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Шановні працівники соціальної сфери!
Сердечно вітаємо вас із професійним святом!

Висловлюємо вам щиру подяку за турботливе і чуйне став-
лення до пенсіонерів, ветеранів війни та праці, інвалідів, матерів 
і дітей, багатодітних сімей, дітей-сиріт і малозабезпечених гро-
мадян, тих, хто потрапив у скрутні життєві обставини і потребує 
опіки чи допомоги держави.

Завдяки вашій самовідданій, невтомній праці, досвіду і про-
фесіоналізму реалізується соціальна політика держави. Сьогодні 
від вашого відповідального та якісного виконання поставлених 
завдань залежить упевненість людей в успіху започаткованих ре-
форм соціального спрямування.

Бажаємо вагомих здобутків у важливій і почесній справі. До-
бра і щастя вам, міцного здоров'я, достатку та родинного благо-
получчя!

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

Шановні працівники та ветерани соціальної 
сфери!

Прийміть найщиріші вітання з професійним 
святом – Днем працівника соціальної сфери!

Ви вибрали для себе нелегку місію. В основі цієї професії – ви-
сокі моральні принципи, сформовані на загальнодержавних цінно-
стях. Щодня ви приходите на допомогу людям, проявляєте спів-
чуття і терпіння, нерідко забуваючи про власні проблеми. 

Щиро дякуємо вам за вагомий внесок у нашу загальну справу, 
за вашу професійність та шляхетну відданість служінню на благо 
людей. Окрема подяка – ветеранам соціальної сфери, для яких со-
ціальний захист став справою життя.

Бажаємо всім вам міцного здоров’я, щастя, достатку, любові і 
радості у ваших оселях, нових успіхів у роботі, мудрості і витримки 
у всіх життєвих випробуваннях, невичерпної життєвої енергії. 

Нехай кожен день вашого життя буде щасливим і радісним, а 
родинне тепло і затишок допомагають у виконанні почесного і від-
повідального професійного обов’язку. 

Н. СЕМЕНОВА.
Директор територіального центру соціального 

обслуговування. 
Н. ГАТАУЛІНА.

Голова первинної профспілкової організації територіального 
центру. 

Шановні друзі, колеги, працівники системи 
соціальної сфери!

Праця працівника соціальної сфери скромна, але завжди 
сповнена високого гуманізму, милосердя та душевного тепла.

Усі мої колеги сприймають проблеми і біди людей як свої 
власні, пропускають їх через своє серце, приходять на допомогу 
тим, хто того потребує, використовують весь фаховий потенціал, 
досвід, зігрівають добрим словом і допомагають долати труднощі 
сьогодення.

То ж з особливою приємністю вітаю і висловлюю найщиріші 
побажання з нагоди Дня працівника соціальної сфери. Щастя, 
домашнього затишку і тепла, реалізації задумів, нових творчих  
здобутків. Слова глибокої поваги і вдячності адресую також 
ветеранам соціальної сфери.

Нехай у ваших серцях ніколи не згасає полум’я щирого став-
лення до своїх співгромадян. Хай кожен день буде сповнений те-
плом людської вдячності і шани.

Зичу всім щастя, здоров`я, невичерпної життєвої енергії.

І.ЛОСЬ.
Директор  обласного відділення Фонду соціального захисту 

інвалідів.

Соціальним обслуговуванням населення  у районі зай-
мається чимало організацій та установ. Це  Пенсійний фонд, 
управління праці та соціального захисту населення, центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Фонд соціально-
го страхування від нещасних випадків на виробництві, Фонд 
соціального страхування з тимчасової втрати працездат-
ності, центр зайнятості та територіальний центр соціального 
обслуговування. Всім їм доводиться дбати про найбільш не-
захищені верстви населення – пенсіонерів, інвалідів, малоза-
безпечених, безробітних громадян. 

У територіальному центрі соціального обслуговуван-
ня – 117 працівників, з них 81 – соціальний працівник та 15 
– працівники стаціонарного відділення  у Великому Дирчині. 
У районі півтори тисячі громадян похилого віку користуються 
послугами центру. У відділенні соціальної допомоги на дому 
обслуговується найбільше громадян – 900. Це ті старенькі, 
які не можуть обійтися без сторонньої допомоги у щоденному 
побуті. Начальник територіального  центру Наталія Костян-
тинівна Семенова так сказала про свій колектив:

– У  нас просто не може бути випадкових людей. Це та 
професія, куди йдуть за покликом серця. Хочете познайо-
митись з Ніною Маляренко? Вона – з тих наших працівників, 
кого з нетерпінням чекають у кожній закріпленій домівці , хто 
віддає всю себе нашій нелегкій роботі і самотнім стареньким 
людям.

* * *
Ніну Іванівну Маляренко ми знайшли у Перепису, де вона 

живе і працює. Під її опікою знаходяться 14 бабусь і дідусів. 
Це завелике навантаження на одного соціального працівни-
ка, адже до тих, хто зовсім безпомічний, треба ходити щод-
ня. Як от, наприклад, до Тетяни Захарівни Малицької – вона 
зовсім сліпа, не може сама ні їсти зварити, ні грубу витопи-
ти. Вирішили було додатково півокладу ввести ще для одно-
го працівника, щоб трохи розвантажити Ніну Іванівну, та всі, 
хто перебуває під її опікою, одноголосно звелися: „Не треба 
нікого іншого. Хай до нас Ніночка ходить”. А вона розгублено 
розвела руками:

– Я й сама не можу нікого з них віддати комусь іншому. 
Вони ж усі мені, як рідні. Я раніше у колгоспі, у столовій пра-
цювала, за фахом – продавець. А потім сама попросилась у 
соцпрацівники. З 2006 року тут працюю і ще жодного разу не 
пожалкувала про свій вибір. 

Протяжність доріг по селу – 7 кілометрів. Старенькі, яки-

ми опікується Ніна Іванівна, живуть у різних куточках Перепи-
су. Щоб справитись зі щоденними клопотами, свій день жінка 
починає о п’ятій годині ранку. Бо, крім професійних турбот, 
вдома на неї чекає чималеньке господарство – дві корови, 
кінь, інша живність. Чоловік і два сини Ніни Іванівни розділя-
ють її клопоти – допомагають не тільки зі своїм господар-
ством впоратись, а й у інших оселях лад давати.

– Та не чужі вони всі мені , – знову повторює Ніна. – Я рано 
без батьків залишилась, тому сприймаю стареньких, як своїх.

 На перший погляд здається, що на стільки клопотів і двад-
цяти чотирьох годин у добі не вистачить. Дивуєшся: ну звідки 
беруться сили і час, щоб у кожній господі прибрати, попрати, 
побілити до Пасхи,  ще й городи допомогти обробити? І не 
по півтори – дві сотки, як належить за умовами оплати праці 
соціального працівника, а стільки, скільки треба кожному. 

Ми завітали до Ганни Павлівни Казанник, якою теж 
опікується соціальний працівник. У хаті – як у квітучому віноч-
ку, довкола лад і чистота. Навряд чи сама б старенька спро-
моглася утримувати у такому порядку свою оселю – пересу-
вається з двома палицями, нагнутися то й зовсім не може.

– Це все  вона, Ніночка, – каже. – Чоловік мій давно по-
мер, я у 38 років вдовою залишилась. Два сини далеко – 
один на Півночі, другий у Білорусі. Той, що на Півночі, раз на 
три-чотири роки приїжджає. А другий, хоч і ближче, та не жа-
лує увагою. Так вже життя моє склалося, – зітхає з журбою. 
– Тож Нінка у мене – і медсестра, і перукар, і господарочка. 
Спеціаліст широкого профілю. І ноги помиє, і нігті пообрізає, 
і город облаштує. Мені ж треба, щоб усе по-моєму було, так, 
як я задумала. Ми, старі, теж кожен зі своїми примхами. А 
вона і трактор домовить, і картоплю посадить зі своїми діть-
ми, і покопає, й у погріб занесе. І дрова впорядкують. Та ви 
подивіться на неї – вона ж у нас красунечка! ! посмішка ніколи 
з обличчя не сходить, як у сонечка. У кого хочете спитайте – 
кожен те ж, що й я скаже. Вже двічі вона мене від смерті ряту-
вала. Я ж, як що, одразу нікуди, а тільки Ніні дзвоню.

– Та вони усі мені дзвонять, –  сміється Ніна Іванівна. – 
Не у ФАП, а до мене. Я вже всі ліки знаю, бо щодо кожного 
старенького консультуюсь з нашим медпрацівником. Це чу-
дово – бути потрібним людям , знати, що тебе з нетерпінням 
чекають.

С.ЧУГАЙ.
На знімку: Ніна МАЛЯРЕНКО зі своєю підопічною Г.П. 

КАЗАННИК. 

Шановні працівники соціальної сфери!
У першу неділю листопада країна вшановує соціальних пра-

цівників – людей, на яких покладена дуже відповідальна і почесна 
місія. Усі ви небайдужі до людських проблем, завжди відкриті для 
спілкування з тими, хто потребує вашої допомоги.

На сьогодні соціальна робота стала частиною політики дер-
жави. До спеціалістів установ соціальної сфери висуваються дуже 
високі вимоги. І в чому б не полягала їх робота, основна мета їх-
ньої діяльності – допомога людям. А головна риса характеру –  лю-
дяність.

Отож зичу вам, шановні колеги, здоров‘я і наснаги,  оптимізму 
та творчих здобутків, бажання працювати на благо людей!

В.ПІНЧУК.
Начальник управління Пенсійного фонду у Городнянському 

районі.

3 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

 Віддати частинку свого серця

Запрошуємо відзначити 
історичну дату

7 листопада ц.р. минає 96-а річниця Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. Городнянський райком Компартії 
України вітає всіх жителів району з цією пам’ятною датою в 
історії і запрошує на урочистий мітинг, який відбудеться в м. 
Городні на площі Жовтневої революції. Початок об 11-й го-
дині.

М. ШАРУДИЛО.
Перший секретар райкому Компартії України.

