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Опади

З 8 жовтня  розпочалася передплата на періодичні  видання по 
каталогах. Вартість передплати «Новин Городнянщини» у зв`язку з 
подорожчанням послуг «Укрпошти» дещо змінилась. Вона становить:

На 1 місяць – 7,34 грн. + поштові послуги = 8,24 грн.;
На 3 місяці – 22,02 грн. + поштові послуги = 24,12 грн.;
На 6 місяців – 44,04 грн. + поштові послуги = 46,59 грн.;
На 12 місяців – 88,08 + поштові послуги = 91,98 грн.  
Проте «Новини Городнянщини» були і залишаються газетою для  

району та його  жителів. Ми пишемо про вас і працюємо для вас, бо у 
цьому –  сенс життя газетярів. Якщо газета  особисто не в змозі щось 
змінити, то вона завжди може розповісти про  проблему загалу, на-
друкувати точку зору читача, дати змогу висловитись.

Тож,  сподіваємось, наші читачі обов`язково передплатять район-
ну газету, щоб бути з нами разом і у наступному році.

ПЕРЕДПЛАТА-2014 

р
ц
з
д

н

У 2014 рік –  
з  «Новинами 

Городнянщини»!   

Шановні працівники харчової 
промисловості!

Щиро вітаємо вас 
із професійним святом!

Щоденно піклуючись про достаток 
і хліб на столі у кожній родині, ви робите 
вагомий внесок у забезпечення населен-
ня продовольством, адже повноцінне та 
якісне харчування є запорукою здоров'я і 
добробуту людей.

Завдяки невтомній, самовідданій 
праці, високому професіоналізму і твор-
чому підходу до справи продукція міс-
цевих виробників має високі показники 
якості.

Маємо надію, що ваші зусилля, спря-
мовані на розвиток галузі, не обмежаться 
досягнутим, а накопичений досвід, кращі 
трудові традиції, висока кваліфікація і від-
повідальність працівників дадуть змогу 
активно впроваджувати нові технології 
виробництва, розширювати асортимент 
харчових продуктів та їх конкурентоспро-
можність. 

Зичимо вам добра, щастя, благопо-
луччя, міцного здоров'я, невтомної енер-
гії та нових трудових звершень.

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

Його будівництво здійснюватиметься за допомогою народного де-
путата Ігоря Рибакова. Ігор Олександрович, який є обранцем від нашого 
округу, переконаний, що саме церква є стимулом розвитку духовності, 
добра і милосердя. Він поставив собі за особисту мету простелити до-
рогу до храму для кожного жителя.

-- Церква у нашому селі існувала тільки до 1928 року, -- розповідає 
жителька Дібрівного, 85-річна Ганна Кузьмівна Кутас. – У той час активно 
проводилась пропаганда атеїстичного способу життя, храми руйнува-
лись у багатьох селах. А на Дібрівне одного ясного сонячного дня  на-
бігла хмара і блискавка влучила прямо у церкву. Все відбулось за лічені 
хвилини, храм Різдва святої Богородиці згорів моментально. Люди ка-
зали: „Боже провидіння не допустило наруги над церквою”. Відтоді наші 
віруючі ходили молитися у сусідні села – Конотоп, Седнів, Великий Ди-
рчин. А це не близький світ. Дякувати Богу, тепер матимемо свій храм. 
Ой, які ж ми раді! 

Багато різних історій переповідали селяни з уст в уста, доки чека-
ли початку церемонії. Згадували, як у Велику Вітчизняну війну жителька 
Дібрівного Орина Тупик під час артилерійського обстрілу села вивела 
свого сина Івана у сад, під яблуню, на гілку якої поставила ікону Мате-
рі Божої Скоропослушниці. Жоден снаряд не влучив у матір з дитиною, 
хоча обстріл вівся, не вщухаючи.

-- Як горіла стара церква, я пам”ятаю, – каже дев’яностодворічна 
Євдокія Несторівна Тупик, жителька Дібрівного. – Люди так хотіли збе-
регти храм, що навіть молоком пожежу намагались загасити – відра-
ми носили, у кого корови були. Хтось сказав, що молоком краще, ніж 
водою. Але й те не допомогло. Не вдалось врятувати нашу церкву. От 
сьогодні для нас велика радість – нарешті дочекалися, що у селі храм 
будуватиметься. Скільки ми просили Бога про це!  Спасибі депутату, що 
таку добру справу для людей робить. 

СПРАВИ ДЕПУТАТСЬКІ

І відродиться Божий храм
13 жовтня у селі Дібрівному  відбулося освячення 

місця для побудови церкви і закладення наріжного 
каменю майбутнього храму

Продовження матеріалу на 5 стор.

Ігор Рибаков 
забезпечує 

медичні 
установи ліками

У семи районах Чернігівщини, якими 
опікується народний депутат України Ігор 
Рибаков, почалась акція по забезпечен-
ню медзакладів міні-аптеками. Усі ФАПи, 
лікарські амбулаторії, центральні район-
ні лікарні отримають від свого депутата 
набір необхідних медикаментів, до якого 
входять препарати для лікування серце-
во-судинної системи, шлунково-кишко-
вого тракту, спазмальгетики, ліки для ді-
тей та інше. Це дорогі за вартістю ліки, які 
не кожен житель може собі дозволити.

Акція вже пройшла у Щорському, 
Сосницькому, Новгород-Сіверському та 
Коропському районах. Це не перша ме-
дична акція, яку проводить  Ігор Рибаков. 
Раніше ФАПи отримували від нього ліки 
та велосипеди для фельдшерів. Також він 
постійно забезпечує медичні установи 
свого округу необхідним обладнанням — 
тонометрами, глюкометрами та іншим.

Турбота про здоров‘я людей є одним 
з пріоритетних напрямів народного депу-
тата.

Акція пройде і в Городнянському ра-
йоні.
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ЛЮДИНА І ЗАКОН

Коли порушується 
законодавство

Під час проведення позапланових перевірок Державною інспекцією сіль-
ського господарства в Чернігівській області Управлінням контролю за викори-
станням та охороною земель протягом 3-го кварталу 2013 року було виявлено 
2 факти самовільного зайняття земельних ділянок на землях сільськогоспо-
дарського призначення і землях житлової та громадської забудови. Шкода, 
завдана державі, становить 8046, 73 грн. Порушників земельного законодав-
ства притягнено до адміністративної відповідальності за самовільне зайняття 
земельних ділянок.

На даний час на території району одним з найпоширеніших порушень є 
використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів. Так, 
наприклад, досить часто громадяни та юридичні особи, а в основному сіль-
ськогосподарські підприємства, яким земельні ділянки надані у власність чи 
користування рішеннями органів виконавчої влади або органів місцевого са-
моврядування, приступають до їх використання до оформлення правовста-
новлюючих документів. Це стосується земельних ділянок, право на які набуто 
на підставі міни, дарування, успадкування, інших цивільно-правових угод (у 
тому числі на підставі угод про купівлю-продаж майна чи земельних ділянок). 
При цьому порушуються вимоги статті 125 Земельного кодексу України, де 
право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування 
та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстра-
ції цих прав.

М. ХАЙЛУК.
Провідний спеціаліст відділу оперативного контролю за дотриман-

ням вимог земельного законодавства. 

Стан доріг у нас 
вже давно став прит-
чею во язицех, а над-
то ця проблема акту-
альна для населених 
пунктів, бо стрибати 
через калюжі чи мі-
сити багнюку щодня 
-- задоволення не з 
приємних. Однак мі-
сто потроху перема-
гає свої ями, ще й за 
нові вулиці береться. 
Як це вдається місь-
кій владі, ми розпи-
тали міського голову 
А.І.БОГДАНА.

– Одним з найболю-
чіших запитань завжди є 
«А чому не у нас?». Тому 
розкажіть, як визнача-
ються об’єкти для до-
рожнього ремонту та бу-
дівництва?

– Дуже хочу, щоб люди усвідомили наступне: вулиці, на 
яких плануються дорожні роботи, визначає не міський голо-
ва, не голова райдержадміністрації і не будь-який інший на-
чальник – це колективне рішення депутатів міської ради, яке 
приймається на сесії при затвердженні програми соціаль-
но-економічного розвитку міста на наступний рік. Після цьо-
го необхідно виготовити проектну документацію, і лише тоді 
за  проектом здійснюються роботи.

– Які роботи ведуться у нинішньому році? Хто фінан-
сує і реалізовує проекти?

