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1 вересня Смичинська середня школа зустрічала не 
тільки першокласників. Класи поповнилися учнями із су-
сідніх сіл, а колектив – молодими спеціалістами, яких те-
пло прийняли у дружню шкільну родину. На cвято знань 
прибули й давні друзі та помічники закладу – заступник 
голови облдержадміністрації О.М.Шанойло, голова рай-
держадміністрації М.Ф.Силенко, представник народного 
депутата України І.О.Рибакова Т.О.Чепурна та сільський 
голова О.П.Юрченко.

– Базова школа – це не тільки назва, а перш за все рі-
вень оснащення. З головою райдержадміністрації ми про-
йшли школою і визначили коло завдань по наповненню 
усім необхідним для сучасного ефективного навчання, – 
сказав О.М.Шанойло у вітальному слові. Він, як завжди, 
прибув з подарунками – мультимедійним обладнанням. 
Також по програмі Президента України В.Ф.Януковича та 
за сприяння І.О.Рибакова школа отримала новий автобус 
для підвозу учнів.

М.Ф.Силенко виконав почесну місію – нагородив учи-
теля музики О.А.Ушака грамотою відділу освіти райдер-

жадміністрації та подарував першокласникам набори, які 
допоможуть їм у навчанні. Т.О.Чепурна переказала вітання 
від І.О.Рибакова та передала 32 нові стільці. О.П.Юрченко 
побажав учням та їх батькам здоров’я та наполегливості в 
отриманні знань та привітав першокласників подарунками. 

Директор школи О.П.Лашук нагадала присутнім, що 
навчальний процес – це перш за все старанність і відпо-
відальність та принагідно нагородила відмінників – брата і 
сестру Пустовойтів Дениса та Дашу.

– Рівняйтеся на Пустовойтів! – закликала вона учнів 
школи.

Свято позаду, а попереду ще один навчальний рік, 
сповнений спільної праці вчителів і учнів, нових завдань 
і здобутків. Та головною проблемою сучасних сільських 
шкіл є наповненість класів. Цьогоріч Смичинська школа 
прийняла сімох першокласників, сподіваємося, що у на-
ступні роки первачків не меншатиме.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: О.М.ШАНОЙЛО вручає подарунки.

2 вересня на загальних зборах медич-
них працівників району за участю голови 
райдержадміністрації М.Ф.Силенка, голови 
райради Г.Г.Примака та головного лікаря рай-
онної лікарні В.В.Ромця відбулось відкрит-
тя Городнянського центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги. На перший погляд 
практично все лишилось на своїх місцях, змі-
нилася лише структура і назви складових ме-
дичної допомоги. 

– Нам вдалося провести реформування 
районної медицини без втрат. Усі спеціалісти 
забезпечені роботою і, попри природне побо-
ювання частини медпрацівників, ми сподіває-
мося, що реформи будуть ефективними. Зо-
крема, покращиться фінансування сільської 
медицини.  – сказав М.Ф. Силенко, представ-
ляючи нового головного лікаря центру пер-
винної медико-санітарної допомоги Михайла 
Петровича Назаренка. Його кандидатуру під-
тримали більшість депутатів райради і недар-
ма, бо на попередній посаді головного лікаря 
Тупичівської дільничної лікарні він здобув ав-
торитет серед колег, повагу і довіру людей не 
тільки на селі, а й у районі.

Вітаючи М.П.Назаренка, Г.Г.Примак вибачився, що 
прийшов без подарунків для нового закладу і пообіцяв, що 
найкращим подарунком для нової структури стане правиль-
ний розподіл коштів у новому бюджетному році.

В.В.Ромець зазначив, що при реорганізації вдалося 
уникнути втрат, у тому числі і серед персоналу. У цьому до-
поміг досвід Вінницької області, яка вже реформувала свою 
систему охорони здоров’я. 

– Головне – не забувати про те, що ми, медпрацівники, 
лишаємось єдиним цілим і ділити нам немає чого. А от на-

близити медичну допомогу для жителів села ми зобов’я-
зані, – сказав він.

М.П.Назаренко подякував за довіру і висловив впев-
неність у тому, що усі поставлені завдання реформи будуть 
виконані спільними зусиллями досвідчених і молодих фахів-
ців. Щоправда, останніх з року в рік все більше не вистачає 
– кадрова проблема лишається однією з найгостріших у 
районі, а тим більше на селі.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: вдячне слово виголошує М.П.НАЗАРЕН-

КО.

ГОЛОВНИЙ  ЛІКАР  З  ДЕПУТАТСЬКОЮ  ДОВІРОЮГОЛОВНИЙ  ЛІКАР  З  ДЕПУТАТСЬКОЮ  ДОВІРОЮ

ПОДАРУНКИ  ДО  ДНЯ  ЗНАНЬПОДАРУНКИ  ДО  ДНЯ  ЗНАНЬ

Розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 3 ве-
ресня 2013 року заступником 
голови Городнянської райдер-
жадміністрації з гуманітарних 
питань призначено Юрія Ми-
хайловича ГРИЦЕНКА.

Ю.М.Гриценко народився 
26 грудня 1973 року в с.Ша-
балинів Коропського району 
Чернігівської області. Закінчив 
Ніжинський державний педаго-
гічний інститут ім.М.В.Гоголя у 
1995 році. За фахом – вчитель 
географії та біології. Працював 
учителем у школах с.Покошичі 
Коропського району, с.Кнути 

Сосницького району, на Городннящині – директором Пеку-
рівської школи і по сумісництву учителем у Хоробичівській 
школі, з 2008 року – директором Бутівської школи.

П Р И З Н А Ч Е Н Н Я , 
ПЕРЕМІЩЕННЯ

Центр зайнятості реорганізовано
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №565 

від 11 липня ц.р. утворено Управління Державної служби зай-
нятості в Городнянському районі. У такий спосіб реорганізовано 
Городнянський районний центр зайнятості і приєднано його до 
новоутвореного управління.

          РОБОТА РАД

Розглядали постійні 
комісії

Комісія з питань соціально-економічного розвитку, зай-
нятості населення та бюджету 3 вересня розглянула план ви-
конання програми організації ветеранів України Городнянського 
району на 2010-2015 роки, затвердженої районною радою 30 
грудня 2010 року, хід виконання районної програми по наданню 
матеріальної допомоги громадянам, які опинились у складних 
життєвих обставинах, на 2012-2015 роки (рішення районної ради 
від 6 січня 2012 року). Доповідали по цих питаннях голова вете-
ранської організації В.О.Кононюк і начальник управління праці та 
соціального захисту населення райдержадміністрації В.В.Кри-
волап.

Комісія з питань законності, безпечної життєдіяльності, 
регламенту та депутатської діяльності заслухала інформацію 
заступника начальника райвідділу внутрішніх справ В.В.При-
ходька про хід виконання комплексної програми профілактики 
правопорушень на 2011-2013 роки (прийнята районною радою 
21 червня 2013 року). Було також заслухано інформації: інже-
нера по охороні праці райвідділу освіти Я.В.Іванчука з питань 
дотримання вимог нормативно-правових актів по охороні праці 
в системі закладів відділу освіти; начальника райвідділу управ-
ління державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській 
області О.В.Калімбета – з питань забезпечення пожежної безпе-
ки на території району згідно прийнятої програми на 2011-2013 
роки та стан її фінансування.

Виконання районної програми «Репродуктивне здоров‘я на-
селення району на період 2012-2015 роки» (затверджена район-
ною радою 30 березня 2012 року) розглянула комісія з питань 
охорони здоров‘я та захисту населення від наслідків аварії 
на ЧАЕС. Інформував головний лікар райлікарні В.В.Ромець. 
Він також доповів про готовність лікувально-профілактичних за-
кладів району до роботи в зимовий період.

Постійні комісії взяли до відома інформації з обговоренних 
питань. Вони також розглянули порядок денний сімнадцятої сесії 
районної ради.

4 вересня відбулось і засідання президії районної ради.

Сесія районної ради
Позавчора відбулась ХVІІ сесія районної ради шостого скли-

кання. Вона заслухала звіт: про виконання районного бюджету 
за І півріччя 2013 року, про витрачання коштів резервного фонду 
за І півріччя 2013 року, про використання райбюджетом позик у І 
півріччі ц.р. та про виконання повноважень з контролю за дотри-
манням бюджетного законодавства сільськими бюджетами. До-
повідала начальник фінансового управління райдержадміністра-
ції Л.В.Кучерявенко. Біло заслухано і звіт начальника відділу 
економіки райдержадміністрації Н.В.Лебедєвої – про виконання 
делегованих повноважень в питаннях соціально економічного 
розвитку району та у сприянні інвестиційній діяльності.

Сесія також заслухала інформацію прокурора району С.О.Ро-
зинки – про результати діяльності на території району в І півріччі 
нинішнього року.

Інформації прийнято до відома.
Загалом було розглянуто 15 питань.
Сесію вів голова районної ради Г.Г.Примак.
Докладніше про сесію – у наступному номері.
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29 серпня генеральний директор СВК «Мощенський» 
Ю.В.Пінчук запросив колег-керівників сільгосппідприємств 
з Городнянського та Щорського районів для знайомства з 
новою сільгосптехнікою, яку представляє на ринку України 
агробудівельний альянс «Астра». Потреба у вивченні і за-
стосуванні нових, більш потужних тракторів та комплексів 
обробітку землі зумовлена кількома причинами, серед яких, 
окрім економічних, найважливішими є швидкість і якість 
робіт. Керівництво СВК «Мощенський» перш за все цікавив 
агрегат, здатний обробляти цілину та землі, які давно не об-
роблялись, без застосування оранки. 