Головою районної партійної  
організації Партії регіонів  

обрано М.Ф.Силенка
29  жовтня відбулася конференція  районної організації 

Партії регіонів, яку провів  її голова Ю.В. Висоцький.  Депу-
тати розглянули  і задовольнили його заяву про звільнення 
з посади. Головою районної організації Партії регіонів одно-
стайно обрано М. Ф. Силенка, який і був єдиною запропо-
нованою кандидатурою. Дякуючи однопартійцям за довіру, 
Микола Федосійович  зазначив, що  головними для партійної 
організації є  спільні думки та погляди, злагоджена робота.
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 ПрАТ «Городнянський комбікормовий завод» вже 
сім років працює у районі під юрисдикцією нового 
власника. Отримавши у спадок від попередника заста-
ріле та зношене обладнання і занедбані приміщення, 
нове керівництво не опустило руки і незабаром пора-
дувало споживачів своєю продукцією. Незважаючи 
на загальну тенденцію спаду, а подекуди і занепаду 
промислового виробництва на Городнянщині, комбі-
кормовий завод із року в рік працює стабільно, ще й 
потроху модернізується та нарощує обсяги реалізації 
продукції та послуг. Про реалії комбікормового вироб-
ництва – наша розмова з директором підприємства 
О.М.ПЛУТЕНКОМ.

– Як би Ви охарактеризували стан комбікормового 
виробництва сьогодні: спад чи зростання?

– Загалом ми працюємо стабільно, а виробництво на-
пряму залежить від збуту. У межах нашого регіону мож-
на сказати, що на сьогодні ми досягли оптимуму. Але слід 
розуміти, що попит на комбікорми – явище сезонне, тим 
більше, що у пік споживання близько 50% наших кінцевих 
споживачів становить населення. Це люди, які займаються 
вирощуванням сільськогосподарських тварин та птиці, зо-
крема бройлерів у своєму домашньому господарстві. На 
сьогодні завод завантажений роботою на 100% у однозмін-
ному режимі. При цьому ми могли б подвоїти потужність, 
аби були замовлення.

– Чому не вдається кардинально розширити кіль-
кість та обсяги замовлень? 

– Причин цьому декілька. По-перше – досить скром-
ний місцевий попит. Свинокомплексів у нас немає, госпо-
дарства з великими молочними фермами мають власне 
комбікормове виробництво, як правило, зі своєї сировини. 
Трапляються невеликі замовлення на комбікорми для ВРХ. 

Та вони, як правило, разові. Стабільні споживачі нашої про-
дукції – Пекурівська птахофабрика ТОВ ТД «Ратібор» та не-
великі фермерські та домашні господарства Чернігівської 
області. По-друге, – непроста логістична ситуація для вну-
трішнього ринку. Городнянщина знаходиться «у закутку», да-
лекувато від великих центрів споживання чи торгівлі, а до-
ставка туди нашої продукції, відповідно, підвищує вартість. 
Також трапляються й непорядні замовники, які несвоєчасно 
розраховуються – з такими підприємствами ми вдруге не 
співпрацюємо.

– Побутує думка, що наш район має вигідне поло-
ження для міжнародного співробітництва. Ви працюєте 
на експорт?

 – Експорт сьогодні залежить від багатьох факторів, у 
тому числі й від потреби закордонних партнерів. Вже кіль-
ка років поспіль ми постачаємо свою продукцію у Білорусь. 
Щоправда, у поточному році експортні поставки дещо ско-
ротились.

 – Як же збільшити збут?
 – А він і так потроху зростає. Свого часу ми обрали пра-

вильну стратегію – це стабільна якість продукції для всіх спо-
живачів. Ми реалізовуємо однаково якісний комбікорм усім 
споживачам. Крім того, ми реалізуємо олію соняшникову 
– продукцію недавно введеного в експлуатацію та діючого 
олійного цеху, надаємо послуги автокрану, автотранспорту.

 – Чи впливає сировинний фактор на якість і вартість 
продукції? 

 – Лише частково, бо ціни на зерно та інші компоненти 
комбікормів сьогодні середньо-виважені по всій Україні. Од-
нак місцеві сільгоспвиробники з нами практично не співпра-
цюють – одним нічого запропонувати, інші мають свої ринки 
збуту чи переробляють сировину самостійно.

– Звідки ж зерно?
– Його поста-

чають фермери і 
сільгосппідприєм-
ства Щорського, 
Бобровицького, 
Носівського, Ні-
жинського, Прилу-
цького, Семенівсь-
кого районів. Для 
доставки сирови-
ни ми маємо влас-
ний транспортний 
підрозділ з трьох 
вантажівок. Тож 
проблеми з цим 
немає.

– Підприєм-
ство постійно 
оновлюється і 
модернізується. 
Що зроблено на 
заводі останнім 
часом у цьому 
напрямку?

– Про серйоз-

ну модернізацію, певно, говорити ще рано, бо обладнання 
заводу практично не мінялось – замінили деякі вузли і агре-
гати, поставили екструдер, змонтували цех виробництва 
преміксів, лінію фасовки продукції. А от ремонтуємо постій-
но. Практично повністю замінили віконні і дверні блоки як у 
офісі, так і у цехах, перекрили дахи на складах і виробничих 
приміщеннях, відновили практично з нуля ще один склад, 
кардинально реконструювали лабораторію. Відносно не-
давно запрацював олійний цех. Олія використовується на 
виробництві, а надлишки реалізовуються споживачам. Не-
давно придбали два навантажувачі, автокран, що, відповід-
но, полегшило і прискорило ряд виробничих процесів.

– Відомо, що будь-яке виробництво починається з 
робітника. В яких умовах працюють люди на заводі?

– Завод забезпечує роботою 75 осіб. При цьому середня 
зарплата більша за дві мінімальні. Люди мають повний со-
цпакет, відпустки, забезпечені спецодягом і засобами захи-
сту. До того ж, у нас практично немає плинності кадрів – всі 
робітники досвідчені, надійні і перевірені часом.

Обравши виважену і прагматичну позицію, ПрАТ «Го-
роднянський комбікормовий завод» з року в рік демонструє 
поступовий і неухильний розвиток в складних бізнесових 
умовах сьогодення. Головним пріоритетом підприємства 
лишається якість продукції, що вигідно відрізняє його від 
конкурентів-одноденок.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: начальник лабораторії І.ЛЮБЧЕНКО та 

лаборант І.КИСІЛЬ працюють у реконструйованій лабо-
раторії; жарівники олійного цеху О.СЛІСАР та І.ВОЛО-
ЧОК на виробництві олії.

Розвиток та захист 
конкуренції

Протягом 9 місяців 2013 року обласним територіальним 
відділенням Антимонопольного комітету України розгляну-
то 74 заяви та подання з приводу порушень законодавства 
про захист економічної конкуренції, проведено 14 перевірок 
доримання вимог законодавства про захист економічної 
конкуренції суб‘єктів господарювання органами влади та 
органами місцевого самоврядування, припинено 152 по-
рушень та дій, що містять ознаки порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції.

До порушників застосовані штрафні санкції на загальну 
суму 600,5 тис. грн., з яких сплачено 379,294 тис. грн. Еко-
номічний ефект склав 24 млн. грн.

Найбільш поширена категорія порушень законодавства 
про захист економічної конкуренції — зловживання моно-
польним (домінуючим) становищем суб‘єктами господарю-
вання. Так, за 9 місяців 2013 року розглянуто 17 таких справ, 
за результатами яких припинено 17 порушень.

Наприклад, зважаючи на сільськогосподарську спря-
мованість економіки області та настання зернозбираль-
ної компанії, відділенням було вивчено ситуацію на ринку 
послуг сертифікованих зернових складів. За результата-
ми проведених досліджень розглянуто справи проти: ТОВ 
«Городнянське ХПП», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ Агрофірма 
«Обрій» LTD, філії Менське ХПП ПАТ «Державна продоволь-
ча зернова компанія України», ПП «Північхліб», ВАТ «Бахма-
цьке ХПП» та ПрАТ «Дмитрівське ХПП»,  які, зловживаючи 
монопольним становищем, встановили економічно необ-
грунтовані тарифи на свої послуги. Загальна сума накладе-
них штрафів становить 211 тис. грн.

Порушення законодавства про захист економічної кон-
куренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій стано-
вили порушення у сфері державних закупівель, які стосу-
вались спотворення результатів тендерів. Загальна сума 
накладених штрафів у цій сфері склала 169 тис. грн.

У 2013 році актуальною була робота відділення щодо 
дотримання вимог Закону України «Про захист від недо-
бросовісної конкуренції». Основними видами порушень у 
вигляді недобросовісної конкуренції та дій, що мали озна-
ки зазначених порушень, було поширення інформації, що 
вводила в оману споживачів. За підсумками розгляду справ 
на порушників були накладені штрафи на загальну суму 128 
тис. грн.

А. СВИРИДЕНКО.
Голова Чернігівського обласного територіального від-

ділення Антимонопольного комітету України.

ВИРОБНИЦТВО

б С б

СТАВКА  НА  ЯКІСТЬ

З метою інформування громадян про хід ви-
конання депутатських зобов’язань в межах пере-
двиборної програми Партії регіонів «Від стабіль-
ності – до добробуту» та хід реалізації соціальних 
ініціатив Президента України Віктора Федоро-
вича Януковича, народний депутат України Юрій 
Мірошниченко повідомляє:

«У Верховній Раді VII скликання мною було підготовлено 
та внесено до Верховної Ради України 40 законопроектів та 
60 пропозицій і поправок до законодавчих актів, спрямова-
них на поліпшення соціальних стандартів у найбільш зна-
чущих сферах життя людини. Так, серед ініційованих мною 
проектів законів – такі, що стосуються житлової сфери, а 
саме  забезпечення гарантій права власності на житло під 
час процедури поліпшення житлових умов; законопроекти 
у сфері освіти – орієнтовані на запровадження інклюзивної 
дошкільної освіти, проекти законів у сфері охорони здо-
ров`я, спрямовані на фінансування будівництва сучасного 
лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої 
спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ", де рятують життя ді-
тей з усієї України; законопроекти у сфері забезпечення ро-
звитку духовності, націлені на забезпечення можливостей 
для впровадження духовно-моральних цінностей у навчаль-
но-виховний процес та ряд інших. 

