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Опади

Шановні зв’язківці та працівники радіо!
Щиро вітаємо вас з професійним святом!
Ви забезпечуєте населення комунікативними послугами та 

задовольняєте потреби кожного громадянина в отриманні інфор-
мації.

Завдяки вашим професійним навичкам та майстерності сьо-
годні відбуваються позитивні зміни в роботі засобів масової інфор-
мації, телекомунікацій та зв’язку. Впроваджуються нові технології, 
розширюється асортимент послуг для населення, відкриваються 
нові можливості людського спілкування.

Бажаємо всім працівникам радіо та зв’язку творчої наснаги, 
корпоративної солідарності, вдячних споживачів інформаційної 
продукції та нових досягнень.Міцного здоров’я, щастя і добробуту 
на довгі роки життя вам.

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

Шановні працівники сільського господарства 
Городнянщини! Дорогі хлібороби та сивочолі 

трударі!  
З почуттям особливої поваги прийміть вітання з нагоди Вашого 

професійного свята – Дня працівника сільського господарства!
Праця хліборобів з давніх-давен вважається основою життя су-

спільства, а хліб, як святиня, надає життєдайної сили кожному су-
щому та вселяє впевненість у завтрашньому дні.

Вашими працьовитими руками, з діда-прадіда селянською му-
дрістю і віковим досвідом живиться селянська нива.

Ваша невтомна праця і любов до землі – взірець служіння су-
спільству і державі. 

Від усієї душі бажаю Вам, трудівники села, міцного полісько-
го здоров’я, великого терпіння та невичерпного оптимізму, нехай 
втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання на радість ва-
шим рідним, на благо розквіту рідної України та піднесення доброб-
уту всього українського народу!

Нехай нива щедро колоситься, а трудові успіхи примножують-
ся!

Доземний уклін Вам, трударі землі, за працю і щедрість душі!
З глибокою повагою М.ЧЕЧЕТОВ.

Народний депутат України.

Шановні ліквідатори аварії на ЧАЕС 
всіх категорій!

21 листопада об 11.00 год. в приміщенні міської ради 
відбудуться відкриті збори ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

М. МАЛАНЧУК. 
Голова Городнянської районної 

організації ВГО  «Союз Чорнобиль України».

День села у Великому Дирчині пе-
ретворився у справжнє хліборобське 
свято. На ньому вшановували тварин-
ників і хліборобів, вручили каравай го-
сподарям полів – кращим механізато-
рам. А ще привітали піснею.

Запальні і дотепні частівки про-
співали на святі добре відомі у Вели-
кому Дирчині жителі с. Лашуків Лю-
бов Дмитрівна Будник і Марія Іванівна 
Свириденко. Їх пісня давно здружила. 
У частівках вони глузують з невдах, ле-

дарів, заробітчан, висміюють негативні 
явища.

Обидві жінки — люди роботящі. М.І. 
Свириденко з 1944 працювала в колго-
спі. Тепер вже на пенсії. Але з піснею 
не розлучається, як і з працею. Наче у 
спадок, передався її співучий голос і 
дочці Галині Грабовець, а від неї — до-
нечці Тетяні, тобто онуці Марії Іванівни 
і її чоловіка Анатолія Федоровича, який 
також закоханий у пісню.

Л.Д. Будник живе одна, її чоловік 

вже помер. Вона розраду знаходить у 
рибальстві, у тихому полюванні — зби-
ранні грибів. Цього сезону 60 літрів бі-
лих грибів заготовила на зиму. «Бо, — 
каже, — в мене двоє дочок, є внучка, а 
всім треба допомогти». А ще — у пісні.

Хочете дотепну частівку від ла-
шуківських співунь? Будь-ласка:

Лашуковская река —
Это не течение,
А роддом без мужика —
Это не лечение.
Ну, як вам? Співайте і ви.

Шановні працівники сільського господарства!
Вітаємо вас з нагоди професійного свята! 
Щиро вдячні вам за любов до землі, терпіння і витримку. Вис-

ловлюємо глибоку подяку хліборобам, механізаторам, тваринни-
кам, організаторам агропромислового виробництва району. 

Завдяки вашій наполегливій праці та вмілому господарю-
ванню досягнення в сільському господарстві стають загально-
визнаними. Виробництво якісної сільськогосподарської продукції 
сприяє підвищенню конкурентоспроможності галузі та зміцненню 
економічного потенціалу держави на світовому ринку. 

Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями ваші ниви, 
втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання. 

Бажаємо, щоб ви і ваші родини жили у сімейному затишку, 
щасті, благополуччі та здоров’ї.

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

ЗАВТРА – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

З святом вас, хлібороби і тваринники 
    – творці достатку

9 березня 2014 року сповниться 200 років з дня народ-
ження Тараса Григоровича Шевченка. До великого ювілею 
Кобзаря на Городнянщині вже почали готуватися. 4 берез-
ня наступного року планується провести творчий звіт  ко-
лективів художньої самодіяльності під девізом «Співаймо 
шану Кобзареві». Розпорядженням голови райдержад-
міністрації вже затверджено склад оргкомітету з підготов-
ки  та проведення звіту, інші заходи. Доручено виконкомам 
Вихвостівської, Конотопської, Тупичівської,Дроздовиць-
кої, Хоробицької та Поліської сільських рад забезпечити 
підготовку та участь у звітах художніх колективів цих сіл.

 Відділи культури і туризму, освіти райдержадміністра-
ції організують виставки робіт народних майстрів, худож-
ників та гуртківців.

* * *
7 листопада, в день 96-ої річниці Великої Жовтневої 

соціалістичної революції, у Городні на площі Жовтневої 
революції мітингували комуністи. Прихильників Компартії 
зібралось  майже шістдесят чоловік. Водночас із палкими 

виступами промовців учасники обурювались  вкрай злиден-
ним становищем трудящих і безробітних, критикували владу 
за неспроможність вирішувати проблеми працевлаштування 
в Городні та інші питання.

* * *
У Хоробичах минулої неділі побувала знімальна творча 

група Київської хронікально-документальної студії імені Дов-
женка. Вона готує фільм до 100-річчя з дня народження ви-
датного хірурга і вченого М.М. Амосова. Як відомо, у Хороби-
чах у 1943 році перебував пересувний військовий госпіталь, 
у якому М.М. Амосов був головним хірургом. Документалісти 
зафіксували ряд об‘єктів колишнього госпіталю та зустрілись 
з тими, хто пам‘ятає цей період.

* * *
12 листопада на всьому російсько-українському дер-

жавному кордоні митні органи  почали реалізацію заходів із 
безпеки дотримання транзиту товарів, які ввозяться на те-
риторію Митного союзу. Раніше такі нововведення  пройшли 
у Донецькій та Луганській областях. Відповідно до правил 
для оформлення вантажів та транспортних засобів, переві-
зникам у пункті пропуску необхідно буде надавати відповідні 
сертифікати для в`їзду на територію Російської Федерації.
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Давос на 
українській землі

Всесвітній економічний форум, що з року в рік прохо-
дить у швейцарському Давосі, не потребує представлення. 
Проте не всім відомо, що Давоський форум має регіональні 
засідання, висновки яких відіграють важливу роль під час 
прийняття остаточних рішень у Давосі. Тому проведення та-
кого засідання у Києві є подією знаковою, що без перебіль-
шення гратиме позитивну роль у подальшій побудові Украї-
ною динамічної та ефективної зовнішньополітичної лінії.

«Стратегічний діалог щодо майбутнього України» - під 
таким гаслом відбулося регіональне засідання Всесвітньо-
го економічного форуму у Києві. Політики, бізнесмени, гро-
мадські діячі, фінансисти та експерти обговорювали мож-
ливі сценарії подальшого розвитку нашої держави. 

Сьогодні Україну називають такою країною, яка досягла 
критичної точки повороту в економічному розвитку. Саме 
тому київські дискусії мають відіграти не останню роль у 
сценаріях розвитку глобальної економіки Всесвітнього еко-
номічного форуму, остаточні результати якого буде пред-
ставлено в січні 2014 року в Давосі-Клостерсі. Тож столич-
ний форум з легкої руки його учасників та представників 
ЗМІ отримав назву міні-Давосу. Або Давосу у мініатюрі, що 
не принижує, а навпаки, підкреслює значення форуму для 
України та глобалізованого світу змін.

Окремі експерти трактують проведення форуму у Києві 
як підтвердження Заходом власних намірів розвивати по-
тужні та тісні відносини з Україною. Також його можна пояс-
нити визнанням ролі України для світу майбутнього та того 
прогресу, що було досягнуто в останні роки.  

З іншого боку, учасники регіонального засідання Все-
світнього економічного форуму підтримали наміри України 
підписати Угоду про асоціацію з ЄС, а окремі учасники –такі, 
як посол США Джеффрі Пайєт,  переконливо запевнив пре-
су, що не мають в цьому жодних сумнівів.

Виступаючи перед почесним зібранням у рамках фору-
му, Президент України особливий наголос зробив на значу-
щих моментах подальшого шляху нашої держави. Зокрема,  
глава держави сказав наступне:

«Відбуватимуться глобальні зміни у споживанні. Насам-
перед, у країнах, яким притаманне стрімке збільшення до-
ходу на душу населення. Їхні місткі ринки впливатимуть на 
світові потоки товарів, що має пожвавити міжнародну тор-
гівлю.

Випереджаючими темпами зростатиме попит на про-
дукти харчування. Це дозволяє очікувати довгострокову 
тенденцію зростання цін на ринках продовольства, зро-
стання зацікавленості в інвестуванні в аграрну індустрію».

Дана цитата може слугувати гарною характеристикою 
подальшої економічної політики України. На сьогодні ос-
новним є створення зони вільної торгівлі з ЄС, що відкриє 
шлях для українського виробника на заможні європейські 
ринки. Передбачається, що середня ставка мит для товарів 
з Євросоюзу знизиться вдвічі: з 4,95 до 2,42 відсотка, тоді 
як середня ставка мит Євросоюзу для українських товарів 
зменшиться в 15 разів: з 7,6 до 0,5 відсотка. Основні зміни 
для 99 відсотків українських товарів, що поставляються в 
ЄС, набудуть чинності вже в перший рік дії Угоди про асо-
ціацію, ще до її ратифікації країнами - членами ЄС.

