо-транспортних пригод – 3.
Складено протоколів про адміністративні правопору-

шення – 33, з них: 
– по вчиненню  насильства в сім’ї  - 3;
 – по розпиванню пива, алкогольних напоїв у громад-

ських  місцях – 12;
 – по керуванню транспортними засобами особами у 

стані алкогольного сп’яніння – 4;
 – по виготовленню, зберіганню самогону та апаратів 

для його вироблення – 4;
 – по придбанню самогону та інших міцних спиртних 

напоїв домашнього вироблення – 8;
 – дрібне хуліганство – 2.

Кто забыл – вспомните, кто помнит – помяните.

4 вересня – рік світлої пам’яті 
нашого дорогого чоловіка, 

батька і дідуся  
СЛЮНКОВА 

Федора Дмитровича
24.08.1934 р. – 04.09.2012 р.

Пішовши в інший світ, ти залишив 
по собі добру пам’ять. Тепла твого сер-
ця 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 тяжко з цим змиритись.
Хай буде пухом тобі земля,
А душі – царство небесне.

Сумуючі рідні. 

30 серпня – 10 років світлої 
пам’яті
ГРЕБЕННИК 

Катерини Дмитрівни
10.08.1938 р. – 30.08.2003 р.

Напрасно говорят, что время 
душу лечит,

Стирают горе в памяти года,
Но сердцу нашему не легче,
Ведь боль утраты не стихает 

никогда.
Помним и скорбим.

Чоловік, діти, онуки і всі рідні.

29 серпня – минає рік, 
як пішла у вічність

МУРАШКО 
Лідія Іванівна

21.05.1945 р. – 29.08.2012 р. 

27 серпня минає 30 років, 
як пішов з життя  

МУРАШКО 
Василь Терентійович

14.01.1937 р. – 27.08.1983р.

Вы в нашей памяти останетесь навеки,
И боль души ничем не заглушить,
Родные наши, пока живем на свете
Вас мы будем помнить и любить.

Син Олександр, дочка Світлана. 

Продам «ВАЗ-2106», 1990 р.в. Ціна договірна.
Тел. (096)7246638.

Продам теля (не на м`ясо), біло-чорної масті, вік - 2 
місяці. Тел. (063)0252597.

Утеплення стін, підлог, пере-
криття пінопластовою крихтою. 
Металопластикові вікна, двері. 

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

Продам автомобіль «ЛуАЗ-969М» та причеп «Фермер» 
(2005 р.в.) з документами. Тел. (096)1249114.

УВАГА: РОЗШУК!
Городнянським райвідділом міліції  

розшукується гр. Авраменко Геннадій 
Олександрович, 16.04.1967 року на-
родження, уродженець  м. Городня Чер-
нігівської області, раніше проживав в 
с.Вокзал- Городня,  який 28.02.2001 року  
Городнянським райсудом був засуд-
жений до 3-х років позбавлення волі та 
переховується з метою ухилення від ви-
конання рішення суду. Хто володіє інфор-
мацією про місце знаходження розшукуваного або такою , 
що може сприяти в його розшуку, просимо Вас повідоми-
ти  по телефону «102» Городнянського РВ УМВС . 

Укладення трудового договору або контракту є першим 
кроком при прийнятті на роботу. За трудовим договором 
працівник зобов’язується виконувати роботу з підляган-
ням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець, 
у свою чергу, зобов’язується виплачувати працівникові за-
робітну плату і забезпечувати необхідні умови праці.

Особливу форму трудового договору становить кон-
тракт, у якому строк його дії, права, обов’язки і відповідаль-
ність сторін, умови матеріального забезпечення і організації 
праці, умови припинення дії договору, у тому числі й достро-
ково, можуть установлюватися угодою сторін.

Трудовий договір може бути укладений в усній або пись-
мовій формі. Письмова форма обов’язкова у таких випад-
ках: при організованому наборі працівників; при укладенні 
контракту; при укладенні трудового договору про роботу 
в районах з особливими природними географічними і ге-
ологічними умовами та умовами підвищеного ризику для 
здоров’я; при укладенні трудового договору з фізичною 
особою; у випадках, коли працівник наполягає на укладенні 
трудового договору у письмовій формі; при прийнятті на ро-
боту неповнолітнього.

Прийняття на роботу оформляється наказом або розпо-
рядженням роботодавця чи уповноваженого ним органу про 
зарахування працівника на роботу.