– Це капітальний ремонт вулиць 40 років Перемоги і 
Ювілейної та тротуарів центральної частини міста, поточ-
ний ремонт доріг по вулицях Леніна, Пролетарська, Радян-
ська, Чорноуса, Артема, Чкалова і Кірова. Ремонт вулиці 40 
років Перемоги і тротуарів центру фінансується з міського 
бюджету, решта – за рахунок державної субвенції, де за-
мовником робіт виступає обласне управління капітального 
будівництва. Виконує роботи на дорогах ДП «Чернігівський 
облавтодор», тротуари будує ФОП «Мамонов В.І.». Хочеть-
ся звернути увагу громадян  на те, що Городня у цьому році 
отримала від облдержадміністрації одну з найбільших суб-
венцій в області на ремонт доріг, яка становить півмільйона 
гривень!

– Люди часто запитують: чому дорожні роботи ве-

дуться не завжди за сприятливих погодних умов? Не-
вже так важко вибрати погожу днину і якісно покласти 
асфальт чи закрити ями?

– Запитання доречне і, керуючись здоровим глуздом, 
саме так треба і робити. Наші підрядники намагаються під-
лаштовуватись під погоду, однак є суттєві перепони іншого 
характеру. Річ у тім, що через нестабільну роботу Держ-
казначейства затримуються виплати підрядникам, а дорож-
ники нині просто не мають зайвих оборотних коштів, щоб 
працювати у борг. Якби гроші приходили своєчасно, усі ці 
ремонти можна було б завершити улітку. Нині вже виконано 
40 % робіт тільки дякуючи тому, що місцева влада має пев-
ний кредит довіри у керівництва «Облавтодору», та дорож-
ники й досі працюють у борг. Дай, Бог, погоди і грошей – за 
нормальних умов роботи лишилось на тиждень.

– Які перспективи дорожнього містобудування у Го-
родні на наступний рік?

– Перш за все, це друга черга капітального ремонту ву-
лиці Ювілейної за рахунок субвенції по державному акцизу. 
400 тисяч гривень ми освоїмо у цьому році, ще стільки ж -- у 
наступному.  Вже виготовляються проекти ремонту вулиць 
Льонозаводської та Комсомольської. Сподіваюся, ці проек-
ти ми реалізуємо у наступному році.

Розпитав П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: дорожні роботи по вул. Ювілейній.

 ОФІЦІЙНО

Державні кошти – 
під контроль

Для соціальної підтримки малозахищених верств насе-
лення сьогодні у нашій державі реалізуються програми дер-
жавної соціальної допомоги та житлових субсидій.

Основне завдання органів праці та соціального захисту 
населення — забезпечення адресності надання допомо-
ги та цільового використання коштів державного бюджету. 
Наша діяльність спрямована з однієї сторони — на макси-
мальне забезпечення захисту малозабезпечених верств 
населення, з іншої — на контроль за використанням бюд-
жетних коштів. Функцію контролю виконує державний со-
ціальний інспектор управління праці та соціального захисту 
населення, який проводить перевірки нужденності сімей, 
що звернулись за наданням державної допомоги, житлових 
субсидій, а також достовірності та повноти наданої інфор-
мації про доходи та майновий стан.

Робота соціального інспектора здійснюється за двома 
основними напрямками. Перший — це визначення ступеня 
нужденності  заявника, членів його сім‘ї або домогосподар-
ства (обстеження домогосподарства, з‘ясування обставин, 
які призвели до нужденності тощо), ведення інформацій-
но-роз‘яснювальної (просвітницької) роботи серед насе-
лення. Другий — перевірка достовірності надання відомо-
стей про доходи та майновий стан заявника та членів його 
сім‘ї, а також перевірка правильності проведених розра-
хунків щодо розміру допомогти та її виплати.

З початку року державним соціальним інспектором про-
ведено 2095 обстежень матеріально-побутових умов сімей 
з метою підтвердження їх права на призначення всіх видів 
державної соціальної допомоги, обстежено 77 сімей для 
перевірки цільового використання одноразової допомоги 
при народженні дитини. На жаль, у деяких випадках вияв-
лено надання громадянами недостовірної інформації про 
доходи, що призвело до надміру виплачених державних 
коштів.

Суми державної допомоги та житлових субсидій, випла-
чені надміру внаслідок зловживань з боку громадян (подан-
ня документів зі свідомо неправдивими відомостями, не-
подання відомостей про зміни у складі сім‘ї, приховування 
обставин, які впливають на призначення і виплату держав-
ної допомоги тощо), стягуються згідно із законом.

Звертаємо увагу одержувачів всіх видів соціальної до-
помоги, що відповідно до вимог чинного законодавства 
саме вони несуть особисту відповідальність за надання не-
достовірних відомостей про свої доходи та майновий стан.

В. КРИВОЛАП.
Начальник управління праці та соціального захисту 

населення.

НАШІ 
ІНТЕРВ’Ю ДАЙ,  БОЖЕ,  ПОГОДИ  І  ГРОШЕЙ

У редакцію надійшов лист від жителів вул. Пе-
ремоги колишнього військового містечка (25 під-
писів) наступного змісту:

 «…Просимо надати відповіді на питання, 
які постійно виникають. Хочемо, щоб усі люди 
могли почути їх від керівників підприємств… 
Чому ПАТ «Облтеплокомуненерго» вимагає 
сплачувати абонентну плату влітку, коли теп-
ло і гаряча вода не постачаються? Чому ця 
плата нараховується в залежності від площі 
квартири, а не є сталою для всіх жителів, як 
передбачено Постановою КабМіну №869 від 
1 грудня 2011 року? Чому у нас з кранів часто 
ллється холодна вода замість гарячої, як це 
було 7.10.2013 року? Чи зніме ПАТ «Облте-
плокомуенерго» заглушки в системі тепло-
постачання перед будинками, які грубо пору-
шують Будівельні Норми і Правила (БНіП) та 
проектну документацію?».

Міський голова А.І.БОГДАН у офіційному ли-
сті на  аналогічний запит жителів будинку №74 по 
вул. Радянській відповів так:

«Абонентна плата стягується за двоставковим 
тарифом згідно Постанови КабМіну №955 від 10 
липня 2006 та розпорядження голови облдержад-
міністрації №46 (лютий 2008 року) п.2. 6.1. (Про 
запровадження двоставкового тарифу). Викон-
ком міської ради прийняв проект рішення, який 
був опублікований у районній газеті разом з ак-
том регуляторного впливу. Рішення про введен-
ня його в дію прийняте у березні 2008 року. Нині 
встановлення тарифів на тепло і гаряче водопо-
стачання – це компетенція Національної Комісії 
Регулювання Електроенергетики».

Начальник Городнянської дільниці ПАТ «Обл-
теплокомуенерго» Ю.Ф.СОЛОХА прокоментував 
лист так:

– Вартість послуг ПАТ «Облтеплокомуенерго» 
складається не тільки з надання тепла і гарячої 
води, а й з ремонтних і профілактичних робіт та 

заробітної плати. Тому влітку плата за теплопоста-
чання і гарячу воду не береться. Ставка ж абон-
плати влітку затверджена Національною Комісією 
Регулювання Електроенергетики і становить 2,11 
грн. за 1 кв.метр площі. На ці кошти ведуться про-
філактичні і ремонтні роботи, перевірка систем 
теплопостачання тощо. Гарячу воду у військовому 
містечку ми дали 9 жовтня, як тільки підключили 
котельні.

Перед будинками взагалі немає ніяких за-
глушок. У системі теплопостачання встановлені 
дросельні шайби згідно гідравлічних розрахунків, 
що дало можливість пропорційно розподілити те-
плоносії між усіма будинками, досягти більшого 
технологічного ефекту та зменшити перерозхід 
паливно-енергетичних ресурсів. Ці шайби в жод-
ному разі не порушують БНіП.

Ще одне питання жителі військового містеч-
ка адресували житлово-експлуатаційній дільниці 
(ЖЕД): «Коли нарешті в ЖЕД буде черговий 
електрик і сантехнік на випадок аварійних си-
туацій?».

Відповіла на нього начальник ЖЕД 
М.І.ТОВСТА:

Сьогодні наша дільниця обслуговує 32 багато-
поверхівки силами одного електрика і трьох сан-
техніків, тож ці спеціалісти не можуть з’явитись на 
місце аварії миттєво. На всі ситуації ми реагуємо 
протягом одного робочого дня, а більший штат 
робітників собі дозволити не можемо, бо маємо 
найдешевші тарифи в області, з яких 50% іде на 
податки та відрахування до бюджету. До того ж 
ще 25,5 тисяч гривень маємо заборгованості по 
пільгах і субсидіях.