Директор столичної регіональної збутової структури 
АА«Астра» О.Ю.Грушко познайомив присутніх з асортимен-
том машин і механізмів, які представляє фірма в Україні. 
«Астра» вже 15 років є офіційним дилером більшості провід-
них європейських машинобудівних заводів і концернів. Фір-
мовою «фішкою» альянсу є покази техніки на полях потен-
ційних покупців, порівняльні випробування агрегатів разом 
з аналогами конкурентів, індивідуальний підбір обладнання 
під конкретні завдання окремих господарств.

На демопоказ представили баварський 360-тисильний 
трактор «Fendt» з 7,2-метровою бороною угорського кон-
церну «Kuhne». Борона не зовсім упоралася з поставленим 
завданням, і керівництво господарства разом з дилерами 
дійшли висновку, що для мощенських цілин потрібен важ-
чий агрегат. А от трактор на всіх присутніх справив неаби-
яке враження. І не тільки потужністю та «легкістю ходи» у 
робочому режимі з чималою бороною на причепі, а й про-
стотою управління, комфортом та продуманістю кабіни. Усі 
бажаючі мали змогу покататися на цьому диві інженерного 
мистецтва.

Корисним стало спілкування керівників сільгосппід-
приємств й на інші насущні теми. Вони обговорили стан цін 
на ринку зерна, поділилися досвідом агрономії та агротех-
ніки, обговорили нові технології вирощування та сорти різ-
них культур. Директор СВК «Мощенський» В.М.Олексієнко 
вкотре озвучив проблему вовчих нападів на корів і телят. За 

останні роки сіроманці зарізали 6 голів, а господарство по-
несло втрат на 40 тисяч гривень. Хижаків поки що вдається 
відлякувати за допомогою мисливських прапорців, та все ж 
зиму мощенські тваринники очікують з побоюванням.

Подібний показ відбувся, мабуть, вперше. Вперше зу-
стрілися аграрії з подібної нагоди. І хоч техніка, показана на 

мощенських полях, аж занадто дорога для більшості місце-
вих сільгосппідприємств, чимало керівників замислились 
над заміною чи оновленням власного машинного парку. От 
би ще держава підтримала… 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: живе спілкування аграріїв.

«Новини Городнянщини» вже розповідали про ві-
зит  литовської делегації на Чернігівщину, зокрема у 
Городню, де реалізується програма розвитку співпра-
ці і сприяння демократії МЗС Литовської республіки 
та Чернігвської громадської організації Центр «Добро-
чин». 

Про досвід Литви  
у  галузі сталого 
енергетичного пла-
нування та встанов-
лення партнерських 
зв’язків з Євросою-
зом розповіли тре-
нери з Асоціації са-
моврядування Литви 
Арунас Гражуліс та 
Єва Андріулайту-
те. Спілкування  їх 
з представниками 
влади району, під-
приємцями та пре-
сою виявилось дуже 
насиченим та стосу-
валось енергетичних 
компаній, громад-
ських організацій з 
міст Вільнюс, Утена, 
Ігналіна, Каунас та 

Бірштонас, які стали містами -підписантами Угоди Мерів,  
представили свій передовий досвід у розробці планів ста-
лого енергетичного розвитку та продемонстрували можли-
вості їх адаптації потреб конкретних регіонів. Наводились 
реальні приклади вже існуючих варіантів використання до-
даткових інвестицій Європейського Союзу в реалізації Уго-
ди Мерів. Так,  побудовані нові котельні, що  працюють на 
відходах деревини, а також з використанням газу, який доб-
увається з відходів  сміттєзвалищ, широко використовуєть-
ся сонячна та вітрова енергії. Але й цей  перелік  є далеко 
не повним  серед інших, які застосовуються   для зниження 
викидів вуглецю та зменшення залежності від монопольного 
постачальника енергії у Литві та Європейському Союзі. 

Гарним прикладом  енергетичного планування є місто 
Інгаліна. Воно хоч і невеличке,  але дуже прогресивне. Тут 
відмовились від російського газу завдяки  переходу на опа-
лювання деревиною у  всіх існуючих системах опалювання  
як для  громадян міста, так і державних та соціальних уста-
нов. Проведена повна реновація (найширше застосування 
теплозберігаючих технологій при облаштування будівлі)  
багатоповерхівок у співфінансуванні з власниками житла, 
що в кінцевому результаті дало змогу знизити тарифи на 
комунальні послуги. Підтримку діяльності проекту на місцях 

надають органи районних державних влад та місцевого са-
моврядування пілотних районів та спеціальні програми Єв-
росоюзу.

План сталого енергетичного розвитку є головним доку-
ментом, який показує, яким чином сторони, що підписали 
Угоду Мерів, виконуватимуть зобов’язання до 2020 року. У 
цьому документі використовуються результати кадастру 
про базові викиди для визначення найкращих сфер та мож-
ливостей застосування дій з метою досягнення запланова-
них показників щодо зменшення СО2 на місцевому рівні. У 
плані визначаються конкретні заходи, спрямовані на змен-
шення викидів, а також часові рамки та розподіл обов’язків. 

Бачення майбутнього у контексті сталого енергетично-
го розвитку – це головний принцип, яким керуються підпи-
санти Угоди Мерів. Він слугує об’єднуючим компонентом, 
до якого можуть звернутися всі зацікавлені сторони: кожен 
– від ключових політиків до громадян, місцевих підприєм-
ницьких структур та зацікавлених груп. Також його  можна 
використовувати для розповсюдження інформації про міс-
цевий орган влади на міжнародному рівні. 

– На землі  залишилось  газу  приблизно на 40 років, ву-
гілля –  на 400, – сказав   міський голова А.І.Богдан. – Ми всі 
це розуміємо, тому   прогресивні мери міст європейських 
держав об`єднались і запропонували нарешті зупинити це, 
адже зараз найбільша кількість енергії випалюється саме 
в містах. Пакт мерів передбачає зниження  використання 
енергоресурсів, особливо копалин, які не оновлюються на 
20%, та на такий же відсоток зменшити викиди вуглецю в ат-
мосферу. Такі дії  мають велику підтримку Комісії Євросоюзу 
та грантову програмну підтримку. 

Сьогодні Україна, як і Литва,  має реальний шанс входити 
в подібні про-
грами. Крім 
того, ми от-
римали мож-
ливість вста-
н о в л ю в а т и 
прямі дружні 
стосунки між 
українськими  
та  литовськи-
ми містами, а 
також висло-
вили бажання 
зробити все 
можливе для 
покращення життя місцевих громад Чернігівщини через на-
звані проекти розвитку.

А.НЕМИРОВА.
На знімках: Арунас ГРАЖУЛІС та Єва АНДРІУЛАЙТУ-

ТЕ під час зустрічі з представниками влади району.

 ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Перебоїв з водою  
все ж не уникнути

Ми повідомляли населення, що у зв’язку з ви-
робничою необхідністю щосереди у місті можуть 
спостерігатись перебої з водопостачанням. Але 
минув час, а воду нам поки що не відключали. 
То що – „відбій військової тривоги?” – запитали 
ми у начальника Городнянського управління жит-
лово-комунального господарства М.М.РУБАНА. 
Він пояснив:

– Середа у нас визначена як день профілактичних робіт. 
Тобто, населення повинно знати, що цього дня, у разі не-
обхідності, ми можемо на деякий час припиняти водопо-
стачання. Нині якраз у нас назріла така необхідність – тре-
ба провести заміну запірної арматури по трасі водогону. А 
саме у першу чергу треба замінити 10 засувок діаметром 20 
сантиметрів у водонапірній башті, що знаходиться у районі 
автовокзалу. 

Коли у жовтні-листопаді минулого року ми нарощували 
цю башту, робили всередині неї  очистку, ґрунтовку і фарбу-
вання, цей трудомісткий процес ми не могли здійснити без 
відключення води у башті. Тобто, необхідно, щоб вона була 
суха. Як результат – ми пускали воду по системі напряму. А 
це значить, що коли за звичайної ситуації насос включаєть-
ся 10-15 разів на день, то у цей період він вмикався 5-7 разів 
щогодини. І оцими ривками тиску порозбивало серцевини 
засувів. Їх треба обов’язково змінити, щоб нам спокійно 
увійти у зиму. Хоча так чи інакше ці засуви довелось би міня-
ти найближчим часом, адже вони працюють з 1969 року. Тож 
такі роботи є виробничою необхідністю.

Міська рада допомогла нам у придбанні десяти засувів. І 
ми вже спробували їх міняти, але виявилось, що сучасні ме-
ханізми не підходять для застарілої нашої системи. Тому за-
раз наші працівники -- токар, слюсар і зварник намагаються 
привести закуплені механізми до відповідності з існуючою 
системою. Це нам вдається і, по суті, ми вже можемо почи-
нати роботи по заміні засувів, але на заваді стоять погодні 
умови. Тому повідомляємо населення, що перебоїв з водою 
по середах нам все ж не уникнути.

Як довго вони триватимуть, прогнозувати не берусь. 
Адже робота нас чекає трудомістка і досить проблемна. 
Хоча б узяти  той факт, що роботи слід проводити удвох у ко-
лодязі, у якому може поміститись лише одна людина. Сло-
вом, завад багато, але ми пристосовуємось і намагаємось 
зробити все якнайкращим чином. Тож прохаємо городнян-
ців з розумінням поставитись до даної ситуації. Ми повинні 
загалом поміняти 25 засувів у всіх колодязях міста, протяж-
ність водогону у якому становить 65 кілометрів. До кінця 
року сподіваємось замінити десять центральних. Після того 
вже перебої з водою будуть регіональні – по вулицях. 