На практиці  трапляються випадки, коли працівник фак-
тично приступив до виконання своїх трудових обов’язків, 
але прийняття його на роботу не було належним чином 
оформлене. Чи вважатиметься допущення до роботи укла-
денням трудового договору? Безперечно. Відповідно до 
Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику 
розгляду судами трудових спорів» фактичний допуск до ро-
боти вважається укладенням трудового договору, якщо ро-
бота провадилася за розпорядження чи з відома власника 
або уповноваженого ним органу.

Як оформлюються трудові правовідносини? Якщо ро-
ботодавцем виступає фізична особа, то трудовий договір 
оформляється у письмовій формі та обов’язково реєстру-
ється в державній службі зайнятості. Фізична особа-робо-

тодавець повинна подати трудовий договір на реєстрацію 
до державної служби зайнятості за місцем свого проживан-
ня у тижневий строк з моменту фактичного допущення пра-
цівника до роботи.

При реєстрації трудового договору сторони повинні по-
дати такі документи:

– фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності 
без створення юридичної особи з правом найму працівни-
ків – паспорт, свідоцтво про реєстрацію підприємницької ді-
яльності, довідку відповідної державної податкової інспекції 
про ідентифікаційний код;

– фізична особа, яка використовує найману працю, 
пов’язану з наданням послуг – паспорт, довідку податкової 
інспекції про ідентифікаційний код;

– працівник, який влаштовується на роботу до фізичної 
особи, -- паспорт, трудову книжку, довідку податкової ін-
спекції про ідентифікаційний код;

– особа, яка вперше шукає роботу і не має трудової 
книжки, – паспорт та довідку податкової інспекції про іден-
тифікаційний код.

Основним документом, що підтверджує трудову діяль-
ність працівника, є трудова книжка.

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працю-
ють на підприємстві, в установі, організації усіх форм влас-
ності або у фізичної особи понад п’ять днів, у тому числі осіб, 
які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських 
(фермерських) господарств, сезонних і тимчасових праців-
ників, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони 
підлягають державному соціальному страхуванню. Записи 
про прийняття на роботу або звільнення з роботи праців-
ників проводяться фізичною особою на підставі укладених 
з ними письмових договорів, зареєстрованих у державній 
службі зайнятості, підтверджуються підписом посадової 
особи органу державної служби зайнятості та засвідчують-
ся його печаткою.

В. ЧЕРНЕНКО.
Начальник районного управління юстиції.

ЛЮДИНА І ЗАКОН За згодою сторін
Особливості укладення трудового договору між фізичними особами

Нові часи, нові завдання, нові вимоги... Незалежність 
України дає можливість кожному з нас стати справжнім 
господарем своєї землі. Любити свою Батьківщину, знати 
її історію, шанувати пам'ять — означає бути патріотом, бе-
регти та примножувати все те краще, що зберегли для тебе 
інші. Кожен з нас може внести свою часточку у примноження 
краси України, зокрема села, міста.

Напередодні Дня незалежності України не залишились 
осторонь і підоблікові кримінально-виконавчої інспекції: 
вони допомагають у благоустрої територій міста і сіл району 
за місцем свого проживання. Саме так: допомогу надають 
порушники, які проживають у Городні. Наводиться порядок 
на недіючому кладовищі по вул. Горького, вони працюють 

у парку відпочинку та на вулицях міста, допомагають з ре-
монтами у дитсадках та на прибудинкових територіях бага-
топоверхівок. У с. Великий Дирчин допомагають у наведенні 
порядку на зупинці та у центрі села, у Вихвостові, Бурівці та 
Макишині облагороджують місця поховань односельчан, у 
с. Гніздище займаються бглагоустроєм на вулицях села. У 
с. Тупичів і Переписі допомагають у підготовці дитячих за-
кладів до осінньо-зимового періоду.

Отже, громадські роботи не тільки покарання, а й значна 
допомога громаді.

Ю. ВАСИЛЬЄВА.
Заступник начальника Городнянського міжрайон-

ного відділу кримінально-виконавчої інспекції.

Покарання по-новому
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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.

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 безкоштовна. Суперціна. 

ел. 067-5581550, 095-2772227.

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

Доріз цілодобово. Перевезення.  
Тел.: 096-6905157,  096-6905018.

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

ПРОДАМ КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК. 
Без посередників. Доступні ціни. 