Якщо людей не влаштовує якість чи швидкість 
наданих нами послуг, вони мають право створити 
об’єднання співвласників багатоповерхових бу-
динків (ОСББ) і власну житлово-експлуатаційну 
службу. Та, як показує практика сусідніх районів, 
вартість їхніх послуг буде вдвічі більша за нашу. 

Підготував П.ДУБРОВСЬКИЙ.

ПРО  НАБОЛІЛЕ

Полюйте, дотримуючись 
правил!

     Незабаром відкриваються два сезони полювання – з 26 жовтня на ко-
питних звірів, а з 2 листопада – на хутрових. Обидва закриваються в останню 
неділю січня. Звертаємо увагу мисливців та користувачів угідь на безумовну 
необхідність виконання мисливського законодавства, правил користування 
зброєю, правил техніки безпеки на полюванні та недопустимості вживання 
алкогольних напоїв перед і під час полювання.

     Попереджаємо, що порушення вказаних вимог, окрім небажаних і ча-
сто трагічних наслідків, тягне за собою відповідальність аж до кримінальної. 
Крім того, за наслідками таких порушень дозвіл на право носіння та зберіган-
ня може бути анульовано. У поточному році вже семеро мисливців позбулись 
такого права, дозволи було анульовано, а зброю вилучили.

     Тож будьте уважні, обережні та не порушуйте закон. 
О.ВАСИЛИШИН.

Інспектор дозвільної системи Городнянського РВ УМВС.

За комфортний побут
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Відтепер – з телефонним зв’язком 
і автобусом!

У минулому номері газети жителі Великого Дирчина 
висловлювали подяку за допомогу у відновленні роботи 
телефонів та відкриття автобусних маршрутів. Як сільський 
голова, я хочу підтримати односельців у прагненні сказати 
хороше слово про добрих людей.

„Новини Городнянщини” у липні 2010 р. друкували стат-
тю під назвою „Дирчинська руїна”, у якій розповідалось про 
те, що люди розбирають будівлі, тваринницькі приміщення, 
гаражі – майно ТОВ „Маяк”, яке збанкрутувало. Згодом до-
бралися і до контори колишнього сільгосппідприємства. А 
саме у ній розміщувалась сільська телефонна станція – АТС, 
засіб зв’язку з навколишнім світом для трьох сіл нашої гро-
мади ( Великий і Малий Дичини та Лашуки). Користувались 
телефонним зв’язком на той час у нас 72 абоненти. Нама-
гаючись припинити той дерибан, я зверталась до началь-
ника цеху телекомунікаційних послуг №14  А.В.Сліпця, до 
депутата райради від нашої територіальної громади Л.М.Я-
кубенка. Але навіть спільними зусиллями нам не вдалось 
нічого зробити. 

Нинішнім літом під час виконання судового зобов’язан-
ня щодо ліквідації СТОВ „Маяк” було продано приміщення 
колишньої контори під розбирання. Тому я одразу звер-
нулася до начальника Чернігівського ПАТ „Укртелеком”, а 
також до нашого депутата обласної ради І.М.Якуба та до 
А.В.Сліпця з проханням сприяти нашій громаді у вирішенні 
цього питання. І нам таки підключили телефони на початку 
жовтня! 

Особлива наша вдячність І.М.Якубу за те, що він надав 
матеріал для відбудови приміщення під АТС, а також при-
возив своїх будівельників, оплатив роботу крану, який клав 
бетонні плити для перекриття, та вирішив багато інших пи-
тань. Дякуємо також і начальнику цеху телекомунікаційних 
послуг №14 А.В.Сліпцю, який по-новому змонтував облад-
нання нашої АТС та приватному підприємцю А.Непопу, який 
залишив нам кімнату під автоматичну телефонну станцію, 
хоча міг її розібрати. Депутат районної ради О.І.Абалов за-
кладав вікна у приміщенні,  М.П.Ворона своїм трактором 
перевозив бетонні плити. Велика вдячність всім жителям 
громади, які не стояли осторонь: Т.Г.Книр, Г.М.Ковален-
ко, Є.Р.Холявко, М.К.Позняк, М.Ю.Позняк, Н.Г.Журавель, 
О.Г.Костриця, Г.Ф.Позняк, Г.І.Борисенко, Н.П.Демиденко, 
М.Ф.Кулага та інші.

І, як правильно було згадано у попередньому листі-по-
дяці, велика вдячність жителів громади народному депутату 
Ігорю Олександровичу Рибакову. За його сприяння з літа 
нинішнього року з райцентру до наших сіл курсує автобус. 
Раніше це для нас було великою проблемою, яка не мала 
вирішення багато років. Тепер селяни мають можливість 
з’їздити у Городню, повирішувати свої проблеми і поверну-
тись назад. Та ще й безплатно, бо цей рейс фінансує Ігор 
Рибаков. 

Наша громада щиро дякує усім цим людям за турботу, 
за те, що вони повертаються обличчям до села, до його по-
треб.

В.СЕРГІЯНСЬКА.
Сільський голова.

СЛУЖБА 102 ПОВІДОМЛЯЄ

Громадою відправимо гральні 
автомати на звалище!

Працівники міліції Чернігівської області продовжують 
вести наполегливу роботу з протидії незаконному грально-
му бізнесу, осередки якого, попри законодавчу  заборону 
цього виду діяльності, періодично виникають у різних насе-
лених пунктах області.

Від початку року на Чернігівщині припинена діяльність 
18 гральних закладів, де надавалися послуги азартних ігор. 
Вилучено майже 200 автоматів, півсотню комп'ютерів-си-
муляторів, три сервери та грошові кошти  в сумі близько 15 
тисяч гривень.

Якщо вам відомі факти протизаконної діяльності під-
пільних гральних закладів, просимо повідомляти до Го-
роднянського  районного відділу міліції по телефонах 2-19-
15 або 2-15-63. Жодне з ваших повідомлень не залишиться 
без належного реагування.

Є.КОЛПАЧЕНКО.
Начальник Городнянського РВ УМВС України.

„Дитячий” час – до 22.00
Служба у справах дітей райдержадміністрації спільно з пра-

цівниками Городнянського РВ УМВС періодично проводить ре-
йди по місцях масового відпочинку молоді у вечірній час. Їхня 
мета – недопущення перебування дітей у нічний час у розва-
жальних установах чи закладах громадського харчування.  

Звертаємо увагу насамперед батьків на те, що згідно ст. 202 
Закону України „Про охорону дитинства” дітям віком до 16 ро-
ків з 22.00 до 6.00 год. заборонено перебувати у розважальних 
закладах або закладах громадського харчування без присутно-
сті принаймні одного з батьків чи законного представника дити-
ни. Власники таких закладів та установ або уповноважені ними 
особи також зобов’язані вживати усіх заходів, щоб у період з 
десятої години вечора до шостої ранку діти без супроводу до-
рослих не знаходились у таких приміщеннях. Вони мають право 
вимагати протягом вказаного часу у відвідувачів документи, які 
підтверджують досягнення громадянами 16 років.

У випадках, коли будуть зафіксовані факти порушення 
встановленого законом порядку перебування дітей у таких за-
кладах, на посадових осіб підприємств, установ, організацій 
накладатиметься штраф у розмірі від двадцяти до п’ятидеся-
ти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Батьки та-
кож притягуватимуться до адміністративної відповідальності, 
передбаченої ст. 184 КУпАП, за невиконання своїх обов’язків 
щодо виховання дітей. 

О.КОВАЛЕНКО.
Начальник служби у справах дітей.

Бурівська школа навчає, любить, виховує,  благословляє 
в далеки світи  своїх вихованців вже  100 років.  Довгі де-
рев’яні лави та столи  замінили сучасні  шкільні меблі, одну 
книгу на весь клас –  ілюстровані підручники,  комп’ютери.

Незмінним був і залишається  лише  той факт, що  шко-
ла існує, що її вихованці – це її велике досягнення, слава і 
гордість.  

Бурівка – село  з великим історичним минулим. Вперше  
воно згадується  ще  у 1024 році. Першою школою у Бурівці 
була церковно-приходська. У 1911 році місцевий пан Зара-
хович виділив непотрібну болотисту землю під будівництво  
земської школи, яке  тривало два роки. Спочатку у школі 
навчалися тільки хлопчики, а згодом приєдналися  дівчата. 

