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Шановні освітяни Городнянського району!
З нагоди вашого професійного свята – Дня пра-

цівника освіти — прийміть найщиріші вітання!
Вчитель! Скільки в ньому зосереджено знань і мудрості, до-

броти і душевного тепла, людяності і постійного неспокою за 
підростаюче покоління!

Ці чудові якості ви передаєте своїм вихованцям. Здійснюєте 
зв’язок часів і поколінь, формуєте найвищі людські якості, вихо-
вуєте патріотів рідної землі, творите завтрашній день України. 

Низький уклін вам, дорогі педагоги, за професіоналізм, ви-
тримку, терпіння, за любов до обраної справи, самовідданість і 
багатство душі.

Від щирого серця бажаю вам міцного здоров’я, світлої радо-
сті, безхмарних благословенних днів, творчої наснаги, нових пе-
дагогічних звершень заради рідного краю та незалежної України!

З глибокою повагою і щирістю М. ЧЕЧЕТОВ.             
Народний депутат України, Радник Президента України,

Перший заступник голови парламентської фракції  Партії 
регіонів у Верховній Раді України.                                      

Дорогі освітяни!
Прийміть сердечні вітання з прекрасним святом 

— Днем працівників освіти!
Своєю щоденною працею ви долучаєте  наших дітей до про-

цесу пізнання світу, виховуєте високоосвічених, моральних і па-
тріотичних громадян, творите перспективу для їх професійного 
становлення та кар’єрного зростання, а, отже, закладаєте підва-
лини успішного майбуття нашої Вітчизни. 

Щира вам за це подяка!
Ми глибоко переконані, що освітяни й надалі з честю будуть 

виконувати свою високу місію, збагачуючи інтелектуальний і ду-
ховний потенціал своїх вихованців.

Бажаємо усім міцного здоров’я, щастя, натхнення та нових 
звершень.

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

    ради. 

Шановні поштовики!
Сердечно вітаємо вас із професійним святом - 

Всесвітнім днем пошти!
Завдяки професіоналізму, ініціативності, відповідальності і са-

мовідданій праці листонош, операторів, інших представників по-
штових спеціальностей послуги поштового зв’язку стали доступні 
для всіх верств населення.

Листонош завжди чекають з нетерпінням, адже саме вони 
забезпечують населення друкованими виданнями, доставляють 
пенсії та кореспонденцію. 

Маємо надію, що ви і надалі будете робити все можливе для 
поліпшення якості надання поштових послуг, впровадження нових 
зручних сервісів, утверджуючи авторитет галузі та підвищуючи до-
бробут громадян.

Бажаємо усім міцного здоров’я, щастя, достатку, сімейного 
благополуччя та нових успіхів.

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

    ради. 

Розпорядженням голови  Городнянської 
райдержадміністрації від 30 вересня 2013 
року на посаду першого заступника голови 
РДА у порядку переведення за погодженням 
з обласною державною адміністрацією при-
значено ЯЩЕНКО Світлану Петрівну.

1 жовтня голова райдержадміністрації 
М.Ф.Силенко представив свого першого за-
ступника апарату райдержадміністрації.

Світлана Петрівна Ященко народилась 
у м. Городні 17.11.1972 р. У 1998 році вона 
закінчила Київський національний економіч-
ний університет за спеціальністю „фінанси і 

кредит”, магістр з управління державними 
фінансами.

Працювала на посаді головного держав-
ного податкового інспектора та старшого 
державного податкового ревізора у Держав-
ній податковій інспекції у Городнянському 
районі. З 1996 року перейшла працювати у 
відділення Державного казначейства у Го-
родянському районі, а з 2011 року стала 
начальником управління Державної казна-
чейської служби України у Городнянському 
районі.

Всім тим, чия любов і мудрість – дані добрій справі, 
Бажаю сонця у душі та незліченних творчих літ!
Хай сяють щастям ті, чиє покликання – навчати!
Зі святом вас, шановні вчителі!
 

З найтеплішими побажаннями
Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

СІЄМО ОЗИМІ

Погода  дає можливість надолужити  сівбу
Завершуються оптимальні строки посіву озимих.  По-

годні умови, що склалися,  не дали можливості  труженикам 
села  завершити посів, підготувати площі для посівних робіт. 
Посіяно 6 400 га  озимих культур (при завданні 10 920 га). 
Завдання  виконане на 58,6%.   

  Минулого року на 1 жовтня  було посіяно 8 877 га (всього 
було посіяно 9 642 га), а посіви становили  на цю дату 72%. 
Цьогорічні посіви становлять до минулого року 66,4%.

Останніми днями  затяжні осінні дощі нарешті призупини-
лися, навіть сонечко іноді виглядає,  і всі господарства актив-
но почали надолужувати втрачене.

6 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

Ще минув тільки місяць нового навчального року. 
Для першокласників він був сповнений нових вражень, 
подій, радощів і напружених хвилин. У 1-Б класі міської 
школи №2 27 учнів. Всі вони, мов життєрадісні пташеня-
та, на перерві намагаються опинитись якнайближче до 
своєї першої вчительки Ірини Леонідівни КАШПУР. Тут, 
під її крилом, затишно, спокійно і надійно. Раз по раз 
відчиняються двері класу – то заглядають п’ятикласни-
ки, які нещодавно вийшли з-під її опіки. Вони ще не зви-
кли до гамірного, трохи хаосного життя старших учнів, 
і по інерції спішать за порадою та підтримкою туди, де 
завжди отримували її – до першої вчительки.

– Я ще своїх п’ятикласників серцем не відпустила, – каже 
Ірина Леонідівна. – Хоча й малюків уже прийняла. Така доля 
вчителів початкової школи: кожен раз, прощаючись із ви-
пуском, ніби частинку себе губиш. 

За 25 років вчительської праці Ірина Леонідівна зробила 
вже сім випусків учнів початкової школи. За цей час, каже, пе-
режила разом з колегами не одну реформу у системі освіти. І 
з кожною збільшуються вимоги як до учнів, так і до педагогів. 
Але, вважає вчителька, то є вимогою часу. Можливо, у сучас-
ного процесу реформування системи освіти і є недоліки, але 
по-іншому, вважає Ірина Леонідівна, не може бути. І кожен 
вчитель насамперед повинен особисто сприйняти реформу, 
пропустити її через себе. 

На запитання, чи відрізняються сучасні діти та їхні батьки 
від учнів та батьків попередніх поколінь, вчителька, подумав-
ши, відповіла:

– Сучасні школярі, навіть найменші – це комп’ютерне  по-
коління. І хоч у малюків це не так яскраво виявляється, але 
стосується їх не менше. Я ніколи не думала, що доведеться 

освоювати комп’ютер, працювати на мультимедійному об-
ладнанні. Але довелось вчитись – за допомогою відповідних 
курсів, літератури, власної доньки. Адже зараз інформатика 
впроваджується з другого класу. Більшість дітей, приходячи 
у школу, вже мають навики роботи з комп’ютером. Тож вчи-
телю не можна відставати. А в цілому діти є діти – як раніше, 
так і тепер вони жваві, допитливі, зворушливі і безпосередні. 
У батьків же, вважаю, стали трохи інші стосунки зі школою. 
Дуже зросли вимоги від батьків до вчителя. Доходить до того, 
що вони обирають вчителів. Вважаю це не правильним. Це 
питання, яке повинна вирішувати дирекція школи і тільки. А 
ще як педагог зі стажем хочу віддати своє слово за форму-
вання класів по рівню розвитку дітей. Ні для кого не секрет, 
що є діти напрочуд обдаровані, є просто успішні, а є такі, 
яким навчання дається важкувато. Сьогодні нам доводиться 
працювати на середнього учня. Вчитель не може приділити 
достатньо уваги ні талановитій дитині, ні тій, що не встигає. 
Тобто, працюємо на вирівнювання – просто, щоб усі учні у 
класі добре засвоювали шкільну програму. Це не зовсім пра-
вильно. Але для того, щоб класи формувались по рівню роз-
витку дитини, перш за все повинна бути сформована грома-
дянська свідомість суспільства. Здається, ми ще не готові до 
цього...

На запитання, що б вона побажала колегам напередодні 
свята, Ірина Леонідівна відповіла так:

– Я жодного разу не пожалкувала, що обрала професію 
вчителя. І, думаю, всі мої колеги тієї ж думки. Це люди, які не-
суть  своє життя на вівтар майбутнього. Тож бажаю усім нам, 
щоб  не згасала віра, щоб  у серці жили натхнення, наснага і 
творчість. Щоб щастям цвіли долі – і вчительська, і особиста.

С.ЧУГАЙ.

„Моя доля – школа...”

Шановні вчителі! 
Сердечно вітаю вас із професійним святом — 

Днем працівників освіти!
У кожної людини з цим святом пов’язані свої теплі спогади. Всі 

ми пам’ятаємо першу вчительку, перші шкільні роки, у рідній школі 
почуваємося, як у родинному колі. 

Знаю, наскільки важким є труд педагога, тому вважаю першо-
черговим завданням для держави — повернути повагу до професії 
вчителя, а вашій щоденній праці дати достойну винагороду. Саме 
на це спрямована моя робота як народного депутата і як людини, 
котрій не байдуже майбутнє нашої держави. 

Дорогі мої вчителі! Низький уклін вам за натхненну та самовід-
дану працю, за непохитну віру в кожного учня, в кожного з нас. За 
наше минуле, теперішнє і майбутнє. Хай багатство і щирість ваших 
душ зігрівають усіх нас, а натхнення підносить до вищих щаблів 
духовності!

Завжди готовий допомагати вам і підтримувати. Завжди го-
товий до спілкування з вами і особистих зустрічей. Бажаю вам 
міцного здоров’я, реалізації педагогічних талантів і нових ідей, 
невичерпної енергії, вдячних учнів та віри у прекрасне майбутнє 
нашої освіти. 

Успіхів вам та Божої допомоги у всіх добрих справах! 
З повагою ваш народний депутат України 

Ігор РИБАКОВ. 

ПРИЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕМІЩЕННЯ
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Рахунок не відкривався
Управління Державної казначейської служби України 

у Городнянському районі Чернігівської області розглянуло 
питання, висвітлене в районній газеті «Новини Городнян-
щини» в №73-74 за 14.09.2013 року щодо діяльності органів 
казначейства («Садок, профінансований ентузіазмом») та 
повідомляє наступне.

Макишинська сільська рада 16.09.2013 року звернула-
ся до Управління з листом щодо внесення змін до мережі 
розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів у 
2013 році по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти». Отже, 
станом на 14.09.2013 року видатки по дитячому садку с. 
Макишин не могли бути проведені, оскільки відповідний ра-
хунок не відкривався та документи для реєстрації та прове-
дення видатків до Управління не надавалися.

Н.ДЕНЕСЕНКО.
В.о. начальника управління державної казначейської 

служби України у Городнянському районі.

Шановний Миколо Федосійовичу!

Прийміть мої найщиріші 
вітання з нагоди 

Вашого Дня народження!
Від усієї душі вітаю Вас з цієї 

світлої нагоди! 
Ваша непідкупна любов до 

рідного краю, працелюбність, лю-
дяність створили Вам добру славу 
та повагу серед краян та колег.

Тож з почуттям щирої пова-
ги бажаю Вам міцного здоров’я,  
повноти великого людського ща-
стя, творчого неспокою, зоряних 

ранків, теплих сонячних днів та надійних і вірних друзів!  
Щедрої Вам долі і нових вагомих здобутків в ім'я Го-

роднянського   краю  та  України.
З глибокою повагою та найкращими побажаннями

М.В.ЧЕЧЕТОВ.
  Народний депутат України, перший заступник голо-

ви депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді 
України. 

Районна рада, райдержад-
міністрація та територіальна гро-
мада Городнянського району щиро 
вітають народного депутата Украї-
ни, першого заступника фракції 
Партії регіонів у Верховній Раді, 
радника Президента Михайла Ва-
сильовича ЧЕЧЕТОВА з сонячним 
60-річним ювілеєм, який він від-
значав 3 жовтня.

Вже друге парламентське скли-
кання Михайло Васильович опікуєть-
ся проблемами Чернігівщини. У Го-

роднянському районі він – частий гість не тільки на свята.
Він активно допомагав у вирішенні питань фінансуван-

ня реконструкції приміщення Городнянської школи №2, 
добудови Вихвостівського дитсадка,  забезпеченні облад-
нанням кухні Лемешівської школи, подарував музичний 
центр Мощенській школі. Михайло Васильович опікується 
багатодітними  сім’ями, сім’ями з дітьми-інвалідами і ча-
сто провідує їх, вручає святкові подарунки і потрібні побу-
тові речі – пилососи, газові плити, холодильники.  

Городнянці дуже вдячні М.В.Чечетову за турботу, 
людяність і небайдужість до їхніх проблем. Тому у день 
ювілею щиро бажаємо народному обранцеві сил і наснаги 
у вирішенні його нелегких депутатських справ, здоров’я 
особистого і добробуту у родині, сонячних днів і вагомих 
здобутків, здійснення всіх задумів та бажань. Хай  промені 
удачі освітлюють його діяння на шляху покращення життя 
українського народу у вільній, незалежній Україні. 

ЮВІЛЕЇ

27 вересня відбулось розширене засідання колегії рай-
держадміністрації. На ньому розглядались питання про стан 
виконання в районі вимог Закону України „Про засади за-
побігання та протидії корупції” та про хід виконання розпо-
рядження голови райдержадміністрації „Про затвердження 
районного плану заходів з виконання Указу Президента 
України від 16 грудня 2011 року №1163 „Про питання щодо 
забезпечення реалізації прав дітей в Україні”.

З першого питання інформував керівник апарату рай-
держадміністрації І.П.Беребера. Проаналізувавши роботу 
відповідного напряму, що проводиться у районі, він зазна-
чив, що працівникам органів місцевого самоуправління  
перш за все не вистачає інформаційно-роз’яснювальної 
роботи та юридичної інформації. Тому трапляються випад-
ки, коли не свідомо допускаються помилки у веденні рег-
ламентних питань, відповідної документації. Його думку 
підтримала сільський голова с. Тупичів Л.М.Шовкова, яка 
додала, що через недостатню інформованість, обізнаність 
працівникам сільських рад буває проблемно юридично гра-
мотно навіть скласти протокол. Це проблема, над якою тре-
ба працювати.

З другого питання доповідав заступник голови рай-
держадміністрації Ю.М. Гриценко. Він розповів про роботу 
служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. Сьогодні у районі на обліку стоять 47 дітей, 
які виховуються у 16 неблагополучних сім’ях. Ще 183 сім’ї, 
у яких проживає 431 дитина, стоять на обліку як складні. 
Функціонує 11 прийомних сімей, де проживають 16 дітей 
та три дитячі будинки сімейного типу, у яких виховується 21 
дитина. Дві багатодітні родини – Подде і Бистревських – от-
римали у нинішньому році житло. 

Однак у ході обговорення виникали й проблемні питан-
ня. Наприклад, у місті нема закладу, де тимчасово могли б 
перебувати діти, вилучені з неблагополучних сімей. Аль-
тернативою може стати  створення у дитячому відділенні 
районної лікарні так званої соціальної палати. Це реально 
можна  і треба зробити у найближчий час.

У ході обговорення стану роботи з дітьми шкільного віку 
було зазначено, що кількість спільних рейдів райдержадмі-
ністрації, відділу освіти та правоохоронних органів хоч на 
папері і виглядає привабливо, ефективність їх примушує 
бажати кращого. Нема результативності. Випадки пору-
шення школярами громадського порядку не такі вже й рідкі 
– поява на вулицях міста у нетверезому стані, паління біля 
школи тощо. Між тим торгові точки безкарно продовжують 
торгувати тютюновими виробами і спиртними напоями на 
недопустимо близькій відстані до шкільної території. Як пра-
вильно впливати на ці негативні явища – це питання активно 
і небайдуже обговорювалось на колегії.

Гостро стоїть питання і забезпечення житлом тих сиріт, 
які досягають повноліття. У області прийнята відповідна 
програма. Аналогічна діє і у районі. Проводились засідання 
відповідної комісії. Які маємо результати? – спитав голова 
райдержадміністрації. Практично нульові. А між тим міська 
рада готова працювати у даному напрямі. Підтримають іні-
ціативу і ті з сільських рад, у чиєму бюджеті є кошти. „Хоча 
б одне житло на рік у місті і одне у сільській місцевості для 
сиріт – ми це можемо зробити і повинні, щоб теорія нарешті 
ставала практикою. А для цього треба працювати над кож-
ним питанням”, – сказав М.Ф.Силенко.

По кожному з питань колегія прийняла відповідне рішен-
ня.

С.ЧУГАЙ.

З КОЛЕГІЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Щоб питання вирішувались не тільки на папері

Повідомлення про оприлюднення проекту  
регуляторного  акту  Городнянської районної ради 

«Про внесення змін   до рішення районної ради «Про 
підвищення ефективності використання майна 

спільної власності територіальних громад міста та 
сіл Городнянського району» від 21.06.2011  р.
Розробник – Городнянська районна рада.
Проект регуляторного акта передбачає внесення  

змін до рішення районної ради «Про підвищення ефек-
тивності використання майна спільної власності тери-
торіальних громад міста та сіл Городнянського району» від 
21.06.2011 року, розроблених з метою  його удосконален-
ня  з урахуванням практичних напрацювань при передачі  
майна спільної власності територіальних громад міста та 
сіл Городнянського району в оренду відповідно до чинного 
законодавства.

Мета прийняття акту:  
– регулювання механізмів, пов’язаних з орендою май-

на комунальної власності;
– забезпечення інтересів територіальної громади 

міста та сіл Городнянського району.
Проект регуляторного акту «Про внесення змін  до рі-

шення районної ради «Про підвищення ефективності ви-
користання майна спільної власності територіальних гро-
мад міста та сіл Городнянського району» разом з  аналізом 
регуляторного впливу буде розміщено на веб-сайті Го-
роднянської районної ради 8 жовтня  2013 року.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту 
регуляторного   акта становить один місяць  з дня опри-
люднення проекту регуляторного акта та аналізу регу-
ляторного впливу. Пропозиції та зауваження до проекту 
регуляторного акта просимо надавати в письмовій формі:

поштовою адресою: м. Городня вул. Леніна,10 каб.26;
факсом 8 (04645) 23591;
електронною поштою: rajradamil@ukrpost.ua.

Г.ПРИМАК.
Голова районної ради.

– Володимире Івановичу, яке вра-
ження справила робота у Верховній Раді 
на вас, як на нового депутата?

– Чесно кажучи, робою у Раді я незадо-
волений.  На зустрічах люди задають багато 
питань, на які  необхідно реагувати,  вирішу-
вати. Але фактично Верховна Рада цього не 
робить. Чому? От найближчий приклад: сьо-
годні  звернулася жінка, якій необхідна  ме-
дична допомога і  обстеження, на яке в неї 
та її родини просто  немає грошей… Таких 
людей багато. Що у нас зараз  з медични-
ми закладами?  Реформа, що проводиться, 
продемонструвала такий результат: медич-
не обслуговування,   особливо на селі, практично зводиться 
до нуля. 

– Зараз гостро стоїть питання: який вектор розвит-
ку візьме  Україна? Ми будемо з Росією чи Європою?

–  Олігархи і чиновники, які мають свій бізнес, намага-
ються примкнути до Європи. Бояться, що Захід заблокує 
в офшорних зонах рахунки коштів,  захованих там, щоб не 
платити в бюджет податків. Позиція Компартії однозначна: 
ми  повинні  вибудовувати свої відносини з тими державами, 
які принесуть  процвітання Україні.  

– Для Заходу Україна є вигідним об`єктом?
– Так, оскільки ЄС необхідно зараз піднімати свою еко-

номіку, а Україна  стане  новим ринком. Нам будуть постав-
ляти європейську продукцію. Натомість ми маємо згорнути 
своє виробництво. 70%  усіх товарів з Європи будуть ввози-
тися безоплатно. Ви подивіться, що вже сьогодні робиться з 
українськими  землями сільськогосподарського призначен-
ня. Їх практично усі забрали агрохолдинги, що вирощують 
кукурудзу, соняшник, рапс, сою, які необхідні для перероб-
ки в країнах Євросоюзу.  Про якесь економічне зростання та  
економічну самостійність говорити  важко.