Іншим суттєвим фактором розвитку України, на думку 
Президента Віктора Януковича, є здобуття енергетичної 
незалежності. Глава держави зазначив, що нарощування 
видобутку сланцевого газу, лібералізація та розвиток євро-
пейського оптового ринку газу, розбудова нових газотранс-
портних мереж відкривають «вікно можливостей» для окре-
мих країн зменшити власну енергетичну залежність.

Загалом, за підсумками Регіонального форуму, екс-
пертні кола наголошують на тому, що сьогодні Україна має 
усі передумови для якісного руху уперед разом з європей-
ськими країнами. І швидкість такого руху повністю буде за-
лежати від взаємного розуміння сторонами того, що у ХХІ 
столітті авторитет на міжнародній арені досягається не так 
силою, як спроможністю до діалогу. Наразі Україна демон-
струє таку спроможність, долаючи перешкоди та потужний 
тиск на своєму шляху у Європу. 

Богдан МИРОНЮК. 
Журналіст.

Є старий жарт – «Осінь (зима) прийшла несподівано…». 
У зв’язку з такою несподіванкою раптом протік недобудова-
ний дах районної гімназії, і вчителям району знову почали 
затримувати заробітну плату. Класні кімнати третього по-
верху гімназії насичені вологою, а їхні стіни почали вкрива-
тися пліснявою. Вчителі ж, які майже два місяці відпрацюва-
ли без зарплати, почали енергійно звертати на себе увагу, 
зокрема з допомогою телевізійників. 

7 листопада педагоги міських і кількох сільських шкіл 
запросили представників районної виконавчої влади в учи-
тельську районної гімназії, щоб з перших вуст отримати від-
повіді на наболілі питання. На їх запрошення прибули голова 
райдержадміністрації М.Ф.Силенко, його заступники С.П.Я-
щенко та Ю.М.Гриценко і начальник відділу освіти Ю.В.Де-
нисенко. Прибули й журналісти ТРК «Україна», які відзняли 
матеріал про стан реконструкції гімназії та проблеми із ви-
платою вчительських зарплат.

Слід відмітити, що цього разу вчителі виступали органі-
зовано, без зайвої емоційності. Вони виклали суть проблем 
і намагалися отримати конкретні відповіді на свої лаконічні 
запитання.

– Перед виборами все виглядало інакше – обіцянки, 
плакати і фінансування, а тепер що? Дах тече, стіни мокрі, 
тхне сирістю і цвіллю! Чому не можна будувати влітку – коли 
сухо і тепло? Чому у нас все завжди будується під дощем та 
снігом?

– Реконструкція гімназії, зокрема будівництво нової по-
крівлі призупинені, бо не було фінансування об’єкту. Замов-
ником робіт є обласне управління капітального будівництва, 
тому питання до райдержадміністрації з цього приводу не 
зовсім коректне. Звичайно, ми намагаємося прискорити 
роботи – вже роблять поточний ремонт, невдовзі розпоч-
неться друга черга будівни-
цтва, – прокоментував ситу-
ацію М.Ф.Силенко.

У класних кімнатах, стелі 
яких протікали, вчителі вба-
чають ще й мікробіологіч-
ну проблему – відомо, що 
більшість цвільових грибів 
можуть викликати отруєн-
ня, хвороби та призводити 
до погіршення самопочуття 
і розвитку небезпечних па-
тологій. Тим більше, що во-
логість цих приміщень від-
чувається одразу. 

Та найбільше усіх хвилю-
вало питання виплати зар-
плат.На нього теж відповів 
голова райдержадміністра-
ції:

– Ситуація із осінньо-зи-
мовою затримкою вчительських зарплат щорічна і напряму 
пов’язана із плануванням і прийняттям бюджету району. 

Планові розрахунки прив’язані до затверджених індексів, а 
внести корективи у дотаційний бюджет можна тільки після 
3-го кварталу поточного року з обов’язковим затверджен-
ням на сесії районної ради. Щороку ми зменшуємо видат-
кову частину бюджету і збільшуємо його дохідність, про-
водимо оптимізацію. Однак усі ці заходи не можуть дати 
результат миттєво. Сьогодні ми вже закрили заборгованість 
по заробітній платі вчителям за вересень. Жовтень закрива-
тимемо в міру надходження коштів.

Такий стан справи не задовольнив зібрання. 
– Не наша провина, що ми живемо і працюємо у депре-

сивному районі. Ми відпрацювали свої години і вимагаємо 
зароблені гроші, яких вже сьогодні недостатньо для існу-
вання, а ще й доводиться на них чекати. Бо комунальники, 
енергетики, постачальники газу, банкіри та інші установи 
вимагають платежів щомісяця і без затримок, погрожуючи 
ростом відсотків чи нарахуванням пені, – висловили спільну 
думку педагоги.

– Ми шануємо ваші посади, -- підсумували зустріч вчи-
телі, -- але не бачимо сумлінного виконання посадових 
обов’язків як на місцях, так і перш за все у вищих владних 
структурах. Ви представляєте державу, але ми цієї держави 
не бачимо. Як ми можемо навчати дітей, виховувати у них 
наполегливість і старанність, коли вони щодня бачать таку 
безгосподарність прямо у класних кімнатах? Як нам вихову-
вати патріотизм, коли сьогодні ні ми, педагоги, ні наші вихо-
ванці-діти цій державі не потрібні?

Вчителі додали, що вони втомилися від відсутності ува-
ги до своїх проблем і віднині постійно нагадуватимуть про 
себе. У найближчих планах городнянських освітян – зустріч 
з губернатором області з участю районного керівництва.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: М.Ф.СИЛЕНКО відповідає на запитання 
учителів.

На Чернігівщині співробітники 
СБУ викрили перевізника 

нелегальних мігрантів
Сіпвробітники Управління Служби безпеки України в 

Чернігівській області викрили мешканця обласного центру, 
причетного до незаконного переправлення осіб через дер-
жавний кордон України.

13 жовтня ц.р. на території Корюківського району спів-
робітники УСБУ спільно з прикордонниками затримали гру-
пу нелегальних мігрантів з Афганістану у кількості 24 осіб, у 
тому числі 4 дитини віком до чотирьох років.

Встановлено, що на території України неподалік від дер-
жавного кордону на мігрантів уже очікував транспортний за-
сіб під керуванням місцевого мешканця, який повинен був 
супроводжувати афганців далі територією нашої держави.

30 жовтня ц.р. перевізнику нелегальних мігрантів оголо-
шено про підозру у вчиненні злочину, пердбаченого ч.3 ст. 
332 (незаконне переправлення осіб через державний кор-
дон) Кримінального кодексу України. Санкція статті перед-
бачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 9 років.

У рамках Угоди між Урядом Російської Федерації та 
Кабінетом Міністрів України про реадмісію, незаконних мі-
грантів передано до Російської Федерації.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області.

ЩОРІЧНІ  ПРОБЛЕМИ  ВЧИТЕЛІВ

13 листопада цього року розпочалась демаркація 
українсько-білоруського кордону зі встановлення прикор-
донних стовпів і винесення демаркаційної лінії на місцевість. 
Щоправда, роботи на місцевості розпочалися раніше – 1 
жовтня, на виконання міждержавних домовленостей.

Нагадаємо, що 18 червня під час офіційного візиту Пре-
зидента республіки Білорусь О.Лукашенка в Україну було 
підписано протокол про обмін Ратифікаційними грамотами 
Договору «Про Державний кордон» між Україною та Біло-
руссю, який було укладено ще 12 травня 1997 року.

Відкривали перші прикордонні стовпи 13 листопада в 
урочистій обстановці за участю міністрів закордонних справ 
України та Білорусі, начальників прикордонних служб обох 
держав, губернаторів Чернігівської та Гомельської обла-
стей.

– Демаркація кордону між Україною та Білоруссю – це 
черговий крок на шляху розвитку державності наших країн. 
Ми не претендуємо на чуже, але  не віддамо й п’яді своєї 
землі. Тому дуже важливо точно встановити межі земель 

України та Білорусі. Попереду велика робота, адже 
демаркація проляже по пересіченій місцевості, по 
руслах великих рік Дніпро та Сож, а також по не-
привітній території Радіологічного заповідника. 
Сподіваюсь, що облаштування кордону не розді-
лить наші народи, а лише сприятиме конструктив-
ній співпраці й довічній дружбі, – сказав у своєму 
виступі Міністр закордонних справ республіки Біло-
русь Володимир Макей.

– Демаркація повинна стати стимулом для при-
кордонного співробітництва, зокрема митної та 

прикордонної служб обох держав. Виділення кордону на 
місцевості не буде перепоною для пересування і взаємодії 
громадян, а спільна робота над проектом лише зміцнить 
дружбу наших народів, – підтримав свого колегу Міністр за-
кордонних справ України Леонід Кожара. 

Міністри підписали пам’ятну записку з нагоди події та 
урочисто відкрили перший пункт кордону з двома прикор-
донними стовпами. Начальники прикордонних служб Украї-
ни М.Литвин та Білорусі Л.Мальцев прикрутили до перших 
стовпів таблички з державними гербами.

Протяжність українсько-білоруського кордону стано-
вить 1100 кілометрів, з яких близько двохсот кілометрів 
– це кордон між Чернігівською та Гомельською областями. 
Для облаштування лінії кордону знадобиться близько тисячі 
прикордонних знаків і сім-вісім років кропіткої роботи.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: В.МАКЕЙ та Л.КОЖАРА урочисто відкри-
вають демаркацію кордону.

КОРДОНИ  ЗАСТОВПИЛИ

країни та Білорусі. Попереду велика робота, адже 

7 листопада минулого року 
на українсько-російському 

кордоні, що починається біля 
Монументу дружби поблизу 

Сеньківки, встановили 
перші прикордонні стовпи, 
розпочавши таким чином 

демаркацію кордону на 
місцевості. 
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17 листопада виповнюється 15 років 
з дня утворення Національної служби по-
середництва і примирення ( НСПП). Цей 
державний орган покликаний забезпечу-
вати переговорний процес і процедуру 
вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів), що виникають між найманими 
працівниками і роботодавцями. 