У другій половині минулого століття  у  школі  було про-
ведено кілька капітальних ремонтів, побудовано котельню, 
зі школи викинули 10 груб пічного опалення, а саме примі-
щення облицювали цеглою.  Сьогодні Бурівська школа  – 
справжня затишна домівка, вона вражає  своєю доглянуті-
стю. До всього з любов`ю прикладені руки вчителів та учнів, 
кожен клас особливий, затишний. 

Учні школи завжди разом з навчанням набували трудо-
вих звичок  по обробці деревини й металу, працювали на 
шкільних дослідних ділянках. На все життя запам`ятовують 
випускники особливий присмак яблук  та  медових груш з   
її саду.  

Зустрічала школа-ювілярка  своїх гостей серед  калино-
вих  кетягів, привітного шелестіння дубового листя, чорно-
бривців та рути.  Урочистості з дня народження нестарію-
чої 100-річної ювілярки  було відкрито  Державним гімном 
України та гімном  Бурівської школи. Учасники художньої 
самодіяльності села, які  всі  теж є випускниками школи,  та 
сьогоднішні учні  дарували  свої пісні та виступи.

Прозвучала історія школи. Хвилиною мовчання було 
вшановано вчителів та учнів, яких  вже немає. Від щирого 
серця подякували найстаршим і наймудрішим вчителям-ве-
теранам, завдяки яким  з року в рік передаються шкільні 
традиції. Це Н.І. Дуда, М.О.Мельниченко, Л.М. Мойсієнко, 
Н.М.Дробноход, Н.В.Аксютко, Н.М.Чугай, Л.В.Ющенко, 
М.М.Дробноход, Є.М.Туз.

Зі святом присутніх привітали  заступник голови райдер-
жадміністрації з гуманітарних та правових питань Ю.М. Гри-
ценко,  начальник районного методкабінету В.В.Лось,  сіль-
ський голова В.М. Мукосій, інвестори та керівництво СТОВ 
«Бурівське», депутат районної ради  В.П.Сокоренко, праців-
ники Невклянського лісництва,  які  усі небайдужі до життя 

школи і завжди готові прийти на допомогу.  Вони завітали з 
подарунками – новеньким ноут-буком, холодильником, гро-
шовими преміями тощо. 

Привітала усіх зі святом та розповіла про свою школу 
директор  В. В. Дробноход, яка   працює у ній вже багато 
років.

– Сьогодення ставить перед педагогами багато завдань, 
– сказала Валентина Василівна. –  Головне з них – виховати 
та навчити  духовну особистість,  яка  ще і має бути конку-
рентроспроможною на ринку праці. Можливо, Бурівська 
школа не має надсучасних комп`ютерних класів та такого 
мультимедійного  обладнання,   як великі школи,  але має 
головне: бажання навчати і навчатися. Завжди  наша школа 
була і є багата мудрими наставниками-педагогами. Сьогод-
ні навчальні процеси у школі очолюють вісім вчителів, кожен 
з яких має особливий талант, вкладає у свою працю серце, 
віддає їй все життя.   Маленькі школи можна порівнювати з 
садом, з квітничком, де плекаються дитячі душі, де творить-
ся добро, де не вщухає творчій пошук педагогів. 

На 100-річчя рідної школи поздоровити її  зійшлося і 
з`їхалося  багато цікавих людей. Це директор Тупичівської 
школи  Л.П.Якуб, Заслужений вчитель України, вчитель ін-
форматики, який нині працює в Таращанській гімназії «Еру-
дит» В.О. Іценко (його батько пропрацював директором 
школи 17 років);  колишні випускники школи – викладач 
Чернігівського педагогічного інституту, кандидат фарма-
цевтичних наук В.О.Янченко, вчителька німецької мови Чер-
нігівської міської школи №1 Л.Ю.Данильченко; завідуючий 
Ріпкінською райспоживспілкою М.В.Охріменко і багато-ба-
гато інших. Прийшли привітати рідну школу  вже  сивочолі 
її випускники. Серед них  Марія Миколаївна Родимченко, 
яка  у майбутньому році  буде відзначатиме  60-річчя із дня 
закінчення  школи. Онука  Марії Миколаївни, дочка старшого 
з трьох синів  – Валентина Василівна Родимченко викладає  
історію в Бурівській школі. 

Привітав ювілярку також  отець Михаїл, який подарував 
вчителям та учням вишиту бісером ікону Святого Микола-
я-Чудотворця і сказав так:

– Хай Бог збереже  вашу школу, щоб ви з радістю йшли 
до неї, щоб вона жила ще багато років.  

Усе свято супроводжувала  чудова  музика  духового ор-
кестру  школярів  під керівництвом А.І.Барташа. 

А.НЕМИРОВА.
На знімках: під час святкування 100-річного ювілею  

Бурівської школи.                          

СВЯТА

На крилах столітнього ювілею
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Невеличка пекарня В.І. Курти виробляє хлібобулочних виробів 
близько  700 кг за добу зараз, а влітку  буває ще й більше. У асор-
тименті -- 13 найменувань виробів. Печуть завжди на замовлення. 
Технологія така: спекли – продали, щоб хліб не залежувався. Пра-
цюють без консервантів,  ніяких порошків у хліб не кидають, навіть 
яєчного. У разі потреби можуть спекти щось тематичне:  короваї, 
рулети з маком на Маковія, з яблуками – на Спаса,  паски на Ве-
ликдень тощо. 

Приватний підприємець  Віктор Іванович Курта за освітою --  
інженер-будівельник. Коли вирішив починати свою справу, душа 
лежала саме до хліба. Початок був нелегким. Нову справу потріб-
но було не тільки облаштувати, а й вивчати з нуля. Були безсонні 
ночі, коли доводилося увечері привозити технолога з Чернігова, а 
о третій ночі -- відвозити  додому. 

-- Щоб хліб вдався, треба, щоб пекарі були красиві душею,  

20 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ХАРЧОВОЇ ТА ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Хліб від Курти 
серце  лежало до справи,   ну, і неодмінно,  – високоякіс-
не борошно, – розповідає  Віктор Іванович з посмішкою. 

Він все це має – трьох старанних пекарів, двох 
водіїв, у магазині працюють  Т.М. Зацаринна,   Л.М. Дра-
гун та Л.В. Дяговець. Борошно Віктор Іванович купує у 
Вихвостові.  Взяв на пробу ще найпершого виробни-
цтва у  М.М.Кондренка, як тільки почав працювати у 
«Вірі» млин, і  не помилився. Тепер випікають тільки з 
вихвостівського. Хліб возять  у той же Вихвостів, Іваш-
ківку, Тупичів, Седнів та інші села. 

Мріє Віктор Ми-
хайлович про нову піч 
(сербського вироб-
ництва), яка працює 
виключно на дровах. 
Хліб у ній не тільки 
випікається, а й роз-
стоюється. Хліб, ви-
печений на дровах, 
має особливий смак. 
У Сербії, як і багатьох 
країнах Європи, хліб 
випікається саме так: 
у невеличких пекар-
нях, щоб з ранку сві-
жий – на стіл.  Подібні 
печі коштують дешев-
ше,  ніж від вітчизня-
ного виробника. При-
гледів Віктор Іванович 
піч на дровах у рідно-
му Закарпатті, таких 
там встановлено  вже 

близько 30.  Але піч коштує чималі гроші. Кредит на сьо-
годнішніх умовах брати проблемно, тому поки що під-
приємство обходиться наявними ресурсами, головний 
з яких – вмілі руки та гарний настрій від визнання того, 
що ти робиш потрібну справу і бажання дарувати радість 
людям у вигляді пухкого, свіжого, пахучого хліба.  

А.НЕМИРОВА.
На знімках: В.І.КУРТА; пекарі Тетяна Василівна 

СТАРОДУБЕЦЬ  та Олена Михайлівна ГУЛАЙ. 

Електрозв’язок завжди відігравав особливу роль у житті 
району. Від телеграфу до Інтернету пройшов він непростий 
шлях з початку ХХ століття і до сьогодення. Нині цією спра-
вою займається Городнянський цех телекомунікаційних 
послуг № 14 Чернігівської філії ВАТ «Укртелеком». Чимало 
назв змінило підприємство зв’язку, та справу робить одну. 
Знаковим є й те, що через більшість революційних етапів 
розвитку галузі пройшли досвідчені спеціалісти, які разом зі 
своїм покликанням розвивались і росли від рядового монте-
ра до інженера. Показовою є і династія Мікулінських. Петро 
Філімонович разом із дружиною Валентиною 
Федорівною стояли біля витоків сучасної 
станції зв’язку, їхні сини Юрій та Володимир 
продовжили справу батьків, присвятивши 
своє життя «телекому», сюди ж прийшов пра-
цювати й онук Володимир. Отак вже у третьо-
му поколінні акумулюється досвід зв’язківців.