– Ви вважаєте, що вступати в Євросоюз для нас не-
вигідно?

– Ми ризикуємо стати країною споживачів. В останні 
роки Україна експортувала в Європу 3 млн. тонн пшениці, а 
після підписання Угоди наша квота для країн ЄС буде обме-
жена одним мільйоном. Подібні обмеження вводитимуться  
для всіх видів сільгосппродукції. Україна повинна буде за-
провадити більше 20 тисяч Європейських стандартів -- ця 
процедура не з дешевих! Ми будемо зобов’язані відмовити-
ся не лише від національних стандартів, але і від стандартів 
СНД, а, отже, жодне наше підприємство не зможе поставля-
ти свою продукцію у Митний союз, де зараз відроджуються 
радянські «ГОСТи». 

– А що отримає Україна в разі вступу в Митний союз? 
– Ціни для України будуть відповідати внутрішнім у Ро-

сії. Це призведе до зниження цін на продукти і послуги ЖКХ. 
Приклад: Білорусія отримує газ за ціною 180 доларів за ти-

сячу кубічних метрів. Прямий виграш України від вступу в 
МС може скласти 9 мільярдів доларів. 

Лише в Митному союзі кваліфіковані працівники із Укра-
їни можуть знайти пристойну роботу. У Росії зараз працює 
1,2 мільйона українських «заробітчан». За 2012 рік вони за-
робили та  переказали своїм сім’ям 2,3 мільярда доларів. 
Після вступу України в  Митний союз становище наших «за-
робітчан» ще більше поліпшиться, бо вони стануть соціаль-
но захищеними:  матимуть пристойне житло, трудові книжки 
(їм буде зараховуватись трудовий стаж).

– Стосовно  євроінтеграційних  реформ…
– Зупинимося на двох з них. Це  ювенальна юстиція  і 

узаконення одностатевих  шлюбів. Ювенальна юстиція в Єв-
ропі   діє  давно за двома напрямками: це запровадження 
м’якого правосуддя для неповнолітніх злочинців і система 
«захисту прав дітей». У Франції, наприклад, 17-річних хулі-
ганів, крадіїв, бандитів, ґвалтівників приговорюють до... бе-
сіди з психологом. Результат–- нестримна молодіжна зло-
чинність, погроми і бунти – і все це безкарно. Під захистом 
прав дітей розуміється їх відбирання у батьків, в тому числі з 
незначних причин: незадовільне житло, бідність, безробіття, 
релігійність батьків, скарга (навіть анонімна) вчителя, дом-
працівниці, сусіда. 

Я не вірю в те, що дві жінки  або два чоловіки разом мо-
жуть нормально виховати дитину. Навпаки, в такій родині 
вона розбещується. Вже є науковим фактом, що в односта-
тевих родинах коротше життя і більше суїцидів.  З телеба-
чення на дітей виплескується вал розпусти, насилля і кримі-
налу, в результаті зростає дитяча агресія. У сім’ях порушена 
ієрархія, відсутня повага до старшого. Може статися так, що 
після вступу в ЄС ми загубимо дітей, яких ще можна вряту-
вати. 

Виходячи  з інтересів народу, 29 вересня комуністи 
скликають  Всеукраїнські збори громадян України  у Києві 
з метою ініціювати Всеукраїнський референдум. Будуть 
сформульовані питання: чи є доцільним вступ України в Єв-
росоюз,  чи дійсно це є бажанням народу України?

Розмовляла А.НЕМИРОВА.

НАШІ ІНТЕРВ‘Ю

Погляд депутата: куди йдемо?

В І

Перше скликання працює  у 
Верховній Раді  за №24 у списку 
депутатів від Комуністичної партії  
В.І.Губарь. Він уродженець Короп-
щини, обраний  від  Чернігівщини. 
25 вересня Володимир Іванович 
зустрівся з  виборцями Городнян-
щини, провів прийом громадян та  
відповів на наші запитання. 
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Традиційне спілкування 
очільника області Володи-
мира Хоменка зі ЗМІ відбу-
лось 26 вересня в облдер-
жадміністрації. 

Журналісти поцікави-
лися ходом збиральної 
кампанії на Чернігівщині. 
Володимир Хоменко від-
повів, що, за останніми 
підрахунками, в області 
планується зібрати 3 млн. 
тонн врожаю, але, неза-

лежно від планів, погода вносить свої корективи. «Складна 
ситуація склалася зі збиранням соняшника. Лишилось 130 
тис. га незібраного врожаю. Погода говорить про те, що бу-
дуть втрати, можливо, більші, ніж ми очікуємо», — зазначив 
голова облдержадміністрації.

Редактор обласного радіо Віктор Попок запропонував 
дати оцінку стану дошкільної освіти в області. «Дошкільна 
освіта — це ключове питання у нових соціальних ініціати-
вах Президента України. На виконання даних ініціатив та у 

рамках виконання обласної Програми розвитку дошкільної 
освіти на 2011—2017 роки планується відкрити 90 дитячих 
садків. Вже відкрито 52 таких заклади, ще 13 планується від-
крити у цьому році. На Чернігівщині спостерігається пози-
тивна тенденція охоплення дітей дошкільним вихованням. 
Якщо у 2010 році таких дітей було 24 тисячі, то у цьому році 
— 29,7 тисячі дітей», — сказав Володимир Хоменко.

Також журналісти цікавилися особистою думкою Воло-
димира Хоменка з приводу 100 млн. кредиту на освітлення 
Чернігова, зацікавленістю іноземних інвесторів аграрним 
сектором, перспективами введення житла ПАТ «Домобудів-
ник» тощо.

Представників ЗМІ турбували питання готовності об-
ласті до цьогорічного опалювального сезону. «Цього року 
ми підготовлені до зими ще краще, ніж торік. Вже опалю-
ються пологовий будинок і дитячі лікарні. У найближчому 
майбутньому будуть підключені інтернати і дитячі садки. 
Погода цього року диктує свої правила, але ми до цього го-
тові. Не будемо чекати середини жовтня, а вже до 5 числа 
буде увімкнено опалення у окремих закладах», — наголосив 
очільник області.

СЛУЖБА 102 

ПОВІДОМЛЯЄ
З 21  по 28 вересня праців-

никами райвідділу міліції до 
адміністративної відповідаль-
ності було притягнуто 14 осіб: 
8 – за розпиття пива та алко-
гольних напоїв у громадських 
місцях; 1 -– за виготовлення, 
зберігання самогону та апа-
ратів для його вироблення,  5 
–  за  придбання самогону. 

Співробітниками ВДАІ за 
управління автотранспортом 
у стані алкогольного сп`яніння 
затримано  5  водіїв, на яких 
складено відповідні адмінпро-
токоли. 

23 вересня невідомий  гро-
мадянин розбив скло та проник 
до приміщення теплообмінни-
ка ДП  «Укрспирт» в с. Тупичів, 
де з агрегату викрав мідні колі-
на. Того ж дня на трасі  біля села 
Дроздовиця сталася ДТП за 
участю  машини швидкої допо-
моги та автомобіля  «Славута». 
Постраждалих немає.

24 вересня  мешканець с. 
Пекурівка, скориставшись від-
сутністю господаря будинку, 
викрав 180 грн.  Того ж дня у 
Смичині сталася пожежа жит-
лового будинку. 

З 26 по 27 вересня невідо-
мий  проник до приміщення 
магазину «Мастерок» та скоїв 
звідти крадіжку. За попередні-
ми даними,  сума збитків ста-
новить близько 30 000 гривень.

По всіх вищевказаних фак-
тах проводиться перевірка.

30 вересня о пів на четвер-
ту дня у м. Городні сталася до-
рожньо-транспортна пригода, 
під час якої мешканець м.Щорс 
громадянин К., 1956 р.н., керу-
ючи  автомобілем, наїхав на ве-
лосипедистку М. Жінка,  1963 
року народження, померла на 
місці. 

     ПРИЗНАЧЕННЯ,ПЕРЕМІЩЕННЯ

У ДП «Городнянський лісгосп» – 
новий директор

1-го жовтня начальник Чернігівського ОУЛМГ Валерій 
Лозицький представив городнянським лісівникам нового 
директора. Валерій Григорович тепло подякував за бага-
торічну  плідну роботу в лісовій галузі  Василю Феодосій-
овичу Тимку, який майже двадцять п’ять років керував Го-
роднянським держлісгоспом.

 Тридцятидев’ятирічний Сергій Михайлович Аніщенко, 
випускник столичного Національного аграрного універси-
тету, родом з села Нові Боровичі Щорського району, що 
межує з Городнянським районом. За фахом він інженер лі-
сового господарства, з родини лісівника.

У Ново-Боровицькому лісництві він заповнив свої перші 
трудові рядки помічником лісничого, а згодом і очолив це 
лісництво. До призначення на посаду директора Городнян-
ського держлісгоспу Сергій Михайлович працював голов-
ним лісничим ДП «Корюківське лісове господарство».

 Слід додати, що у 2004 році він закінчив Національну 
академію державного управління при Президентові Украї-
ни.

У цьому заході взяв участь голова Городнянської РДА 
М.Ф. Силенко.  Він  подякував В.Ф. Тимку за  сумлінну й 
нелегку роботу, адже місцевий держлісгосп вважається од-
ним  з кращих підприємств району. І новому  директору — 
«Так тримати!».

М.ТИЩЕНКО.

№ 
п/п 

Назва отримувача Код  
отримувача МФО 

банку

Аналітичний рахунок Код платежу

1 ДПІ у Городнянському 
районі ГУ Міндоходів у 
Чернігівській області

38232577 853592 37192201002506 71010000 Єдиний внесок, нарахований на 
заробітну плату; на винагороду 
за договорами ЦПХ; допомога по 
тимчасовій непрацездатності. 

2 ДПІ у Городнянському 
районі ГУ Міндоходів у 
Чернігівській області

38232577 853592 37191202002506 71020000 Єдиний внесок, нарахований на 
суми грошового забезпечення 
військовослужбовців. 