Спілкувалась С.ЧУГАЙ.

рпня генеральний директор СВК «Мощенський»

ВИПРОБУВАННЯ НІМЕЦЬКОГО ТРАКТОРА ВИПРОБУВАННЯ НІМЕЦЬКОГО ТРАКТОРА 

МОЩЕНСЬКОЮ ЦІЛИНОЮМОЩЕНСЬКОЮ ЦІЛИНОЮ

СТОСУНКИ

Енергозберігаючі технології за підтримки Енергозберігаючі технології за підтримки 
Євросоюзу можливі і в ГородніЄвросоюзу можливі і в Городні
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Пишу письмо у Верховну Раду і Віктору Януковичу (лек-
сику авторки зберігаємо – ред.), з великим Богом прошу 
вас всіх: допоможіть мені. Я учасник війни, до війни закінчи-
ла три класи, тому  так і пишу. 

З десяти років пішла працювати  у колгосп. Пережила і 
голод, і війну. У голод їли траву і різні квіти, акацію, щавель,  
свинячу кропиву, з молодих сосен паростки,  звали їх со-
сновими цукерками. Так і вижили. А  багато дітей померли. 
Моя мати двічі вдова. У революцію вбили одного чоловіка,  
залишилося двоє дітей. А прийшов пожилий парубок. Він 
з революції був сирота, от і порадили люди  піти до вдови 
жити, ось вони і зійшлися. То вже був наш батько. Нажили 
ще троє дітей. Браток був з 24 року, я – з 32, сестра -- із 31.  
Так ми і жили. 

Гітлерівці затіяли війну, батька вбили, братка  вісімнад-
цятирічного вбили. Що було…  І мати нас не гляділа, все по 
чоловіку та по сину голосила і пробі кричала. Тому її і па-
ралізувало. Після війни і город орали собою -- уп`ятьох або 
увісьмох плуг тягали. Заставляли своїх корів, обучали їх во-
лочить колгоспне поле. А на городі собою удвох тягали бо-
рону. І косили ми. Ми колгосп піднімали. Начали люді краще 
жити,  узяли правителі і колгосп розорили. 

Довелось піти мені і заміж. Нажили двоє синів. Свекруха 
постарілась.  Беруть чоловіка у армію на три годи. А мені що 
хочеш,  то й роби. Ходи на роботу -- заробляй трудодень і 
живи. Служба у чоловіка була на Уралі  тяжка,  але  він від-
служив і прийшов додому. Строїлись, бо село Лемешівку 
фашист, як відступав,  спалив. Вважали, що там у лісі парти-
зани.  Жили і нажили 5 діточок: 4 сини і дочку. Ростили дітей 
з трудодня. На дітей не давали   ані копійчини. Як поростили 
дітей, то влада побачила, що всі сини годні у армії служи-
ти.  Більший синок у Венгрії служив. Їх везли на машині 11 
солдат, то їх стріляли, кого і на смерть. А хто плигав з ма-
шини, то хто руку зламав, хто ногу. Наш синок – ключицю. 
Другий синок у Мурманську служив. Третій синок у Астра-
хані у ракетних військах. А четвертий (самий менший) -- в 
Афганістані. Як отримали перший лист з Кабула, я на всю 
хату і плакала, і кричала, а сусідка мене рятувала. Я молила 
Бога, щоб його спас. Тож  Бог його спас. Як прийшов із Аф-
ганістану, то розповідав: «Іду в горах  за водою, а  кулі сви-
стять і повз баки,  і над головою. А іду, бо треба». 

Дякувати Богові, що спас мого синка. Старший син від-
служив у армії і прийшов додому: поїхав у Дніпропетровськ 
на роботу на будівництво. Там оженився, і йому дали трьох-
кімнатну квартиру. Нажили двох синів. Потім, коли Радянсь-

кий Союз розвалився, роботи не стало. Захворіла його дру-
жина, моя невістка, і вмерла. Меншого його сина забрали в 
армію. Люди будували дачі. Син і старший онук ходили бу-
дувати дачі людям. Якось трапилось, що вони заборгували 
шахраям, і квартиру втратили, а переїхали жити у Новомо-
сковськ. Восени  перед двохтисячним роком прийшов онук 
з армії. 17 січня перед двохтисячним  помер мій чоловік, 
моїх синів батько.

Діти приїхали ховати – син і онук менший. Відбули дев`я-
тини і поїхали. А через два дні приходить телеграма від ону-
ка: «Папа помер». Вже думала їхати.  Але вже з Москви син  
дзвонить: «Не треба їхати, його вже зарили». Я в них жодно-
го разу не була. Діти там  прожили, може, три роки, а, може, 
і менше. І дочка посилала у  Новомосковськ листа, щоб вис-
лали папери про смерть мого сина. Прийшла відповідь, що 
немає у нас ніякої бумажки про смерть. Вони, мабуть, там 
і не прописувались. Я не знаю, де онуки? Я втратила сві-
домість, не написала одразу,  щоб онуки їхали жити до мене. 

У мене син один помер у 1997 році (а через три роки по-
мер і мій чоловік), і услід інший син. У Новомосковську дві 
невістки. Не дай, Бог, ховати дітей поперед себе. І що ро-
бити: придумали ще довідку -- від кожного дитяти. А з того 
світу синок мені довідку не принесе. Книжку і  медаль мені 
давно дали.  Я по дітях  у п`ятдесят років  на пенсію пішла.  
Надіюся, що мені, можливо, виплатять материнські. Мате-
ринська книжка в мене  на п`ять дітей є. Що я тільки не ви-
терпіла:  п’ять армій, голод, війну і чотири операції. Я три 
роки вже на костилях – від важкої роботи зітерлись суглоби. 
Нічого робити не можу. Хвороба занесла до дочки, щоб вона 
доглядала. А їй же і за догляд не платять. 

Дочка вже десять років вдова з трьома дітьми, та ще і я 
на шию сіла. Дочка пропрацювала на фермі 23 роки. Зараз 
в неї хворі  і спина, і ноги. Та ще й мене, каліку,  треба догля-
дати. Я перенесла 4 операції. Четверта була через катарак-
ту, коли мені у праве око вставили хрусталик. Сказали, що 
й на ліве око треба робити операцію. Дуже дякую лікарям, 
бо вони Богом  дані, я їм бажаю жити до ста  років і нічим 
не хворіти. Тож прошу Верховну Раду і Віктора Януковича 
на операцію мені виплатити мої багатодітні гроші. Мені по-
ложено, і книжка, і медаль у мене  є. У мене діти відомі – їх 
п`ятеро. А я каліка сиджу  і нічого не роблю.

Чекаю на вашу відповідь. 
А.КРУПЕНИЧ.

с.Бурівка.

Через 72 роки знайдено останки і речі 
солдата із Чернігівщини, який загинув, обо-
роняючи Батьківщину в 1941 році, і встанов-
лено його ім‘я

У п‘ятницю, 23 серпня, у нас в редакції зранку пролунав 
телефонний дзвінок із Білорусі. Потурбувала кореспондент-
ка білоруської молодіжної газети «Знамя юности». Вона 
прохала: допоможіть організувати передачу речей загиб-
лого воїна, знайдених пошуковцями на Смоленщині. Йдеть-
ся про речі воїна – уродженця Чернігівщини, який загинув 
у 1941 році.  Телефонуємо у вашу газету, бо не знаємо, як 
зв‘язатися з військкоматом.

Ми сприйнялм це прохання належним чином. У Сень-
ківку до Монументу дружби, де було намічено зустріч смо-
ленських пошуковців, виїхав представник Городнянського 
військкомату О.І.Дерба. А безпосередньо прийняв речі Сер-
гій Стародубець – працівник страхової компанії. Зокрема, 
це металева кружка червоноармійця, медальйон і земля з 
поля бою.

А історія цих речей така. На Смоленщині в Кардимівсь-
кому районі діє загін «Пошук», який веде пошуки незахо-
ронених останків воїнів Червоної Армії, які загинули в роки 
Великої Вітчизняної війни. Влітку минулого року цей загін, 
ведучи розкопки на березі озера Страдіно поблизу с.Со-
ловйове виявив останки воїна, медальйон і солдатську 
кружку. Ексгумацією було встановлено: воїн загинув і був 
похований під час бою 11 серпня 1941 року. Це Минка Павло 
Гаврилович, 1921 року народження, уродженець с.Іванківці 
Срібнянського району Чернігівської області. Як встановили 
пошуковці, досі про нього нічого не було відомо, вважалось, 
що він пропав безвісти.

Трохи згодом було встановлено, що в живих  є рідна се-
стра загиблого – Минка Ганна Гаврилівна, яка проживає в 
с.Іванківці Срібнянського району на Чернігівщині. І ось тоді 
пошуковці вирішили передати речі загиблого воїна. Але як, 
у який спосіб? Знайшли ось таку можливість – не через дер-
жавні установи, а просто – шляхом людського розуміння і 
необхідності повідомити про останнє – смерть воїна, який 
захищав Вітчизну і загинув за її незалежність.

Речі воїна П.Г.Минки через облвійськкомат будуть пе-
редані його сестрі. Їй вирішувати, віддати їх у музей чи за-

лишити як родову пам‘ять про брата. В цій історії важливо 
одне: відновлено ще одне ім‘я воїна, який був досі невідо-
мим. Вітчизну захищали конкретні люди.