Олександр Миколайович Яковенко прий-
шов у зв’язок на початку 1979 року елек-
тромеханіком телеграфу, сьогодні він інже-
нер автоматичної телефонної станції (АТС). 
Пам’ятає часи, коли міжміський зв’язок був 
доступним лише через телефоністку, трохи 
згодом встановили на міжміське сполучення 
лічильники, розрахунок по яких робила ціла 
бухгалтерія, згодом з’явилася автоматика з 
набором власного номеру і тільки у середині 
восьмидесятих років АТС отримала сучасний 
формат.

– Звісно, координатна система нашої 
станції далека від сучасності. 3600 номерів 
обслуговуються у районі ще на радянському 
обладнанні, однак воно працює. І нам надзви-
чайно поталанило, що ми встановили на АТС 
одне з найдосконаліших обладнань для свого 
часу. Господарству вдалося уникнути перехід-
них експериментальних систем, які часто ла-
маються, складні в обслуговуванні і мають 

дефіцитні комплектуючі, – розповів О.М.Яковенко.
Разом з інженером нової цифрової станції електрозв’яз-

ку С.Л.Грецьким розкрили переваги сучасних технологій:
– Цифрова станція менша за координатну більш, ніж у 

100 разів. Там, де раніше потрібен був цілий зал, зараз до-
статньо статива розміром з великий холодильник. До того ж 
і енергоємність станції менша приблизно у 50 разів.

Модернізація електрозв’язку триває, однак часто не та-
кими темпами, як хотілося б, бо для будь-якої реконструкції 
потрібні кошти, а їх у районі нема. Один номер на цифровій 
станції коштує близько 80 у.о. Для великих міст це не про-
блема, у кожному новому мікрорайоні знаходиться чимало 
бажаючих мати якісний зв’язок і швидкісний Інтернет – тому 
нові станції швидко окуповуються. У нас же цей процес роз-
вивається іншими темпами.

Вражає інше – поряд функціонують дві принципово 
різні АТС, відокремлені одна від одної цілими епохами, ще 
й ефективно взаємодіють між собою. Мабуть, це можливо 
тому, що нема розмежування й між поколіннями зв’язківців 
у колективі. Сучасні робітники тепло згадують попередників 
і наставників, відчувається спорідненість, вдумливість та за-
хоплення спільною справою. Щоб крокувати у ногу із часом, 
монтери разом з інженерами вимушені навчатись, бо тех-
нології стрімко змінюються. Цей процес торкнувся зв’язків-
ців на початку дев’яностих, коли в Україну масово прийшли 
провідні західні технології. Офіційні навчання, самоосвіта й 
обмін досвідом – кити, на яких спирається ефективна робо-
та зв’язківців. 

Чималий внесок у загальну справу вкладають й унікальні 
особистості – зв’язківці-самородки. Так, на думку колег, не 
тільки в районі, а й у області електромонтер О.М.Бенедик 
будь-якого інженера заткне за пасок рівнем знань та бага-
жем професійного досвіду. 

Колишній роз’їздний електромеханік, а нині пенсіонер 
А.Д.Ремболович створив цілу епопею у віршах про своїх ко-
лег. Гумористичні поезії з вогником він присвятив практично 
кожному у колективі. І, щоб друзям не було образливо, напи-
сав і про себе у такому ж стилі. Натхнення поет-зв’язківець 

черпав на роботі, бо чи не щодня трапляються курйозні епі-
зоди. Так, у часи холодної війни один з монтерів шукав під-
земний кабель за допомогою пристрою, що зовні нагадував 
міношукач. Місцеві жителі запідозрили у ньому іноземного 
агента, викликали відповідні органи, а зв’язківця запросили 
за стіл й узялися частувати до приїзду спецслужб. Яким же 
було їхнє розчарування, коли міліціонери разом з КДБістами 
упізнали знайомого монтера.

Секрет успіху підприємства в непростих умовах сього-
дення не новий і очевидний – кадри вирішують усе. Саме 
завдяки колективу зв’язківці успішно пережили чи не най-
більше реорганізацій у структурі підприємства: відмовились 

від телеграфії та комутацій-
ного зв’язку, перевели кар-
тотеку в електронний вигляд, 
освоїли оптоволоконний та 
цифровий зв’язок. Та, див-
лячись уперед, їм вдається 
не втрачати живий зв’язок з 
минулим. Мабуть, тому, хоч 
і рідко, але ще працює ста-
ренький «ленінський» теле-
графний апарат поряд з по-
тужною цифровою АТС.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: В.МІКУЛІН-

СЬКИЙ, О.ЯКОВЕНКО та 
О.БЕНЕДИК в залі коорди-
натної АТС; С.ГРЕЦЬКИЙ 
біля цифрової станції; ко-
лектив зв’язківців початку 
80-х років: М.ВАРЛИГА, 
Ю.КРИКОВСЬКИЙ, А.РЕМ-
БОЛОВИЧ, В.ЛУКАШЕН-
КО, П.МІКУЛІНСЬКИЙ, 
техпрацівниця Марія Іва-
нівна, В.БЄЛЬСЬКА, Л.
ГРИЩЕНКО, В.ШОМАН, 
М.БЕНЕДИК, М.КРАВЧЕН-
КО, Ю.МІКУЛІНСЬКИЙ.

ВІД  ТЕЛЕГРАФУ  ДО  ІНТЕРНЕТУ

ПП «Курта» 
випікає 

хлібобулочні 
вироби для  

нашого району  
вже  десять 
років. Його 

духмяний та 
пухкий хліб, 

апетитна здоба 
завоювали своїх 

прихильників 
і за межами 

Городнянщини.



Рак молочної залози є найбільш ак-
туальною онкологічною проблемою се-
ред жінок. Він займає 1 місце в структурі 
онкологічних захворювань як у всьому 
світі, так і в нашому районі зокрема.   За 

три квартали нинішнього року взято на 
облік майже втричі більше жінок, ніж за 
весь попередній рік. Дуже прикро, що 
не всі вони звернулися до лікаря одразу, 
як помітили зміни у молочних залозах 
(наприклад,  ущільнення, виразки, різку 
зміну розміру однієї з залоз, тріщини у 
області соска, втягнення його чи кров’я-
нисті виділення).  У значної частини (від 
47 до 63%)  успішно пролікованих (а, 
значить, здорових) жінок Городнянщи-
ни рак виявляється під час онкопрофо-
глядів. Тільки профілактичне обстежен-
ня може бути безсумнівною допомогою 
у зниженні смертності від раку молочної 
залози. При виявленні хвороби на ран-
ніх стадіях можна гарантувати видужан-
ня та збереження повноцінного життя у 

95% випадків. Кожна жінка, витративши 
10-15 хвилин на місяць, може запобігти 
трагедії! 

Жовтень визначено всесвітнім мі-
сяцем боротьби з цим захворюван-

ням. У різних країнах 
проходять акції для 
привернення уваги до 
проблеми, проводяться 
різноманітні доброчинні 
програми «Разом проти 
раку грудей». Зокрема, 
у цьому році більш, ніж 
800 небайдужих жінок  
зі своїми сім’ями зі всіх 
куточків України  приї-
хали на Майдан Неза-
лежності у Київ, щоб 
приєднатися до тан-
цювального марафону 
«Сальса у рожевому»,  
під час якого було зібра-
но кошти на діагностич-
не обладнання для 
онкодиспансерів та на-
вчання лікарів-рентге-
нологів, фінансування 
безкоштовної гарячої 
лінії щодо здоров’я гру-
дей (0-800-50-50-90). 
Свій внесок у благодійну 
справу внесли і чотири 
наші городнянки,  серед 

яких – медсестра онкологічного кабіне-
ту Лариса Денисюк. Крім того, незважа-
ючи на холодний день та дощ,  вони от-
римали величезне фізичне  та емоційне 
задоволення від запального танцю. На-
уково доведено, що усього 40 хвилин 
фізичних вправ у день знижують ризик 
захворювання раком грудей на 30%. То 
чому б не провести цей час, танцюючи?  

Городнянська районна лікарня ба-
жає   міцного здоров’я усім жінкам та 
запрошує відзначити «рожевий жов-
тень», відвідавши онкокабінет,  гінеко-
лога, оглядовий кабінет або ФАПи  для 
огляду молочних залоз.

М.ЗАГАТНИЙ.
Лікар-онколог.