3 ДПІ у Городнянському 
районі ГУ Міндоходів у 
Чернігівській області

38232577 853592 37190203002506 71030000 Єдиний внесок, нарахований на 
суми грошового забезпечення 
батьків- вихователів у системі 
загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування. 

4 ДПІ у Городнянському 
районі ГУ Міндоходів у 
Чернігівській області

38232577 853592 37199204002506 71040000 Для фізичних осіб – підприємців, у 
т.ч. які обрали спрощену систему 
оподаткування, та осіб, які проводять 
незалежну професійну діяльність. 

5 ДПІ у Городнянському 
районі ГУ Міндоходів у 
Чернігівській області

38232577 853592 3798205002506 71050000 Для фізичних осіб – підприємців 
у системі загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 
у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, 
зумовленими похованням. 

6 ДПІ у Городнянському 
районі ГУ Міндоходів у 
Чернігівській області

38232577 853592 37197206002506 71060000 Для фізичних осіб – підприємців 
у системі загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 
від нещасного випадку на виробництві 
та професійних захворювань. 

7 ДПІ у Городнянському 
районі ГУ Міндоходів у 
Чернігівській області

38232577 853592 37196207002506 71070000 Для фізичних осіб - підприємців 
у системі загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 
з тимчасовою втратою працездатності 
та витратами, зумовленими 
похованням.

8 ДПІ у Городнянському 
районі ГУ Міндоходів у 
Чернігівській області

38232577 853592 37195208002506 71080000 Добровільна участь у системі 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок 
безробіття. 

9 ДПІ у Городнянському 
районі ГУ Міндоходів у 
Чернігівській області

38232577 853592 37194209002506 71090000 Добровільна участь у системі 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності. 

10 ДПІ у Городнянському 
районі ГУ Міндоходів у 
Чернігівській області

38232577 853592 37194210002506 71100000 Добровільна участь у системі 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування від 
нещасного випадку на виробництві. 

ДПІ у Городнянському районі Головного управління Міндоходів у Чернігівській області

надає реквізити розрахункових рахунків органів Державної казначейської служби для 

зарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Зустріч губернатора з журналістами Машини через 
Деревини 
та Ільмівку 

не пропускають
З 25  вересня прикордонниками був закритий рух транс-

порту через  пункти пропуску в селах Деревини та Ільмівка у 
зв`язку  зі складною епізоотичною  ситуацією з захворюван-
ням на  африканську чуму свиней в Росії та Білорусії.  На-
звані  пункти пропуску не обладнані спеціальними засобами 
для дезінфекції транспорту та не мають ветпрацівників, які б 
обробляли машини. Але пункти  облаштовані дезкилимками 
для пішохідного проходу. 

Збудник африканської чуми свиней стійкий  до фізичних 
та хімічних факторів. Може зберігатися у трупах свиней до 
10 тижнів. У фекаліях, ґрунті, навозі та копченій ковбасі -- 5 
місяців і більше. Особливу небезпеку являють продукти за-
бою заражених свиней.  У Городнянському районі  свиней 
утримують три господарства  -- СТОВ «Добробут», СТОВ 
«Родина», СТОВ «Віра», які  систематично обмежуються 
на предмет роботи їх у «закритому режимі». Державними 
інспекторами проводиться перевірка місць забою свиней, 
реалізації продуктів і сировини з них, торгівлі живими тва-
ринами та продуктами тваринного походження.

З метою контролю захворювання наша служба прово-
дить моніторинг наявності збудника серед диких кабанів. 
З початку року відібрано 29 проб та досліджено їх в Черні-
гівській державній регіональній лабораторії ветеринарної 
медицини. Позитивних результатів на африканську чуму не 
виявлено. 

Розроблено плани спільних оперативних дій на випадок 
виникнення підозри та підтвердження діагнозу  цього за-
хворювання в районі.  Разом з працівниками ДАІ та управ-
лінням ветеринарної медицини створено робочу групу та 
затверджено графік спільних виїздів для перевірки авто-
транспорту на предмет перевезення продукції тваринни-
цтва без відповідних ветеринарних документів. 

О.МАЛИЦЬКА.
Начальник управління ветеринарної медицини 

Городнянського району. 

Вдячні за яскравий подарунок
Оргкомітет висловлює щиру вдячність депутату облас-

ної ради Володимиру Івановичу РОМАНЧУКУ та депутату 
районної ради Володимиру Анатолійовичу БАГЛАЮ за ор-
ганізацію чудового фейєрверку на честь 90-річчя Город-
нянського району та 70-річчя визволення Городнянщини 
від німецько-фашистських загарбників. 
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ЗАПИТУЄТЕ – ВІДПОВІДАЄМО

ЯК  ЗМІНИТИ  ІМ’Я 
Змінити ім’я (прізвище, ім’я та по-батькові) на влас-

ний розсуд може лише громадянин України по досягненню 
16-річного віку. 14-тирічна особа може змінити ім’я за зго-
дою батьків або піклувальника, може змінити по-батькові, 
якщо батько змінює своє власне ім’я.

Державна реєстрація зміни імені проводиться відділом 
державної реєстрації актів цивільного стану за місцем про-
живання. Для цього подається письмова заява і паспорт, 
для молодших громадян (з 14 років) – свідоцтво про народ-
ження і довідка з місця проживання. Громадяни 16-річного 
віку, які не мають паспорта, подають свідоцтво про народ-
ження і довідку з місця проживання, якщо з дня досягнення 
зазначеного віку минуло менше, ніж місяць.

До заяви про зміну імені додаються: свідоцтво про на-
родження заявника; свідоцтво про шлюб (у разі, коли заяв-
ник перебуває у шлюбі); свідоцтво про розірвання шлюбу 
(у разі, коли шлюб розірвано); свідоцтва про народження 
дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх 
дітей); свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, 
якщо воно раніше було змінено; фотокартка заявника; кви-
танція про сплату державного мита. 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану над-
силає необхідні матеріали до органу внутрішніх справ за 
місцем проживання заявника для надання висновку про 
можливість зміни імені. 

Орган внутрішніх справ безоплатно перевіряє, готує та 
надсилає висновок у місячний строк про можливість зміни 
імені у відділ державної реєстрації актів цивільного стану.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану 
реєстраційної служби Городнянського районного управлін-
ня юстиції у Чернігівській області запровадив попередній 
електронний запис на прийом (через мережу Інтернет в ре-
жимі он-лайн). 

Ж.АКСЬОНЕНКО.
В.о. начальника відділу ДРАЦСРС

Городнянського районного управління юстиції. 

Батьківство – це ве-
лике щастя, і разом з тим 
велика жертовність. Це 
горе, поділене на кожно-
го члена родини та ща-
стя, помножене на всіх.

У Городнянсько-
му районі проживають 
дев’ять сімей, які уси-
новили дев’ятьох дітей. 
Сімейними формами ви-
ховання із 117 дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського піклуван-
ня, що перебувають на 
обліку служби у справах 
дітей, охоплено 89 дітей, 
з яких 79 виховуються під 
опікою, 2 – у дитячих бу-
динках сімейного типу, 8 
– у прийомних сім’ях. 

На території району 
функціонують 3 дитячі 
будинки сімейного типу 
та 11 прийомних сімей, у 
яких виховуються 37 ді-
тей-сиріт та позбавлених 
батьківського піклування. 
До кінця року планується 
створити ще одну прий-
омну сім’ю. Службою у 
справах дітей райдер-
жадміністрації постійно 
здійснюється нагляд за 
умовами проживання ді-
тей – вихованців дитячих 
будинків сімейного типу, 
прийомних сімей, уси-
новлених дітей, які вихо-
вуються під опікою. 

У день великого хри-
стиянського свята Віри, 
Надії, Любові та їх матері 
Софії, що вшановуються 
30 вересня і символізу-
ють найкращі людські по-
чуття та моральні чесно-
ти, хочеться розповісти 
про одну з сімей, яка відкрила свої обійми для обездолених 
дітей.

Наталія Петрівна Медвідь народилась 1980 року на Го-
роднянщині у селі Тупичів у багатодітній родині. Після закін-
чення загальноосвітньої школи у 1998 році вийшла заміж. 
Від шлюбу виховує сина Олексія.

У 2004 році родина Наталії втратила батька Петра Ми-
колайовича, а у 2007 році – матір Лідію Миколаївну. Не-
повнолітні її брати Юрій та Ярослав залишилися сиротами. 
Не зважаючи на молодий вік, Наталія Медвідь не побояла-
ся відповідальності та побутових труднощів, і стала другою 
матір’ю для хлопчиків. На даний час Юрій вже повнолітній, 
закінчив два професійно-технічні училища у Чернігові та 
Конотопі, здобув спеціальність зварювальника. Ярослав н 
є учнем 8 класу Великолиственської школи. Хлопець серй-

озний, відповідальний, активний учасник художньої са-
модіяльності, охоче бере участь у підготовці та проведенні 
шкільних свят. Захоплюється технікою, складає мопеди.

Наталія забезпечує брата всім необхідним, докладає ба-
гато зусиль для створення належних умов щодо його всебіч-
ного гармонійного розвитку, підготовки до самостійного 
життя. Ярослав відчуває тепло, ласку, турботу до себе, він 
завжди оточений материнською ласкою та любов’ю.

Кожен день ця родина творить книгу життя, сторінки якої 
світлі, чисті, прекрасні. А головне, що у сім’ї панує затишок, 
спокій, безмежна любов, щедрість душі і мудрість материн-
ського серця, що є важливим для кожної дитини.

І.СТАРОДУБЕЦЬ.
Завідуюча сектором опіки і піклування служби у справах 

дітей.
На знімку: Наталія МЕДВІДЬ з братом Ярославом. 