Потреба в даній інституції стала оче-
видною у 90-х роках, коли під впливом 
економічних негараздів (призупинення 
виробництва, невиплати заробітної плати) 
відбувалися масштабні страйки, мітинги, 
інші акції соціального протесту. Під час 
створення НСПП були враховані рекомен-
дації Міжнародної організації праці та до-
свід розвинених країн, де аналогічні служ-
би існують понад століття і формувалися 
разом із становленням економіки.

Відтоді в конструкції соціально-тру-
дових відносин ринкового зразка НСПП 
відіграє роль посередника, який, у разі ви-
никнення конфліктної ситуації, пропонує 
сторонам правовий, досудовий шлях вре-
гулювання спірних питань за столом пере-
говорів.

У Чернігівській області з січня 2001 року 
здійснює свої повноваження відокремле-
ний структурний підрозділ Національної 
служби посередництва і примирення – від-
ділення НСПП. 

У процесі діяльності було вирішено 27 
колективних трудових спорів та врегульо-
вано 68 вимог, висунутих майже 16 тися-
чами найманих працівників підприємств, 
установ та організацій. У 95% випадків 
вимоги працюючих стосувалися порушень 
законодавства про оплату праці та зобов’я-
зань колективних договорів. 

Відділення НСПП постійно здійснює 
моніторинг усіх видів протестних дій пра-
цюючих, пов’язаних з повним або част-
ковим припиненням роботи, що сприяє 

зменшенню соціальної напруги і пошуку 
взаємоприйнятих рішень. 

У взаємодії з місцевими органами ви-
конавчої влади, органами місцевого са-
моврядування та організаціями профспілок 
вдалося не допустити загострення 370-ти 
конфліктних ситуацій у трудових колекти-
вах із загальною кількістю найманих пра-
цівників - 138 тис. осіб.

Працює «гаряча» телефонна лінія від-
ділення НСПП для надання консультативної 
допомоги з питань законодавства про пра-
цю (77-62-77).

Дієву допомогу відділенню НСПП надає 
сформований на території області поза-
штатний інститут Національної служби по-
середництва і примирення. 

Результати 15-річної діяльності 
Національної служби посередництва і 
примирення на території області свідчать, 
що у взаємодії з місцевими органами 
виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, профспілками та 
роботодавцями була забезпечена певна 
стабільність соціально-трудових відносин у 
трудових колективах регіону.

Напередодні ювілейної річниці Націо-
нальної служби посередництва і примирен-
ня адресуємо теплі слова поздоровлення 
та подяки за вагомий внесок у відстою-
ванні цінностей соціальної справедливості 
працівникам місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, об’єднань профспілок і роботодавців, 
трудовим арбітрам, незалежним посеред-
никам, керівникам інформаційно-консуль-
таційних центрів НСПП у районах і містах 
області, які активно сприяють утверджен-
ню суспільного миру та злагоди.

О.КОЗАЧЕНКО.
 Заступник начальника відділення На-

ціональної служби посередництва і прими-
рення в Чернігівській області.

Засідання 
Громадської ради 

11 листопада відбулося засідання Громадської ради при 
райдержадміністрації. Його проводила заступник голови 
Громадської ради Т.В.Висоцька. 

Було розглянуто питання організації виконання завдань 
Стратегії державної політики сприяння розвитку громадян-
ського суспільства на території району та  формування пла-
ну роботи Громадської ради на 2014 рік.

План першочергових заходів щодо реалізації Стратегії 
передбачає фінансову підтримку органами влади програм 
громадських організацій. У грудні 2012 року в рамках реалі-
зації обласної Програми сприяння розвитку громадянсько-
го суспільства на 2012-2015 роки «Чернігівська громада» та 
згідно розпорядження голови облдержадміністрації «Про 
проведення конкурсу з визначення програм (проектів, за-
ходів), розроблених громадськими організаціями, на ви-
конання яких надається фінансова підтримка з обласного 
бюджету» від 14.06.2012 року № 217, реалізовано такий 
захід районною благодійною організацією «Світло Аратти». 
У нинішньому році  “Світло Аратти” також виграла міні-грант 
і буде реалізовувати проект. 

 Т.В.Висоцька запропонувала розглянути можливість 
реалізації подібної програми районного рівня та винести 
проект на розгляд сесії районної ради. 

Досить активно обговорювалося питання створення 
громадського центру для організації роботи та проведен-
ня засідань громадських організацій.   Внесено пропозицію 
звернутися з проханням до   райдержадміністрації  поспри-
яти виділенню приміщення для цього.

 О.БОЖОК.
Завідуюча сектором інформаційної діяльності 

райдержадміністрації.

На основі соціального діалогу

12 листопада в ході акції на-
родний обранець зустрівся з 
медпрацівниками і громадами 
у селах Тупичеві та Поліссі, а та-
кож у Городні. Ігор Олександро-
вич вручив кожній медустанові 
міні-аптеки для надання невід-
кладної допомоги. Комплекти лі-
ків були підібрані, виходячи з ре-
альних потреб ФАПів та лікарень. 
До їх складу увійшло близько 200 
найменувань препаратів, серед 
яких -- і дорогі кардіологічні, га-
строентерологічні та педіатрич-
ні. Це вже друга акція депутата 
на підтримку місцевої медицини: 
у минулому році на кошти Ігоря 
Рибакова були придбані велоси-
педи для сільських фельдшерів, 
а також протягом року надавали-
ся необхідні прилади – глюкоме-
три і тонометри.

МІНІАПТЕКИ  – У  КОЖЕН  ФАП
У районах 207-го виборчого округу відбулась акція «ФАПи», 

започаткована народним депутатом І.О.Рибаковим 
на підтримку місцевої медицини

– Придбані мною комплекти я передаю вам, щоб 
невідкладна допомога людям на селі була безко-
штовною, – звернувся Ігор Рибаков до медпраців-
ників і додав: – Ми вже чимало змогли зробити ра-
зом, але слід розуміти, що нам належить зробити ще 
більше.

На кожній зустрічі депутата вітали сільські голо-
ви, медпрацівники і місцеві жителі, дякували йому за 
роботу та виконані обіцянки. У знак подяки громади 
зібрали і передали І.О.Рибакову кошики з дарами 
городнянської землі. А міський голова А.І.Богдан 
подарував народному депутату авторучку і побажав 
з її допомогою створювати і підписувати закони, орі-
єнтовані на людей. Він сказав:

– Дякую Вам, як людині, за всі ті добрі справи, які 
Ви вже зробили для району та міста.  А от як депута-
та хочу попросити, щоб Ви посприяли припиненню 
політичних чвар у Верховній Раді, і щоб наш парла-
мент почав нарешті приймати такі рішення, які б по-
кращили рівень життя кожної людини. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімках: хліб-сіль від полісян; лікар О.В. 
ІГНАТЕНКО отримує міні-аптеки від І.О.РИБАКО-
ВА.

У минулий вівторок, 12 листопада, відбу-
лась вісімнадцята сесія районної ради шо-
стого скликання. Напередодні постійні комісії 
розглядали питання згідно своїх планів.

Після обрання робочих органів сесії де-
путати затвердили порядок денний, у якому 
не схвалили два питання – про використання 
прапора Європи в Городнянському районі та 
про звернення депутатів райради до Верхов-
ної Ради  України, КабМіну України щодо під-
тримки підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Депутати заслухали звіт голови район-
ної ради Г.Г. Примака про його діяльність та 
взяли до відома. У звіті голова ради проін-
формував про свою роботу, роботу постійних 
комісій, депутатів та участь у роботі асоціацій 
рад обласного та районного рівня. Було оха-
рактеризовано підсумки роботи комунальних 
підприємств ради, використання майна та 
інші питання.

Окремі депутати висловили свої критичні 
зауваження щодо роботи голови і районної 
ради, а також ряд конструктивних пропози-
цій (О.І. Верхуша, А.І. Жадченко, І.І. Бойко, 
Л.М. Якубенко) і визначили можливості щодо 
поліпшення роботи.

Було розглянуто блок бюджетних питань 
– внесено зміни до районного бюджету на 
2013 рік, затверджено звіти про виконання 
районного бюджету за 9 місяців ц.р. і про 
витрачання резервного фонду та отриманих 
позик за рахунок коштів єдиного казначейсь-
кого рахунку за 9 місяців ц.р.

Сесія також затвердила план роботи 
ради на 2014 рік, перелік закладів культури 
базової мережі району, технічну докумен-
тацію по визначенню нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки, розташованої за 

межами населених пунктів Городнянської 
міської ради , а також розглянула хід вико-
нання рішення від 27 липня 2012 року про 
надання погодження на розроблення проек-
ту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок лісового фонду в постійне користу-
вання міській раді.

Дуже прискіпливо сесія обговорювала 
запит депутата О.І. Верхуші щодо проблем, 
що виникли у зв’язку зі створенням район-
ного комунального закладу «Городнянський 
районний центр первинної медико-санітар-
ної допомоги». З цього питання інформував 
і депутат — керівник новоствореного закладу 
М.П. Назаренко. Всебічного обговорення на-
брало і питання, внесене напередодні сесії, 
— про ситуацію з ремонтом гімназії. Інфор-
мацію надали голова райдержадміністрації 
М.Ф. Силенко, начальник райфінуправління 
Л.В. Кучерявенко, зокрема щодо фінансу-
вання саме невідкладних ремонтних робіт. 
А заступник голови облдержадміністрації, 
він же депутат Городнянської районної ради 
О.М. Шанойло повідомив, що ситуація з гім-
назією в Городні відома обласному керівни-
цтву, виділено кошти з державного бюджету 
за сприяння народних депутатів. Борги вико-
навцю будуть погашені, і реконструкція даху 
гімназії буде продовжена.

Було розглянуто питання про орендні 
відносини між районною радою і райдер-
жадміністрацією. На думку групи депутатів, 
остання мусить справно відшкодовувати на-
житі борги за електроенергію і теплопоста-
чання, оскільки фінансується з державного 
бюджету. 

Сесія прийняла відповідні рішення, у яких 
врахувала пропозиції депутатів.

Сесія районної ради

СЛУЖБА 101

Застерігаємо і допомагаємо
За осінньо-зимовий період у Чернігівській області вже 

виникло 32 пожежі, внаслідок яких загинуло 7 та травмовано 
1 людину. Головними причинами трагедій є куріння у ліжку, 
найчастіше в нетверезому стані, порушення правил пожеж-
ної безпеки при монтажі та експлуатації приладів опалення, 
електрообладнання, а також недотримання заходів безпеки 
при користуванні електрообігрівачами. Найчастіше пожежі 
виникають в оселях пенсіонерів, інвалідів, безробітних, 
багатодітних і неблагополучних родин, а також осіб, які 
зловживають алкоголем. 