Допитливий читач може запитати: а чому про знайдені 
останки повідомлення надійшло з Білорусі? Пояснимо. У 
Гомелі діє клуб молодих журналістів «Жеведа», який актив-
но співпрацює з клубом військово-історичної реконструкції 
«Пам‘ять» Гомельського коледжу машинобудування. Його 
члени вже кілька років підряд беруть участь у міжнародно-
му фестивалі «Соловйова переправа», що відбувається у 
Кардимівському районі Смоленської області. У дні фестива-
лю відбувається церемонія перепоховання останків воїнів, 
знайдених місцевими пошуковцями. В липні-серпні 1941 
року поблизу села Соловйове точилися жорстокі бої з фа-
шистами, тут неподалік була переправа через Дніпро, тут-
загинуло дуже багато червоноармійців. Коли у фестивалі 
брав участь гомельський клуб «Жеведа», проходило пере-
поховання 143 останків воїнів. Серед них – 20-річного чер-
воноармійця, уродженця Чернігівщини П.Г.Минка.

Для перезахоронення поблизу села Соловйове виділено 
так зване Поле пам‘яті, де збудовано храм. Останки воїнів 
поховали з усіма духовними і військовими почестями. Від-
нині рідні і близькі, які досі не знали, де загинули воїни, мо-
жуть приїхати і поклонитися їх праху.

Л.ВАСИЛЬКО.
На знімку: речі, передані смоленськими пошуков-

цями.

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ

ЛИСТИ «А з того світу синок мені 
довідку не принесе…»

Кордони – воїнському Кордони – воїнському 
героїзму не перепонигероїзму не перепони

Віктор ЯНУКОВИЧ: Всі наші Всі наші 
дії спрямовані на зростання дії спрямовані на зростання 
добробуту людей та державидобробуту людей та держави

Про це Глава держави сказав під час інтерв’ю 
провідним телеканалам України 29 серпня (телека-
нал «Інтер», «Студія 1+1», телеканал ICTV та «5 канал»). 
Найбільш гострі та цікаві моменти інтерв’ю Глави дер-
жави прокоментували очільники чернігівської влади, 
представники депутатського корпусу та громадсь-
кості.

Володимир ХОМЕНКО, голова Чернігівської обл-
держадміністрації:

– Президент України Віктор Янукович у інтерв’ю цен-
тральним ЗМІ сказав, що, незважаючи на кризові явища у 
світі, ми можемо говорити про зростання добробуту україн-
ців у цілому. Наприклад, заощадження громадян у гривні за 
7 місяців 2013 року зросли на 25% у порівнянні з минулим 
роком.

Що стосується Чернігівської області, то слова Прези-
дента підтверджується не тільки статистичними даними, а й 
окремими точковими показниками, які характеризують цю 
ситуацію в області.

Наприклад, зараз заощаджень громадян тільки в облас-
них фінансових установах — 5,2 мільярди гривень. Якщо 
брати попередній рік і ріст заробітної плати, то вона зросла 
в середньому по області на 19%. Якщо брати зріз по регіо-
нах — то це один з кращих показників по Україні. На даний 
час маємо рівень заробітної плати в області за липень — 
2656 гривень.

Щодо конкретних прикладів, то це, перш за все, віднов-
лення роботи окремих підприємств.

Всі пам’ятають проблеми одного з найбільших під-
приємств області — ПАТ «ЧеЗаРа». Зараз там відновлюють-
ся робочі місця, і навіть такого поняття, як заборгованість із 
заробітної плати, на цьому підприємстві немає. Всі пам’ята-
ють завод «Білкозин» у м. Прилуки та його проблеми. А вже 
зараз там працюють 520 чоловік. Всі пам’ятають проблеми 
заводу «Ніжинсільмаш». А вже наступного місяця на його 
виробничих площах буде зібрано 125 тракторів.

Це саме ті показники, які характеризують нашу роботу, 
підтверджуючи сказане Главою держави.

Олександр СОКОЛОВ, Чернігівський міський голо-
ва:

– Євроінтеграція стосується Чернігова, як і всієї країни. 
Маємо розуміти, що це крок не на один день, це розвиток 
усього суспільства, можливість долучитися до надбань єв-
ропейської спільноти у різних сферах життя.

Водночас, євроінтеграційні процеси не можуть бути од-
номоментними, тому й органи місцевого самоврядування 
йтимуть шляхом реформ. Це зміни, часом неоднозначні. 
Проте, як наголошує Президент України Віктор Янукович, 
Асоціація з Європейським Союзом потрібна українцям як 
стимул до модернізації країни і підвищення добробуту гро-
мадян. Це в першу чергу – стимул до подальшого рефор-
мування, прискореної модернізації, підвищення соціальних 
стандартів. З цим не можна не погодитися.

Іван КОРОБКА, перший заступник голови Черні-
гівської обласної ради:

– У своєму інтерв’ю Президент озвучив ті речі, які на сьо-
годні хвилюють, без перебільшення, всіх громадян України. 
Так, Глава держави однозначно і чітко окреслив вектор зов-
нішньополітичного курсу України. Це – євроінтеграція. Що 
вона нам дає? Співпраця із Євросоюзом необхідна, в першу 
чергу, як стимул для внутрішньої модернізації, впроваджен-
ня нових передових технологій та стандартів. Ми очікуємо, 
що у листопаді на Вільнюскому саміті буде підписано угоду 
з Україною про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Це, за 
словами Віктора Януковича, стане потужним стимулом для 
виходу продукції українських підприємств на ринки ЄС та 
збільшення припливу європейських інвестицій у вітчизняну 
економіку.

Разом з тим, Президент застерігає від намагань деяких 
безвідповідальних політиків протиставити наші європейські 
устремління дружнім і партнерським стосункам з Російсь-
кою Федерацією, з якою ми тісно пов’язані не лише еко-
номічно, а й культурно. Для Чернігівщини це особливо ак-
туально. Адже ми межуємо з Росією і тісно пов’язані з нею 
не лише географією та економікою, а нерідко і родинними 
зв’язками. У багатьох в сусідній Брянщині живуть родичі і 
ніхто б не хотів, щоб між ними виникали якісь бар’єри. Тому 
слова Президента про прагматичність зовнішньої політики 
України є для нас дуже важливими. Адже і Євросоюз, і Росія, 
як лідер Митного союзу, є нашими стратегічними партнера-
ми. І нікому не вдасться пересварити наші народи.

Сергій ЧУБОВСЬКИЙ, депутат обласної ради, ди-
ректор ТОВ «Козацьке», голова чернігівського облас-
ного союзу сільськогосподарських підприємств:

– У інтерв’ю Президент України відмітив, що агропро-
мисловий комплекс у першому півріччі 2013 року став 
«точкою зростання» української економіки. Зокрема, ви-
робництво продукції галузі зросло на 15% у порівнянні з 
2012 роком. Це підтверджується і результатами діяльності 
аграріїв нашої області. З 6 місяців 2013 року в агропро-
мисловому секторі області забезпечено приріст валової 
продукції на рівні 2,5% до відповідного періоду 2012 року. 
При цьому сільськогосподарські підприємства збільшили 
виробництво продукції на 4,9%.

А для розвитку високотехнологічного виробництва та 
покращення якості тваринницької продукції в 2013 році за-
плановано побудувати та реконструювати 11 тваринниць-
ких об’єктів, у т. ч. 10 молочних комплексів (з яких 8 доїльних 
залів) та один пташник.
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Саме так можна охарактеризувати ситуацію, що склала-
ся нині у Вихвостівській сільській раді. І, не зважаючи на те, 
що колись одна із найсамодостатніших рад району сьогод-
ні потребує річної дотації у сумі 386 тисяч гривень, можна 
впевнено сказати: тут переважають позитивні тенденції,  ви-
рує повнокровне життя громади.

Особливістю Вихвостівської сільської ради є те, що на 
її території функціонує СТОВ «Віра», яке за рейтингом вхо-
дить у десятку кращих сільгосппідприємств на Чернігівщині. 
Всього у Вихвостові і Розвинівці, що теж підпорядковується 
сільраді, проживають 1056 громадян. З них 340 працюють у 
«Вірі». А це — постійне джерело надходження прибутково-
го податку до місцевого бюджету. За рік таких коштів над-
ходить близько 500 тисяч гривень. Ще 85 тисяч дає плата 
за оренду землі. Їх вистачало на виплату заробітної плати 
працівникам бюджетної сфери, на встановлення вулично-
го освітлення на всіх вулицях обох населених пунктів, під-
тримання у належному стані пам'ятників загиблим воїнам, 
благоустрій території (а це чималенький шмат роботи, адже 
тільки у сільському парку треба викошувати 9 гектарів тра-
ви!) тощо.

Але, починаючи з липня минулого року, фінансова ситу-
ація Вихвостівського бюджету докорінно змінилася. Саме 
тоді у селі у рамках Президентської програми та за сприян-
ня губернатора В.М. Хоменка було відкрито дитячий садок 
на 40 місць. Цей заклад перебуває на утриманні сільської 
ради. На рік його потреби складають 5499500 гривень. Та-
ким чином, колись багата сільрада перетворилась на дота-
ційну з потребою у субвенції з районного бюджету 386 тисяч 
гривень.