З квітня 2013 року у Городнянському, Коропському, Ко-
рюківському, Новгород-Сіверському, Семенівському, Со-
сницькому та Щорському районах Чернігівської області 
відкрилися та функціонують 7 громадських приймалень, до 
яких за цей час звернулось більше, ніж 300 громадян. За 
статистикою, 43% звернень мали соціальний характер, 24% 
– гуманітарний, 16% – стосувалися надання матеріальної 
допомоги, 5% – внесення змін до законодавства, 9% – інших 
питань. За результатами розгляду звернень громадян були 

підготовлені депутатські звернення та листи до відповідних 
органів державної влади та інших установ. У значній кіль-
кості випадків керівники приймалень вирішували питання 
на районному рівні шляхом надання громадянам первинної 
юридичної допомоги. Так, наприклад, були заявники, які по-
требували інвалідних візків, втім, не мали інформації про те, 
яким чином їх отримати. Після написання листа до управ-
ління соціального захисту громадяни були забезпечені не-
обхідним. Крім того, в приймальнях громадяни отримували 
роз’яснення щодо процедури перерахування пенсії, і після 
цього позитивно розглядались їхні справи в районному від-
діленні Пенсійного фонду. Надавалась допомога у написан-
ні звернень щодо отримання спадщини, працевлаштування, 
проведення лікування, виплати коштів по судовим рішен-
ням, тощо. У районних виданнях друкувалося роз’яснення 
щодо отримання компенсації втрат від знецінення грошових 
заощаджень колишнього Радянського Союзу. 

За сприяння керівників приймалень було проведено 
святкову акцію з привітання ветеранів із Днем Перемоги, 
Великоднем та 70-річчям звільнення Чернігівщини від фа-
шистських загарбників. З нагоди початку навчального року 
школи районів отримали календарі із планом 2013/2014 на-
вчального року та зображенням символу району. На листо-
пад-грудень було передплачено районні газети для освітніх 
установ, будинків культури, бібліотек, лікарень та фельд-
шерсько-акушерських пунктів, одиноких матерів та мало-
забезпечених сімей тощо», – поінформував Юрій Мірошни-
ченко. 

«Підвищення соціальних стандартів в Україні можливе 
виключно шляхом прийняття відповідних змін в законодав-
стві, тож я планую і надалі концентруватись на цьому на-
прямку у своїй подальшій роботі на благо округу зокрема та 
країни загалом», – підсумував народний обранець. 

Валентина АРТЮШКОВА.

ДЕПУТАТ ЗВІТУЄ

Юрій Мірошниченко про результати 
депутатської діяльності 
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25 жовтня голова райдержадміністрації М.Ф.Силенко 
разом із головою райради Г.Г.Примаком вітали жінок, яким 
указом Президента №440/2013 від 24 серпня 2013 року 
присвоєно почесне звання Мати-героїня. На урочисту зу-
стріч прибули лише двоє з семи жінок -- Т.Ф.Стародубець 
та Н.Г.Грабовець з Конотопу. А Т.Ф.Верба з с.Андріївки, на 
жаль, запізнилась. В.А.Стебі та Х.П.Шатило з с.Старосілля 
нагороди передав Андріївський сільський голова О.І.Мар-

ченко. Вони разом з завідуючою сектором опіки і піклування 
І.С.Стародубець приєднались до привітань.

Почесні нагороди А.М.Стародубець з с.Конотопу та 
П.І.Турейській з с.Лемешівки були вручені пізніше.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: О.МАРЧЕНКО, І.СТАРОДУБЕЦЬ, Т.СТАРО-

ДУБЕЦЬ, Н.ГРАБОВЕЦЬ, Г.ПРИМАК та М.СИЛЕНКО під 
час церемонії нагородження.

СЛУЖБА 102

Тиждень  райвідділу
З 20 по 27 жовтня 2013 року Городнянським райвідді-

лом встановлені 4 особи, які скоїли правопорушення. Се-
ред таких порушень – крадіжка майна, нанесення легких 
тілесних ушкоджень, незаконне зберігання наркотичних 
засобів, дорожньо-транспортна пригода.  

Співробітниками ВДАІ за управління автотранспор-
том у стані алкогольного сп’яніння затримано двох  воді-
їв, складено 8 протоколів за порушення правил безпеки 
дорожнього руху.

За порушення громадського порядку складено 23 ад-
міністративні протоколи, з них 16 - за розпиття алкоголь-
них напоїв в громадських місцях, 5 - за куріння в заборо-
нених місцях та 2 – за вчинення  насильства в сім’ї. Було 
складено один протокол за статтею за виготовлення та 
зберігання самогону і чотири – за його придбання.

Міліцейські будні
22 жовтня до райвідділу звернулась жінка, яка пові-

домила, що на днях вона їздила в районну лікарню і дові-
рила своє господарство знайомій. Коли ж хазяйка повер-
нулась додому, виявила, що „помічниця”, скориставшись 
її відсутністю, викрала з підвалу 10 банок консервації. 
Повернувшись додому, господиня помітила пропажу та 
повідомила в міліцію. По даному випадку відкрито кримі-
нальне провадження за крадіжку.

* * *
25 та 26 жовтня співробітниками райвідділу прово-

дилося відпрацювання розважальних закладів. Комісія у 
складі оперуповноваженого кримінальної міліції у спра-
вах дітей, працівників служби у справах дітей, відділу 
освіти та районного  центру у справах дітей, сім’ї та мо-
лоді перевіряла кафе та бари на предмет знаходження в 
них дітей у віці до 16 років без супроводу дорослих після 
22 години, та продажу неповнолітнім алкоголю та сига-
рет. Також комісія перевіряла дотримання заборони про-
дажу спиртних напоїв у цілодобових магазинах в нічний 
час та режим роботи розважальних закладів. Комісія не 
виявила жодного порушення.

* * *
В той же час біля одного із розважальних закладів 

було зупинено молодика, в якого вилучили півкіло подріб-
нених рослин конопель. Городнянським райвідділом від-
крито кримінальне провадження за незаконне зберігання 
наркотичних засобів.

* * *
27 жовтня на трасі Чернігів-Сеньківка в с. Смичин 

Городнянського району громадянин Молдови, який ке-
рував вантажівкою, здійснив наїзд  на громадянина Т., 
який переходив дорогу  перед автомобілем під час силь-
ного туману та знаходився в стані алкогольного сп’янін-
ня. Постраждалий був доставлений у лікарню в тяжкому 
стані, і тривалий час перебував без свідомості. Відкрито 
кримінальне провадження за  порушення правил безпеки 
дорожнього руху.

З турботою – 
про ветеранів 

Окрім повсякденних службових обов’язків, які 
покладені на працівників нашого райвідділу, вони завжди 
готові надати допомогу, яку так чекають самотні особи 
похилого віку. 26 жовтня, у позаслужбовий час, наші 
співробітники на чолі з начальником сектору дільничних 
інспекторів міліції О.А.Акименком, старшим дільничним 
С.О.Бойко, дільничними Д.К.Горбатенко та І.М.Половим 
навідались в с. Бурівку до П.О.Барбухи– ветерана міліції. 
Петро Олександрович прожив нелегке життя. У роки 
війни служив зв’язківцем, а коли війна закінчилась, пішов 
працювати секретарем Бурівської сільської ради. У 1950 
році він вступив на службу в органи внутрішніх справ, де й 
пропрацював дільничним інспектором до 1972 року. 

Наші співробітники перекрили пенсіонеру старенький 
навіс, заготовили, порубали та поскладали під новень-
кий дах дрова, яких вистачить, щоб підтримувати тепло 
в оселі цієї зими, полагодили паркан та викосили бур’ян, 
яким заріс двір.

Вдячний пенсіонер розповів, що в нього є два ону-
ки, які проживають в Білорусі та рідко навідуються, тому 
він радий будь-якій допомозі з боку небайдужих. Петро 
Олександрович розповів багато цікавих історій та поді-
лився своїм багатим досвідом з молодими працівниками.  

 Є. КОЛПАЧЕНКО.
Начальник Городнянського РВ УМВС  України в 

Чернігівській області.
На знімку: П.О.Барбуха зі своїми помічниками.                                     

НАЙПОЧЕСНІШЕ  ЗВАННЯ

Позаду 10 місяців роботи Державної 
служби зайнятості в новому законодавчому полі, тобто 
за новим Законом України «Про зайнятість населення», 
що набрав чинності з 1 січня 2013 року. Які тенденції 
домінують нині на ринку праці району, чи приніс новий 
закон очікувані позитивні зрушення, чи увінчалася цьо-
горічна діяльність служби зайнятості першими здобут-
ками?

Цьогорічна діяльність Державної служби зайнятості 
проходить під знаком реформування. Закон України «Про 
зайнятість населення» було розроблено на виконання со-
ціальних ініціатив Президента України, які визначають нову 
якість соціальної політики держави. Однією з них, нагадаю, 
є сприяння ефективній зайнятості та створення нових робо-
чих місць. Так, у січні-вересні  2013 року за допомогою служ-
би зайнятості роботу отримав 681 громадянин, що майже 
на 7% більше аналогічного показника минулого року. Дуже 
важливо, що цього року працевлаштовано 167 осіб, які не-
достатньо конкурентоспроможні на ринку праці, що майже в 
2 рази більше, ніж торік. 

Оновлення змісту послуг зумовило підвищення ефек-
тивності співпраці. Так, за 9 місяців до центру зайнятості від 
роботодавців надійшло 780 вакансій. 

Проте ми розуміємо, що якість поданих вакансій має 
покращуватися, кількість – збільшуватися, а тривалість їх 
укомплектування - зменшуватися. Наше головне завдан-
ня – забезпечити кожного, хто бажає працювати і активно 
шукає роботу, гідно оплачуваним робочим місцем. На жаль, 
сьогодні кожна третя вакансія пропонує мінімальну зарпла-
ту. Але це не провина служби зайнятості.  Що робиться для 
того, щоб змінити цю ситуацію? Центр зайнятості прагне 
налагодити співпрацю з кожним роботодавцем. Адже чим 
ширшим буде коло співпраці, тим більше вакансій надійде 
до служби зайнятості, а, відповідно, й буде більше можли-
востей для працевлаштування громадян.