Це свідчить про те, що люди не усвідомлюють, 
до яких тяжких наслідків може призвести порушення 
протипожежних вимог. Тому Городнянський РВ УДСНС 
України у Чернігівській області проводить відпрацювання 
житлового сектору. Під час цього заходу відбуваються 
протипожежні інструктажі з населенням, вручаються 
відповідні пам’ятки, здійснюється огляд стану приладів 
опалення, електро– та газового господарства. У разі 
виявлення пожежонебезпечних недоліків перед органами 
місцевого самоврядування, житлово-комунальними 
організаціями ставиться питання стосовно надання 
допомоги малозабезпеченим прошаркам населення щодо 
усунення цих недоліків. 

О.ДОВБИШ.
Провідний інспектор Городнянського РВ УДСНС.  
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Вважається, що іконописання – це велика таємни-
ця спілкування Бога та іконописця, яке важко передати 
словами. Загалом можна сказати, що ікона дарується 
Богом. Мабуть, жоден народ не має стільки чудотвор-
них ікон, як український. Історія кожної з них розповідає 
про сотні і тисячі врятованих людей, які вміли молитися і 
вірити. Тому ікони використовуються при всіх важливих 
подіях родинного життя.

Кожна сім’я – як мала церква, починає свій спільний 
шлях у житті з таїнства вінчання, церковного та батьківсь-
кого благословення іконами Христа і Богородиці. Зазви-
чай для благословення молодят вибирають парні ікони 
– із зображенням Богоматері з Сином та Ісуса Христа. 
Інколи беруть одну ікону – Богоматері – Провідниці, Бо-
гоматері-Ніжності або Христа--Вседержителя. У подаль-
шому житті ці ікони стають оберегом родинного затишку. 

У багатьох виникає питання: чи можна дарувати іко-
ни, наприклад, до дня народження чи на інші свята? Свя-
щеннослужителі стверджують, що подарована від чисто-
го серця ікона приносить  удачу, добробут, благополуччя 
в родину.

На відміну від інших подарунків, які приходять в не-
придатність  і стають просто непотрібними, ікона – свя-
щенна частинка вічного, духовного, нематеріального . 
Такий подарунок стає сімейною реліквією, зберігається, 
оберігається і передається з покоління в покоління. Ікона 
пов’язує родичів невидимою ниткою, адже, дивлячись 
на неї, нащадки будуть шанувати і пам’ятати всіх своїх 
предків.

Зазвичай зображення святих дарують рідним, близь-
ким людям, родичам, коханим, хорошим знайомим, кра-
щим друзям, служителям храмів і церков, партнерам по 
бізнесу та роботі, політичним діячам.

Найчастіше ікони дарують на хрещення дитині, на 
день народження, іменини, Великдень, Різдво Христо-
ве та інші церковні свята. На хрещення дитині краще 
подарувати мірну ікону. Вона оберігатиме малюка довгі 
роки, даруватиме йому здоров’я і щастя. Якщо потрібно 
подарувати ікону конкретній людині, можна подарувати 
іменну ікону. Можна також підібрати ікону по заняттю або 
професії. Ікони, що допомагають в потребах і хворобах, 
можна дарувати без приводу -- вони допомагають у різ-
них життєвих ситуаціях, повертають сенс і радість лю-
дині, зміцнюють надію на одужання.   

І.ЄРМОЛЕНКО.
* * *

Якщо ви хочете зробити подарунок близькій, 
дорогій вам людині, ви  можете придбати ікону – 
ювелірний виріб із золота або срібла.  У  м.Городні 
в магазині „Империя украшений”, який знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, 1, ІІ поверх (приміщення 
колишнього заводу „Агат”), вам запропонують саме 
таку ікону, яка найбільше відповідатиме нагоді і ста-
не не тільки довгою пам’яттю, а й оберегом від усіх 
негараздів.  

Парасковія Митрофанівна Чехман народи-
лася і виросла у багатодітній сім’ї. Як на стар-
шу дочку, на неї з дитинства поклали обов’язки 
старшої жінки. Працювати на землі вона почала 
з 14 років – спочатку у власному господарстві, 
згодом у колгоспі. Під час війни брала участь у 
будівництві військового аеродрому у с. Малей-
ках поблизу м. Чернігова. 

Так склалося, що більшість життєвих випро-
бувань жінка винесла на тендітних жіночих пле-
чах сама. А їх трапилось чимало – голод, війна, 
повоєнна розруха. Дочку Наталію виростила і 
виводила у світ також сама.

10 листопада Парасковія Митрофанівна 
відсвяткувала поважний -- 100-річний ювілей. 
В цей урочистий день вона не залишилась сама 
– родичі, друзі і навіть представники влади при-
вітали довгожительку. 

11 листопада до невеличкої, але затишної 
сільської оселі завітали голова райдержад-
міністрації М.Ф.Силенко та голова райради 
Г.Г.Примак. Вони привітали П.М.Чехман особи-
сто, вручили жінці квіти й подарунки та переда-
ли вітання Президента України. Привітав зем-
лячку і сільський голова В.В.Гребінь.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: дочка Н.І. ПОПОВА з ма-

тір’ю-довгожителькою П.М.ЧЕХМАН.

Недарма так багато поетів і пись-
менників оспівують у своїх творах 
людину-трудівника, людину-борця, 
героя нелегкої та дуже благородної 
праці – праці у сільському господар-
стві. Зростити ниву, виплекати її, щоб 
вона потім з повною віддачею вкло-
нилася тобі своїм тугим колоссям,  
зберегти й розвивати тваринництво 
– означає берегти здоров’я й силу 
свого народу, особливо майбутнього 
покоління.

Серед таких трудівників –  і наш 
татусь Володимир Васильович  Дег-
тяренко. Багато поколінь Дегтяренків 
прославили себе своєю чесною і са-
мовідданою працею, а ми – їхні на-
щадки, пишаємось цим і намагаємось 
успадкувати найголовнішу скарбнич-
ку –  вміння бути чесним, працьови-
тим, відданим своїй справі.

Тато --  дуже непосидюча люди-
на. Він зараз на пенсії, але багато чим 
цікавиться, всюди встигає, може під-
тримати будь-яку бесіду, дасть влучну 
пораду. Розмовляти з ним -- немов 
води джерельної напитись. З’явиться 
сила  оздоровитись, розкласти все 
по поличках. Мабуть, від самої землі 
черпає татко ту свою особливу му-
дрість.

Життєвий  шлях він  розпочав від 
батьківського порогу до Київської 
сільськогосподарської академії, піс-
ля закінчення якої разом з нашою 
мамою -- Валентиною Миколаївною, 
яка теж тільки-но закінчила Київський 
інститут іноземних мов, поїхав на Тер-
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Слово про батька

нопільщину. Працював там агрономом. 
Відразу зарекомендував себе грамот-
ним фахівцем, був правою рукою голови 
колгоспу. Своєю працею,турботою про 
інших тато заслужив повагу та автори-
тет серед людей. Не дивно, що й зараз 
до нього телефонують і пишуть листів-
ки з Тернопільського краю. Переїхав-
ши до Городні, він  і тут завзято взявся 
до своєї улюбленої роботи. Працював 
агрономом  Городнянського РАПО. Крім 
вирішення професійних питань, завжди 
цікавився життям та долею людей на 
селі. Адже людський фактор – це осно-

вне в підтриманні належного порядку в 
колгоспі. До нього й досі звертаються за 
порадою – де і як краще спланувати по-
сів тієї чи іншої культури, як розподілити 
сівозміни.

Ми всі дуже пишаємось нашим та-
тусем та дідусем! Зичимо йому та всім 
працівникам сільського господарства 
міцного здоров’я, сил, бадьорості, нас-
наги й  висловлюємо подяку за їх велич-
ну працю!  

Т.МОГИЛЕВЕЦЬ.
м.Городня. 

14 ЛИСТОПАДА – ВСЕСВІТНІЙ 
ДЕНЬ БОРОТЬБИ ПРОТИ 

ДІАБЕТУ

Надмірна спрага? 
Перевірте цукор у крові!

Більше 220 мільйонів людей в усьому світі хворі на діа-
бет. В Україні проживає близько мільйона  таких хворих. У 
Городнянському районі  хворіють  630 дорослих та 2 дітей. 

Діабет – це хронічна хвороба, яка виникає в тих випадках, 
коли підшлункова залоза  не виробляє достатньо інсуліну,  
або коли організм не може ефективно використовувати ви-
роблений ним інсулін. Це призводить до підвищеного рівня 
вмісту глюкози в крові (гіперлікемії).

Для діабету першого типу (юнацький або дитячий) необ-
хідне щоденне введення інсуліну. Причина цього типу діа-
бету невідома, тому в даний час  йому не можна запобігти.

Діабет другого типу – дорослого – розвивається внаслі-
док неефективного використання організмом інсуліну. Він 
уражує 90% хворих в усьому світі,  і в значній мірі обумов-
лений надлишковою вагою тіла, відсутністю фізичної актив-
ності. Симптоми нагадують прояви діабету першого типу, 
але менш виражені. 

З часом діабет може вражати серце, кровоносні судини, 
очі, нирки, та нерви. Діабет підвищує ризик розвитку хво-
роб серця та інсульту. У поєднанні зі зниженням кровотоку 
підвищується ймовірність появи на ногах виразок і у кінце-
вому результаті ампутації кінцівок. Після 15 років хвороби  
10-12% людей стають сліпими, а у 10% розвиваються тяжкі 
порушення зору. Діабет також входить до числа основних 
причин ниркової недостатності. 

Для діагностики цукрового діабету найбільш інформа-
тивним методом є визначення глюкози в капілярній крові (з 
пальця) або венозної (з вени).

Діабет можливо запідозрити, якщо у людини: надмірна 
спрага, часте сечовиділення (особливо в нічний час),  зни-
ження маси тіла (при цукровому діабеті 1-го типу), підвище-
ний апетит, нудота, підвищена стомлюваність, судоми лит-
кових  м`язів, сухість шкіри, свербіж шкіри, нечіткість зору. 
Усе це може бути викликано підвищеним вмістом цукру в 
крові. Якщо ви підозрюєте у себе ці симптоми – зверніться 
до лікаря.