На знімку: крайня справа — Лари-
са ДЕНИСЮК на Майдані Незалеж-
ності у Києві під час танцювального 
марафону «Сальса у рожевому».
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13 жовтня на міському стадіоні змагалися 
за футбольний кубок району ФК «Куликівка» та 
Дібрівненський «Колос». Фіналісти районного 
чемпіонату, кожна команда мала свою мотива-
цію для перемоги – куликівці прагнули отрима-
ли свій перший кубок і взяти реванш за друге 
місце у чемпіонаті, а дібрівненці – здобути оби-
дві районні перемоги в одному сезоні.

Матч розпочався з методичного пресингу 
куликівських гравців, які більшу частину першо-
го тайму перебували на половині поля суперни-
ків, однак їхні напади не були результативними, 
більше того – реалізації атак практично не було. 
Зміцнивши захист, дібрівненські футболісти 
провели ряд контратак, дві з яких завершились 
яскравими голами.

У другому таймі команда «Колосу» жадала 
розгрому супротивника, а команда «Куликівки» 
-- за будь-яку ціну зрівняти рахунок. Наслідком 
такої мотивації стала жорстка гра. Суддя Олек-
сандр Рода реагував на кожен випадок попере-
дженнями, призначенням штрафних ударів та 

картками осінніх кольорів. Дібрівненські футбо-
лісти «заробили» 5 жовтих карток, а їхні опонен-
ти -- 4, до того ж один з куликівців «догрався» 
до червоної і був видалений з поля. Брудна гра 
негативно позначилася й на якості – у другому 
таймі не було забито жодного гола, поменшало 
й гострих, яскравих моментів. 

Кубок району разом із чемпіонством дістав-
ся «Колосу» і поїхав у Дібрівне. Нагороджували і 
вітали фіналістів змагань ветеран футбольного 
руху району В.А.Бугаєвський, голова фізкуль-
турно-спортивного товариства «Колос» В.І.
Грабовець та спонсор дібрівненської команди 
В.Г.Малофій. Вони відзначили високий рівень 
підготовки команд і побажали вийти на вищий, 
обласний рівень, де досягти нових перемог.

Після фінального матчу за кубок району на 
стадіоні у товариському матчі зустрілись ко-
манди ветеранів «Агат» та «Іскра». З рахунком 
0:1 перемогла «Іскра».

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: контратакує «Колос».

20 ЖОВТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
БОРОТЬБИ З РАКОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

Танцюйте і не хворійте!

І відродиться Божий храмСПРАВИ 
ДЕПУТАТСЬКІ

У центрі села того дня було людно. На 
процедуру освячення місця для побудови 
церкви зійшлись не тільки місцеві жителі – 
автобусом, автомобілями їхали з Городні 
та ближніх сил. З цікавістю чекали приїзду 
Ігоря Рибакова – подивитися, який же він, 
депутат, що обіцяє для них звести храм. 
Ігор Рибаков прилетів на вертольоті, який 
сів на полі поблизу села. Він тепло приві-
тався з місцевими жителями, головою рай-
держадміністрації М.Ф.Силенком, головою 
райради Г.Г.Примаком, сільським головою 
О.П.Юрченком, священиками, які прибули 
на місце урочистої події.

Обряд освячення місця для побудови 
церкви проводив  високопреосвященний 

архієпископ Чернігівський і Новгород-Сі-
верський Амвросій. Участь у ньому також 
брали протоієреї отець Василій з Києва, 
отець Мирон та отець Володимир з Городні, 
священики з Деревин, Вихвостова, Авту-
нич, Мощенки та протоієрей отець Василій 
з Хрипівки, до приходу якого нині входить і 
Дібрівне. 

Архієпископ Чернігівський і Новго-
род-Сіверський Амвросій звернувся до 
присутніх з теплим словом, говорив про 
відродження духовності та благословив на 
добрі справи. З промовами виступали та-
кож І.О. Рибаков, М.Ф.Силенко, Г.Г.Примак, 
О.П.Юрченко. 

Селяни у свою чергу висловили велику 

вдячність усім, а особливо Ігорю Рибакову за 
відродження у селі храму Різдва Пресвятої Бо-
городиці. 

– Ми цього дуже і дуже чекали, – говорили 
вони з трибуни. – Спасибі за те, що звернули 
увагу на нас, сільських жителів. 

С.ЧУГАЙ.

На знімках: після обряду освячення міс-
ця під зведення храму до Ігоря РИБАКОВА 
селяни звертались з особистими питан-
нями; Г.К.КУТАС щиро радіє разом з одно-
сельцями здійсненню давньої мрії; Дібрів-
не вітає високих гостей.

СПОРТ

МАТЧ  В  ОСІННІХ  ТОНАХ

Закінчення. Поч. на 1 стор.
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:
– 1-кімнатна квартира в центрі з ремонтом та мебля-

ми. Тел. 098-9006192.
– 2-кімнатна квартира у приватному секторі. Є літня 

кухня, гараж, сараї, полісад. Тел.: 098-5635979.
— недобудований будинок в м. Городні по пров. Захід-

ному, 3. Є 0,20 га приватизованої землі. Тел. 063-4777860.
– будинок по вул. Леніна, 76, з госпбудівлями. Є газ, 

вода. Тел.: 2-12-34, 063-0238728, 098-6653666.
– новий будинок по вул. Пирогова. Тел.: 097-9658905, 

2-27-82.
– будинок площею 80 м.кв. Є 17,5 соток землі,  госпбу-

дівлі, газ, вода, сад. Тел.: 2-18-17, 063-3568648.
– будинки по III провул. Ювілейному, 5а та по I пров. Ра-

дянському, 3, або обміняю. Тел. 097-8525451.
– півбудинку по вул. Радянській, 32. Є земельна ділян-

ка, газ, вода. Тел. 063-2034482, 096-1586939. 
– кіоск на автобусній зупинці по вул. 1 Травня, 21/а. 

Тел. 067-4602075.
– корова тільна віком 10 років. Тел. 098-7881304.
– корова віком 4 роки. Тел. 096-0853320.
– робоча кобила. Тел. 067-9853776, 3-86-79.
– тільна телиця. Тел. 067-1471883.
– в’єтнамська свинка віком 11 місяців. Тел. 067-

3185544.
– свинка віком 6 місяців (породиста, руда). Тел.: 063-

0238736, 2-41-24 (ввечері).
– поросята віком 2,5 місяця породи «корейська вели-

ка». Тел.: 2-19-43, 095-7421189.
– диван і крісло колишнього вжитку у доброму стані. 

Тел.: 097-1341972, 2-56-15. 
– ліжко у доброму стані. Тел. 096-9128553.
– дитяча коляска (зима-літо) рожевого кольору, у до-

брому стані. Тел. 097-7007093.
– гумовий човен.  Тел.: 050-9439004, 097-3212934.
– морозильна камера колишнього вжитку. Тел. 067-

3185544.
– автомобіль «Chevrolet Aveo», 2011 р.в., 1,5 об’єм 

двигуна. Тел. 098-5370570.
– автомобіль ВАЗ-21099. Ціна договірна. Тел. 096-

2237611.
– дрібна картопля. Тел. 096-3397582.
— шифер, червона цегла, бій цегли, щебінь, пісок, 

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

– цегла червона, біла, бій цегли, балки, крокви, 
опалубка, дрова рубані та сухі. Тел. 097-1137689.

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

во. Тел.: 2-25-62, 096-3403112.

ЗНІМУ:
– квартиру або будинок. Тел.: 093-5488010, 068-

0611351. 

ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА.
Надійно. Професійно. Гарантія. Помірні ціни.
Тел.: 096-0631389, 063-1351934.

ЩОБ  ПРАЦЯ  БУЛА  
БЕЗПЕЧНОЮ

Питання створення безпечних умов праці, профілактики 
виробничого травматизму та профзахворювань є важливими і 
актуальними на будь-якому підприємстві. Гострота їх обумовлюється 
експлуатацією вкрай застарілих і зношених основних фондів, 
недостатньою увагою до їх оновлення при формуванні державної 
політики інвестування перспективних програм розвитку.

Нещасний випадок на виробництві або професійне 
захворювання з нічого не виникають. Це подія, яка проходить 
послідовні стадії, викликані переходом від нормального стану 
виробничої системи до кризового, чи недостатньою керованістю 
виробничими процесами.