30 ВЕРЕСНЯ – ДЕНЬ УСИНОВЛЕННЯ

Цього року виповнюється 90 років 
створення Городнянського району. 
Центральна бібліотека, звісно, не 
могла стояти осторонь цієї дати. І, 
оскільки сферою її діяльності є попу-
ляризація книги, літератури, праців-
ники бібліотеки вирішили провести 
літературне турне на велосипедах – 
«ВелоБібліоПробіг – 2013». Першим 
напрямом в розробленому маршруті 
стало с. Вокзал – Городня. А всього 
бібліотечні працівники разом з відоми-
ми місцевими поетами Городнянщини 
О. Татаринцевим, Ю. Суходолом, Т. 
Лашук, Л. Детиною відвідали протягом 
серпня і вересня ледь не половину сіл 
району, а це більше 200 км.

Учасники пробігу зустрічалися 
з жителями сіл та учнями шкіл. Са-
модіяльні поети читали вірші, від-
повідали на численні питання, дару-
вали сільським бібліотекам збірки 
власних віршів. А ще з дітьми у кожно-
му селі були проведені майстер-класи 
по написанню віршів. Було цікаво й ве-
село виконувати завдання і римувати 
разом з ведучою та поетами.

Представники громадськості сіл 
знайомили учасників велопробігу зі 

своїм населеним пунктом. Особливо 
запам’яталися гостям Вихвостівський 
народний музей  повісті М.М. Коцю-
бинського “Фата моргана”, Тупичівсь-
ка шкільна картинна галерея, духовні 
святині – храми – сіл Вихвостова та 
Великого Листвена.

У селі Смичин, окрім городнянсь-
ких поетів, брали участь в заході по-
ети – уродженці села: О.Ф. Купа, Т.М. 
Стрілок, Л.М. Денисенко, Н.М. Чорна.

Жителі сіл мали змогу познайо-
митися з виданнями городнянських  
літераторів з пересувної книжкової 
виставки “Літературні фарби краю”. 
А ще бібліотекарі презентували нове 
видання бібліотеки “Короткий словник 
городнянських народних діалектизмів 
та говірок”. По цьому словнику була 
підготовлена діалектична гра, у якій 
глядачі могли взяти участь і отримати 
призи за перемогу.

Вважаємо, що цей проект виконав 
благодійну місію – популяризацію чи-
тання серед громади району та ознай-
омлення з літературою рідного краю.

Н. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 
Провідний бібліотекар 

центральної бібліотеки. 

ого року виповнюється 90 років своїм населеним пунктом. Особливо 

Турне бібліотекарів

Про утворення звичайної виборчої дільниці 
на території с. Бутівка

Городнянська районна виборча комісія постановила:
1. Утворити на території с. Бутівка одну звичайну вибор-

чу дільницю.
2. Межі дільниці: с. Бутівка, вул. Димитрова, буд.: 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
провулок І Димитрова, буд.: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.
Кількість виборців: 30 чоловік.
Адреса розташування дільничної виборчої комісії та 

приміщення для голосування: с. Бутівка, вул. Димитрова, 
56, приміщення сільського Будинку культури.

2. Межі дільниці: І провулок Димитрова та вулиця Дими-
трова.

Кількість виборців: 30 чоловік.
3. Мсіце знаходження дільниці: с. Бутівка, вул. Димитро-

ва, 56, приміщення сільського Будинку культури.
Голова районної виборчої комісії  А. МИХНО.
Секретар           Т. ПОКОРМЯХО.

Про проведеня проміжних виборів 
Бутівського сільського голови

Розглянувши подання виконавчого комітету Бутівської 
сільської ради щодо кандидатур до складу Бутівської 
дільничної виборчої комісії, відповідно до частини першої 
ст. 23 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів», Городнянська районна виборча 
комісія постановляє:

1. Сформувати склад Бутівської дільничної виборчої 
комісії, яка здійснюватиме  підготовку та проведення 
виборів Бутівського сільського голови у межах Бутівського 
виборчого округу у кількості 13 чоловік, а саме:

Ротозій Тетяна Володимирівна — голова ДВК,
Холій Сергій Віталійович — заступник голови ДВК,
Крисенко Валентина Миколаївна — секретар ДВК.
Члени комісії: 
Ареф‘єв Олександр Володимирович, Білановський 

Віталій Володимирович, Коробко Ірина Миколаївна, 
Матющенко Володимир Петрович, Мемех Оксана  
Михайлівна, Приходько Василь Іванович, Приходько 
Олена Олексіївна, Радченко Тетяна Михайлівна, 
Сенчура Володимир Володимирович, Шабуня Віталій 
Миколайович.

Голова районної виборчої комісії  А. МИХНО.
Секретар           Т. ПОКОРМЯХО.
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В усі часи, а особливо важкі, і не у містах, де легше 
живеться, а саме на селі, де людина вимушена 
жити щоденною працею, найчастіше трапляються 

справжні таланти-самородки. Загальне  зубожіння суспіль-
ства навколо, моральне падіння, пияцтво ще яскравіше під-
креслюють яскравість неординарних людей. Важко сказати, 
що стає для самородків тим непорушним стрижнем, навко-
ло якого вибудовують вони коло своїх захоплень. Можливо, 
це виховання, особливість темпераменту, живе, зацікавлене 
сприйняття буття, сім’я, оточення тощо. А може – усе разом. 
Та, як би там не було, захопленим людям ще й досі вдається 
віднаходити можливості, а не шукати причини. У цих ентузі-
астів є ще одна особливість – палаючий погляд вічно юних 
очей та пристрасть, з якою вони розповідають про світ влас-
них захоплень. Сьогодні наша розповідь про талановитого 
майстра, цікавого оповідача і ентузіаста – майстра з с.Буди-
ще Віктора Петровича Брезгуна.

Його трудова біографія така ж мозаїчна, як і коло захо-
плень. 30 років віддав В.П.Брезгун сільському клубу, завід-
ував ним, був керівником місцевої самодіяльності. У радян-
ські часи культурне життя на селі було насиченим і вимагало 
специфічних підходів до роботи культпрацівника. Одні агіт-
бригади чого варті. Уявіть, наприклад, як організувати кон-
церт прямо на полі для хліборобів у жнива. Та ще й не віді-
брати багато часу, і з таким репертуаром, щоб додати сил 
та завзяття стомленим щоденною одноманітною працею 
людям. Окрім концертів, були зустрічі з цікавими людьми, 
обмін досвідом з братніми російськими та білоруськими 
аматорами, тематичні вечори й грандіозні державні свята.

Напевно, гарно працював завклубом В.П.Брезгун, якщо 
місцева громада свого часу обрала його своїм сільським 
головою. Зважали не тільки і не стільки на професійні здо-
бутки, скільки на людські якості, бо на селі завжди першим 
мірилом було «яка ти людина», а потім вже усе інше.

Завершив свою трудову діяльність В.П.Брезгун зав-
госпом Дроздовицької школи, стіни якої, подвір’я і навіть 
прилегла територія ще бережуть плоди його зусиль. Один 
крокодил перед школою чого вартий! Химерно вигнутий 
стовбур знайшов і побачив у ньому рептилію саме Віктор 
Петрович. Він же й довів до повної подоби з крокодилом цей 
величезний шмат деревини. Більше 9-ти років тому майстер 
пішов на пенсію, а учні й досі бережуть крокодила, щороку, 
економлячи на пиріжках, самі збирають кошти на фарбу і 
відновлюють зелену «шкіру» своєму улюбленцю, а на пе-
рервах залюбки сидять на шершавій спині скульптури. 

Захоплення обробкою деревини прийшло до Віктора 
Петровича, коли з дружиною Валентиною Іванівною вони 
придбали стару колгоспну хату і почали перебудовувати її. З 
дитинства навчав його теслярським хитрощам батько Петро 
Іванович. Але справжнє розуміння дерева прийшло саме на 
будівництві.

– Довелося вчитися на власних помилках. Це вже потім 
прийшло розуміння, що перш, ніж щось робити, треба до-
бре поміркувати. А тоді – молодий, гарячий, брав і робив, 
щоправда, іноді й переробляв, – зізнається майстер.

Тоді ж навчився класти печі й груби у власного тестя Іва-
на Мойсійовича Клименка. Але тепле дерево манило біль-
ше – тож і почав збирати парк деревообробних верстатів, 
більшість з яких – власні творіння. Чимало довелось освоїти 
майстру у сферах механіки, властивостей матеріалів, елек-
тротехніки при збиранні цих машин. Та все це прийшло лег-
ко і залюбки. Освоїв він і новітні ручні пристрої – електрофу-
ганок, шліф-машинку, болгарку, електролобзик, дрелі. Ними 
забезпечує майстра його син Олександр.

Згодом почали з’являтися чарівні скриньки, чудернаць-
кі меблі та дерев’яні тварини. Окрім згаданого крокодила, 
групу міського садка №4, в якій працює донька майстра Те-
тяна, прикрасила пара лелек у гнізді. Журнальні ж столики 
і тумбочки під телевізор, яких Віктор Петрович зробив вже 
декілька для рідних і близьких людей, – це справжні шедев-
ри, здатні прикрасити найвибагливішу оселю. При цьому він 
розробив власну технологію виготовлення фігурних деталей 
без виснажливого і вибагливого гнуття деревини. Як і все 
геніальне, конструкції майстра прості, але чарівні. 

 До скриньок майстер прийшов через виготовлення 
своєрідної підставки-органайзера, коли ще завідував клу-
бом. Тоді виникла потреба у зручній підставці з шухлядка-
ми для різних дрібниць. А щоб ні в кого не виникло бажання 
«запозичити» ті дрібниці, ящички були із секретом. На за-
мовлення від дружини та дочки не довелося довго чекати, а 
потім, як то кажуть, пішло. Такі дрібниці, як скриньки, Віктор 
Петрович робить просто так, для душі, щоразу вдосконалю-
ючи конструкцію та різьблення. 

Не боїться майстер і нових проектів. Недавно зробив 
дерев’яний диван за власними кресленнями. А справжнім 
шедевром стала літня альтанка, яку він збудував для одно-
го зі своїх товаришів. Схожа водночас і на застигле у дереві 
мереживо, і на пряничний будиночок з казок, вона стала 
перлиною подвір’я. Під час будівництва до його майстерні 
кілька разів зазирали забезпечені молодики на дорогих ма-
шинах з пропозиціями продати альтанку за великі гроші,та 
майстер щоразу відмовляв. 