— І все ж, як це не парадоксально, але дуже добре, що 
у нас є потреба у такому закладі, як дитячий садок, — каже 

сільський голова О.Г. Аку-
ленко. — Нещодавно ми 
докупили ще 10 дитячих 
ліжечок. Сьогодні садочок 
відвідує 51 дитина і ще ле-
жать заяви від тих батьків, 
які хочуть, щоб їхній малюк 
ходив у дитсадок. На сьо-
годні у нас 100 дошкільнят. 
Це дуже позитивний показ-
ник — значить, село живе!

Цьогоріч у перший клас 
Вихвостівської школи пішло 
18  дітей. А всього у місцевій 
школі навчаються 125 учнів. 
У минулому році народив-
ся 21 малюк, відбулось 12 
весіль. А від початку ниніш-
нього року вже зареєстру-
вали шлюб дві пари моло-
дят і ще три подали заяви. 
Це значить, що у Вихвостові 
живе багато молоді. Дяку-
ючи ефективній діяльності 
СТОВ «Віра», сюди на робо-
ту приїжджають люди навіть 
з інших регіонів. Господар-
ство забезпечує своїх пра-
цівників гурточитком, надає 
житло з правом подальшого 
викупу. Середня заробітна 
плата у робітників «Віри» 

становить близько двох тисяч гривень.
На запитання про зловживання спиртним мешканцями 

села сільський голова відповів так:
— Робочим людям пити ніколи. У нас по громаді тільки 

троє безробітних, які стоять на обліку у центрі зайнятості. А 
ті, хто працює, утримуються від оковитої — адже у товари-
стві з цим строго.  П'ятдесят відсотків надбавки до зарплати 
отримують ті, хто не має зауважень щодо виконання своїх 
робочих обов'язків. З'явився п'яним — страждатиме гама-
нець. Дуже розумне стимулювання.

Партнерством, співпрацею і взаєморозумінням з керів-
ництвом СТОВ «Віра» у сільраді не нарадуються. Ще б пак! 
Шкільний автобус для підвозу дітей було придбано саме 
ним, у дитсадок закуплено посуд, духову шафу, нині у шкіль-
ній їдальні триває ремонт —  все за підтримки сільгосппід-
приємства. У рамках соціальної угоди техніка «Віри» двічі 
за рік ліквідовує сміттєзвалища у селі. І взагалі лише з по-
чатку нинішнього року сільгосппідприємством було надано 
допомоги громаді більше, ніж на 400 тисяч гривень. З та-
ким помічником, як то кажуть, гори зрушувати можна. Що у 
Вихвостові й намагаються робити.

— У минулому році, коли не було дотації, а садок вже 
функціонував, нам було надзвичайно скрутно, — каже О.Г. 
Акуленко. — Тоді, спасибі, нам дружню фінансову допомо-
гу надали Івашківська, Переписька та Макишинська сільські 
ради. У нинішньому ж дотацію отримуємо щомісяця, тому 
вже можна про щось говорити, а за підтримки нашої «Віри» 
— і обмірковувати плани на майбутнє.

У селі багато молоді. Є і приміщення клубу, розраховане 
на 400 місць. Але воно потребує ремонту даху і встановлен-

ня опалення. Дах тече, а газ у клуб ще не підведено, хоча 
є і котли, і газопровід підходить до самого приміщення. Не 
вистачає коштів на проведення цих робіт.

Нагальною проблемою є і газифікація Розвинівки. Тут 
необхідно вести газопровід від Вихвостова чи Бурівки. На це 
теж потрібні великі кошти. Зараз працівники сільської ради 
вивчають таку можливість, щоб задовольнити потреби жи-
телів.

Але все те — хоч і не прості, але вирішувані питання. А 
між тим громада живе активним життям. Тут функціонують 
дві церкви — Свято-Покровська та Іверської ікони Божої ма-
тері, музей ім. М.М. Коцюбинського, пошта, філія Ощадбан-
ку, філія бібліотеки. Зараз ведуться роботи по підключенню 
компЄютерів сільської ради до мережі Інтернет. Все це — 
показники повнокровного життя села, у якому відчувається 
дбайлива рука двох господарів — сільського голови О.Г. Аку-
ленка і голови СТОВ «Віра» М.М. Кондренка. Вони працюють 
в унісон, за взаємопідтримки і взаєморозуміння. Так і повин-
но бути у господі за доброго хазяїна.

С. ЧУГАЙ.

На знімках: працівники сільради: сільський голова 
О.Г. АКУЛЕНКО, землевпорядник Є.В. КАРАНДІЙ, се-
кретар Н.М. КУЖЕЛЬНА і бухгалтер Н.М. РОМАНЕНКО; 
О.Г. АКУЛЕНКО: «Ось які квіти біля сільради викохала 
техпрацівниця Наталія Анатоліївна ЯКОВЕНКО!».

Щороку у першу неділю вересня в Україні відзначають 
День підприємця. Малий бізнес у нашій країні набуває все 
більшого значення, розширюється сфера його діяльності. 
Внесок підприємців у економічний розвиток зокрема  і Го-
роднянщини є, безперечно, дуже вагомим: понад 30 відсот-
ків внесків до бюджету складають надходження від діяль-
ності приватного підприємництва, у цій сфері зайнято понад 
2400 працівників. Про це говорилось на засіданні круглого 
столу у райдержадміністрації, яке відбулось 30 серпня на-

передодні професійного свята підприємців. Традиційно 
кращі у цій сфері діяльності були відзначені грамотами та 
призами. Голова райдержадміністрації М.Ф.Силенко та го-
лова районної ради Г.Г.Примак спільними грамотами наго-
родили О.В.Камасу як кращого підприємця у галузі торгівлі, 
О.М.Білана – як кращого у галузі пасажирських перевезень 
та Г.М.Концеву – як кращого підприємця у сфері надання по-
бутових послуг.

Грамотами міської ради були нагороджені М.В.Кравчук 
та О.В.Самодід. Началь-
ник Державної податкової 
інспекції в Городнянському 
районі І.Ю.Неврова вручи-
ла грамоту О.Ю.Яцковій, 
а начальник відділення 
Пенсійного фонду В.І.Пін-
чук відзначив як кращих 
підприємців В.І.Воло-
щука, О.М.Короткого та 
В.П.Пірака.

Напередодні, 28 серп-
ня, у Чернігові також від-
булося урочисте нагород-
ження кращих підприємців 
області згідно визначених 
критеріїв та номінацій. 
Заступник голови облдер-
жадміністрації О.М.Ша-
нойло вручив дипломи 
представникам підприєм-
ництва Городнянщини. У 
сфері сільськогосподар-

ської діяльності як кращого було відзначено керівника ПрАТ 
«Етнопродукт» В.І.Приходька, у галузі машинобудування та 
металообробки – В.І.Волощука, а диплом кращого молодо-
го підприємця віком до 28 років отримав П.В.Горбильов.

С.ЧУГАЙ.
На знімках:  голова райдержадміністрації М.Ф.СИ-

ЛЕНКО вручає грамоту О.М.БІЛОМУ; начальник від-
ділення Пенсійного фонду України В.І.ПІНЧУК вітає 
В.П.ПІРАКА.

ІЗ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУІЗ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ

і ф ій і і Т ій ї і і б і і П АТ

На передовій малого бізнесуНа передовій малого бізнесу

РОБОТА РАД

сільський голова О Г Аку ня опалення Дах тече а газ у клуб ще не підведено хоча

Бюджет тріщить, але життя вируєБюджет тріщить, але життя вирує
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Три дні на брянській земліТри дні на брянській землі

2. Хацунь2. ХацуньІсторія Великої Вітчизняної війни 
знає багато трагедій, які важко 
збагнути людським розумом. 

Німецько-фашистські загарбники на 
окупованій радянській землі чинили 
масові звірячі розправи з мирним, ні в 
чому не винним населенням. До яких 
тільки жорстокостей вони не вдавали-
ся, сіючи насильство і смерть! Злочини 
фашизму проти людства і людяності, 
скоєні в роки минулої війни, не дають 
нам права забути, що таке фашизм і 
його антигуманну суть.

1016 населених пунктів Брянщини 
були знищені гітлерівцями в роки Ве-
ликої Вітчизняної війни. Десятки тисяч 
мирних жителів загинули від рук фаши-
стських карателів.

Трагедію, якої зазнало невелич-
ке село Хацунь Карачівського району, 
справді живим людським розумом не 
збагнути. Це був показовий розстріл 
окупантами беззахисних жінок, дітей 
і стариків. А потім фашисти спалили 
село до тла.

Це було 25 жовтня 1941 року.
Влітку і восени на брянській землі 

точилися жорстокі бої. Червона Армія 
ціною великих втрат стримувала на-
ступ фашистських військ на Брянськ. І 
все ж їй довелось відступити. Війська 
Брянського фронту були розбиті на дві 
частини, шляхи відступу ворогом були 
перекриті. Роздрібнені групи черво-
нопрмійців шукали виходів з оточен-
ня. Одна з груп 24 жовтня вийшла на 
околицю невеличкого лісового села 
Хацуні. Голодні і змучені бійці  накопа-
ли картоплі і хотіли зварити її, щоб пої-
сти. Хтось із місцевих жителів показав 
їм пустуючу хату. Але в цей час до села 
підходив німецький кінний обоз – 8 фа-
шистів конвоювали полонених черво-
ноармійців. Зав‘язалась перестрілка. 
Було вбито троє фашистів. Наші бійці 
вимушені були покинути село. А наза-
втра вже зранку три групи гітлерівських 
карателів оточили село. Вони зігнали в 
центр його жінок, дітей, стариків – усіх, 
хто там був. У деяких жінок на руках 
були малолітні діти. Жителів вишикува-
ли уздовж придорожної канави, напро-
ти якої поставили кулемет. І почалася 
жахлива розправа. Постріляли всіх. 