О.СЛІПЕЦЬ.
Лікар-ендокринолог районної лікарні.

100  років  на  тендітних  плечахДорогі наші трударі селянської ниви 
та ветерани селянської праці! 

Насамперед прийміть низький доземний уклін за ваш нелегкий, вис-
нажливий труд, за світанки і вечори, проведені у полі, на фермі, за кер-
мом комбайну, за терпіння і витривалість, за велику любов до землі.

Наш край з давніх давен славиться щирими і працьовитими людьми, 
їхніми натрудженими руками, які майстерно володіють таїнством виро-
щування хліба. На ланах рідної Тупичівської землі, долаючи всі труднощі, 
перед якими сьогодні стоїть сільгоспвиробник, ви натхненно і наполегли-
во продовжуєте свою святу, важливу працю.

Завдяки вашій хазяйновитості,  знанням і наполегливості живе село, 
розвивається сільське господарство.  Ваші натрудженіі руки, природна 
мудрість, ваше серце і багатий досвід живлять українську ниву, стверджу-
ючи істину: якщо є урожай, то у народі мир і спокій.

Селянська праця завжди вважалась однією з найтяжчих, тож і люди, 
пов’язані з нею, відзначаються витривалістю, відповідальністю, терпін-
ням, відданістю землі та умінням на ній працювати. 

 Хай же кожного року для вас добрими будуть засіви, рясними – схо-
ди, щедрими – ужинки! Хай щедро колоситься добром ваша хата, хай 
буде світло у ній від посмішок, радості та щастя. Нехай здоров’я буде 
вашим надійним супутником у житті, а добробут і злагода назавжди посе-
ляться у ваших родинах. Хай щедрою буде до вас рідна земля, високою і 
світлою - зоря хліборобської долі!

 З повагою та шаною дирекція СТОВ „Тупичівське”.

Шановні працівники і ветерани сільського 
господарства!

Сердечно вітаємо вас із професійним святом -- Днем працівника 
сільського господарства, який увінчує напружений, сповнений клопо-
тами хліборобський рік! Саме він переконливо доводить спроможність і 
вміння трудівників села гідно виходити із складних, часто непередбачу-
ваних ситуацій. 

Ваша звитяжна хліборобська праця визнається у державі і світі, весь 
народ складає шану мозолястим рукам селян, які знають справжню ціну 
хлібу!

Хай же щедрою буде нива вашої долі, багатими – врожаї, хай коло-
сяться плани та надії і приносять щедрі, результативні плоди на благо 
всього українського народу!

Світла, щастя і добра вам! На довгі-довгі, щедрі на здоров’я літа.
Райком профспілки працівників АПК України, управління агро-

промислового розвитку райдержадміністрації. 

Шановні працівники СВК „Зоря”, пенсіонери 
і всі, хто має почесне звання     трудівника 

сільськогосподарської ниви!
День працівника сільського господарства –свято, що об’єднує усіх, 

хто живе і працює на селі, вирощує хліб і овочі, постачає на прилавки м’я-
со, молоко, інші продукти.

У кожному домі, кожній сім’ї щодня вінчає стіл паляниця із золота 
зерна, сонця і ниви. У ній – праця ваших натруджених, славних, робочих 
хліборобських рук. За це – невимовна наша вдячність вам  та  вашому 
щоденному подвигу сільського трударя.

Нехай же по життю вас завжди супроводжує щира людська вдячність, 
хай доля дарує здоров’я і силу, хай ваші домівки колосяться добробутом і 
миром, а ваша благословенна праця приносить вам радість.

Довгих і славних вам років, миру і злагоди у родинах, сонця, щастя, 
тепла і Божої допомоги у щоденній праці!

Керівництво СВК „Зоря”.

Вітаємо з професійним святом працівників  
ПП „Городнянські аграрні інвестиції”! 

Всім відомо, як нелегко сьогодні працювати на землі. Але ця праця 
саме тому і почесна та шанована у народі, бопрацівники сільського го-
сподарства щодня руками і розумом, серцем і душею долучаються до 
важливих аграрних справ. Це свято – свято визнання справжніх госпо-
дарів землі. Адже Україна живе і працює завдяки невтомним трудівникам, 
які постійно дбають про її щедро засіяні ниви.

Тож прийміть щирі вітання з нагоди свята і невимовну подяку вашим 
рукам, які знають справжню ціну хлібу.

Щастя вам, здоров’я,  нових успіхів у дуже потрібній селянській праці 
по формуванню продовольчого достатку для людей України і нашого рід-
ного Городнянського краю як її унікальної перлини.

Гараздів вам, добра, благополуччя і благословення Всевишнього!
Керівництво ПП „Городнянські аграрні інвестиції”.

Коли і навіщо дарують ікони?
ВІДОМЕ – НЕВІДОМЕ
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Дванадцять років працює Фонд соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та 
профзахворювань України, на спеціалістів якого покладене 
одне з найважливіших і відповідальних завдань – державна 
підтримка і соціальний захист, охорона життя і здоров'я 
громадян в процесі їх трудової діяльності. І не на словах, 
а на ділі це відчули громадяни, які втратили (частково або 
повністю) працездатність. Це потерпілі на виробництві, ін-
валіди трудового каліцтва та члени їх сімей, які втратили 
годувальника. Держава за допомогою Фонду гарантує 
своєчасну та в повному обсязі компенсацію шкоди, 
заподіяної працівникові внаслідок ушкодження здоров'я.

У своєму виступі на засіданні Комітету Верховної Ради 
України з питань соціальної політики та праці директор 
виконавчої дирекції Фонду Валерій Акопян зазначив, 
що сьогодні в суспільстві складається 
одностороннє уявлення про Фонд  як 
установу, яка переймається вирішенням 
проблем тільки шахтарів-інвалідів. 
Насправді Фонд є державною фінансовою 
структурою, яка реально забезпечує 
соціальний захист усіх громадян України, 
які перебувають у офіційних трудових 
відносинах.

Відділення виконавчої дирекції 
Фонду у  Городнянському районі у складі 
6 працівників здійснює статутні функції 
щодо соціального захисту, охорони життя 
та здоров'я громадян у процесі їх трудової 
діяльності на території  Городнянського та 
Щорського  районів Чернігівської області. 
Можна з впевненістю сказати, що значні 
досягнення в роботі – це заслуга всіх 
працівників відділення, і насамперед тих, 
хто працює у Фонді з першого дня його 
створення – головного бухгалтера Л.П. 
Реутської та головного спеціаліста по роботі 
з роботодавцями З.В. Левківської .

Проведення страхових виплат залежать 
від коштів, що надходять від сплати єди-
ного внеску страхувальниками. З початку 
діяльності відділення на рахунок Фонду 
надійшло 8540,6 тис. грн.,  за 9  місяців  
2013 р. -- 846 тис. грн.  На  даний час в 
Єдиному державному реєстрі соціального 
страхування по Городнянському відділенню знаходиться на 
обліку 1257 страхувальників, в тому числі 649   юридичних та 
608  фізичних осіб.

У відділенні виконавчої дирекції Фонду в Городнянському 
районі станом на 01.10.2013 року знаходиться на обліку 326 
особових справ потерпілих, отримують страхові виплати 
157 осіб. Серед них з трудовим каліцтвом --130  осіб, з 
професійним захворюванням -- 27 осіб, утриманці – 9 
осіб. Усі вони в повному обсязі отримують належні страхові 
виплати, а також відшкодування на медичну і соціальну 
реабілітацію.

За 2001-2012 роки відділенням виконавчої дирекції 
Фонду проведено страхових виплат на відшкодування 

шкоди потерпілим на виробництві (членам їх сімей ) на суму 
7288,4 тис. грн. За 9 місяців 2013 року загальна сума склала 
793,6 тис. грн., в тому числі: щомісячних страхових виплат 
виплачено на суму 708,3 тис. грн., одноразової допомоги 
при стійкій втраті працездатності – 37,4 тис. грн., витрат 
на медико-соціальні послуги – 81,7 тис. грн., зокрема, на 
санаторно-курортне лікування – 7,7 тис. грн., протезування 
– 29,8 тис. грн., на придбання лікарських засобів – 0,8 тис. 
грн. Середньомісячний розмір страхової виплати на одного 
потерпілого (члена його сім'ї) має стабільну тенденцію до 
зростання. 

Велика увага приділяється створенню належних умов для 
забезпечення медико-соціальної реабілітації, відновлення 
здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві. На 
обліку у відділенні знаходяться 14 потерпілих, яким МСЕК 

визначила потребу у санаторно-курортному лікуванні. Цим 
особам воно надається в повному обсязі згідно чинного 
законодавства. Всіх потерпілих, потреба яких встановлена 
рішенням МСЕК, забезпечено протезно-ортопедичними 
виробами,  4 інваліди безкоштовно отримали автомобілі 
«Славута» з ручним керуванням.

Одним із головних напрямків роботи відділення є 
проведення профілактичних заходів, спрямованих на 
усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, 
запобігання нещасним випадкам на виробництві, професій-
ним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю 
застрахованих, спричинених умовами праці. Як відомо, 
профілактика нещасних випадків та профзахворювань є 

невід'ємною частиною комплексу заходів, спрямованих на 
захист людини праці, тому партнером Фонду у цих питаннях 
має бути роботодавець і власник підприємства.

На підприємствах району за 2001-2012 роки 
зареєстровано більше 70 страхових нещасних випадків, 
пов'язаних з виробництвом. За 10 місяців 2013 року стався 
лише 1 нещасний  випадок, який визнано страховим. У 2012 
році пройшли навчання та підвищення рівня знань з охорони 
праці за рахунок коштів Фонду 25  чоловік, таку ж кількість 
спеціалістів заплановано навчити і в 2013 році. Страховий 
експерт з охорони  праці відділення виконавчої дирекції 
Фонду тісно співпрацює з органами територіального 
управління Держгірпромнагляду у  Чернігівській області, 
профспілками, органами місцевого самоврядування. 
Форми цієї взаємодії різноманітні: наради та семінари, 

засідання «круглих столів», за матеріалами 
яких виносяться відповідні спільні рішення, 
приймаються звернення до місцевих органів 
виконавчої влади, роботодавців, керівників 
підприємств середнього та малого бізнесу.