Новацією в нашій діяльності стало надання роботодав-
цям 100-відсоткової компенсації витрат у розмірі єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування за працевлаштування громадян, які недостатньо 
конкурентоспроможні на ринку праці та яким надано статус 
безробітного, на нові робочі місця строком не менше, ніж на 
два роки. Отримати компенсацію можуть також підприємці, 
які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця в 
пріоритетних видах економічної діяльності. 

Попри те, що ця норма закону почала діяти нещодавно, 
з червня по вересень нею скористалися 4 роботодавці рай-
ону, які забезпечили роботою 12 безробітних.

У поточному році ми продовжуємо надавати допомогу 
по безробіттю одноразово для відкриття власної справи. З 
початку року такою послугою скористались 32 безробітних 
(у минулому році лише 13).

Підприємництво – справа перспективна. Це і нові робочі 
місця, і забезпечення зайнятості, і розвиток інфраструктури 
населених пунктів. Тому ми всіляко підтримуємо бізнес-іні-
ціативи безробітних. Кожен, звернувшись до центру зайня-
тості, може безкоштовно отримати консультативні послуги 
щодо відкриття власної справи.

З травня ми почали видавати громадянам старше 45 
років ваучери для оплати навчання. В районі їх отримали 
лише 2 особи. В листопаді-грудні планується навчання 
за професією «плодоовочівник». Навчання проходити-
ме у м.Городні. Запрошуємо осіб, яким виповнилось 45 
років, безкоштовно набути нові знання, вміння та про-
фесію. Такі знання знадобляться і фермерам, і домого-
сподаркам,  і тим, хто бажає в наступному працювати в 
сфері вирощування овочів та фруктів.

Новий закон не перекреслив вдалі надбання мину-
лих років щодо навчання, перенавчання та підвищення 
кваліфікації. За 9 місяців цією послугою скористалися понад 
207 громадян.

Відповідно до нового законодавства тепер розрізняємо 
громадські й тимчасові роботи. З початку року участь у них 
взяли понад 600 безробітних. Змінився механізм їх органі-
зації та фінансування. Громадські роботи організовуються 
місцевими державними адміністраціями, виконавчими ор-
ганами сільських, селищних та міських рад. На громадські 
роботи було витрачено по 59,5 тис грн. з Фонду загальноо-
бов’язкового державного соціального страхування України 
на випадок безробіття та з місцевих бюджетів. Звісно, ця 
сума могла бути б і більшою, але стримується вона фінансо-
вими можливостями місцевих бюджетів.

Підходи до роботи змінилися, але залишився основний 
принцип діяльності служби зайнятості: все, що робила і ро-
бить служба зайнятості, - заради якнайшвидшого працев-
лаштування громадян та оперативного укомплектування ва-
кансій. Сумлінно виконуючи свої професійні обов’язки, наші 
фахівці з увагою ставляться до проблем кожної людини, яка 
опинилася в ситуації безробіття, прагнучи допомогти. Для 
того, щоб роботодавці і безробітні знайшли одне одного, ми 
надаємо комплекс послуг, застосовуємо нові підходи та ін-
новаційні розробки. І позитивні результати у роботі свідчать, 
що ми рухаємось у вірному напрямі. 

Адміністрація центру зайнятості.

НАШЕ  ЗАВДАННЯ – ЗАБЕЗПЕЧИТИ  ЛЮДИНУ  РОБОТОЮ

Разом – для дітей
Нещодавно закінчився місячник під гаслом «Назустріч дітям», 

який проводився Товариством Червоного Хреста України.
Разом з районною адміністрацією, управлінням праці та соціаль-

ного захисту населення, центром соціальних служб для сім‘ї, дітей 
та молоді, територіальним центром соціального обслуговування 
були створені робочі групи, розроблені плани та узгоджені спільні 
акції.

На базі центру соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді була 
проведена виставка художніх робіт серед дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, які виховуються в прийомних сім‘ях та дитячих 
будинках сімейного типу, та проведено конкурс малюнку на тему 
«Щасливе дитинство» серед дітей з обмеженими можливостями. За 
кращі малюнки учасники конкурсу отримали нагороди та солодощі.

Небайдужими до цього заходу стали підприємці нашого району, 
які виділили кошти та подарунки і надали адресну допомогу дітям-ін-
валідам та дітям з малозабезпечених родин.

Т.ПАНЧКОВСЬКА.
Голова районної організації Товариства Червоного Хреста.

Перевірено 
ізолятор

У жовтні 2013 року прокуратурою району 
проведено перевірку в ізоляторі тимчасового 
тримання Городнянського РВ УМВС України в 
Чернігівській області з питань дотримання кон-
ституційних прав громадян при перебуванні їх у 
зазначеній установі.

Виявлено порушення медико-санітарних та 
протипожежних норм. Зокрема, встановлено 
факти неналежного забезпечення осіб медични-
ми препаратами та дезінфікуючими засобами.

З метою усунення виявлених порушень та 
реального поновлення конституційних прав гро-
мадян прокуратурою району внесено подання з 
вимогою усунути порушення законодавства.

С. РОЗИНКА.
Прокурор Городнянського району.



щось часто з ладу виходить. І доїхати до нас проблемно. 
Ліки мені син з Городні привозить. А сама я до шляху не дій-
ду. Останній раз у райцентрі була, мабуть, років з двадцять 
тому...

На запитання, як же до лікарні, щоб необхідні ліки при-
значили, жінка невесело посміхнулась.

— Та ми самі собі призначаємо. Як же в наших умовах 
лікуватись можна? Було, я хворіла, що треба колоти, то ми 
машину наймали, щоб фельдшера з Лемешівки возили.

Чоловік Олександри Григорівни помер у 2001 році. Від-
тоді з чоловічою роботою стало сутужно. Добре, каже, діти 
допомагають і дрова впорядковувати, і город копати. З 
газом у балонах проблема. Замовляють у сільській раді, а 

возять дуже рід-
ко. Буває, каже, 
й раз на рік. На 
скільки ж того 
газу вистачає? 
Благо, печі у 
кожній хаті є. 
Тільки дрова 
дорогі дуже. 
Щоб на зиму 
себе забезпе-
чити, рік з пенсії 
збирати треба. 
Адже причіп 
коштує тися-
чу, ще двісті — 
щоб попиляти, 
стільки ж щоб 
порубати... А 
пенсії які нині?

— Так і жи-
вемо, — каже. 
— Нам тут вже 
практично усім 
по 80 з гаком. 
А ви до кожного 
зайдіть, у нас 
гості рідко бу-
вають, тож раді 
кожній живій 

душі. Ось сусідка моя поруч — сама живе. Цього року вже 
не приходить до мене, здоров‘я не дозволяє, до двора не 
дійде.

Лідія Денисенко
Лідія Володимирівна — маленька, охайна і чепурна ба-

буся. Дуже рада поспілкуватись.
— Сама я, одненька. Ніким нікого нема, — каже з легким 

смутком. — Так довелось у житті, що обидва мої чоловіки 
недовго на цім світі затримались. А дітей Бог не дав. Та я не 
обділена, ні, — махає руками. — До мене дітки моєї покійної 
подружки Мані туляться. Василь тут, поруч живе. То він мені 
і водички принесе, і дровець, а коли й млинців сам напече. 
Як Маня захворіла, він і переїхав у село, щоб її доглядати. Та 
так тут і залишився, пасіку держить. Такий хлопець роботя-
щий! Коли Маня помирала, вона своїм дітям наказала: «Ви 
Ліду не кидайте! Сама вона, одинока».

Лідії Володимирівні 83 роки. Одна у батьків росла. І як 
не хотіли вони, щоб донька вчилася, стояла на своєму: «А у 
колгоспі тоді хто ж працюватиме?» Так і проробила все жит-
тя. Згадує норми льону по два гектари, коли день починався 
і закінчувався у полі.

— То у всіх же дітки, — каже. — Зі школи прибіжать, та 
й на поле — матерям допомагати. Вони всі своє скінчать, 
а тоді й мені допоможуть. Було, працюємо, а тоді увечері й 
співаємо. До нас із великого міста приїздили. Місцеві пісні 
записували. То ми з Манею як завели — вони тільки пере-
глядувались між собою, а тоді одна одній пошепки: «Оце-то 
голоси!».

Каже Лідія Володимирівна, таланить їй на людей, що 
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Любов Заїченко і Олексій Кисіль
Хоч гості тут — надзвичайна рідкість, чужих не бояться. 

Радо запрошують до хати і розповідають про своє нехитре 
буття.

ХУТОРЕЦЬ

щось часто з ладу виходить. І доїхати до нас проблемно. 
Ліки мені син з Городні привозить. А сама я до шляху не дій-

...І не чути
Рубіж — це не край, не кордон. Це село у Городнянському районі, що при-

мостилось у мальовничому куточку, щедро обдарованому природою. Галяви-
ни раннім літом тут червоні від суниць, ліси багаті на дичину, гриби, лікарсь-
кі трави. Є де і рибу половити. Колись тут повнокровно діяла МТС, працювала 
бригада Лемешівського колгоспу, функціонував дитячий табір, у якому оздо-
ровлювались діти з району і області, було лісництво. Тут вирувало неспокійне, 
сповнене трудових буднів, але радісне життя...

Наші «Жигулі» звертають вліво з асфальтованої дороги, що веде до Лемешів-
ки. Перша думка: «Не туди звернули», — бо ані найменших ознак того, що тут 
тече життя: ні слідів від активного дорожнього руху чи ходіння худоби, ні тради-
ційних шматочків паперу чи порожніх поліетиленових пляшок, ні стежок обабіч 
дороги. Та за кількасот метрів справа виринає примара — руїна будівлі колиш-
нього МТС. Пусті вікна — зіниці, міцні мертві обійми порослі кущів. Стає трохи 
моторошно. Проїжджаємо далі. Зліва ледь убік — корпус колишнього табору. 
Якби Голівуд шукав декорації для фільму жахів з привидами — краще місце годі 
знайти. Чорне гілля дерев і якихось витких кущів зміюками охоплює будівлю. 
Чорними вікнами без шибок сумно дивиться двоповерховий корпус на пустий 
шлях і на невеличке озерце, де у радісні часи дзвеніли дитячі голоси...