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

Для роботи вахтовим методом 
(Вінницька область) 

запрошуються охоронники без суди-
мості та медичних протипоказань.

Зарплата висока, своєчасна.
Звертатися: м. Чернігів, вул. 50 років 

ВЛКСМ, 4-Б.
Тел.: 614-491, 067-4612899, 

063-1516338.

Знижки 
з 15.08.13 по 15.09.13 

на письмові столи та стільці

Салон «Меблі для всіх»
ІІ-ий поверх м-ну «Берізка»

ПАТ «Чернігів Вторчормет» на постійну роботу потрібні 
кваліфіковані робітники наступних професій для роботи вах-
товим методом: екскаваторник,газорізальники, машиніст 
крану.

За довідками звертатися по тел.: т/ф (04622) 5-82-30.
Е-mail: nina231967@mail.ru

Профнастил кольоровий, 
парканний, кровельний.

М. Чернігів, вул. Любецька, 60.
Тел.: (0462)915-777, 067-4600415, 

050-4657727.

28 серпня  відсвяткувала свій ювілейний день народ-
ження наша шановна матуся Надія Михайлівна ЛЕБЕДЄВА. 

Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас і добра нам бажали.
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі. 
За Ваше добро і турботу про нас
Сьогодні ми щиро вітаємо Вас.
Живіть же, рідненька, ще довго на світі,
І будемо всі ми любов’ю зігріті,
Бо поки є мама, доти є сонце, -
Доти пташина і цвіт під віконцем,
Доти краса, доти поміч, розрада,
Живіть же нам, рідна, сто років на радість. 

З любов’ю: діти з сім’ями. 

5 вересня святкуватиме свій ювілей прекрасна жін-
ка, любляча мама і бабуся Тетяна Дмитрівна ПАВЛЕНКО з 
села Макишин.

Цей ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють рідні й друзі теж!
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Ми  Вас, рідненька, раді привітати
У ці чудові, гарні дні,
Бо Ви для нас – прекрасна мати,
І кращої немає на землі.
Якби в словах була пророча сила,
А в серці полум’я цвіло,
То ми б для Вас усе зробили,
Щоб дня в житті сумного не було.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Щиру любов і найгарніші квіти
Даруєм  Вам у цей святковий день!

З любов’ю: чоловік, діти, онуки. 

3 вересня святкуватиме свій 
50-річний ювілей Ніна Миколаївна 
КРАВЕЦЬ з с. Великий Листвен.

Від щирого серця вітаємо її 
цією датою!

Пускай хранит тебя судьба от 
сглаза, от испуга,

От хитрого и мелочного друга.
И пусть пошлет Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет, и мно-

го-много счастья!
З повагою та любов’ю: брати 

Микола, Олександр та сестра 
Оля зі своїми сім‘ями.

Щиро вітаємо вас – професійних, енергійних 
і сміливих людей зі святом – 

Днем підприємця!
У цей день світ вшановує людей, які не тільки розпочали 

власну справу та взяли на себе відповідальність за добробут 
своєї сім‘ї, але й створюють нові  робочі місця, постачають на 
ринок вітчизняні товари і послуги, наповнюють бюджет держави. 

Нинішні досягнення підприємців є свідченням значних со-
ціально-економічних зрушень в Україні.

Ваша праця посідає важливе місце в економічному жит-
ті країни, помітно впливає на розвиток інноваційної діяльності, 
встановлення ділових зв’язків із зарубіжними партнерами, залу-
чення інвестицій.

Тож дозвольте, дорогі друзі, від щирого серця подякувати 
вам за сумлінну працю, наполегливість та високі досягнення.

Щиро бажаємо всім підприємцям витримки, оптимізму і не-
вичерпної наснаги у праці. 

Нехай кожна започаткована вами справа буде вдалою і 
успішною. Щастя, здоров’я, миру і злагоди вам  і вашим родинам!

В. ПІНЧУК.
Начальник  управління Пенсійного фонду України 

в Городнянському районі.          

29 серпня відсвяткувала свій 
80-річний ювілей наша люба матуся 
і бабуся Надія Федорівна ГАЙДЕНКО 
з с. Горошківка. 

Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зрости-

ли,
Що Ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас і добра нам ба-

жали.
За руки робочі, за хліб на столі
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
За Ваше добро і турботу про нас

Сьогодні ми щиро вітаємо Вас.
З любов’ю: діти, онуки та правнуки.