Директор виконавчої дирекції Фонду 
Валерій Акопян відмітив так: «Одним із 
найважливіших шляхів зменшення рівня 
виробничого травматизму є об'єднання зусиль 
в цьому напрямі всіх зацікавлених сторін. Лише 
спільно можна забезпечити збереження життя 
та працездатності громадян на європейському 
рівні».

 Фахівці відділення не тільки забезпечують 
своєчасне нарахування та надходження 
страхових виплат потерпілим, а й цікавляться 
їхнім життям, постійно відвідують потерпілих 
за місцем проживання, надають роз'яснення 
про нарахування страхових виплат, індексацію, 
санаторно-курортне лікування, протезування 
та інше, постійно ведуть роботу в напрямі 
залучення інвалідів до активного суспільного 
життя, співпрацюють з іншими установами 
соціальної спрямованості,  координуючи з ними 
страхову діяльність.

Працівники відділення виконавчої дирекції 
Фонду докладають максимум зусиль для того, 
щоб інваліди та постраждалі на виробництві 

не втратили віру в те, що Фонд не покине їх в скрутному 
становищі. Підтвердженням того, що ми йдемо правильним 
шляхом, є подяки від інвалідів та постраждалих, в яких 
вони висловлюють слова вдячності за надану їм допомогу, 
приділену увагу та не втрачену надію.

В.БЛИННИК.
Начальник відділення виконавчої дирекції Фонду 

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

Городнянському районі.
На знімку: колектив Городнянського відділення 

дирекції Фонду.

ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  М.М. АМОСОВА

ПРОЙШЛИ НЕЩОДАВНО 
ГУРТКІВЦІ ХОРОБИЧІВСЬКОЇ 

ШКОЛИ

Скільки років минуло з часів Великої 
Вітчизняної війни, а ми й досі не можемо 
забути про ті героїчні події, про людей, які 
до останнього захищали і боронили свій 
край. Здається, що час ніколи не загоїть 
рани, які залишилися після війни.

Багато подій були б і досі не знани-
ми, та, дякуючи роботі пошукового за-
гону і людині, яка керує всією роботою, 
ми дізналися про партизанські загони та 
підпільників, які захищали наш поліський 
край.

У Хоробицькій школі вже багато років 
існує туристсько-краєзнавчий гурток під 
керівництвом Миколи Євтихієвича Короб-
ка — людини з надзвичайним ентузіаз-
мом і невичерпною енергією. Гуртківці із 
небуття повернули долі багатьох людей, 
загублених та скалічених роками війни. 
До 100-річчя видатної людини, таланови-
того хірурга, науковця М.М. Амосова гурт-
ківці вирішили знайти більш детальну ін-
формацію про його пересувний польовий 
шпиталь, який розташовувався у Хороби-
чах в 1943 році. Вони опрацювали багато 
архівного матеріалу, документів, зустрі-
чались у селі з очевидцями тих подій. Але 
хотілося пройти тим самим шляхом, яким 
ішли солдати і лікарі військового шпита-

лю, доторкнутися серцем до тих героїч-
них подій 70-річної давнини і віддати шану 
воїнам-лікарям, які рятували життя людей 
— захисників нашої країни.

Одразу ж після визволення Хоробичів 
у вересні 1943 року у селі розмістився 
польовий військовий шпиталь, куди при-
возили з фронту поранених радянських 
бійців. Головним лікарем у ньому був тоді 
ще маловідомий М.М. Амосов, який через 
багато років став видатним хірургом, ака-
деміком АН УРСР, директором Інституту 
серцево-судинної хірургії, де повернув до 
життя десятки тисяч хворих.

У госпіталі у Хоробичах М.М. Амосов 
здійснив сотні складних операцій у по-
льових умовах, відкрив ряд нових методів 
лікування. Про це він написав докумен-
тальну повість «ППГ-2266», яка була на-
друкована в журналі «Наука и жизнь» і в 
1975 році вийшла окремою книжкою.

Жителі Хоробичів до останніх днів 
життя видатного лікаря підтримували з 
ним дружні зв‘язки, відвідували його в 
Києві. У шкільному музеї є окремий стенд 
про М.М. Амосова, тут представлено його 
речі, подаровані музею. У селі відкрито 
пам‘ятник загиблим односельчанам та 
померлим у госпіталі.

Рятівними шляхами військового хірурга
З 4 по 26 листопада 1943 року М.М. Амосов 

тут провів дуже багато хірургічних операцій.
Потім 27 листопада 1943 року шпиталь пе-

реїхав в містечко Буда-Кошельова, що в Біло-
русії. Наш пошуковий загін вирішив побувати 
там. І ось одного серпневого ранку учні разом 
зі своїм керівником, а також з Василем Мака-
ровичем Тимошенком – нашим другом, який 
допоміг матеріально, вирушили у подорож.

Від Хоробицької школи на автівці доїхали 
до контрольно-пропускного пункту в с. Дере-
винах, а потім перетнули прикордонний пункт 
сусідньої країни. Ось вона — дружня Білорусь, 
її дивовижні краєвиди, такі ж берізки і клени, 
як і на Україні. Учнів вразили чистенькі узбіччя 
доріг та й самі дороги. На полях працюють но-
венькі трактори, зернові комбайни, на пасови-
щах – літні табори з доїльними установками. 
Зупинки чистенькі, на узбіччі макети казкових 
героїв. Навіть важко уявити, що цими дорога-
ми у 1941-1943 роках проходила війна.

Побувши у Буда-Кошельовій, ми відшукали 
приміщення колишньої школи, куди 28 листо-
пада 1943 року прибув пересувний військовий 
шпиталь Миколи Амосова. На даний час в цьо-
му приміщенні знаходиться районний центр 

творчості дітей та молоді. Нас зустріла дирек-
тор цього центру Ніна В‘ячеславівна Ананич зі 
своїми колегами. Люди ці привітні і щирі, вони 
розповіли нам, що дійсно після Хоробич шпи-
таль переїхав до їхнього містечка. А в районній 
бібліотеці з літопису Будо-Кошельовського 
району дізналися нові дані про діяльність ви-
датного лікаря. Побували також на меморіаль-
ному кладовищі загиблим воїнам, які визво-
ляли район, вшанували хвилиною мовчання 
пам‘ять про них. Ця подорож зробила учнів 
серйознішими. Кожен з них наче подорослі-
шав. Життя людини, видатного хірурга, вче-
ного стало для них взірцем високого служіння 
своїй справі, благородному покликанню ряту-
вати людей від смерті. Адже Микола Миколай-
ович Амосов — це видатна людина, людина- 
епоха.

Г. ПАНФІЛОВА.
Організатор позакласної роботи 

Хоробичівської школи.
На знімках: м. Буда-Кошельова. Примі-

щення, в якому в 1943-44 р.р. перебував 
військовий госпіталь М.М. Амосова; ме-
моріальне кладовище у м. Буда-Коше-
льовій.

Захищаємо і підтримуємоЯК СПРАВИ, 
СОЦСТРАХ?



З 20 по 27 жовтня Городнянським райвідділом внутріш-
ніх справ розкрито чотири кримінальні правопорушення -- 
одне  при здійсненні операцій з металобрухтом, два факти 
незаконної порубки лісу та один факт шахрайства. 

Співробітниками ВДАІ за управління автотранспортом у 
стані алкогольного сп’яніння затримано 4 водії та складено 
10 протоколів за порушення правил безпеки дорожнього 
руху.

За порушення громадського порядку складено 19 ад-
міністративних протоколів, з них 13 -- за розпиття алкоголь-
них напоїв у громадських місцях, 3 -- за куріння в заборо-

нених місцях, 1-- за дрібне хуліганство та 2 -- за вчинення  
насильства в сім’ї.

Також було складено один протокол за ст.176 КУпАП (ви-
готовлення та зберігання самогону) і сім -- за ст.177 КУпАП 
(придбання самогону). 

* * *
10 листопада 2013 року Україна відзначала День вшану-

вання пенсіонерів та ветеранів органів внутрішніх справ, які 
зробили вагомий внесок у справу боротьби зі злочинністю, 
зміцнення правопорядку, захисту конституційних прав і сво-
бод громадян та виховання молодих кадрів органів внутріш-

ніх справ.
З цієї нагоди наші співробітники навідались до ко-

лишніх працівників МВС, які є ветеранами Великої Віт-
чизняної війни, а саме до мешканця с.Тупичева В. С. 
Велігорського та до жителя с. Бурівки П. О. Барбухи. 

В. С. Велігорському вже 80 років. Він --  інвалід 
війни, має поранення, отримане під час бойових дій. 
Служив у пожежній частині с. Тупичів. П.О.Барабуха 
на рік старший. Він -- теж учасник бойових дій, майже 
весь період служби перебував на посаді дільничного 
інспектора міліції. Цікаво було поспілкуватися з вете-
ранами, почути їхні спогади про нелегкі часи, після-
воєнний період. В свою чергу ветерани розпитували 
про службу в органах міліції у нинішній час. Зустріч 
виявилась цікавою та пізнавальною для наших спів-
робітників. 

С.ВАТОЛІН.
Т. в. о.  начальника Городнянського РВ УМВС. 

На знімку: дільничний В.ГОРБАТЕНКО, В.ВЕЛІ-
ГОРСЬКИЙ та слідчий Ю.ПАРХОМЕНКО.    
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:

– 1-кімнатна квартира у військовому містечку. Тел. 
096-7046467.

– 2-кімнатна квартира у військовому містечку. Тел.: 
2-12-10, 093-4178832.

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

– будинок в с. Деревини. Є газ, колодязь, надвірні бу-
дівлі, город. Торг. Тел. 067-1246810.

– будинок з газом по вул. Щорса, 53. Земля 19 соток. 
Ціна договірна. Тел. 096-6444907.

– будинок  47 кв.м., по вул. Леніна, 88. Є газ, вода,  3 
кімнати, газове опалення, водопровід, ванна,  меблі, піч, 
госпбудівлі, 10 соток городу, озеро на городі. Тел. 063-
5946673.

– або здам будинок по вул. Пролетарській. Тел.: 096-
3622797, 2-38-89.