В‘їжджаємо у село. Жодної живої душі. Село — привид.  Жодної живої оселі. 
Ледь убік— видно ще будинки. Пробуємо звернути туди. Дорога грунтова, зви-
виста, ямка на ямці. Перша думка — як тут взимку чистять сніг?

Через кілька пустих хат по праву сторону бачимо подвір‘я, біля якого лежать 
рубані дрова. Тут пахне людським духом. Заходимо у двір.

— Ми зійшлись з дідом у 1972 році, — каже Любов Гри-
горівна. — Я усе своє життя тут прожила, а Олексій родом 
з Автунич. Мені 84 роки, а він на два роки молодший. Ху-
торець наш Мальчою зветься у народі. У радянські часи це 
ніби колгоспний хутірець був — всі жителі його працювали 
у колгоспі. А у Рубежі, — махає рукою на село, — там жили 
ті, що в МТС працювали. Робітниче поселення здебільшого 
було. Багато людей тут жило, всі працювали. А нині сім жи-
лих дворів залишилось, а живуть дев‘ять чоловік.

Олексій Григорович  працював у МТС зварювальником, 
Любов Григорівна — побригадно у колгоспі. Згадує, як сіяли 
льон, ходили на молотарку. Домашнє господарство велике 
тримали. Нині — самі кури. Не подужають, кажуть, вже ху-
добу доглядати.

Дітей Бог не дав. Тож розрадити у старості нікому. Є ро-
дичі у Сумах, які час від часу наїжджають, привозять необ-
хідні ліки. Вони ж і город допомагають обробляти.

— Дрова купуємо коли рубані, коли наймаємо людей, 
щоб порубали, — кажуть старенькі. — З цим проблема, бо 
наймати нікого. Город зорати напитуємо трактор у Андріїв-
ці чи Лемешівці. Гуртом збираємось з сусідами, щоб разом 
виорати.

Хліб та продукти завозить у хуторець приватний під-
приємець В. Курта. Олексій Григорович, буває, у Городню 
добирається, на базар. Каже, риби куплю, щоб посмажити, 
цвяхів, замазки для вікон тощо. Правда, останнім часом 
все важче їздити — автобус у село не заходить, а до траси 
півтора кілометри добиратись.

— Здоров‘я вже не те, — жаліється. — Грижа замучує, та 
й зір слабкий. Телевізора у нас нема — замолоду не спро-
моглись купити, а тепер вже сліпі стали. Радіо слухаємо — 
новини, погоду... Соціальний працівник? Та ні, ми не зверта-
лись. Допоки жвавіші були, він без необхідності. А нині... Ще 
самі якось тупаємо...

Олександра Кочубей
За поворотом вулиці — наступна жила хата. Під парка-

ном на лавочці сидить літня жінка, спостерігаючи за остан-
німи сонячними променями, які вже геть не гріють.

Олександрі Григорівні Кочубей 87 років. Вона — ма-
ти-героїня. Народила і виховала шістьох дітей. Вони постій-
но наїжджають, доглядають стареньку матір.

— У мене єдиний телефон на хуторі, — каже жінка. — Як 
кому «швидку» викликати, то до мене звертаються. Та він 

 Залізнична станція «Городня» підпорядкована ві-
докремленому підрозділу Конотопської дирекції заліз-
ничних перевезень Південно-Західної залізниці. Пра-
цює стабільно і по-залізничному точно. Ця точність 
і ще чимало справ, пов’язаних з рухом поїздів, реалі-
зацією квитків, організацією завантажень і розванта-
жень вагонів лежить на плечах невеликого колективу 
з 12 чоловік. 11 з них – жінки. Шестеро співробітників 
мають більш, як тридцятирічний досвід. Це – чергова 
Л.М.Моцар, квиткові касири Л.І.Грищенко, Т.І.Брезгун, 
комерційні агенти А.В.Лодня, Л.П.Росоха та Н.М.Чаус. 
Тож молоді є на кого рівнятись і до кого звертатись за 
порадою.

Більшість колективу пам’ятає часи, коли робота на 
Городнянській станції кипіла і вдень, і вночі. 

– Раніше, бувало, до 100 вагонів за місяць заванта-
жували й стільки ж розвантажували. Сьогодні добре, як 
20 на рік! – коментує ситуацію в.о. начальника станції 
О.М.Михно і додає: –  Вже давно немає приміського па-
сажирського сполучення, лише міжнародні та маршру-
ти дальнього слідування. 

Сьогодні наші залізничники борються за зупинку 
кожного поїзда, яких лишилося «вісім пар». На порядку 
денному -- боротьба за Мінськ-Адлер о 2-ій годині 15 

хвилин по непарних числах. Тим більше, що кількість па-
сажирів з року в рік зростає. Цікава тенденція пасажи-
рообігу спостерігається влітку, коли до 40% пасажирів 
становлять росіяни та білоруси, які стартують з нашої 
станції у південних напрямках. Виявляється, що завдя-
ки цьому вартість проїзду для них втричі дешевша.

Пасажири часто нарікають, що у квиткові каси важ-
ко додзвонитися. Виявляється не важко – просто треба 
іноді набирати номер двічі, бо телефон спарений з то-
варною конторою станції 2-56-62.

Невеликий, але дружний колектив живе не тільки 
працею. Є місце для дружніх жартів і для відпочинку. 
День залізничника традиційно святкують всі разом у 
одному з міських кафе, не забувають ветеранів і пенсіо-
нерів, яких на свята відзначають подарунками. 

За будь-якої погоди, без урахування звичних для 
всіх вихідних і святкових днів працюють залізничники. 
Їхня праця не у всіх на виду. Але вона достойна визнан-
ня і шани.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: у диспетчерській стоять Л.РОСОХА 

та Н.РАДЧЕНКО, сидять О.МИХНО та Т.БРЕЗГУН у 
диспетчерській.
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ти, вже побіг на Лемешівку у пошуках кращого життя. Біда 
з тією оковитою... А там, де вулиця розгалуджується, є ще 
два будинки. Ото і все населення Мальчі...

Вікторія Бологан
Цій жінці на перший погляд аж ніякне даси 83 роки.  

Живе вона теж одинокою. Двох синів поховала, а невістка і 
два онуки мешкають аж у Дніпропетровській області. Не ба-
чаться довгими роками.

— Ніхто до мене не ходить, — каже жінка. — Раз на два 
місяці якось доповзаю до шляху, вибираюсь у Городню, ліків 
накуплю. Хвороби доймають. У мене ж глаукома, камінь у 
нирках. Вже два інфаркти було... У минулому році у лікарні 
лежала у Городні. Вік такий уже, що хвороби стали постійни-
ми супутниками.

Вікторія Минівна хвалиться садом. Яблука духмяні, за-
пашні. Городу біля хати 10 соток. Обробляє тільки шматок. 
Ще порає город на своєму колишньому обійсті. Хата там 
розвалилась, довелось нову купувати. Всю городину з од-
ного кінця вулиці на інший переносить сама. Розраховувати 
більше ні на кого.

З господарства — дві курки і кіт. Стандартний набір для 
жителів Мальчі.

— Взимку хліб сама печу, — розповідає про своє життя. 
— Та вистачає мені усього: борошна куплю, капусточки нак-
вашу, варення понаварюю... Сік березовий он — прямо за 
хатою, сади біля кожного 
двору позалишались. 

З ностальгією згадує 
колишні часи. Були у Ру-
бежі і пилорама, і круподе-
рня, два магазини. Вікторія 
Минівна замолоду працю-
вала у Кривому Розі, поїха-
ла туди за вербуванням. Та 
доля привела назад, у рід-
не село, разом з яким вони 
доживають свій вік.

— Молодь повиїжджа-
ла звідси. А нас жменька 
залишилась. Та й куди? Тут 
ось кладовище поряд, чо-
ловік похований.

— Ім‘я у Вас гарне, — 
кажу.

— То батько мене так 
назвав. Десь наслухав на 
той час. Нас у батьків ше-
стеро було — троє дівчат 
і троє хлопців. Одна се-
стра у війну померла. Два 
брати вже теж покійні, а 
один десь у Кривому Розі, 
на шахті працював. З ним нема зв‘язку.... Так і вийшло, що 
старість на самоті минає.

Вікторія Минівна проводжає мене через вулицю — у двір 
до сусідів, до останньої хати, у якій теплиться життя.

Анастасія і Віктор Бублики
Анастасія Прокофіївна починає з наболілого. У всіх до-

кументах батько її записаний як Прокофій. І у паспорті вона 
— Прокофіївна. А коли оформляли майновий сертифікат, у 
ньому чомусь написали: Прокопівна. Різниця суттєва? До-
кументально — так. Тепер з жінки вимагають 500 гривень за 
виправлення документів.

— За що? — ледь не плаче вона. – Чи то моя помилка? 
Я всі документи віддала, там чорним по білому написано. 
Чому я чийсь недогляд повинна платити?

Жінка має статус дитини війни. Народилася у другому 
півріччі 1933-го. Кілька місяців зіграли свою роль — не от-
римала, як багато її однолітків, статусу учасника війни. Зна-
чить, і пільг ніяких. 

— Казали, що можна ті пільги отримати, тільки якщо 
свідків надати, що ми працювали у роки війни. Але хто тоді  
у нас працював? Батько мій , казали, загинув у концтаборі. 
Бульдозером згребли його останки, як і сотень інших. А до-
казів нема ніяких. Тож ми з мамою ніколи пільг не отриму-
вали.