Ні, один із жителів – 14-річний Женя 
Кондрашов – вирвався з групи і кинув-

ся тікати. Він прибіг у сусідній хутір, за-
скочив у чужій хаті на піч, де спали інші 
діти, сховався поміж них. Гітлерівець, 
що біг  за ним, там його не впізнав. 
Підліток, ледь отямившись після поба-
ченого, розповів про кривавий злочин 
фашистів.

А карателі, пострілявши зігнаних 
жителів, пішли по дворах. Шестимісяч-
ну Ніну Кондрашову вони  проткнули 
багнетом прямо в колисці. Шістнадця-
тирічну Ніну Яшину розіп‘яли на воро-
тях двору, прибивши цвяхами її руки.

Окупанти забороняли хоронити по-
стріляних людей, і тіла їх лежали два 
тижні. Жителі ближніх сіл довго бояли-
ся заходити в Хацунь. Село було мерт-
вим. Лише інколи коротке пристанище 
тут знаходили знесилені в походах пар-
тизани. А в серпні 1942 року окупанти, 
все більше відчуваючи на собі силу на-

родних месників, спалили всі двори в 
Хацуні. Щоб замести сліди кривавого 
злочину.

Але пам‘ять про нього не стерла-
ся. Крупинка за крупинкою виринали 
спогади. Більше 20 років досліджував 
трагедію колишній малолітній в‘язень 
німецького концтабору «Шталаг-342», 
карачівський поет, журналіст Євгеній 
Кузін. Його дослідження – це біль всьо-
го замученого дитинства років війни, 
це біль пам‘яті. Книга «Хацунская испо-
ведь», яку написав Кузін, пекучим вог-
нем обпікає душу, закликає пам‘ятати 
про те, яку дорогу ціну заплатив наш 
народ за перемогу над гітлерівцями.

У 2011 році – в рік 70-річчя трагедії 
в Хацуні  був відкритий меморіальний  
комплекс пам‘яті жертв села, усіх на-
селених пунктів Брянщини.  У скуль-
птурних формах символічно відобра-

жено жахи фашистських злодіянь. У 
музеї комплексу зібрано численні ме-
моріальні речі і документи трагедії. За 
свідченнями жителів навколишніх сіл, 
які згодом хоронили тіла розстріляних 
і замучених, у Хацуні загинуло 318 чо-
ловік, серед яких і біженці з Брянська, 
які втікали сюди від бомбардувань во-
рожих літаків.

У 2010 році  німецький дослідник 
Себастьян Штоппер передав у Брян-
ськ копії документів військового архіву. 
Вони підтверджують факт розстрілу в 
Хацуні. У них вказані імена військових, 
які вчинили злочин. З яким цинізмом 
написаний рапорт командира першо-
го загону 156-го артполку вермахту, 
у якому пояснено мотиви розстрілу 
дітей: «...так как большая часть детей 
была в возрасте от двух до десяти лет, 
их не захотели оставлять предостав-
ленными самим себе. По этой причине 
все дети были расстреляны».

Скульптурні композиції меморіаль-
ного комплексу вражають глибиною 
змісту і задуму. Цілісна група – граніт-
ні димарі, що символізують спалені 
села у районах Брянщини. Центральна 
композиція – хлопчик, жінка  і дідусь, 
приречені на смерть. Рельєфні зобра-
ження журавлів на червоній стіні музею 
– це символ душ розстріляних людей.

У південній частині комплексу є не-
величка капличка Казанської Божої ма-
тері. По її шатровому даху течуть золоті 
сльози.

Відвідувачі меморіального ком-
плексу Хацунь залишають його вра-
женими від почутого і побаченого. Ек-
спозиції музею змушують задуматись 
над минулим, глибше осмислити його. 
«Хацунь» – це перший в Росії пам‘ятник 
знищеним фашистами людям і селам. 
З погляду на це робиш висновок: му-
дрим і потрібним є рішення про те, щоб 
спорудити меморіальний комплекс 
пам‘яті про знищені села на Україні, 
зокрема в Корюківці, яка теж зазнала 
жахливого злочину фашистів 1 берез-
ня 1943 року. Історія – наш постійний 
учитель.

Л.ЯКУБЕНКО.
На знімках: фрагменти ме-

моріального комплексу «Хацунь», 
з яким ознайомилися учасники 
прес-туру 15 серпня 2013 року у 
Брянській області.
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ПРОДАЮТЬСЯ:

– 2-кімнатна квартира у приватному секторі. Є літня 
кухня, гараж, сараї, палісад. Тел. 098-5635979.

– 2-кімнатна квартира в центрі. Тел. 098-4404825.
–  будинок 80 м.кв., землі 17,5 соток. Є газ, вода, 

госпбудівлі. Тел. 2-18-17.
–  будинок в с. Ясенівка. Є газ, вода. Тел. 2-60-07.
–  будинок зі зручностями і ремонтом. Тел. 098-

4400751.
– будинок та сарай під знос в с. Політрудня. Тел. 3-77-

81.
– півбудинку по пров. Комсомольському. Тел.: 2-22-42, 

096-7405382. 
– ділянка в центрі, фундаментні блоки. Тел. 096-

7584810.
– корова віком 6 років. Терміново. Тел. 096-7331042.
– корова віком 6 років. Тел. 2-58-52, 063-0269255.
– корова. Тел. 068-6282373.
– молода корова. Тел. 098-7391345.
– корова чорної масті після отелу (дійна) в с. Хотівля по 

вул. Комсомольській, 20. Тел.: 2-58-81, 098-4888664.
–  корова чорної масті з другим телям. Терміново. Тел.: 

2-29-80, 068-0610489.
– телиця. Тел. 098-8485522.
– тільна телиця. Тел. 096-4401203.
– акваріум на 300 л ( все в комплекті). Тел. 2-25-62, 

096-0879921.
– диван-ліжко колишнього вжитку  у відмінному стані з 

доставкою. Тел.: 2-22-40, 097-9643904. 
– труби діаметром 100 мм, аеродромні плити, до-

шка. Тел. 2-18-17. 
– цегла біла нова, верстат токарний по дереву. Тел.: 

2-59-50, 098-8319393.

СЛУЖБА 102 ПОВІДОМЛЯЄ

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

Рубрику веде Рубрику веде 
ЄА.Колпаченко, ЄА.Колпаченко, 

начальник райвідділу начальник райвідділу 
внутрішніх справвнутрішніх справ

Статистика за тиждень 
з 26.08.2013 року по 02.09.2013 року

Зареєстровано заяв та повідомлень – 36.
 Потрапило в лікарню – 5.
 Померло – 5.
 Сталося дорожньо-транспортних пригод – 1.
 По лінії МНС – 0.
Кількість складених протоколів про адміністративні 

правопорушення – 14,
 з них:
по вчинення насильства в сім’ї  - 2;
розпивання пива, алкогольних напоїв у громадських 

місцях – 8;
керування транспортними засобами особами у ста-

ні алкогольного сп’яніння – 0;
виготовлення, зберігання самогону та апаратів для 

його вироблення – 1;
придбання самогону та інших міцних спиртних на-

поїв домашнього вироблення – 2;
дрібне хуліганство –1.

На території України знайдено майже 2000 видів шапин-
кових грибів, до 500 з них вважаються їстівними.

Про отруйні властивості грибів люди знали з сивої 
давнини. Оповіді про жахи грибних отруєнь передавали-
ся з покоління в покоління. Це призвело до того, що в де-
яких країнах Західної Європи виникла упередженість проти 
грибів взагалі.

Майже всі тяжкі та смертельні 
випадки отруєння грибами є ре-
зультатом однієї помилки—зби-
рання та вживання в їжу блідої 
поганки замість схожих на неї 
їстівних грибів. Розрізняють 3 види 
блідої поганки: зелену, жовту і білу. 
На Україні вони ростуть повсюди з 
липня до жовтня у листяних та змі-
шаних лісах (особливо з домішка-
ми дубу, берези, буку). Усі частини 
блідої поганки надзвичайно отруй-
ні: шапинка, ніжка, шкірка. Навіть 
її спори не є винятком: вони та-
кож дуже небезпечні для здоров'я. 
Спори з вітром можуть потрапити 
на рослини та гриби, що ростуть 
поблизу. Тому слід завжди при-
тримуватись правила: не збирати 
ягоди, гриби, які ростуть поряд чи 
неподалік від поганки. Жоден вид 
кулінарної обробки не звільняє її 
від отруйних речовин. Симптоми 
отруєння з'являються через три-
валий час після вживання блідої поганки (6—48 годин). За 
цей час токсини мають можливість потрапити до головного 
мозку і викликати необоротні зміни. У зв'язку з цим медична 
допомога часто стає запізнілою і неефективною. 

Значну небезпеку для здоров'я представляє також сви-
нушка (товста або тонка), яку до цього часу багато людей 
вважають за їстівний гриб. Давно відомо, що цей гриб мі-
стить токсини. Оскільки вони інактивуються при тепловій 
кулінарній обробці, гриб вважався умовно-їстівним, придат-
ним, правда, тільки після відварювання. Нещодавно було 
встановлено, що свинушка здатна утворювати ще одну от-
руйну речовину типу мускарину, яка не руйнується при те-
пловій обробці. У неї також знайдена специфічна речовина, 
накопичення якої в організмі людини призводить до тяжкого 
захворювання крові.  Таким чином, цей гриб зараз віднесе-
ний до отруйних.