– будинок по вул. Шевченка з ремонтом. Тел. 067-
3334536.

– контейнер на ринку. Тел. 068-0859992.
– приміщення під комерцію. Тел. 097-1334939.
– тільна телиця. Тел. 098-4414216.
– телиця, (отел у січні), корова віком 10 років. Тел.: 093-

4326099, 096-7066109.
– телиця. Тел. 093-0378848.
– корова (сименталка). Тел. 063-8792874.
– корова. Ціна – 6000 грн. Тел. 096-2910790.
– тільна корова. Тел. 068-0930157.
– тільна корова віком 8 років в с.Тупичів. Тел.: 3-54-04, 

098-9152094.
– робочий кінь віком 12 років; віз, збруя. Ціна – 10 тис. 

грн. Торг. Тел.: 098-9152016, 3-55-19.
– робоча кобила. Тел. 098-4414027.
– робоча, спокійна кобила. Тел. 3-32-46.
– цегла червона, біла, бій цегли, балки, крокви, опа-

лубка, шлакоблок, шифер, дрова рубані та сухі. Тел. 
097-1137689.

– червона цегла колишнього вжитку. Тел.: 2-20-14, 098-
6069232. 

– деревообробний верстат «Рейсмус», дошка стру-
гана для підлоги, брус, 4 балки – 10 м., цегла силікат-
на. Тел. 093-4608644.

– дрібна картопля. Тел. 2-51-93.

– ВАЗ-21099, 1991 р. в. Ціна договірна. Тел. 096-
2237611. 

– ВАЗ-2103, 1981 р.в., після капремонту. Ціна договір-
на. Тел.: 098-4261885, 093-4617280.

– ВАЗ-21011 по запчастинах, Москвич – 412. Тел.: 
097-4868282, 096-0663386.

– ВАЗ-2108, 1988 р.в., у гарному стані. Тел. 096-
9000856.

– ВАЗ-2101. Тел. 2-20-14, 098-6069232.
– трактор «Синтай 220», 2010 р.в. Тел. 096-1283808.
– трактор МТЗ, причіп 2 ПТС-4, 1 ПТС-2, диски. Тел. 

097-6245566. 
– гній. Можлива доставка. Тел. 096-4800472.
– меблі нові фабричні: м’які куточки, кутові дивани 

(пружина), крісла-ліжка,  крісла, кухонні м’які куточки, 
стіл+4 табуретки, дивани-ліжка (пружина), дивани-ма-
лютки, тумби під телевізор, кухонні тумби, шафи, 
підставки для квітів, комоди, журнальні столики, 
стіл-книжка, шафи-купе, комп’ютерні столи, комп’ю-
терні стільці, приліжкові тумби, ліжка 1-спальні, ліжка 
2-спальні, матраци пружинні, трюмо, трильяжі.  Кор-
пусні меблі: стінки, дитячі, кухні, вітальні. М’які меблі 
на замовлення, великий асортимент тканин в наявності 
і на замовлення.  Дитячі коляски (зимово-літні). Холо-
дильники та газові плити колишнього вжитку. Склад 
меблів знаходиться на території поліклініки. Тел.: 2-41-
66, 096-0637317, 096-1730943, 063-2268713. Дзвонити з 
9.00 до 17.00.

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

во. Тел.: 2-25-62, 096-3403112.
– автопричіп. Тел.: 2-20-14, 098-6069232.
– маховик МТЗ під стартер. Тел. 067-3185544.

Загублено гаманець з документами на ім’я Ларченко 
Марини Вадимівни. Тел. 097-8926065.

Загублене пенсійне посвідчення серії ПВ-5 № 007863, 
видане на ім’я Махового Сергія Пилиповича, ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМ. 

ПОСЛУГИ:
– ремонт холодильників, морозильних камер і ко-

ндиціонерів на дому. Якість. Гарантія. Тел.: 066-0704469, 
096-7037148 (Дмитро).

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
Непоправне горе увірвалося у нашу сім’ю.  2 листопада помер 

наш син і брат Бондар Володимир Михайлович. 
Висловлюємо глибоку вдячність всім, хто підтримав нас у важкі 

хвилини: родичам, сусідам, друзям, однокласникам, вчителям, ри-
туальній службі  Мокрія П.М. 

Хай Господь Бог оберігає вас від горя і біди.
Родина покійного. 

* * *
6 листопада пішов з життя наш дорогий Крумкач Олександр 

Олександрович. Щиро дякуємо сусідам Чугаям, Лосям, Турчинам, 
всім родичам, кумам, колегам по роботі загальноосвітньої школи-ін-
тернат.

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

Педагогічний колектив, працівники та учні Куликівської 
школи висловлюють глибоке співчуття директору школи Ло-
боді О.М., вчителям Лободі С.М. та Лободі С.В. з приводу 
непоправної втрати – смерті батька, свекра, дідуся

ЛОБОДИ Михайла Олександровича. 

Колектив Лемешівської школи, випускники 1996 року 
випуску та їхні батьки висловлюють щире співчуття колиш-
ній вчительці Бондар Р.М. з приводу тяжкої і непоправної 
втрати –  передчасної смерті сина

ВОЛОДИМИРА. 

Педагогічний колектив колишньої Хотівлянської школи 
глибоко сумує з приводу смерті вчительки-пенсіонерки 

КРУТІ Тетяни Юхимівни
і висловлює  щире співчуття її рідним і близьким. 

Педагогічний колектив та працівники Бурівської школи 
глибоко сумують з приводу передчасної смерті працівника 
школи 

ЯНЧЕНКА Василя Миколайовича
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.

Педагогічний колектив Макишинської школи висловлює 
глибоке співчуття техпрацівниці школи Книр Н.М. з приводу 
передчасної смерті чоловіка

КНИРА Леоніда Васильовича. 

Куплю хутро диких тварин та кролів.
Тел.: (098)8749906, (068)2358561.

Продам трактор «ЮМЗ»; комбайн «Анна»; 2 косарки; сівалку; 
лущильник дисковий; запчастини на Т-25. Т.(097)8094038.

Продам автомобіль «Нива-Тайга» у гарному стані, 
1999 р.в. Тел. (097)7456145.

Продам трактор «Т-25» з інвентарем. 
Тел.: (097)3233882, (097)5993486.

20 листопада – 40 днів світлої пам’яті 
нашого любого чоловіка, батька, 

дідуся
НАДТОЧІЯ Леоніда Леонідовича

15.02.1959 р. – 12.10.2013 р.
Боль утраты для нас не померкла,
В наших мыслях всегда ты живой.
Мало Бог тебе жизни отмерил,
Вечная память о тебе, наш родной.

Сумуючі: дружина, діти.  

Нет горя страшнее, нет боли сильнее,
Чем раньше себя хоронить сыновей…

10 листопада – 9 днів світлої пам’яті 
дорогого сина і брата 

БОНДАРЯ 
Володимира Михайловича

05.12.1979 р. – 02.11.2013 р.
Ушел… И кровоточит  душу рана,
И до сих пор тревожит душу нам беда.
Смириться с этим горем невозможно, 
Ушел не на минуту – навсегда…

Сумуючі: мама, сестра з сім’єю. 

16 листопада – 40 днів світлої 
пам’яті нашої дорогої донечки і 

сестрички 
СТОРОЖЕНКО (Якуш) 

Анжели Олександрівни
04.03.1989 р. – 08.10.2013 р.

40 дней нет спасенья от боли,
40 дней, как тебя рядом нет.
Счастье наше уже на приколе
И не радует солнышка свет.
40 дней, как не слышится смех твой,
40 дней мир не видно от слез...
Все, что было прекрасной мечтою,
Ты с собою, родная, унесла.
40 дней наших горьких страданий,
40 дней просто хочется выть.
Жизнь течет теперь без ожиданья,
И нам вряд ли что в ней изменить.
Ненаглядная, любимая, нежная.
Твои глаза ночами нам снятся,
Пусть душе твоей, в небо ушедшей,
Врата рая легко отворятся.
Догорит прощальная свеча
И глаза наполнятся слезами,
И не поверить в то, что ты не с нами.
Все, кто забыл, – вспомните,
Кто помнит – помяните. 

Вічно сумуючі: тато, мама, чоловік, брат зі своєю 
сім’єю. 

16 листопада – 40 днів світлої 
пам’яті нашої дорогої внучечки,  пле-

мінниці, сестрички 
СТОРОЖЕНКО (Якуш) 

Анжели Олександрівни
04.03.1989 р. – 08.10.2013 р.

Из жизни ты ушла мгновенно,
А боль оставила 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.
Вечная и светлая память, а душе 

твоей – вечный покой.
Сумуючі сім’ї: Якуш, Якуш, 

Бурцеви, Акрент. 

14 листопада минає 9 днів світлої 
пам’яті

КРУМКАЧА 
Олександра Олександровича
20.04.1963 р. – 06.11.2013 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 вой-
дешь в родной дом.

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.
У вічній скорботі: дружина, син, мати, рідні та близькі. 

12 листопада – 40 днів світлої 
пам’яті
нашої мами

ЗЕНІНОЇ  Зої Климентіївни
17.12.1927 р. – 04.10.2013 р.

Ушла…
И кровоточит  душу рана,
И до сих пор тревожит душу нам беда.
Смириться с этим горем невозможно,
Ушла не на минуту – навсегда.

Сумуючі рідні та близькі.

СЛУЖБА 102 Тиждень райвідділу

Міністерство перевіряє стан освіти
У районі, як і по всій країні,  розпочався моніторинг знань шко-

лярів, який проводить Міністерство науки і освіти України спільно з 
Національною академією педагогічних наук України.

Цього року моніторинг буде здійснюватися у 5-10 класах всіх за-
гальноосвітніх навчальних закладів у формі контрольних робіт. Учні 
5-х класів будуть писати  тестові тексти з п`яти навчальних предме-
тів. Десятикласникам доведеться написати 12 контрольних робіт. На 
виконання тестів відведено 45 хвилин. Для цього учні заповнюють 
анкету, також передбачена анкета і для вчителів. На сайтах названих  
установ у день проведення моніторингу передбачається розміщен-
ня правильних відповідей. Вчителі у цей же день мають перевірити 
завдання і визначити рівень досягнень учнів. 

Моніторинг є  значним додатковим навантаженням як на вчите-
лів, так і на учнів. 