Родом Анастасія Прокофіївна з Лемешівки. Сюди, у 
Рубіж, заміж вийшла. Отоді, каже, я у цю тайгу й пересе-
лилася. Чоловік — Віктор Іванович — на рік молодший від 
дружини, працював майстром турбінної апаратури. Вихо-

поруч. До Олексан-
дри Григорівни діти 
приїжджають — і до 
самотньої сусідки не 
минуть забігти, чи-
мось смачненьким 
потішать стареньку. 

— Ще перші ягід-
ки тільки у лісі з‘яви-
лись, а у мене вже на 
столі є, — радо хва-
литься. — То Олек-
сандрині дітки при-
гостять, то Манині. 
Особливо Василь та 
його сестра Віра про 
мене піклуються. І з 
городом допомага-
ють, і з усім на світі. 
Вона така вродли-
ва і добра була, моя 
подружка Маня... Я 
часто дістану фо-
токартку її, поплачу 
тихенько і розкажу 

їй, яка я рада, що у мене є її діти, що не покидають мене, 
хиляться...

Під вікном хатини — червоні кетяги калини. 
—  А природа яка тут, — захоплено розповідає старень-

ка. — Рай на землі, та й годі. Тут жити і дітей ростити. Та ви-
мирає село... Та ви ще до Василя зайдіть, він  вам складніше 
розкаже...

Василь Андрійович Непоп
Він, мабуть, наймолодший мешканець Рубежу чи то пак 

Мальчі. У дворі дзвінко загавкало собача і господар вийшов 
до хвіртки.

— Я у Городні на лісовозі працював, — охоче розповідає. 
— А потім мама захворіла, то я переїхав сюди її доглядати. 
Ще у місцевому лісництві працював дроворубом.  Півтора 
роки тому  матері не стало. А я вже тут приріс, у місто і не 
тягне зовсім.

Садиба говорить сама за себе: тут дбають гарні, хазяй-
новиті руки. 

Василь Андрійович жваво розповідає про місцеві при-
нади. Чудова природа, люди, гриби. Сільська праця займає 
практично весь час. А для душі — пасіка, риболовля у ставку 
за городами. Бабуся Ліда печеться про подругиного сина: 
золотий хлопець, роботящий, непитущий, серце добре 
має. Жінку б йому під 
стать, тільки таку, щоб 
згодна була тут жити. 
Тут, у Рубізькому краї, 
у куточку майже дикої 
природи.

Що дикої, то — 
факт. Років зо п‘ять 
уже, каже Василь, у 
селі нема ані коня, ані 
корови. Молоко для 
усіх пенсіонерів — рід-
ка розкіш. Хіба коли 
з Лемешівки хтось 
доставить або родичі 
привезуть.

Василь Андрійо-
вич показує рукою за 
свою домівку — там 
вже закінчується жила 
вулиця. Є ще, правда, 
один будинок, у яко-
му Сашко мешкає. Та 
його вдома не заста-
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28 жовтня 1944 року в ході Карпатсько-Ужгородської операції завершило-
ся звільнення всієї території України від німецько-фашистських загарбників. Ця 
дата карбованими літерами назавжди вписана в історію нашої країни та україн-
ського народу.

У День визволення України від фашистських загарбників у Городні відбуло-
ся урочисте покладання квітів до Меморіалу Скорботної матері. У цьому заході 
взяли участь голова районної адміністрації М.Ф.Силенко, голова районної ради 
Г.Г.Примак, заступник голови райдержадміністрації Ю.М.Гриценко, представни-
ки установ і організацій міста. 

Хвилиною мовчання учасники церемонії вшанували пам’ять, героїзм, муж-
ність та силу духу визволителів.

Цей світлий і водночас сумний день є дуже важливим і незабутнім для всіх 
тих, хто визволяв Україну, для членів їх сімей, друзів, всіх українців. Схиляючи 
голови перед пам`яттю загиблих, ми висловлюємо вдячність і повагу живим, зга-
дуємо тих, хто не повернувся з війни та відійшов у вічність вже в мирні часи.

*  *  *
28 жовтня, з нагоди 69-ої річниці визволення України та на виконання со-

ціальних ініціатив Президента України, заступник голови райдержадміністрації 
Ю.М.Гриценко, голова райради ветеранів В.О.Кононюк та головний лікар центру 
первинної медико-санітарної допомоги М.П.Назаренко відвідали ветеранів Ве-
ликої Вітчизняної війни. Вони привітали подружжя М.М.Подкур та М.Г.Подкур у 
Городні, В.В.Велігорського, О.М.Смирнова та М.М.Крачка у Тупичеві, подякували 
визволителям за їхній подвиг та побажали їм здорового і бадьорого довголіття, 
а також вручили подарунки до свята та набори найнеобхідніших у повсякденні 
ліків.

На знімку: Ю.ГРИЦЕНКО, М.НАЗАРЕНКО та В.КОНОНЮК вітають под-
ружжя ПОДКУР.

вали чотирьох дітей. Найчастіше приїжджає син з Чернігова 
— там його величенька сім‘я тісниться у приміщенні колиш-
нього гуртожитку. 

— Ціле літо ми без молока були, — каже господарка. — 
Хто тут вже корову триматиме? І ми свою збули. Спасибі, 
Аня Реуцька — поштарка на прохання привозить. Особли-
во коли діти тут. Така гарна людина вона — і пошту вчасно, і 
пенсії, і що попросиш, принесе.

З сумом згадує подружжя колишні часи. У селі — мов у 
добротному вулику. Дві череди худоби було. Дякуючи по-
тужній МТС, у Рубежі вже наприкінці 50-х була електрифіка-
ція. Багато сіл ще жили у темряві, а тут, кажуть, у хатах вже 
була електрика.

— Тепер тайга, — зітхає Анастасія Прокофіївна. — Те-
левізор тільки й рятує. Онучок з Гомеля привіз. Ми любимо 
Лукашенку дивитися. Хороший мужчина. Для своїх людей 
гарне життя збудував. А дорогам нашим-то взагалі назви 
нема. Я кажу: треба б депутатам якусь премію дати, щоб 
вони відправились відпочивати. А то їх стільки у Раді сидить, 
а толку нема ніякого. 

Проводжаючи мене з хати, господарі пригощають вели-
кими  червонобокими яблуками. Окидаю останнім поглядом 
Мальчу.

— Колись знайома у мене була, — каже наостанок Ана-
стасія Прокофіївна. — Парасковією її звали. Мала вона дар 
передбачення. Все казала — і про те, що радянський лад не 
завжди існуватиме, і про сучасний хаос. Казала: «Тепер нам 
жити нема де, а потім домівки будуть, а жити у них не буде 
кому. Нема вже Парасковочки, а віщування її всі справджу-
ються...

* * *
Виїхали за Рубіж. Машина стала якраз біля приміщення 

колишнього МТС. На секунду — паніка. Телефон зв‘язку не 
ловить. Хто нас  тут знайде? Та тільки на мить. Не пропаде-
мо: до траси не більше кілометра. Озирнулась на село. Над 
порожніми хатами — жодного лелечого гнізда. Кажуть, ці 
птахи не гніздяться у вимираючих селах. Доречно у пейзаж 
вписалась поодаль поле з почорнілим соняшником. Жодної 
пташини. Чому? У дитинстві, пам‘ятається, бабуся соняш-
ники ганчірками обв‘язувала — щоб від птахів уберегти. 
Напевне, технологія вирощування не приваблює крилате 
товариство до цих зерен...

Машина зрушила з місця. Таки виїхали. Виїхали за 
Рубіж. За край. За лінію, що відмежовує сім дворів і десять 
людських доль, які живуть лишень спогадами і ностальгією 
за минулим.

С. ЧУГАЙ.

ти, вже побіг на Лемешівку у пошуках кращого життя. Біда 
і А

поруч. До Олексан-

лелечого клекоту

ДО 69-ОЇ РІЧНИЦІ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ Пам‘ять наша береже
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УВАГА! РОЗШУК!
Городнянським райвідділом 

міліції від 8 жовтня 2013 року роз-
шукується гр. Пакалов Олег Михай-
лович, 18.07.1970 року народження, 
уродженець с.Буда-Вороб‘ївська 
Новгород-Сіверського району Чер-
нігівської області, який являється 
боржником по сплаті аліментів на 
утримання дітей. Хто володіє ін-
формацією про місце знаходження 
розшукуваного, або такою, що може 
сприяти в його розшуку, просимо 
повідомити по телефону «102» Го-
роднянського РВ УМВС.

За легендою, за кілька 
днів до смерті, під час обіду, 
який ясновельможний  то-
вариш давав на його честь, 
філософ-мандрівник Гри-
горій Сковорода вийшов  у 
парк  і почав заступом копа-
ти собі могилу. А потім ходив 
і прощався із всіма. Через 
кілька днів поет-філософ по-
мер.  На  могилі  немає хре-
ста, лише камінь. На ньому 
напис: «Світ ловив мене, але 
не спіймав». 

Життєва філософія 
Сковороди дуже близька 
філософії нашого земляка 
і сучасника,– поета Петра 

Пиниці. Той  теж мав долю, зіткану із сплетених між собою 
доріг. Він сміливо занурювався у світ, мандрував, слухав му-
зику внутрішню, глибоку, а тому інколи погано дослухався 
до реального життя.

Петро Іванович Пиниця  народився 5 листопада 74 роки 
тому. У його  життєвому скарбі -- дві офіційно видані збірки 
поезій.  І безліч ненадрукованих віршів. 

 Все в  житті поета було навпаки  і наперекір. Але дивився 
він на цей світ не лякаючись, не заплющуючи очі. Його рідні 
пригадували такі випадки з дитинства.  Одного разу під час 
пожежі  у селі  Петро загубився. Йшла  Велика Вітчизняна 
війна. Хлопчика знайшли поруч з  палаючим млином. Чо-
тирьохрічний, він сидів неподалік,  захоплено вдивляючись   
у стихію вогню широко розкритими оченятами. Або хлопці  
спіймали галку, знущались над нею, хотіли вбити.  Петро ки-
нувся захищати беззахисну пташку. Пташину не відбив, бо 
тих  було більше. Вони пообіцяли  продати  галку за десять 
карбованців. То були великі гроші для тих часів. І вдома Пе-
тру потім дісталося за поцуплене... Била мати,  він видерся  
високо на дах, а вона --  за ним. Ледве зупинились… Але 
галка   залишилась жива.. 