31 серпня святкує свій ювілей наша дорога дружина, 
мама, бабуся Надія Олександрівна МІХ-
НО.Від усієї душі вітаємо її з цим святом!

Сбудутся пускай мечты красивые,
Ведь сегодня день рожденья твой!
Яркая, веселая, счастливая –
Ты прекрасна! Будь всегда такой!
Ты нежна, прелестна, обаятельна,
Пусть все будет в жизни замечательно!

З любов’ю: рідні. 

3 вересня святкуватиме своє 50-річчя наша дорога 
племінниця, сестричка і тьотя Ніна Миколаївна КРАВЕЦЬ з 
с. Великий Листвен.

Сегодня праздник всей семьи – твой юбилей,
 И мы желаем тебе: не болей,
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, 

хороша
И пусть от радости поет твоя душа.
И чтоб удача вечно рядом шла, 
И птица дар свой принесла,
И чтоб на все хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил.

З повагою і любов’ю сім’я 
Березинець.

Підприємству на роботу потрібен водій. 
За довідками звертатися по тел.: 2-19-36,  

2-48-57.

Магазину непродовольчих товарів на постійну роботу 
потрібен продавець. Жінка до 30 років. 

Тел. 099-3223099.

Потрібні на постійну роботу перукар 
та майстер по манікюру. Тел. 093-9159033.

Металопластикові вікна Aluplast (Німеччнина), 
WDS (Україна), фурнітура Winkhause 

(Німеччина). 
Висока якість, заводське виготовлення.
Двері вхідні металеві (Україна, Китай).
Двері міжкімнатні.
Установка. Демонтаж.
Тел.: 063-0215624, 098-8074688, 2-60-47.

Городнянський СТК ТСОУ постійно проводить на-
бір на навчання водіїв усіх категорій та на скутери і 
мопеди. Ціна з 1 вересня знижена на 20%. Оплата за на-
вчання в кредит. Підприємство гарантує якісну підготовку водіїв. 
Водіння транспортних засобів в необмеженій кількості. Пам’ятай-
те, що водійські посвідчення, придбані незаконним шляхом у сто-
ронніх осіб, не є гарантією безпеки та добробуту для вас та інших 
учасників дорожнього руху.

Запис на навчання за адресою: м. Городня, вул. Льо-
нозаводська, 5. Тел. 2-11-38.

Навчимо усіх бажаючих! 

Продам цуценя 
німецької вівчарки 

віком 6 місяців. 
Терміново. Тел.: 097-

8084360, 068-3196150.

Місяцелік
Календарик склав школярик,
Видно й збоку, що нівроку.

Мова рідна в нас – не бідна, 
Хто не знає – хай вивчає.

Кожен січень нововічен.
Місяць лютий – льодом скутий. 
Сад вишневий – березневий.
Квітень сіє – лан весніє. 
Свята в травні всі державні.
Червень ходить – долю водить. 
Меди в липні многоквітні. 
Серпень косить – хліб приносить.
Вересні йдуть – знання несуть. 
Жовтневий час гуртує нас. 
Листопади – снігопади.
Ночі в грудні темні, трудні.

Календарик зве ліхтарик. 
Дні двох лічать, щастя зичать.
Для порядку – все спочатку. 

                 Ваніш СОПІЛКА.

СЛУЖБА 101

Обережно — 
вибухонебезпечні предмети!

Останнім часом на Чернігівщині почастішали випадки виявлення вибухо-
небезпечних предметів років Великої Вітчизняної війни, які громадяни зна-
ходять у лісосмугах, на полях, приватних земельних ділянках та будівельних 
майданчиках. Слід пам'ятати, що чіпати боєприпаси ні в якому разі не слід. 
Їх знешкодженням мають займатися фахівці групи піротехнічних робіт Держ-
служби з надзвичайних ситуацій.

Городнянський РВ У ДСНС України у Чернігівській області застері-
гає! У разі виявлення таких або схожих за ознаками на них предметів необ-
хідно негайно повідомити оперативно-рятувальну службу «101» або міліцію. 
Крім того, слід припинити будь-які роботи, встановити попереджувальні зна-
ки або огородження.

Категорично забороняється брати небезпечні знахідки в руки, переноси-
ти або перекочувати, завдавати по них ударів та кидати у вогнище.

О. ДОВБИШ.
Провідний інспектор Городнянського РВ У ДСНС України у Чернігівській 

області.

ДЛЯ ДІТЕЙ