Поздравляем нашу мамочку, бабушку Татьяну Григорьев-
ну ДУБРОВСКУЮ, которая 15 ноября отметила свое 60-ле-
тие!

Мамуля, с 
юбилеем

Тебя от всей 
души!

И пусть мы 
повзрослели,

К тебе всегда 
спешим.

Тебе, наша 
родная,

С п а с и б о 
говорим.

За то, что ты 
такая,

Судьбу благо-
дарим!

Мамуля, дорогая,
Будь счастлива всегда!
Здоровой будь, родная,
На долгие года!

С любовью: муж, сын, дочь, зять и внуки. 
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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.

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.

КУПЛЮ за високими цінами: корів, коней, биків. 
Доріз цілодобово. Тел.: 068-5357253, 098-7411833.

ПРОДАМ КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК. 
Без посередників. Доступні ціни. 

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

ОАО «Коминтерн» 
приглашает на работу швей 4-5 разряда. 

Помимо возможности заработать хорошие деньги, вас 
приятно удивит культурно-массовая и спортивно-оздоро-
вительная жизнь на предприятии. Имеется свой здравпункт, 
где вы можете воспользоваться услугами физиотерапевти-
ческого, зубоврачебного, процедурного, гинекологического 
кабинетов. Общественное питание работников обеспечено 
столовой за безналичный расчет. Одиноким предоставляет-
ся благоустроенное общежитие с минимальной стоимостью 
проживания, которое расположено недалеко от организации.

Будем рады видеть вас по адресу:
Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Интернацио-

нальная,5. Отдел кадров: (0232) 74-94-66.

13 листопада відсвяткував свій ювілей найкращий син та 
брат Федір Леонідович ФІЛОН. 

Бажаємо тобі здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Щоб здоров’я було, щоб жив – не тужив.
Ти найбільшого щастя в житті заслужив.
Ми дякуєм Богу, що ти у нас є,
Хай сили й здоров’я Господь додає.
Хай Мати Пречиста тебе оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає!

З любов’ю: рідні. 

13 листопада відсвяткував свій 
ювілейний день народження дорогий чо-
ловік, батько та син Федір Леонідович 
ФІЛОН з с. Тупичів.

Нехай твої дороги стеляться крилато,
І будуть чисті, рівні, як струна.
А добро не оминає хату,
Як не обминає світ весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує багато щасливих літ!

Хай Матір Божа оберігає від тривог,
А многії літа дарує Господь Бог.

З любов’ю: дружина, доньки та батько. 

17 листопада святкуватиме свій 65-річний ювілей наша 
дорога мама, дружина, теща і бабуся Зінаїда Миколаївна 
ТЕСЛЕНКО з с. Картовецьке. 

Матусю – голубко, веселко єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина!
Бо Ви для нас ніжна і лагідна мати.
І кращої в світі нам годі шукати. 
Спасибі, рідненька, за ласку і ніжність,
За добрії руки і Вашу привітність,
За світлий Ваш розум і лагідні очі,
І біля колиски недоспані ночі.
Схиляємося низько усі ми в поклоні,
Цілуємо ніжно ми рідні долоні.

З любов‘ю: доньки, син, невістка, зяті і онуки. 

13 листопада відсвяткувала свій день народження Світ-
лана Федорівна МАСЛЯНА з с. Смичин. 

Від усієї душі вітає її з цим святом колектив Городнян-
ської житлово-експлуатаційної дільниці.

Пусть годы летят за годами –
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем беды прости.
Пусть тревоги и обиды забудутся,
Будут в доме покой и уют,
Пусть мечты и желания сбудутся,
И внучата скучать не дадут!

Городнянська РО Всеукраїнської громадської організа-
ції інвалідів «Союз, Чорнобиль України» вітає з 60-річчям 
ліквідатора аварії на ЧАЕС Сергія Івановича ПРИЩЕПУ, яке 
він відзначатиме 17 листопада.

60 – немало, 60 – немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

22 ноября, в пятницу, в 14.00 в актовом зале горсо-
вета состоится общее собрание садоводов товарище-
ства «Чибриж».

Правление. 

КОПІЦЕНТР     надає послуги:
набір та друк тексту;
кольоровий друк, ксерокопія;
фото на документи;
сканування, оцифровка відеокасет;
послуги електронної пошти.
М. Городня, вул. Чорновуса, 4.
Тел. 096-0631389.

Юрист. Спадкові, сімейні, земельні, 
податкові справи. Судовий захист. 

Тел.: 099-0123038, 093-8735193.

Увага! Закуповуємо дорого:
гарбузове насіння до 20 грн./кг, волоське (біле) – 10 

грн./кг, квасолю до 12 грн./кг, горіхи 5 грн./кг, шкірки кро-
ля до 10 грн./шт. Тел. 096-8139181.

19 листопада святкуватиме свій день народження доро-
га донька, лагідна матуся і теща, кохана дружина, сестричка, 
любляча хрещена тітка і сваха Людмила Федорівна КУЛАЖ-
КО.

Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты ласкала нас и понимала,
Мы за все тебе спасибо говорим!
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!
В минуты трудные ты нам на помощь шла,
От разных бед ты нас оберегала,
Дарила столько нам душевного тепла,
Что даже ночь порою светлою бывала!
Ты всех на свете ближе и родней,
Тебе желаем много ясных дней.
Невзгоды все забудь, как горький сон,
И низкий, до земли, прими поклон!
А ще до вітання приєднуються свати Валя і Діма. Поклон 

Вам сваха!
С днем рождением!
Цвести и пахнуть много лет,
Всегда, чтоб было настроенье,
Как солнечной весны букет!
З любов’ю: мама, донька і зять, чоловік, сестра з сім’єю, 

брат з сім’єю та свати. 

18 листопада святкуватиме свій ювілейний день народ-
ження Валентина Вікторівна ПОКОРМЯХО з м. Городні. 

Від усієї душі вітає її з ювілейним святом колектив мага-
зину «Господар».

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!

Завтра святкуватиме своє 75-річчя 
наша дорога мати, бабуся, прабабуся 
Марія Василівна СЛАСТЬОН.

Ніжна, ласкава, найкраща, єдина,
Ви зігріваєте нашу родину!
Бажаємо сил і здоров’я без меж,
Бо Ви – наше сонце, для нас живете!
Тож вічно живіть, бо любимо Вас,
Спасибі, рідненька, що Ви серед нас!
З любов’ю: діти, онуки та правнуки. 

Заява про намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря
Городнянський психоневрологічний інтернат заяв-

ляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 
котельного та виробничого устаткування об’єкта, розта-
шованого за адресою: 15100, Чернігівська область, м. 
Городня, вул. Шевченка, 108 А.

При роботі котельного та виробничого устаткування 
в атмосферне повітря надходять забруднюючі речови-
ни: азоту оксиди, оксид вуглецю, аміак, кислота валері-
анова, альдегід пропіоновий, диметиламін та парникові 
гази: двоокис вуглецю, оксид діазоту, метан. Дані вики-
ди не перевищують встановлених граничнодопустимих 
концентрацій.

Городнянський психоневрологічний інтернат зо-
бов’язується виконувати норми і правила з охорони на-
вколишнього природного середовища та вимоги еколо-
гічної безпеки на всіх етапах експлуатації котельного та 
виробничого устаткування.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією 
про отримання дозволу звертатися за адресою: 15100, 
Чернігівська обл., м. Городня, вул. Шевченка, 108 А. 

Тел. (04645) 2-75-31.
Із зауваженнями або запереченням щодо отримання 

дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря об’єктом Городнянського психоневрологічно-
го інтернату звертатися протягом 30 календарних днів 
з моменту публікації заяви до Городнянської районної  
державної адміністрації, зокрема до сектору взаємодії з 
громадськими організаціями та осередками політичних 
партій (тел. 2-14-55), або відділу з надзвичайних ситу-
ацій (тел. 2-14-36) чи спеціалісту зі звернень громадян 
(тел. 2-48-77), м. Городня, вул. Леніна, 10. 

Адміністрація Городнянського
 психоневрологічного інтернату. 

З метою підвищення ефективності використання майна спільної 
власності територіальних громад міста та сіл Городнянського райо-
ну, шляхом удосконалення орендних відносин, відповідно до Закону 
України “Про оренду державного та комунального майна”, керую-
чись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рай-
онна рада вирішила: 

1.Внести зміни до Положення про порядок передачі майна 
спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянсько-
го району в оренду (додаток 1 до цього рішення). 

2.Внести зміни до Методики розрахунку та порядку використан-
ня плати за оренду майна спільної власності територіальних громад 
міста та сіл Городнянського району (додаток 2 до цього рішення). 

3.Внести зміни до Положення про порядок проведення конкур-
су на право оренди майна спільної власності територіальних громад 
міста та сіл Городнянського району (додаток 3 до цього рішення). 

4.Делегувати повноваження голові районної ради на укладання 
договорів оренди комунального майна, що перебуває на бухгалтер-
ському обліку Городнянської районної ради, та на надання дозволу 
керівникам установ, підприємств та організацій для передачі майна 
в оренду, яке перебуває в їх оперативному управлінні або в госпо-

дарському віданні, відповідно вимог цього рішення.
5.Керівникам комунальних підприємств, установ, закладів, які 

є орендодавцями майна спільної власності територіальних громад 
міста та сіл Городнянського району, привести орендні відносини у 
відповідність до цього рішення. 

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань управління та розпорядження об'єктами ко-
мунальної власності і тарифної політики. 

Г.ПРИМАК. 
Голова районної ради.

Додатки до рішення   розміщено  на веб-сайті: Городнянсь-
кої районної ради. 

* * *
Городнянська районна рада повідомляє,  що «План  діяльності на 

2014 рік з підготовки проектів регуляторних актів районної ради та 
внесення змін до діючих», затверджений сесією районної ради від 12 
листопада 2013 року, розміщений на веб-сайті Городнянської район-
ної ради 14 листопада 2013р. 

Про внесення змін до рішення районної ради від 21 червня 2011 року 
«Про підвищення ефективності використання майна спільної власності 

територіальних громад міста та сіл Городнянського району» 
Р І Ш Е Н Н Я ГОРОДНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

(вісімнадцята сесія шостого скликання) 
від 12 листопада 2013 року