Підлітком Петро  вже почав свої мандри і часто втікав з 
уроків, з дому. Батьки знаходили сина у Гомелі, Бахмачі, Ко-
нотопі... Вісімнадцятирічним  за путівкою комсомолу поїхав 
на будівництво каналу Сіверський Донець – Донбас. Служив 
на атомному підводному  човні. Працював  поряд з реак-
тором. Опромінювання спалило здоров’я і  всю майбутню 
долю поета. Потім -- Братська ГЕС. У Сибіру познайомив-
ся й потоваришував з Валентином Распутіним та Євгеном 
Євтушенко. Останній показав  вірші городнянця Олексан-
дру Твардовському, головному редактору журнала «Новый 
мир» та керівнику  семінару поезії в Літературному інституті. 
Твардовський  рекомендував Петра Пиницю  у поетичну 
майстерню інституту.  

Писав російською. Товаришував з Андрієм Мироно-
вим, Василем Шукшиним, який  знімав його в своїх фільмах 
(«Печки-лавочки», «Странные люди»). Мріяв зняти товари-
ша у фільмі  «Степан Разин». Але  та ідея згасла, пішла з жит-
тя разом з великим режисером. 

Дипломною роботою  П.Пиниці при закінченні Літера-
турного інституту стала збірка віршів «Передчуття».  Твар-
довський пропонував Пиниці залишитися у Москві. Але доля 
його звала на інші шляхи. 

Знову сім років працював на Півночі: і бур зривався, і па-
дав разом з вертольотом, отримавши травму хребта. Вря-
тував глибокий сніг.

 Згодом повернувся на Чернігівщину, де  разом з  Ми-
колою Збарацьким  написав майже  сто пісень, серед яких  
-- про рідну Городню. Довелось Петру Івановичу  працювати 
і в штаті нашої районної газети, яка тоді мала назву «Сільські 
новини». Тут вперше була опублікована його поема «Бре-

зентоград».  У його віршах  жила глибока соціальна правда. 
«Для нашої родини Петро Іванович був  легендарною 

людиною, героєм, -- писала у листі в редакцію «Новин Го-
роднянщини»  племінниця Петра Пиниці  Клавдія Єпіфанів-
на Ригульська. – Пам`ятаю його розповіді – ще молодого, 
аристократичного вигляду, з сяючими блакитними очима. 
Це були часи навчання у Літінституті, товаришування з Шук-
шиним… Багато років поспіль, коли з родиною  повернула-
ся з Уралу на Україну, у першу чергу поїхала  у Чернігів до 
Петра. Мріялось: оце буде зустріч! А побачила надломлену, 
хвору людину. Петро плакав, я плакала, Збарацький грав та 
співав…  Жаль про загублене Петрове життя стискав горло, 
було  невимовно сумно. Чому так? Де справедливість? Я 
зрозуміла, що Петру не довелось зустріти по-справжньому 
люблячу жінку, друга, товариша, яка б допомогла йому ви-
стояти, утриматися. Хоча з ним бувало, мабуть, дуже важко, 
як зазвичай з кожною талановитою людиною… Будь-якому  
чоловікові у житті завжди необхідна підтримка і любов двох 
найближчих та найщиріших  друзів -- матері та дружини. А в 
Петра якось з цією підтримкою не склалося…. Я дуже вдяч-
на  районній газеті, особливо її редактору, всій інтелігенції 
Городні і Чернігова за те, що так тепло і обережно ставилися 
до творчості та особистості Петра. Дуже дякую, що ви так 
гарно провели його в останню путь… Раніше я думала, що 
тільки наша родина  любить, розуміє і співчуває Петру. Тіль-
ки ми розуміємо, яка це була талановита, щира, беззахисна 
людина, чому так жила… Доля склалася так, що ми далеко 
від нього. Але, виявляється, він  мав справжніх друзів, які 
знали все і щиро співчували, допомагали. А він так потре-
бував любові….»

Висловом,  у якому весь поет і його доля,  є той, що  він 
залишив по собі: «Я ветер вольный. Ненавижу насилие и не 
хочу служить власти. Поэт, который служит власти, – лакей. 
А я в лакеи не гожусь!».  

Крім  Диплома лауреата міжнародної літературної премії 
імені Миколи Гоголя «Тріумф», є  у Петра Пиниці ще  одне  
визнання – Диплом лауреата Міжнародної літературної 
премії «Сад божественних пісень» імені Григорія Сковороди. 
Обидві нагороди він отримав посмертно.

Будинок, в якому жив Петро Пиниця, стоїть і досі на ву-
лиці Пушкіна. В  одному з останніх інтерв`ю чернігівському 
телебаченню він пожартував, що колись то буде вулиця  
імені Пиниці… То був би гарний пам`яток тихому, але чисто-
му голосу талановитого поета. 

 Помер Петро Іванович навесні 1999-го у Чернігові, де 
на той час мешкав. Друзі поховали поета в Городні. Одино-
ка чорна кам`яна стела  на його могилі. Напис: «И поставят 
памятник мне в родном селе. Буду я и каменный, эх, навесе-
ле»…  Світ ловив його, але не спіймав…

Петро Пиниця повертається до нас. Повертається у спо-
гадах  тих, хто його знав, у віршах, виданих  завдяки вірним 
товаришам книжках, говорить тихим голосом лірики, звер-
тається до земляків…

Схилилися верби на тихий Чибриж.
Тумани пливуть за водою.
А ти, моя доле, чому ти мовчиш,
Коли вже ти будеш зі мною?
 Кленові листочки як свічки святі,
Упали на тиху Городню.
І осінь настала в моєму житті,
Та й думає думу самотню.
Осипались квіти мої запашні,
Забулися очі далекі.
 І тільки курличуть мені в вишині,
Махають крилами лелеки.
Лелеки, лелеки летіть за моря,
А стрінете долю, то доля -- моя.
Скажіть, що  на неї  чекаю…

А.НЕМИРОВА.

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
23 жовтня пішов з життя наш дорогий Трохименко Ген-

надій Іванович. Щиро дякуємо всім родичам, кумам, су-
сідам, однокласникам, колегам по роботі, ДП «Городнян-
ський лісгосп», Тупичівському лісництву. 

Низький уклін вам. Хай ваші сім’ї обходить біда. 
Сумуючі рідні. 

Учні, батьки та вчителі 4-В класу Городнянської 
загальноосвітньої школи висловлюють глибоке 
співчуття учениці  Чехман Альоні з приводу перед-
часної смерті матері

ЧЕХМАН Ніни Володимирівни.

Колектив Городнянської загальноосвітньої шко-
ли-інтернату висловлює глибоке співчуття вчителю 
Купко Т.Д. та її сім’ї з приводу тяжкої втрати – смер-
ті матері 

Катерини Григорівни. 

Класний керівник, випускники 2013 року випус-
ку Тупичівської школи висловлюють глибоке спів-
чуття однокласнику Трохименко Ігорю з приводу 
тяжкої втрати – передчасної смерті батька

ТРОХИМЕНКА Геннадія Івановича.  

ПАМ‘ЯТІ ПЕТРА ПИНИЦІ

«Світ ловив мене. Але не спіймав» 8 листопада – річниця світлої пам’яті
МОЛОША Михайла Миколайовича 

з с. Івашківка
17.12.1953 р. – 8.11.2012 р.

Тихо згасла свіча, і життя догоріло...
Твоя душа в небеса відлетіла.
Земля тобі хай буде пухом,
Душа нехай відпочива,
Добром нехай пом’януть люди,
Пам’ять про тебе завжди буде жива.

Завжди сумуючі: дружина,
 доньки і онуки. 

2 листопада – півроку пам‘яті дорогої 
нам людини

ПОТАПЕНКА Михайла Дмитровича
12.11.1938 р. – 02.05.2013 р.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не угаснет никогда.
Образ твой будет вечно храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый наш человек.

Всі, хто знав Михайла Дмитровича, пом’яніть разом з 
нами. 

Сумуючі рідні. 

5 листопада минає рік, як перестало 
битися серце нашої дорогої, рідної 

РЯБЧИКОВОЇ Віри Кузьмівни.
Боляче усвідомлювати, що її немає більше з 

нами. Не побачимо лагідних очей, посмішки, не 
почуємо дорогого нам голосу. Всі ми – сестра, 
син, племінниці, онуки – в скорботі і печалі. Спи 
спокійно, наша рідненька. Царство тобі небес-
не, мир і спокій твоїй душі.

Просимо всіх, хто знав і пам’ятає Віру 
Кузьмівну,  – людину чесну, порядну, з до-
брим серцем, пом’янути тихою молитвою і 
теплим словом. 

30 жовтня – 40 днів з дня трагічної 
загибелі нашої дорогої доньки, сестри, 

онуки
ПАЛАМАРЧУК Марини Олегівни
07.09.1998 р. – 21.09.2013 р.

Как жестока судьба, что отняла тебя у 
нас. Как больно осознавать, что тебя уже 
больше нет, что мы никогда не услышим твой 
голос, что ты больше никогда не войдешь в 
родной дом. 

Солнышко наше ясное,
Цветик ты наш прекрасный,

Душою ты рядом с нами.
Дождь или снег густой –
Мы тебя вспоминаем…
Как нам тебя не хватает,
Словами не передать,
И боли в сердце не унять.
И сколько жить мы будем,
Тебя мы не забудем.

Люблячі і сумуючі: мама, тато, брат зі своєю сім’єю, 
бабуся і дідусь.

30 жовтня минуло 40 днів, як пішла з життя наша доро-
га хрещениця, племінниця, сестричка та внучечка

ПАЛАМАРЧУК Марина Олегівна
07.09.1998 р. – 21.09.2013 р. 

Ушла от нас ты в мир иной –
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.
Господь тебя призвал к себе,
Оставил нам печаль и слезы.
Вечный покой, царство небесное.
Сумуючі: сім’ї Пустовойт, Шевченко, Шуляк. 