Здавалося б, чому не заробити на цьому? Але Віктор Пе-
трович не бізнесмен та й працює для душі і на замовлення 
близьких йому людей. Тому й доводиться вести звичне для 
селянина господарство, працювати на городі й навіть зда-
вати зібрані лисички. З цієї копійчини він і поповнює свій ін-
струментарій.

У сезон Віктор Петрович «живе у лісі». Будищанська 
природа щедро ділиться з місцевими жителями ягодами 
і грибами. Та не тільки за зиском ходить майстер до лісу. 
З юності він захоплений її неповторною красою, про що 
свідчать численні фотопейзажі у сімейному альбомі. Саме 
завдяки мальовничому довкіллю захопився В.П.Брезгун 
фотографією ще у ті роки, коли знімали на чорно-білу плівку. 
Сам проявляв її і друкував світлини на фотопапері. Справді 
безцінну колекцію знімків зібрав Віктор Петрович за роки за-
хоплення фотографією. Тут і сторінки з життя рідного села, і 
чесна праця хлібороба, і жінки на збиранні льону. А ось леле-
ка прилетів до гнізда, а ось весняне танення снігів. І хоч плів-
кова фотографія нині відмирає, майстер не покидає свого 
захоплення і оволодіває новою цифровою технікою. Та саме 
вінтажні його фото зачаровують.

Отак і живе у с.Будищі В.П.Брезгун -- захоплений і живий 
чоловік, справжній майстер свого життя. І хоч про здобутки 
свої він розповідає скромно і неохоче, погляд з вогником, 
який світить ніби з самої душі, захоплює та спонукає спів-
розмовників і собі щось таке зробити. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ. 
На знімках: В.П.БРЕЗГУН у майстерні зі скриньками 

власної роботи.

МАЙСТРИ  З вогником у душі

У приміщенні Городнянської спеціальної школи-інтерна-
ту, де до Жовтня розташовувалась чоловіча гімназія, у п‘яти-
десяті роки діяло педагогічне училище. З його стін вийшло 
багато випусків молодих учителів, немало з них згодом ста-
ли талановитими педагогами. Щедрим на таких спеціалістів 
народної освіти був і випуск 1953 року. Саме випускники 
цього року нещодавно зібрались на зустріч – ювілейну по 
роках. Минуло 60 років.

І прийшли – приїхали на зустріч до своєї альмаматері – у 
приміщення колишнього педучилища, на якому меморіаль-
на дошка повідомляє, що тут в чоловічій гімназії вчився Ва-
силь Чумак, який згодом став відомим українським поетом. 
Зібралось небагато колишніх учнів. Але це ніскілечки не 
розчарувало їх. Навпаки – радість зустрічі обнялась із жур-
бою. «Головне те, що ми є, що ми не забуваємо один одного, 
скільки б нас не зоставалось», – сказав на зустрічі П.С.На-

зимко – радник Президента Академії державного управ-
ління при Президентові України, який приїхав з Києва. Він 
був у прекрасному настрої, бо городнянці щойно присвоїли 
йому звання «Почесний громадянин Городні» – за різнобічну 
допомогу їм. Охоче обмінювались думками, спогадами про 
юність тепер вже ветерани педагогічної справи Г.Г.Тимошен-
ко, А.П.Денисенко, Н.І.Бусел, В.П.Пісоцький. Усім хотілось 
заглянути у свій клас, посидіти на своїй парті, згадати викла-

дачів. І от вже посипались імена: Скало-
зуб – цей був директором педучилища, а 
Бочок і Холодняк – викладачі. Вж давно їх 
нема, але вони в пам‘яті своїх учнів.

У зустрічі взяв участь міський голова 
А.І.Богдан, який розповів про місто, його 
проблеми розвитку і плани на майбутнє.

Колишні впускники були вражені 
порядком і чистотою у приміщенні. Тут 
навчаються і виховуються діти з вадами 
здоров‘я. Тож, здавалося б, можна брати 
це до уваги. Та колектив школи, мабуть, 
докладає неймовірних зусиль до роботи 
з ними. Захоплено роздивлялись гості 
художні поробки школярів, що вистав-
лені в одній із кімнат. А директор Л.І.Ха-
майко відповідала на їх запитання.

Зустріч була справжнім побаченням 
зі своєю юністю.

На знімку: під час зустрічі колиш-
ніх випускників.

Побачення з юністю через 60 роківЗУСТРІЧІ
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:

— 1-кімнатна квартира в центрі. Тел. 067-6802553.
– 2-кімнатна квартира у приватному секторі. Є літня 

кухня, гараж, сараї, полісад. Тел.: 098-5635979.
– будинок негазифікований по вул. Радянській, 75. Тел. 

093-9197309, 2-17-74.
– кіоск на автобусній зупинці по вул. 1 Травня, 21/а. 

Тел. 067-4602075.
— будинок 80 кв.м. Є газ, вода, госпбудівлі. 17 соток 

землі. Тел. 2-18-17.
— недобудований будинок в м. Городні по пров. Захід-

ному, 3. Є 0,20 га приватизованої землі. Тел. 063-4777860.
— жилий будинок в с. Ясенівка. Є газ, вода, 0,17 га зем-

лі. Тел.: 2-60-07, 2-40-01.
— будинок зі зручностями. Тел. 098-4400751.
— земельна ділянка площею 0,09 га під забудову. 

Тел.: 2-40-01, 093-7503092.
— автомобіль ВАЗ-1118, 2006 р.в. Ціна – 5200 у.од. 

Тел. 098-4413995, 063-7128957.
— автомобіль “Sens», 2003 р.в., у відмінному стані. 

Ціна договірна. Тел. 097-4922759.
— мотоблок «Добриня МТ-101», 11 к.с. з фрезою та 

плугом. Тел.: 066-6259688, 098-7358384.
— автомобіль «Volkswagen Passat B-3», 1992 р.в. Тел. 

066-2247238.
— картоплесаджалка СН4Б, культиватор роторний, 

картоплесортувалка. Тел. 098-8850248.
– комбайн «Нива». Тел. 096-1797971.
–  комбайни, преси, косарки, копалки, саджалки, 

гребки з Польщі. Доставка. Тел. 098-3514121.
– солома в тюках (житня, вівсяна). Доставка. Тел. 098-

4464611.
– вікна, двері, балкони, ролети, москітні сітки і т.д. 

Тел.: 093-7879291, 937-310.
– металопластикові вікна, двері, рами від майстра. 

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

— телиця червоно-рябої масті, отел у лютому. Тел. 097-
4796179.

— телиця тільна, отел у січні. Тел.: 093-4326099, 2-49-
88.

— корова віком 6 років в с. Гірськ (на молоко).Тел.: 098-
8411408, 097-7507116. 

– корова віком 6 років. Тел.: 2-58-52, 063-0269255.
— робоча кобила. Тел. 097-8873586.
— гараж (4х10, у районі військового містечка). Тел.: 

2-37-98, 068-2059579.
— червона цегла колишнього вжитку. Тел. 2-33-68, 097-

3599738.
— шифер, червона цегла, бій цегли, щебінь, пісок, 

глина, фундаментні блоки, плити дорожні, перемички, 
шлакоблок, піноблок. Тел. 067-2345270. 

— бочка металева 5 м.кв. Тел. 097-9190537.

КУПЛЮ:
–  корів, коней. Дорого. Перевезення. Доріз цілодобо-

во. Тел.: 2-25-62, 096-3403112.

ЗНІМУ:
— квартиру. Тел. 098-7055453.
– однокімнатну квартиру. Тел. 093-7008128.

Пропало кошеня полосатої масті у районі вул. Ком-
сомольської. Прохання до того, хто бачив, повідомити, або 
повернути за винагороду. Тел.: 2-11-67, 063-3708000.

Пропала собака породи лайка – чоловічої статі чор-
но-білої масті.  Будь-ласка, хто знає якусь інформацію, 
повідомте по тел.: 097-1941713, 063-6081523, 2-35-73 (за 
винагороду). 

Догляну людину похилого віку (можливо з проживан-
ням). Тел.: 093-0911685, 2-41-77.

* * *
Ніхто не застрахований від біди. Чор-

ним крилом накрила вона і нашу родину, 
жорстоко вирваши з життя рідну нам, доро-
гу людину – ТИТОРЧУКА Івана Григоровича. 

Низько вклоняємось тим людям, хто 
опинився поруч у годину лиха і протяг-
нув нам руку допомоги: керівництву СТОВ 
„Віра”, де працював покійний, родичам, 
сусідам, друзям, колегам по роботі.

Ваша підтримка була для нас дуже важ-
лива і необхідна. Нехай страшні події оми-
нають життя ваших родин, хай лихо не сту-
кає у ваші оселі, хай ваші рідні живуть довго 
на радість вам.

Родина покійного.

* * *
Добрі справи не залишаються непомі-

ченими – вони, як маяки, світять тим, хто 
чекає на допомогу. 

24 вересня це підтвердили службовці 
Городнянської пожежної частини, врятував-
ши кота, який потрапив у покинутий коло-
дязь по вулиці Радянській. Спасибі вам за 
співчуття, оперативність, милосердя. 

Чуйність і доброта змінять світ на кра-
ще.

Небайдужі. 
* * *

23 вересня пішла з життя наша дорога 
дружина, матуся, бабуся Філонова Любов 
Федорівна. Щиро дякуємо всім родичам, 

сусідам, колективу і керівництву Городнян-
ського району електричних мереж. 

Родина покійної.
* * *

Наша сім’я глибоко вдячна всім людям, 
які не залишили нас без підтримки у тяжку 
годину. Це сусіди І-го і ІІ-го провулків Жов-
тневих, рідні, близькі, куми, друзі, колеги 
по роботі  колишнього АТП сільгосптехніки, 
райсільгоспхімії, колектив Городнянської 
центральної районної лікарні.

Низький уклін вам, люди добрі, за ваші 
теплі прощальні слова про нашу дорогу, 
рідну  людину – Авраменка Івана Миколайо-
вича. Нехай ваші сім’ї обходить горе дале-
кою дорогою і стороною.

Сумуючі рідні. 