Аналіз виробничого травматизму за 2012 рік по Чернігівській 
області свідчить, що переважна більшість нещасних випадків 
виникла внаслідок організаційних причин, серед яких на 
першому місці стоять порушення вимог інструкцій, невиконання 
посадових обов‘язків. А вже за І півріччя 2013 року – перевага за 
психофізіологічними причинами, серед яких домінує особиста 
необережність потерпілого. Усунення вищевказаних причин 
травматизму не потребує значних витрат. Отже, потрібно змінювати 
ставлення до безпеки праці як з боку роботодавців, так і з боку 
працівників.

Основним завданням роботодавця, згідно зі ст. 13 Закону 
України «Про охорону праці», є створення безпечних умов 
праці, забезпечення працівників засобами індивідуального та 
колективного захисту. У такій ситуації важливо правильно оцінити 
ризики, які є на конкретному виробництві, і вжити необхідні заходи 
щодо запобігання або зменшення їх. Вся профілактична робота 
повинна бути спрямована на першочергове вирішення якраз цього 
завдання.

Не менш важливим фактором попередження виробничого 
травматизму та профзахворювань є особисте усвідомлення 
своєї ролі працюючим в процесі виконання робіт. Ст. 14 Закону 
«Про охорону праці» чітко визначає обов'язки працівника щодо 
дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. На 
законодавчому рівні визначено, що працівник зобов›язаний:

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і 
здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи 
під час перебування на території підприємства;

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з 
охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, 
устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися 
засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні 
медичні огляди. 

 Причому Закон акцентує увагу на тому, що працівник несе 
безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Всі ці вимоги повинні бути внесені в посадові інструкції, в 
інструкції з охорони праці для кожної професії і виду робіт.

У свідомості кожного працюючого потрібно виробити розуміння, 
що порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці - це 
прямий шлях до виробничої травми або професійного захворювання. 
У зв'язку з цим зміст нормативних документів підприємства повинен 
бути максимально деталізований і конкретизований, оскільки вони 
є основними документами під час розслідування нещасних випадків 
на виробництві або професійних захворювань.

С. ЛИСОГОР.
Страховий експерт з охорони праці відділення Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України в Городнянському районі.

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
11 жовтня перестало битися серце нашої найріднішої 

людини – лагідного, турботливого чоловіка, батька, дідуся 
Пантелієнка Валерія Григоровича.

Не можемо змиритися з цим невимовним горем, з цією 
втратою. Якби не допомога багатьох чуйних, милосердних 
людей, не знаємо, як би справилися з усім. Низький уклін 
вам, дорогі наші сусіди, родичі, близькі, знайомі – усім, хто 
підтримав морально і матеріально. Особлива вдячність за 
допомогу Пантелієнку В.О. 

Нехай вас  всіх береже Всевишній і горе завжди обхо-
дить ваші домівки. 

Усі, хто знав нашого татуся, пом’яніть гарним словом, 
теплими спогадами. 

Вічно сумуючі рідні. 

Рік світлої пам’яті 
МАКАСЯ 

Миколи Івановича
15.06.1931 р. – 16.10.2012 р.

Вот год проходит, как тебя не стало.
Прости, что не смогли тебя сберечь.
Так трудно мне без помощи твоей,
Не верю до сих пор, что нет тебя.
Ты в моей памяти останешься навеки
И боль души ничем не заглушить.

Сумуючі: дружина та діти.

17 жовтня – 5 років світлої пам’яті
ДУНАЙ Олени Миколаївни

20.09.1960 р. – 17.10.2008 р.
Мы будем помнить тебя вечно
За то, что ты была ко всем сердечна,
За твою мудрость, доброту,
За искренние, умные советы,
За то тепло, что отдавала нам.
Хранить твой образ будем в сердце 

вечно,
И память добрую, и вечную печаль.

Вічно сумуючі рідні. 

19 жовтня – 4 роки світлої пам’яті
ЛЯШКА Володимира Павловича

20.04.1952 р. – 19.10.2009 р.
Ты ушел из жизни от убийц.
Ко мне пришел  тот страшный день,
С каким нельзя смириться.
Дай, Бог, им болью отомстить.
Меня, сынок, они оставили
Навеки слезы лить.
Земля тебе пухом.

Сумуючі мати, онуки.

18 жовтня – рік світлої пам’яті
АНОПРІЄНКО Валентини Романівни

01.01.1953 р. – 18.10.2012 р.
Год прошел, а боль не утихает,
Не верится, что с нами тебя нет.
И ждем: вот-вот появишься, родная,
А ум подсказывает: нет.
Тот день, когда твой свет погас
И сердце перестало 

биться,
Стал самым черным 

днем для нас
И мы никак не можем 

с ним смириться.
Родная ты наша, пока 

живем на свете,
Тебя мы будем пом-

нить и любить. 
Сумуючі рідні. 

18 жовтня – 10 років світлої 
пам’яті

МОЙСІЄНКА 
Володимира Володимировича
27.09.1978 р. – 18.10.2003 р.

Уходят те, кто дорог и любим, 
Внезапно, безвозвратно, 

безнадежно…
Как трудно сердцем пережить 

людским 
И осознать… 
Почти что невозможно.

Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших...
Короткой жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших…
Царство небесное, вечный покой твоей доброй душе.

Сумуючі рідні і близькі. 

Колектив Городнянської загальноосвітньої школи-ін-
тернату висловлює глибоке співчуття технічному працівни-
ку Новіковій Н.В. з приводу тяжкої втрати – смерті батька

Валерія Григоровича. 

Відділ освіти Городнянської райдержадміністрації та РО 
профспілки працівників освіти і науки України глибоко суму-
ють з приводу передчасної смерті директора Переписької 
школи

ЛЕЩЕНКО Тетяни Миколаївни
і висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким 

покійної.

Колективи райдержадміністрації та районної ради гли-
боко сумують з приводу передчасної смерті директора Пе-
реписької  школи  

ЛЕЩЕНКО Тетяни Миколаївни
І висловлюють співчуття рідним та близьким покійної. 

Металопластикові вікна, двері, рами від заводу. Замір, 
доставка – безкоштовні. Гарантія. Тел. (093)7879291.

ВІКНА, ДВЕРІ, РАМИ, ГРАТИ за низькими цінами. СПД 
Орлов. Передоплати не беру! Тел. (067)9448017.

РОЗПРОДАЖ к/в скутерів та нових мопедів. 
Низькі ціни. Тел. (067)3787277.

Продам гуму к/в із Європи: розмір від R 13 до R 17. 
Низькі ціни. Т.: (097)4073200, (063)1742656.

Продам «ВАЗ-2108» на запчастини.
Тел. (098)8028801.

Куплю гарбузове насіння та квасолю.
Тел. (096)7043068.

Продам «ВАЗ-21011» зеленого кольору, у робочому 
стані. Ціна 6 тис. грн. Тел. (098)9503488.

Продам «Форд» (Сієра), 1984 р.в., двигун 1,8; 5 КПП; 
новий акумулятор. Тел. (098)4401652.

Продам «Волгу» (ГАЗ-31029), 1996 р.в., гарний стан; сірий ме-
талік; ГБО; МР3; фаркоп; сигнал.; тонування; з/ч. Т.(066)4622991.

ВАШЕ ЗДОРОВ'Я

Як уберегтись від грипу
На відміну від гострих респіраторних вірусних інфекцій, 

грип завжди починається раптово та бурхливо – хворий 
може точно вказати час початку симптомів. Інкубаційний 
період його дуже короткий – від зараження до перших 
клінічних проявів зазвичай проходить 1-2 доби. На тлі 
гарного самопочуття швидко підвищується температура 
тіла до 39-40оС, з'являється сильний головний біль, біль у 
м'язах, суглобах, очних яблуках, рясне потовиділення. Пі-
зніше – приєднуються сухий кашель, задишка, закладеність 
носа. Ускладнення, які може викликати грип, часто є більш 
небезпечними, ніж саме захворювання.

Вірус грипу небезпечний, але не всемогутній. Можна 
легко уникнути зараження навіть під час епідемії, якщо 
дотримуватись кількох простих правил:

– уникати скупчень людей;
– користуватися при необхідності одноразовими 

масками;
– регулярно провітрювати приміщення та робити 

вологе прибирання, повноцінно харчуватись, більше часу 
проводити на свіжому повітрі;

– мити руки.
Вакцинація – специфічний засіб захисту. Щорічна 

вакцинація є найефективнішим засобом для захисту 
організму від вірусів грипу. Особливо важливою вона є для 
представників груп ризику (діти, вагітні, хронічні хворі).

Дотримання елементарних правил безпеки в період 
грипу суттєво підвищить шанси уникнути підступного 
захворювання.