Слід пам'ятати, що іноді навіть їстівні гриби можуть ста-
ти причиною отруєння. По-перше, це буває у тих випадках, 
коли збирають та вживають гриби старі, перезрілі або після 
тривалого зберігання. Гриби відносяться до швидкопсу-
вних продуктів, тому їх необхідно переробляти в день збору. 
Особливо швидко псуються гриби, які зібрані в сиру погоду. 
Максимальний строк зберігання грибів не повинен переви-
щувати 24 год при температурі не вище 10°С. Деякі гриби, 
зокрема зеленуха, гнояк, дубовик-синяк, містять отруйні 
речовини, які в шлунково-кишковому тракті не розчиняють-

ся під дією шлункового та кишкового соків. Отож, ці гриби 
їдять, не боячись сумних наслідків. Однак ці речовини легко 
розчиняються алкоголем, тому при вживанні грибних страв 
разом з алкоголем може виникати отруєння, нерідко з тяж-
кими наслідками.

При  збиранні грибів необхідно дотримуватися таких 
правил:

—не збирати невідомих, 
зовсім незнаних грибів;

—якщо немає впевненості 
в доброякісності зібраних 
грибів, їх необхідно перевірити 
за допомогою більш досвідче-
них осіб; 

—ніколи не збирати гри-
би, які в основі ніжки мають 
бульбовидне потовщення, а її 
кінець обгорнутий яйцеподіб-
ною піхвою, що є характерни-
ми ознаками блідої поганки;

—при збиранні печериць та 
сироїжок гриби слід обов'язко-
во виривати, а не зрізати, щоб 
мати можливість візуально оці-
нити все плодове тіло гриба, 
особливо нижній кінець ніжки;

—при збиранні печериць 
слід також звертати увагу на 
колір пластинок, які знаходять-
ся на нижній поверхні шапинки. 
Не можна вживати в їжу «пече-

риці», що мають пластинки білого кольору, бо у блідої поган-
ки вони тільки такі. У справжніх печериць пластинки швидко 
рожевіють, а потім темніють;

— наявність обідка вінчика не є обов'язковою відмінною 
ознакою блідої поганки. Посушливого літа, наприклад, в та-
ких умовах у неї може зникати ця характерна для неї ознака. 
Тоді за зовнішнім виглядом (колір шапинки та пластинок) 
вона дуже схожа на сироїжку зелену, зеленкувату тощо.

Гриби необхідно збирати в екологічно чистих місцях. 
Вони — «чистильники лісу», так як всмоктують в себе вологу, 
а разом з нею і весь набір екологічних нечистот та шкідливих 
речовин.

Що треба робити при появі перших ознак отруєння 
грибами? В такому випадку необхідно негайно звернутися 
до лікаря або викликати «швидку». Хворого слід покласти 
в ліжко та промити йому шлунок: дати випити 4-5 стаканів 
перевареної води при кімнатній температурі або содово¬го 
розчину (1 чайна ложка соди на 1 стакан води), або слабко-
го марганцевого розчину (блідо-рожевого кольору). Після 
цього викликати блювоту введенням у рот зворотного кінця 
ложки (або пальця) на корінь язика. Процедуру слід повто-
рювати до тих пір, поки промивні води не стануть чистими. 
Після цього доцільно постраждалого напоїти прохолодним 
міцним чаєм, кавою або молоком. Приймати будь-які ліки та 
їжу, а більш того – алкогольні напої, забороняється, бо це 
може прискорити всмоктування токсинів у кишечнику.

Продам у Щорсі шалівку (25) двометрову, обрізну. 
Ціна 400 грн./м3. Тел. (097)8887740.

Продам «ГАЗ-53», бензин, борт, будка, газ пропан; 
трактор «МТЗ-80» з причепом. Тел. (067)7271715.

УВАГА: РОЗШУК!
Городнянським РВ УМВС України в 

Чернігівській області від 29 лютого 2012 
року розшукується безвісти зниклий 
гр. Коробець Володимир Федорович, 
27.06.1978 року народження, уродже-
нець і житель Городні Чернігівської об-
ласті, військовослужбовець в/ч А-0231 
м.Бровари, який 13.02.2012 року не 
з‘явився за місцем роботи (м. Бровари, 
в/ч А-0231) і з того часу його місце пе-
ребування невідоме.

Громадян, які володіють інформацією про місце зна-
ходження розшукуваного, або такою, що може сприяти в 
його розшуку, просимо повідомити по телефону 102 Го-
роднянського РВ УМВС.

12 сентября – 40 дней светлой памяти 
ЧУГАЯ 

Василия Ивановича
17.01.1940 г. – 04.08.2013 г.

Морщинки горя пролегли от слез,
Жить без тебя нам не хватает силы.
Какой дорожкой ты от нас ушел?
Дождинки слез следы твои не смыли…
Казалось – будешь вечно, словно свет,
Жар от костра, от солнца золотого.
Потух костер и солнца больше нет.
И нет тебя – любимого, родного…
Папочка, ты рядом. Мы это знаем. Твоя 

любовь и после смерти не покидает нас. Спасибо, родной, что 
ты был в нашей жизни. Спасибо за то, что твоей любви и добро-
ты твоего сердца хватало на всех нас, и всех, кто шел по жизни 
рядом.  Боль от потери сильна, но печаль чистая и светлая – ты 
продолжаешь следить за нами с небес и оберегать от бед и не-
счастий своей отцовской молитвой…

Вечная и светлая память тебе, родной, вечная благодар-
ность от детей и внуков, вечный покой твоей чистой, как род-
никовая вода, душе…

Жена, дети, внуки. 

7 вересня – рік світлої пам’яті
ГРАБОВЦЯ 

Івана Федосійовича
18.08.1930 р. – 07.09.2012 р.

Пройшов уже рік, як нема тебе з нами, 
рідненький. Час минає, та пам’ять жива.  
Тож хай лебединим пухом тобі буде земля. 
Ми згадуємо тебе кожну мить.

Будемо вічно тебе ми любити. Царство 
небесне і вічна пам’ять. 

Сумуючі діти, онуки, правнуки. 

6 вересня – 40 днів світлої 
пам’яті дорого нашого чоловіка, 

зятя, батька і дідуся
КОВАЛЕНКА 

Андрія Миколайовича
09.05.1948 р. – 29.07.2013 р.

Словами нельзя передать нашу 
боль и горе, глубокая на сердце рана. 
Никогда не забыть того страшного дня, 
который принес нам столько горя и пе-
чали.

Нам слезы душу разрывают,
И каждый день тебя мы вспоминаем.
Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе останется здесь, с нами.
В скорби склоняем головы у Твоей могилки.
Спи спокойно, наш любимый муж, папочка, дедушка, зять.
Царство небесное и вечный покой твоей душе.

Сумуючі: дружина, теща, діти та онуки. 

– газова колонка «Беретта», два ліжка (колишнього 
вжитку), труба поліетиленова діаметром 50 мм. Недоро-
го. Тел. 2-42-79, 097-8538373.

– котел «Барський» КС-ГС-12,5 з автоматикою у ро-
бочому стані. Тел. 2-55-59. 

– віз на гумовому ходу. Тел.: 2-59-50, 098-8319393.
– віз на гумовому ходу. Тел. 3-77-81. 
– нова бричка на гумовому ходу, сани, козирок. Тел. 

098-7881345.
— солома житня в тюках, вівсяна на корм. Достав-

ка. Тел. 098-4464611.

КУПЛЮ:

– телят, корів, коней. Перевезення. Тел. 063-9536391.
–  корів, коней. Дорого. Перевезення. Доріз цілодобо-

во. Тел.: 2-25-62, 096-3403112.
– дрібну картоплю. Тел.: 2-25-62, 096-3403112, 096-

0879921.

ЗДАМ:

– 2-кімнатну квартиру. Тел.: 3-71-87, 063-0639251.

ПОСЛУГИ:

– робота в Криму: покоївкою, офіціантом, кухарем, 
посудомийником,  різноробочим. Харчування, прожи-
вання надається.  Працевлаштування офіційне. Тел. 050-
5818455, 098-3206593, 063-7680094.

лала уу ерееред ед е сс роро

ні
е--
и--
оїї 
еїї 

дии
у..
зз 

мі--
а--
нии
й--
тьь 
а--
я.. 
тии
тьь 
и--
тии
чии
идд 

їїї 
мии 
ии--

рр ззб рб раа р бр б еое
пррп

ззо

вв 
ггрр
зза
ннии

ббии
ббуу
ккі
нноо
мм

ссии
ввоо
мм
ннии
оосс

сслл
ккоо
ссяя
НН

Вже в І ст. н. е. римський вчений Пліній Старший 
зробив спробу розділити гриби на їстівні та отруйні. 
Історія зберегла імена відомих людей, які отруїлись 
грибами. Римський імператор Клавдій (41— 54 рр.), 
якось гуляючи парком, побачив під кущем магнолії 
бліду поганку. Гриб пах так смачно й незвичайно, що 
Клавдій повелів приготувати з нього печеню. Ніхто з 
слуг не наважився йому перечити. Захоплений ніж-
ним, солодким смаком цих грибів, імператор видав 
наказ, щоб віднині до його столу подавали тільки 
бліді поганки. На наступний день Клавдій помер, од-
нак він встиг видати ще один наказ, який скасовував 
попередній. 

Начальник особистої охорони імператора Не-
рона Анній Северин (І ст. н. є.) став жертвою своєї 
пристрасті куштувати невідомі та маловідомі гри-
би. Від отруєння грибами загинули дружина та діти 
відомого грецького драматурга Евріпіда. Жертва-
ми блідої поганки свого часу також стали римський 
папа Клімент VII, французький король Карл VI та 
інші історичні особи.