Прощай навіки,  наш рідний
26 вересня 2013 року на   сімдесят другому 

році життя перестало битися серце  Авраменка 
Івана Миколайовича. Головний удар смерть лю-
дини наносить по  колу найближчих. Як рано він 
залишив нас, пішов без слів прощання,  і,  як не 
шукай, --  не знайти його.

 Івана Миколайовича  більше нема з нами. Не 
передати,  яка біль зупинилася у серці. І  важко 
підбирати потрібні слова…  Жив,  працював, лю-
бив людей і люди любили його. Пішов – і печаль 
наша без міри. Але у серці  залишається подяка  
за те, що він був із нами, за те добре, світле, що 

він зробив при своєму житті. І навіть у горі ми не можемо забувати про це. Наш відчай не 
має права перекреслити світлу пам`ять про того, хто пішов. 

Народився Іван Миколайович у селі Будище на Городнянщині 10 березня 1942 року. 
Дитинство минуло без батька, який загинув на фронті. Знав його лише по фотографії. 
Тяжкими були і молоді роки. Після школи Іван Миколайович, вивчившись  на шофера, 
одразу пішов працювати в  МТС. Після строкової службу у Німеччині знов шоферував 
– спочатку у сільгосптехніці,  потім на  механічному заводі. Вся його трудова книжка 
сповнена подяк за звитяжну працю. Іван Миколайович брав участь у будівництві комбі-
кормового заводу,  будинку культури, двох корпусів районної лікарні під лісом, поліклі-
ніки, Свято-Миколаївської церкви і будинку райдержадміністрації. А скільки сил віддав  
відбудові сільського господарства – нема у районі жодного села, де б він не працював 
на будівництвах. Його називали трударем з великої літери…. Завжди безвідмовний, до-
брий,  ввічливий. Немає і на вулиці, де мешкав Іван Миколайович, такого двора, де б не 
допомогли  його руки своєю працею. 

Разом з дружиною виховав трьох дітей, дочекався  п`ятьох  онуків. 
Коли помирає дорога нам, близька людина, ми готові віддати усе, аби ж залишити 

хоч частинку його на цьому світі. Але треба відпустити його в інший світ і щиро вірити, 
що там йому буде краще, спокійніше, і саме звідти він буде дивитися на нас і підтриму-
вати.  Пам`ять надовго збережеться у тих, хто знав його. 

Іван Миколайович  був турботливим батьком і дідусем, люблячим чоловіком і бра-
том, добрим і надійним товаришем. У серцях усіх, хто знав його, хто спілкувався і пра-
цював з ним, він залишив по собі світлу пам`ять.

Прощавай навіки, рідна душа, наша кохана людино. Земля хай буде тобі пухом і 
шлях на небо тихим. Ніхто на забуде про тебе. 

Сумуючі:  сестра,  племінники, онуки. 

Страшним видався вечір 
21 вересня – вечір трагічної 
гибелі нашої однокласниці 
Марини Паламарчук. ЇЇ подру-
ги, на очах котрих скоїлося 
лихо, ланцюжком передали 
скоєне і через 10 хвилин на 
площі зібралися не тільки учні 
нашої школи, але й жителі мі-
ста, ще не усвідомлюючи, що 
Марина вже ніколи не повер-
неться до життя.  Удар автівки 
був настільки сильним, що від 
отриманих травм вона помер-
ла на місці.

Нам важко і боляче зро-
зуміти, що Мариночка не від-
криє більше двері школи і не 
зайде до класної кімнати, не 
відповідатиме на уроках і не 
керуватиме класним колек-
тивом 10-А, адже вона була 
Президентом класу. Скільки 

добрих справ вона зробила і 
скільки б могла ще зробити! 
Завжди з усмішкою на вустах 
заходила до класу, завзято 
вирішувала усі справи колек-
тиву, вміла організовувати, 
з оптимізмом сприймала 
нове... І з усмішкою покинула 
Марина цей світ.

Наші серця закам’яні-
ли від горя, та глибоко десь 
притаївся вогник її тепла та 
радості від життя.  Ніщо не за-
радить вже горю, і краплинки 
наших сліз сліди Мариночки 
не змиють. Та ми віримо, що 
маленькою, але яскравою 
зірочкою слідкуватиме вона 
з-над хмар за нами й оберіга-
тиме від злого.

Хай же лебединим пу-
хом буде їй земля.

Вічний спокій її душі.

Сумуючі: класний 
керівник та однокласники 
10-А класу Городнянської 

школи №2. 

АВРАМЕНКО 
Иван Николаевич

10.03.1942 г. – 
26.09.2013 г.

Утрата самого близ-
кого и дорогого челове-
ка…

День 26 сентября 
2013 г. стал самым тра-
гичным и печальным в 
нашей жизни. Умер наш 
муж, отец, дедушка.

Наглая смерть ото-
брала тебя у нас. Ни-

какими словами нельзя передать нашу боль и 
печаль, невозможно поверить, что тебя больше 
нет.

Наш любимый человек! Сколько добрых дел 
ты сделал за свою жизнь на земле, – это знают 
все. Тебя любили и уважали. Мы были за тобой, 
как за каменной стеной, потому что ты в любую 
минуту, ничего не спрашивая, приходил нам на 
помощь.

Ты никому никогда не мог, да и не умел от-
казать в добром деле, совете, слове. Твои золо-
тые руки не знали покоя, ты умел делать все, и 
нас учил только хорошему.

Дорогой наш, проводить тебя в последний 
путь пришли твои родные, соседи, коллеги по 
работе, товарищи, друзья. И все были с непо-
нятной печалью в глазах – почему так рано, ни 
с кем не попрощавшись, никому ничего не ска-
зав?.. 

Ведь у тебя было так много планов на буду-
щее. 

Любим тебя, гордимся тобой. В нашей па-
мяти ты всегда живой.

Жена, дети, внуки. 

9 жовтня – півроку світлої пам’яті
КАМКА Максима Миколайовича

11.12.1982 р. – 9.04.2013 р.
Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль оставил навсегда…
Мы помнить будем тебя вечно
И не забудем никогда.
Будет осень и будет весна,
Расцветут тополя и березы,
Только с нами не будет тебя
И не высохнут горькие слезы.
Прости нас, родной, что не смогли 

тебя спасти. 
Вечная и светлая память тебе, а 

душе твоей вечный покой.
Рідні та близькі.

6 жовтня – 5 років світлої пам’яті
ОЛІЙНИК Віри Степанівни

21.05.1950 р. – 6.10.2008 р.
Пішовши в інший світ, ти залишила по 

собі добру пам’ять.
Роки ідуть, роки минають,
Душевні рани заживають...
І лиш одна горить вогнем,
Не гоїться, а глибшає із кожним днем.
Вічно сумуючі: чоловік, діти, онуки. 

10 років світлої пам’яті 
КУЧЕРЯВЕНКО Анастасії Іванівни

16.11.1937 р. – 6.10.2003 р.
В глаза твои нам не взглянуть
И жизнь твою нам не вернуть.
Такой любимой и родной
Ты не придешь уже домой.
Злая болезнь забрала тебя так рано,
Но память вечно жива,
А в сердце осталась рана.
Светлая память, вечный покой 

тебе, наша милая и дорогая.
Сумуючі рідні. 

4 жовтня минуло 9 днів світлої 
пам’яті

АВРАМЕНКА Івана Миколайовича
10.03.1942 р. – 26.09.2013 р.

Мгновенно смерть тебя от нас забрала
И с нами ты проститься не успел.
И без тебя на белом свете пусто стало,
А ведь еще ты очень жить хотел.
Мы знаем: нет с той стороны возврата,
И к нам лишь в снах ты будешь 
  приходить,
В тот дом, где вечно будет память свята,
Где так же будут помнить и любить.
Сумуючі: сестра, племінники, онуки. 

9 жовтня – рік, як пішов у вічність 
наш любий  чоловік, батько, дідусь, 

син 
ДОХЛИК 

Володимир Миколайович
7.10.1959 р. – 9.10.2012 р.

Идет осень, будет весна,
Расцветут тополя и березы,
Только с нами не будет тебя
И не высохнут горькие слезы. 
А сердце все не верит в горькую утрату,
Вроде ты не умер, а ушел куда-то.
И как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить –
Ты с нами будешь навсегда.
Всі, хто знав і пам’ятає нашого рідненького, пом’яніть 

разом з нами.
Вічно сумуючі рідні. 

1 жовтня – 9 днів світлої пам’яті
ФІЛОНОВОЇ 

Любові Федорівни
9.04.1939 р. – 23.09.2013 р.

Такої мудрої, святої,
Такої рідної, як ти,
Такої щирої, простої
Нам вже ніколи не знайти.
Любимо, пам’ятаємо.

Сумуючі рідні. 

3 жовтня  минає 3 роки з дня 
смерті нашого дорогого сина, 

чоловіка, батька, брата
РОДИНЧЕНКА 

Валентина Валентиновича
Ушел от нас ты очень рано,
Оставил дом, родных, друзей,
Оставил нам на сердце рану
И не оставил светлых дней.
Тебя нет с нами – умер жизни 
   колос,
Но сердце не забудет никогда.
Твои глаза, улыбку, голос
Мы сохраним навеки, навсегда.

Сумуючі рідні. 

Колектив Городнянського районного центру зайнятості висловлює 
глибоке співчуття Титорчук Т.І. з приводу тяжкої втрати – смерті батька

ТИТОРЧУКА Івана Григоровича. 

Колективи управління  праці та соціального захисту населення та 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціаль-
них послуг) Городнянської райдержадміністрації висловлюють глибоке 
співчуття заступнику начальника управління Титорчук Т.І. з приводу 
тяжкої втрати – смерті батька. 

Колектив Городнянської спеціальної школи-інтернату глибоко су-
мує з приводу смерті колишньої вчительки 

ФІЛОНОВОЇ Валентини Степанівни
і висловлює співчуття рідним та близьким покійної.

Колективи Городнянської районної гімназії та школи №1 вислов-
люють глибоке співчуття Т.В.Шульгіній з приводу тяжкої втрати – смер-
ті матері

ФІЛОНОВОЇ Валентини Степанівни.

ВТРАТИ

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ

Пам‘яті  однокласниці
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з питань реклами – 2-47-00.