І.БОБИЧКА.
Лікар-інфекціоніст.

УВАГА! РОЗШУК!
Городнянським райвідділом 

міліції від 1 серпня 2013 року роз-
шукується громадянин Філіпович 
Юрій Володимирович, 16.04.1970 
року народження, уродженець 
с.Хрипівка Городнянського рай-
ону Чернігівської області, який 
являється боржником фінансових 
устнов по кредитним зобов‘язан-
ням. Хто володіє інформацією про 
місце знаходження розшукувано-
го або такою, що може сприяти в 

його розшуку, просимо повідомити по телефону «102» Го-
роднянського РВ УМВС.

Є.КОЛПАЧЕНКО.
Начальник райвідділу.

Додаткові путівки від Фонду 
соціального страхування

У ІV кварталі 2013 року Корюківська дирекція  Фонду со-
ціального страхування з тимчасової втрати працездатності має 
можливість надати додаткову кількість путівок для лікування за-
страхованих осіб, у тому числі на найближчий термін.

Наразі є путівки з термінами заїздів  жовтень - грудень 2013 
року до  санаторно-курортних закладів «Остреч» (м.Мена),  
«Конча-Заспа» (м.Київ), «Лермонтовський», «Аркадія», «Дніпро 
Юг» (м.Одеса), «Утьос», «Місхор», «Зорі України», «Україна», 
«Лівадія» (АР Крим) за різними профілями захворюваннь: ор-
ганів травлення, дихання, системи кровообігу, нервової систе-
ми, хребта, органів опори та руху.

До вартості путівки входять: проживання, харчування, ліку-
вання, діагностика. Щоправда, є процедури, які не входять до 
вартості путівки – наприклад, додаткові лікувальні масажі, які 
кожен, хто бажає їх отримати, може оплатити самостійно.  

Застрахована особа оплачує лише дорогу та 20% вартості 
путівки, решту – Фонд. 

Путівка до санаторію видається в період відпустки за основ-
ним місцем роботи, але вид відпустки не конкретизовано. Отже, 
путівка надається на період будь-якої відпустки (у т.ч. відпустки 
без збереження заробітної плати), обумовленої в колективному 
договорі, угоді та трудовому договорі між працівником і власни-
ком або уповноваженим ним органом, якщо це не суперечить 
Закону про відпустки.

Просимо всіх страхувальників, хто ще не надав заявку від 
організації чи суб’єкта підприємницької діяльності, не гаяти 
часу і зробити це невідкладно. 

З питань отримання путівок та подання заявок звертайтесь 
до Корюківської міжрайонної виконавчої дирекції код (04657) по 
телефону 3-12-36, або представників дирекції в  Городнянсько-
му районі: 2-75-18. 

Т.ЄРМОЛЕНКО. 
Директор Корюківської  міжрайонної виконавчої дирекції 

обласного відділення Фонду. 
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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 безкоштовно. 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.

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

(Німеччина). 
Висока якість, заводське виготовлення.
Двері вхідні металеві (Україна, Китай).
Двері міжкімнатні.
Душові бокси, кабіни.
Ламінат, сайдинг.
Установка. Демонтаж.
Адреса: Городня, ринок, магазин «Строительный».
Тел.: 063-0215624, 098-8074688, 2-60-47.

20 жовтня святкуватиме свій день народження люба 
матуся, теща Лариса Михайлівна МОЛОЧКО.

Спасибо, мамочка родная,
За то, что ты на свете есть!
Красивая и молодая,
А ведь забот твоих не счесть…
Здоровья, радости желаем,
Пускай в душе не гаснет свет!
Красивая и молодая –
Такою будь еще сто лет!

Дочка, зять.

Магазин «Натали» (крытый рынок) 
предлагает:
- холодильники и морозильные камеры;
- телевизоры;
- компьютерную технику;
- стиральные машины;
- металлопластиковые окна;
- входные и межкомнатные двери;
- котлы и газовое оборудование;
- электроконвекторы.
Рассрочка без переплат.
Тел.: 2-48-96, 093-8711162.

Буріння свердловин (підключення 
водного обладнання). 

Тел. 067-5984852.

Внимание!
В воскресенье, 20 октября, на рынке 

будут реализовываться одеяла из нату-
ральной овечьей шерсти (полуторные, дву-
спальные,  детские, евро) и мед из южных 
регионов Украины. Приглашаем приобрести 
товары!

Нарощування та корекція нігтів.  
Художній розпис. Тел. 093-7759939.

Здаються в оренду адмінприміщення,  
склади, гаражі та інші приміщення. 
Тел.: 097-5512554, 096-4007480.

Криничка за городами ву-
лиці Пролетарської, на стежці, 
яка веде до дерев’яного міст-
ка «кладки», колись настільки 
славилася смаком і якістю 
води, що до неї ходили на-
віть жителі вулиці Чорноуса. 
З чиєїсь злої волі у середині 
90-х років минулого століття 
бетонне кільце криниці якось 
швидко закидали сміттям і 
замість життєдайного джере-
ла тут з’явився смітник, який 
проіснував близько двадця-
ти років. Певно, так тривало 
б і далі, та за справу взялися 
спеціалісти Городнянської  
експлуатаційної дільниці 
(ЕД№2) Чернігівського міжра-
йонного управління водного 
господарства.

Багато років поспіль вод-
госпівці відновлюють джере-
ла. Шість джерел відновили у 
сільській місцевості, а мину-
лого року взялися за міські. 
«Покровське» джерело у тупи-
ку вулиці Червоноармійської 
далося водгоспівцям ціною 
чималих зусиль, і, певно, на-
тхненні своїм минулорічним 
успіхом, вони взялися цього-
річ за «Пролетарське».

– Дві вантажівки сміття, 
тридцять метрів стічної кана-
ви, новий зруб із дахом та ре-
конструкція кільця – ось ціна 
відновленого джерела. Бага-
то це чи мало – судити тим, 
кому джерело стане у нагоді, 
а місту – буде нова криниця 
зі справді чистою і смачною 
водою, – прокоментував на-
чальник Городнянської ЕД №2 
С.М.Юрченко.

СКАРБИ ПРИРОДНІ

ВІДНОВИЛИ  ВОСЬМЕ  ДЖЕРЕЛО

Джерело «Пролетарське» внесене до реєстру природоохоронних об’єктів, про що свід-
чить й відповідний аншлаг, встановлений водгоспівцями поряд. Сподіваємося, що ці заходи 
завадять черговому засміченню криниці.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: працівники Городнянської ЕД№2 А.ТОПЧАЄВ, О.ДЕНИСЕНКО, П.ДЕ-

НИСЕНКО, В.АЛАДЬКО, М.АНДРУЩЕНКО біля відновленої криниці.

Сьогодні святкує свій 55-річний ювілей наша дорога 
дочка, сестричка і тьотя Раїса Василівна ВОРОНА з с. Вели-
кий Листвен. 

В работе желаем тебе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья,
А в личной жизни – сбывшейся мечты.
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза.
С днем рождения  тебя поздравляем
И удачи желаем всегда!

З любов’ю: мама, брат Коля зі 
своєю сім’єю. 

21 жовтня відсвяткували 25 років подружнього життя  
наші дорогі, милі і прекрасні люди – Микола Васильович та 
Світлана Миколаївна ОРЕЛ з с. Великий Листвен.

Щиро вітаємо і бажаємо:
На висках серебро, на судьбе – серебро.
Пусть Ваш дом не покинут любовь и добро.
Пусть оставшихся лет нескончаемый свет
Будет прежней надеждой и дружбой согрет.

Пусть вас любят везде, пусть вас ценят 
всегда

И не гаснет над вами живая звезда, 
Под которой вы вместе так много 

прошли
По нелегким,  но памятным тропам зем-

ли.
З любов’ю: мама, сини  Сергій і 

Саша з сім’ями. 

До уваги молоді!
19 жовтня  2013 року та кожної наступної суботи  

запрошуємо всіх бажаючих  на молодіжну дискотеку 
в районний  будинок культури.

Початок о 21.00 год. Вартість вхідного квитка –     
5 грн.

* * *
У будинку культури установлена  “Скриня  ідей “,  яка 

чекає  ваших    цікавих  проектів  та  пропозицій  по  удоско-
наленню роботи дискотеки.

21 жовтня 2013 року о 10.00 годині на те-
риторії Хотівлянської сільської ради особи-
стий прийом громадян проводитиме прокурор 
Городнянського району РОЗИНКА Сергій Олек-
сандрович.