4 листопада – 40 днів, як немає поряд 
найріднішої, найдорожчої для нас людини 

– нашої опори і надії
АВРАМЕНКА Івана Миколайовича

10.03.1942 р. – 26.09.2013 р.
Хазяїне, батьку, дідуню рідненький, ти вже 

далеко, а пам’ять близько: на кожному кроці, в 
кожній миті. 

Приходять до тата діти, онуки, кладуть свої 
квіти, тихенько стоять. Та ми все не віримо, 
ніяк не повіримо, що тата й дідуся в нас більше 

нема. 
Всі, хто знав і пам’ятає Івана Миколайовича, згадайте його 

теплим словом і пом’яніть разом з нами. 
У вічній скорботі: дружина, діти, онуки. 

31 жовтня минає 9 днів світлої пам’яті 
ТРОХИМЕНКА Геннадія Івановича

4.03.1965 р. – 23.10.2013 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.
Вічна  і світла пам’ять тобі, а душі твоїй – вічний спокій.

Рідні та близькі.    

5 листопада минає півроку світлої 
пам’яті

РУБІСА Володимира Федосовича
07.03.1939 р. – 05.05.2013 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,
К нам лишь во сне ты будешь приходить,
В тот дом, где вечно память свята,

Где так же будут помнить и любить. 
Вічно сумуючі рідні. 

9 днів світлої пам’яті дорогої нам людини
ШАТИЛА Сергія Івановича

9.04.1939 р. – 19.09.2013 р.
Мы будем помнить тебя вечно
За то, что был ко всем сердечным,
За твою мудрость, доброту,
За деловитость на посту.
За искренние, умные советы,
За то тепло, что отдать смог,
Пусть рай откроет для тебя Бог. 

Сумуючі рідні. 

ЧАС  ЗДАВАТИ  
ЗБРОЮ!

З 1 по 30 листопада на території області проводить-
ся місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів і 
вибухових матеріалів. Особи, які добровільно здадуть 
незаконні зброю, спецзасоби і боєприпаси протягом 
листопада, будуть звільнені від усіх видів кримінальної 
та адміністративної відповідальності. Крім цього, во-
гнепальну мисливську, газову зброю або спецзасоби 
активної самооборони можна зареєструвати у вста-
новленому законом порядку чи отримати направлення 
на продаж.

Більш детальну інформацію з цього приводу можна 
отримати у райвідділі міліції по вул. Шевченка, 24А, 3-й 
поверх, кабінет №31, та по телефону 2-13-03.

О.ВАСИЛИШИН.
Інспектор дозвільної системи.
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КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят. Доріз цілодобово.

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. 

Б о л и т ь  с п и н а ?
11, 12, 13, 14, 15 листопада 

в Будинку культури 
з 9.00 до 14.00 год.

лікар мануальної терапії
костоправ КРЕСАН М.Г.

       Реальна допомога і висока якість лікування опор-
но-рухового апарату, хребта, суглобів, остеохондрозу і 
його наслідків, грижі дисків хребта, болю в кінцівках та 
суглобах, головного болю, запаморочення, викривлен-
ня хребта та інших захворювань.
         Ціна 60 грн.                             Тел. 096-9993751. 

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

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.

Детский магазин

«Танечка и Ванечка»
предлагает 

новую коллекцию
зимней 

одежды и обуви

ПРОДАМ КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК. 
Без посередників. Доступні ціни. 

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

РОБОТА У КИЄВІ
від прямого роботодавця

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

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

Телефон для довідок: 093-0840700, 050-
7007014.

Реставрація подушок
у вас на очах:

- дезінфікуємо кварцуванням,
- очищаємо від сторонніх предметів,
- знищуємо запах поту,
- замінюємо напірник на новий.
Тел. 067-1029669.  Виїзна майстерня 
під’їде до вашого будинку БЕЗКОШТОВНО. 

30 жовтня відсвяткувала свій ювілейний день народ-
ження Наталія Петрівна  СОЛОВЕЙ з с. Тупичів.

На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла твоя ювілейна дата.
Хай цвіт життя повік  не одцвітає,
Нехай добро до тебе щоднини прибуває.
Хай Матір Божа тебе охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос з небес благословляє
На щастям щедрі многая літа!

З любов’ю: брат Федір з сім’єю. 

29 жовтня відсвяткував свій 55-річний ювілей Володи-
мир Михайлович ДІДОВСЬКИЙ.

Від усього серця шлем подяку батьку
За душевну щедрість, вдачу вольову,
Неспокійне серце, працьовиті руки,
За любов і гордість, мудрість, 
   доброту.
Бажаємо добра і удачі без ліку,
Міцного здоров’я і довгого віку!

З повагою: дружина, діти та 
онучки. 

4 листопада святкуватиме ювілей Валентина Пантелі-
ївна  СОРОКА.

Рідненьку іменинницю ніжно і тепло, від усієї душі віта-
ють люблячі: чоловік, доньки, зяті та онуки.

Тебе, любимой маме и бабушке родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной!
Мамочка! Живи сто лет, очаг наш сохраняя,
Единственная, милая, родная!
Бесконечная твоя доброта
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо –
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты не унывай, крепись!
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь!

 - металопластикові вікна
 - балкони
 - двері
 - німецький профіль
10 років гарантії. Доступні ціни.

Розстрочка без переплат.
(виробництво завод «Шана-М», м. Вінниця).
Звертатися: м. Городня, вул. Леніна, 8, I поверх.

Тел.: 067-4701205, 093-5436496. 

- сапоги, ботинки, термообувь;
- курточки, пальто;
- шапки;
- свитера;
- утепленные брюки, джинсы;
- зимние лосины, гамаши
и многое другое.

К холодам готовы!!!

РЕМОНТ
Выполняем все виды ремонтно-строительных 

работ. Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 098-6321751.

Розстрочка на товар  на 4 місяці без передплати
 від банку «Русский Стандарт».

Тел. 063-5866016 (Семен).

ПРОДАЮТЬСЯ:

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

– 1-кімнатна квартира в центрі. Тел. 097-3559191.
– 3-кімнатна квартира в центрі з ремонтом. Тел. 096-

7697247.
– будинок зі зручностями, або обміняю на кварти-

ру. Тел. 063-0238779.
– будинок по вул. Чапаєва, 4. Є газ, 17 соток землі. 

Тел. 096-6687633.
– житловий будинок в с. Ясенівка. Є газ, вода, 0,17 га 

землі. Тел.: 2-60-07, 2-40-01.
– будинок по ІІ провулку Механізаторів, 8. Тел. 066-

1127694.
– дача (все зроблено під житло). Тел. 096-9399883.
– земельна ділянка 0,09 га під забудову в м. Город-

ні. Тел. 093-7503092.
– молода корова. Тел.: 068-7352087.
– корова в с. Кузничі. Тел. 096-0851223.
– корова віком 6 років. Терміново. Недорого. Тел.: 

3-85-52 (ввечері), 096-6578468.
– корова з 11-им телям. Тел.: 2-59-20, 098-4047707, 

098-8415162.
– ТІЛЬНА КОРОВА віком 8 років в с. Тупичів. Тел. 3-54-04, 

098-9152094. 
– корова і телиця в с. Полісся. Тел. 063-9989688.
– телиця. Ціна договірна. Тел. 063-0269255.
– молода корова віком 4,5 року. Тел. 096-6282763.
– тільна корова віком 6 років. Ціна договірна. Тел. 098-

3649212.
– коза віком 7 років (кітна), поросята віком 2 місяці по-

роди «корейська велика» в с. Ясенівка. Тел.: 2-54-74, 096-
8887882.

– робоча кобила. Тел.: 3-86-79, 067-9853776.
– робоча кобила. Тел. 097-4557841.
– робочий хороший кінь. Забезпечу доставку. Тел.: 

097-6121023, 096-6904418.
– ВАЗ-2103, 1974 р.в., синього кольору, після капре-

монту, двигун 1,6, гума (всесезонна, литі диски). Тел. 093-
4660762. 

– автомобіль «Форд-Ескорт», 1989 р.в., об’єм 1,3 л. 
Тел. 067-4295633.

– автомобіль «Волга ГАЗ-24» у відмінному стані. Тел. 
096-9399883.

– трактор Т-16 з навіскою, одновісний причіп, зап-
частини. Тел. 098-4436512.

– контейнер на ринку. Тел. 063-0238779.
– гараж у військовому містечку. Тел. 096-7697247.
– гараж (у р-ні кафе «У Пуха»). Тел. 097-4557841.
– бричка, козирок колишнього вжитку, вулики у 

відмінному стані.  Тел. 098-7881345.
– колінчатий вал новий на Т-40, муфта щеплення з 

дисками на Т-16. Тел. 2-52-17. 

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

бово. Тел.: 2-25-62, 096-3403112.
– картоплю. Ціна – 3.00 грн./кг Виїзд до продавця. 

Тел. 096-9818555.

ЗНІМУ:
– молода сім’я зніме 1- або 2-кімнатну квартиру в 

м. Городні. Тел. 098-0227175.

ЗДАМ:
– в оренду магазин в центрі. Тел.: 063-5677044, 098-

9112369.

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.

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

Продам шифер, червону цеглу, плити ПТК («пустот-
ки»), дорожні плити б/в. Тел. (096)6608004.

Городнянська районна державна 
адміністрація 

оголошує конкурс на заміщення вакантної поса-
ди державного службовця – головного спеціаліста 
відділу освіти райдержадміністрації.

Вимоги до учасників конкурсу: освіта повна вища 
відповідного професійного спрямування (педагогічна), 
досконале володіння українською мовою, вміння працю-
вати на комп`ютері, стаж роботи за фахом – 3 роки.

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

Додаткова інформація щодо основних функціональ-
них обов`язків, розміру та умов оплати праці надається 
кадровою службою.

Термін прийняття документів – протягом 30 кален-
дарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

Звертатись за адресою: м. Городня, вул. Леніна, 
10, 3-й поверх. Тел. 2-16-62.