Гриби: користь Гриби: користь 
і небезпекаі небезпека
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КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят. Доріз.

Тел.: 2-21-79, 067-3574593.

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

Тел.:  098-9842336, 067-8452878. 

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ, СВИНЕЙ.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. 

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

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

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

Буріння свердловин 
діаметром труб 40-140 мм.

Доставка і установка обладнання.М
ожливий 

кредит

Продам кримський ракушняк. Продам кримський ракушняк. 
Доставка безкоштовна. Суперціна. Доставка безкоштовна. Суперціна. 

Тел. 067-5581550, 095-2772227.Тел. 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. ПРОДАМ КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК. 
Без посередників. Доступні ціни. 

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

Для роботи вахтовим методомДля роботи вахтовим методом  
(Вінницька область) 

запрошуються охоронники без суди-запрошуються охоронники без суди-
мості та медичних протипоказань.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»

Профнастил кольоровий, 
парканний, кровельний.

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

050-4657727.

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

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

КУПЛЮ  ДУЖЕ  ДОРОГОКУПЛЮ  ДУЖЕ  ДОРОГО
У будь-якому стані: ікони до 60000 грн., хрести, 
лампади, чеканки з ікон; самовари до 6000 
грн.; ордени трудові і бойові до 50000 грн., ме-
далі до 2000 грн., значки; книги до 5000 грн.; 
фотографії до 300 грн., листівки; грамофони до 
5000 грн., монети, статуетки до 700 грн., посуд 
до 40000 грн., жіночі прикраси; годинники 
наручні часів СРСР, картини СРСР і старовинні 
до 45000 грн.,  нагороди до 1917 року.

м. Городня, щочетверга з 7.00 год. до 13.00 год. 
(на площі біля м-ну «Берізка»).  Тел.: 098-557-96-44. 

3 вересня сповнилось 60 років 
Леоніду Дмитровичу СЛІСАРЕН-
КУ – вірному другу, талановитому 
керівнику і організатору, людині, 
яка має несхитну життєву позицію і 
готова завжди прийти на допомогу 
іншим. 

Щиро вітаємо тебе, брате, з 
ювілеєм!

Бажаємо міцного здоров’я, добра 
і злагоди в сім‘ї,  життєвої активності, 
непохитного оптимізму. 

Василь і Олена Матвєєви 
з м. Одеси. 

 10 вересня святкуватиме свій ювілейний день 
народження наша люба матуся та бабуся Ганна Гри-
горівна РОЖОК з с. Бутівки.

Рідна матусю, рідненька ви ненько,
Вас з ювілеєм вітаєм, серденько.
Хай у цей день, веселий і багатий,
Щастя й добро завітають до хати!
Щоб у достатку, здоров’ї довіку
Многії літа прожити без ліку.
І у вінок привітань, як зерно до зер-

нини,
Низький вам уклін від всієї родини!

Діти та онуки.  

6 вересня святкує своє 60-річчя Олександр Ти-
мофійович СИРОЇД з с. Півнівщини.  Щиро вітаємо 
його!

Сиві лежать заметілі
Снігом  в волоссі твоїм.
Батьку наш, лебедю білий,
Сум не пускай на поріг.
Весни давно відшуміли,
Скільки на серце лягло,
Скроні твої посивіли,
Мов лебедине крило.
Батьку наш, лебедю білий,
Ось вона, вічності суть:
Десь лебедята на крилах
Знов твою юність несуть.

Дружина, діти, онуки. 

10 вересня святкуватиме свій 70-річний ювілей 
Галина Григорівна РОЖОК з с. Бутівка.

У цей ювілей, в цей радісний час
Прийміть найщиріші вітання від нас.
Зичимо здоров’я міцного щодня,
Щастя земного, людського добра,
В радості жити, серцем не старіти,
Бути веселою та дітям радіти.
Хай сонце Вам силу і радість дає,
Зозуля сто літ нехай накує! 

Брат Володимир і вся його сім‘я. 

Учора відсвяткували свій 20-річний ювілей наші 
рідні сини, онуки та брати Богдан та Артем МІЛІ.

Люблячі рідні щиро вітають їх з днем народжен-
ня і бажають їм перш за все міцного здоров’я та 
удачі, а ще:

Пусть будет добрым каждый день и миг,
Даря успех и счастье вновь и 

вновь,
И будет радость чистой, как род-

ник,
Не покидает никогда любовь!
Сердца друзей – верны и горячи,
Дом полон мира, смеха и тепла,
А жизнь, как будто солнышка лучи,
Светла и непременно весела!

4 вересня відсвяткував 
свій 60-річний ювілей козак 
Городнянського полку, сотник 
Юрій Борисович СМЕТАНІН. 

Вітаючи з днем народження, 
бажаємо йому міцного козацького 
здоров’я,   родинного тепла, нас-
наги та оптимізму. 

Козаки та берегині Го-
роднянського Свято-Мико-

лаївського полку.

Фінансове управління Городнянської районної 
адміністрації 

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
державного службовця – головного спеціаліста бю-
джетного відділу на період відпустки основного працівника по 
догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років. Вимоги до учас-
ників конкурсу: освіта повна вища ( за фахом бухгалтер, фінансист, 
економіст), досконале володіння українською  мовою, вміння пра-
цювати на комп’ютері, стаж роботи за фахом – 1 рік. 

Подаються документи: заява, особова картка ф.П-2ДС, ко-
пія документів про освіту, копія паспорту, декларація про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік, 
2 фотокартки розміром 4х6 см.

Додаткова інформація щодо функціональних обов’язків, роз-
міру та умов оплати праці надається в управлінні. 

Термін прийняття документів – протягом 30 календарних 
днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

Звертатись за адресою: м. Городня, вул. Леніна, 10, 4-ий 
поверх, фінансове управління. Тел. 2-10-92. 

Городнянський районний суд 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 

державного службовця – секретаря судових засідань 
(посада тимчасова). Вимоги до кандидатів: вища освіта за спе-
ціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність» з ос-
вітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, 
без вимог щодо стажу роботи, володіння комп’ютером на базово-
му рівні. 

До заяви додаються документи: копія паспорту, копія ди-
плому, особова картка, декларація про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік. 

Додаткова інформація щодо основних функціональних 
обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для пе-
ревірки знання законодавства з урахуванням специфіки функці-
ональних повноважень тощо надається в приміщенні Городнян-
ського районного суду щоденно з 8.00 до 17.00 години, або по тел. 
2-16-91.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня 
виходу публікації про оголошення конкурсу. 

Керівник апарату суду                                         Т.І. Моцар. 

Державна податкова інспекція у Городнянському 
районі Головного управління Міндоходів у Чернігівсь-
кій області 

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
- старшого державного інспектора відділу до-

ходів і зборів з фізичних осіб;
- головного спеціаліста з питань кадрової ро-

боти (на період відпустки для догляду за дитиною основ-
ного працівника).

До участі в конкурсі на посаду старшого державного інспек-
тора допускаються громадяни України, які мають повну вищу 
освіту фінансово-економічного спрямування з освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем магістра або спеціаліста, які вільно володіють дер-
жавною мовою, чинним законодавством, нормативними актами, 
що належать до компетенції органів Міндоходів та відповідного 
структурного підрозділу.

До участі в конкурсі на посаду головного спеціаліста з пи-
тань кадрової роботи допускаються громадяни України, які ма-
ють повну вищу або базову вищу освіту фінансово-економічного, 
або юридичного спрямування, вільно володіють державною мо-
вою, чинним законодавством, нормативними актами, що належать 
до компетенції органів Міндоходів та відповідного структурного 
підрозділу.

Подаються документи: заява, заповнена особова картка 
(форма П-2 ДС), дві фотокартки (4 х 6),  копії документів про освіту, 
декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2012 рік, копія паспорта.

Термін прийняття документів – протягом 30 календарних днів з 
дня виходу оголошення про проведення конкурсу.

Додаткова інформація щодо основних функціональних 
обов‘язків, розміру та умов оплати праці надається працівником, 
відповідальним за кадрову роботу.  За довідками звертатися на 
адресу: 15100, м.Городня, вул.Леніна ,4 каб.3, тел.2-11-56.

БАНК. Кредит готівкою до 250000 грн.
Тел.: 050-4128099, 067-2388654, 063-1114868.

Число  7 8 9 10 11

Температура:
вдень  +14 +17 +17 +18 +17
вночі  +10 +11 +10 +12 +10

Напрям вітру Пн Пн  Пн-с Сх         Сх

Опади

ГРАФІК
особистого прийому громадян 

керівництвом Городнянського РВ УМВС 
України в Чернігівській області

Начальник РВ УМВС, майор міліції — Колпачен-
ко Євген Анатолійович буде приймати у вівторок з 
14.00 до 17.00 год.

Перший заступник начальника відділу — на-
чальник слідчого відділення, підполковник міліції — 
Ватолін Сергій Анатолійович прийматиме у середу з 
14.00 до 17.00 год.

Заступник начальника відділу — начальник 
кримінальної міліції, підполковник міліції  — Бог-
дан Ігор Леонідович прийматиме у четвер з 14.00 до 
17.00 год.

Заступник начальника відділу — начальник 
міліції громадської безпеки, майор міліції — При-
ходько Віктор Вікторович буде приймати в понеділок 
з 14.00 до 17.00 год.