E-mail:  novgor@bigmir.net

Останній  термін  подачі  реклами, вітань 
і т.ін. у номер – до 17 год. вівторка.За редактора С.ТОМАШ.

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят. Доріз.

Тел.: 2-21-79, 067-3574593, 063-8919190.

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

Тел.:  098-9842336, 067-8452878. 

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ, СВИНЕЙ.
Доріз цілодобово. Перевезення. Тел. 098-9331055.

Окна металлопластиковые.
Двери входные, межкомнатные.
Металлопрофиль (на забор, кровельный).
Сайдинг, металлочерепица.
Установка: дверей, окон, заборов (всех цветов).

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

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

Буріння свердловин 
діаметром труб 40-140 мм.

Доставка і установка обладнання.М
ожливий 

кредит

Продам кримський ракушняк. 
Доставка безкоштовна. Суперціна. 

Тел. 067-5581550, 095-2772227.

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

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

Найвищі ціни. КУПЛЮ: корів, коней, биків. Доріз 
цілодобово. Тел.: 068-5357253, 098-7411833.

ПРОДАМ КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК. 
Без посередників. Доступні ціни. 

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

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. Знижки діють до кінця року.

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

Навчимо усіх бажаючих! 

Складання позовних заяв, скарг. Ви-
рішення кредитних, сімейних спорів.

   Захист в кримінальному процесі. 
   м. Чернігів. Тел. 099-6511774.

АДВОКАТ

Подберем и нарежем металл для изготовления 
различных изделий (ворота, калитки, козырьки, 

заборы и т.д.). 
Адрес: ул. Волковича, 33. 

Тел.: 068-0931014, 050-6448751.

Число  5 6 7 8 9

Температура:
вдень  +8 +8 +13 +13 +15
вночі  +3 +4 +5 +8 +9

Напрям вітру Пн-с Пд-з  Пд-з Зах      Пд

Опади

Дорогі колеги!
Шановні працівники освітянської галузі!
Прийміть щирі вітання зі святом – Днем 

працівників освіти!
З усією теплотою серця хочемо висло-

вити подяку своїм колегам за щоденну не-
втомну працю, прийняття відповідальних  
рішень в процесі виховання і навчання дітей.  
Нехай кожний навчальний рік дарує вам 
здібних учнів, відкриє нові перспективи творчого пошуку!

Вітаємо зі святом всіх працівників освітянської галузі, для 
кого турбота про юне покоління стала справою всього життя!

Окремі слова вдячності хочемо сказати педагогам-ветера-
нам, досвід і мудрість яких надихає нас на вивірений, якісний 
освітній поступ.

Бажаємо всім міцного здоров’я, мудрості, піднесеного на-
строю, оптимізму, впевненості у власних силах!

Зі святом!
З повагою
Ю.В. ДЕНИСЕНКО.     Г.М. МИРОНЕНКО. 
Начальник відділу освіти.           Голова РО Профспілки.

7 жовтня святкуватиме свій ювілейний день народження 
чуйна і щедра на добро людина Леонід Павлович СІЛЛЄР.

Зичимо йому міцного здоров’я і довголіття, радості й 
добра у кожній днині, хай доля буде щедрою і милосерд-
ною. Хай сімейне вогнище завжди зігріває і наповнює ща-
стям. 

Счастья и здровья
И чтоб на всех хватило сил,
И каждый день обычной жизни,
Чтоб только радость приносил.
Желаем жизни без кручин,
Не волноваться без причин,
Всегда иметь здоровый вид,
Вовек не знать, что, где болит.

З повагою сім’я Назима. 

2 жовтня відсвяткувала свій 55-річний ювілей  наша до-
рога сестричка і тьотя Наталія Федорівна ПИЛЬНИК в с. Во-
лодимирівка.

В день юбилея, день рожденья
Тебя поздравить мы хотим.
И от души тебе желаем
Прожить еще сто лет и зим.
Всегда такой же оставайся,
Веселой будь и не старей,
Чтоб мы могли с тобою встретить
И твой 100-летний юбилей.

З любов’ю: сестри  Валя і Ніна з 
сім’ями,  невістка Інна.

Продам щебінь з доставкою.
Тел. (098)7096726.

Продам «ВАЗ-2106» на запчастини.
Тел. (098)8028801.

Продам авто «ЛуАЗ-969 М», 1985 р.в., у гарному стані. 
Тел. (096)1249114.

Продам «ІЖ-Планету-3» у хорошому стані. 
Пробіг 19 тис.км. Тел. (098)8028801.

Заява про екологічні наслідки передбаченої діяльності 
зерносушильного комплексу, що знаходиться за адресою: 
с. Вихвостів Городнянського району Чернігівської області, 

вул. Леніна, 89-ю.
Проект зерносушильного комплексу розроблений ПП «Черні-

гівагропроект» на замовлення СТОВ «Віра».
Зерносушильний комплекс призначений для переробки сіль-

ськогосподарської продукції.
Технічні та технологічні дані: приймання, очищення, сушка та 

короткострокове зберігання зерна, при продуктивності на прий-
манні – до 50 т/год., очистка – до 50 т/год., а сушіння по кукурудзі 
– 17 т/год.

Джерелом впливу на стан навколишнього середовища є: ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферу.

Для забезпечення нормативного стану навколишнього се-
редовища передбачається застосування технологічного облад-
нання та організації збору та вивезення виробничих відходів. 
Максимально очікувані рівні забруднення атмосферного повітря з 
урахуванням фонових концентрацій на межі СЕЗ та житлової забу-
дови не перевищують встановлений рівень гранично допустимої 
концентрації для населених місць.

Адміністрація СТОВ «Віра» зобов’язується здійснювати про-
ектні рішення у відповідності з нормами і правилами охорони 
навколишнього природного середовища та вимогами екологічної 
безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єктів проек-
тованої діяльності.

Адміністрація СТОВ «Віра». 

Запрошуємо у магазин дешевих 
продуктів 

по вул. 1 Травня, 6 
(напроти пожежної частини).
Ціни вас приємно здивують!

Охоронній фірмі на постійну роботу 
потрібні охоронці. 

Умови праці: вахтовий метод, форменний одяг, жит-
ло, проїзд за рахунок фірми. Офіційне працевлаштування, 
соцпакет. Заробітна плата виплачується своєчасно.

 Тел.: 050-4152133, 067-4615460.

Державна податкова інспекція у Городнянському 
районі Головного управління Міндоходів у 
Чернігівській області оголошує конкурс на 

заміщення вакантної посади
старшого державного інспектора відділу опо-

даткування та контролю об’єктів і операцій.
До участі в конкурсі на посаду старшого держав-

ного інспектора допускаються громадяни України, 
які мають повну вищу освіту фінансово-економічного 
спрямування з освітньо-кваліфікаційним рівнем ма-
гістра або спеціаліста, які вільно володіють державною 
мовою, чинним законодавством, нормативними акта-
ми, 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 кален-
дарних днів з дня виходу оголошення про проведення 
конкурсу.

Додаткова інформація щодо основних функціо-
нальних обов‘язків, розміру та умов оплати праці на-
дається працівником, відповідальним за кадрову ро-
боту. 

За довідками звертатися за адресою: 15100, м.Го-
родня, вул.Леніна, 4 каб.3. Тел.2-11-56.

З турботою про 
старість

Традиційно  1 жовтня  святкується  День людини похи-
лого віку, День ветерана. Вже не перший рік збирає  разом 
своїх підопічних – людей похилого віку -- територіальний 
центр  у кафе «Вега».  Бабусі і дідусі заздалегідь готують-
ся до зустрічі, адже чекають  святкового концерту. А ще це 
слушна нагода поспілкуватися, дізнатися місцеві новини, 
поділитися своїми проблемами і відчути тепло, увагу та тур-
боту про себе.

Найстарше покоління зі святом  привітали голова рай-
держадміністрації М.Ф.Силенко,  начальник управління 
праці та соціального захисту населення В.В.Криволап,  
голова районної ветеранської організації В.О. Кононюк, 
директор територіального центру Н.К.Семенова та його 
працівники, підкресливши, що турбота про найстарших 
– справа всього суспільства. Це питання серед інших пер-
шочергових ставить і Президент України, виступаючи з со-
ціальними ініціативами щодо захисту особливо вразливих 
верств населення.

За святковим столом, який був щедро підготовлений 
підприємцями І.О.Василевською, Т.М.Лепехо, В.І.Філяні-
ною, Н.О.Гречухо та ПрАт «Комбікормовий завод»,                                        
панувала затишна, домашня атмосфера. Обличчя  сяяли 
посмішками, а серця сповнювались радістю та теплом від 
почутих приємних слів, гуморесок, пісень, які подарували 
присутнім  ансамбль «Ветеран», Олена Мельник, Лідія Тур-
чина, сестри Тетяна та Ганна Скрипко.

Н.КУПРІЯНОВА.
Завідуюча відділенням натуральної та грошової 

допомоги  Городнянського територіального центру. 
На знімку: під час святкового обіду.

СПОРТ

Найменші футболістки 
– чемпіонки!

21 вересня у м. Чернігові на стадіоні ім. Гагаріна про-
водився  відкритий чемпіонат області з футболу серед ко-
манд дівчат 1998-2000 років народження. Участь у ньому  
приймало шість команд з міста Чернігова та Чернігівського 
району, Прилуцького району, міста Славутича та Городнян-
ського району. Наші дівчата, зігравши з трьома командами 
в нічию, зайняли четверте місце. А серед дівчат 2001року 
народження та молодших городнянські футболістки стали 
чемпіонами, не програвши жодної зустрічі та не пропустив-
ши жодного м’яча у свої ворота.

Кращим воротарем чемпіонату було визнано  Олену 
Валошин -- ученицю Городнянської загальноосвтньої шко-
ли—інтернату, а кращим бомбардиром -- Анастасію Бурбу, 
ученицю Городнянської міської школи №2.

Переможці і кращі гравці були нагороджені кубком, гра-
мотами та медалями.

М.КУПРІЯНОВ.
Старший тренер-викладач з футболу ЧОДЮСШ 

для дітей-сиріт.


