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Опади

Вшануймо пам‘ять
23 листопада ц.р. — 80-а річниця голодомору 1932-

1933 р.р. У зв‘язку з цією річницею та Днем пам‘яті жертв 
голодоморів запрошуємо громадськість о 16.00 год.  до-
лучитися до акції «Засвіти свічку!» та хвилиною мовчання 
вшанувати пам‘ять загиблих.

Газета «Новини Городнянщини» — ваша газета. 
Це одне з найстаріших видань в Україні. У 2017 році 4 

травня сповниться 100 років з дня її заснування. Редак-
ція вже зараз запрошує читачів взяти участь у підготовці 
до такого ювілею. Якщо у вас є документи, фотознімки, 
якщо ви знаєте цікаві розповіді, пов‘язані з газетою, 
будь ласка, надсилайте їх нам.

Городнянська районна газета — унікальне видан-

ня, яке фактично зафіксувало всю інформацію про 
найбільш значущі події в районі і в країні, про людей, 
які працювали і працюють, за майже сторічний період.

Таку інформацію ви почерпнете саме з Городнянсь-
кої районної газети.

Передплачуйте її! 
Ціна на І півріччя 2014 року — 46,59 грн.

УРОЧИСТОСТІ

Нагороди за працю
15 листопада 
у районному 

будинку 
культури 

відбулися 
урочистості  
на честь Дня 
працівника  
сільського 

господарства 

До відома мешканців міста 
та району!

З 1 грудня 2013 року для отримання паспорта грома-
дянина України при досягненні 16-річного віку слід зверта-
тися до центру надання адміністративних послуг Городнян-
ської райдержадміністрації, який знаходиться за адресою: 
м.Городня, вул. Леніна, 10 (перший поверх).

Додаткову інформацію можна отримати по 
тел. 2-43-13.

У євроінтеграції – 
пауза?

Позавчора устами віце-прем‘єр-міністра України Юрія 
Бойка було заявлено про зупинення процесу підготовки до 
Вільнюського саміту щодо підписання угоди про асоціацію 
України з Європейським Союзом. По це заявив і прем‘єр-
міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету 
Міністрів. Телеканали донесли і висновок щодо цього Прези-
дента України Віктора Януковича, який того дня перебував в 
Австрії. Сьогоднішня економічна ситуація є несприятливою 
для асоціації України з ЄС, – такою є думка глави держави. 
Але це не означає, що Україна відмовляється від євроінте-
граційного процесу.

Повідомлення про паузу в стосунках з ЄС викликало ша-
лений спротив опозиції у парламенті. На ранковому засіданні 
Верховної Ради 21 листопада так звані лідери опозиції назва-
ли цю акцію «зрадою національних інтересів України». Пар-
ламент в цей день не схвалив жодного проекту закону щодо  
можливого  лікування засуджених поза межами країни, чого 
вже кілька місяців домагається опозиція.  І Президент, і біль-
шість у парламенті вважають, що питання звільнення Юлії Ти-
мошенко або її помилування необхідно розглядати в рамках 
чинного діючого законодавства України.

Стало відомо про те, що Міжнародний валютний фонд 
відмовив українському урядові в наданні кредиту. А перего-
вори з ним велися вже більше трьох місяців. Натомість він 
підтвердив свої вимоги до України: підвищення тарифів на 
житлово-комунальні послуги на 40%, замороження росту ба-
зових зарплат, у т.ч. і мінімальних, прийняття законів про суд 
і прокуратуру та ін.

Повідомлення про паузу в євроінтеграційному процесі 
по-різному сприйнято політичними колами як України, так 
і інших країн. Російська влада устами свого президента за-
явила, що вона не проти євроінтеграційного курсу України, 
але вона проти вступу нашої держави у НАТО. Керівники ЄС 
поки що зберігають мовчанку щодо рішення українського 
уряду. Але вже відмінив свій візит у Київ один з «проектантів» 
входження в ЄС Стефан Мюле.

Чи відбудеться саміт у Вільнюсі? – хвилює питання. 
Ймовірно, що відбудеться, бо на ньому мали розглядати пи-
тання щодо асоціації з ЄС і Молдови. А цієї країни-сусідки рі-
шення українського уряду зовсім не стосується.

Того дня у районному будинку культури зібрались керів-
ники сільгосппідприємств, механізатори, тваринники і пра-
цівники обслуговуючих сільськогосподарське виробництво 
організацій. Присутніх привітали голова райдержадміністра-
ції М.Ф.Силенко, голова районної ради Г.Г.Примак, заступник 
голови райдержадміністрації О.М.Левченко та представник 
обласного Департаменту управління агропромислового ро-
звитку облдержадміністрації В.М.Дорошок.

Почесною грамотою облдержадміністрації нагородже-
но доярку СТОВ «Віра» (с.Вихвостів)  О.М.Ломонос. Почес-
ною грамотою Департаменту управління агропромислового 
розвитку облдержадміністрації –  керуючого фермою ПрАТ 
«Етнопродукт» М.І.Грабовця. Відзнакою «Знак Пошани» Де-
партаменту  управління агропромислового розвитку облдер-
жадміністрації – механізатора  СТОВ «Віра» В.І.Кузьминсько-
го. 

Подяку директора обласного Департаменту управ-
ління агропромислового розвитку оголошено телятниці 
СТОВ «Віра» Л.Г.Полегенько.

Спільну Почесну грамоту райдержадміністрації та 
районної ради в номінації  “Краще сільськогосподар-
ське підприємство Городнянщини” за вагомі досягнення 
в розвитку сільськогосподарського виробництва надано  
СТОВ “Віра” (с.Вихвостів, директор М.М. Кондренко); 
у номінації  «За досягнення вагомих показників у галузі 
рослинництва» – ФГ «Макишинський сад» (с. Макишин, 
голова С.А.Довгань), ПП «Городнянські аграрні інвести-
ції (с.Дібрівне, директор І.І. Кожушко),  ФГ «Дубрава НМ» 
(с.Дібрівне, голова Н.М. Малофій), СТОВ «Тупичівське» 
(с.Тупичів, директор В.Т.Авдійко),  ФГ «Лавр» (с.Тупичів,  
голова В.Ф.Лавров); в номінації «За досягнення вагомих 
показників у галузі тваринництва» –  ПрАТ «Етнопро-
дукт» (с.Ясенівка, директор В.І. Приходько), СВК «Зоря» 
(с. Пекурівка, голова О.М.Бобринцев),  СТОВ «Колос» 
(с. Деревини, директор В.Я.Нестеренко), СТОВ «Роди-
на» (с. Перепис, директор Г.Г.Дубина); ТОВ «Торговий 
дім «Ратибор» (директор В.А.Баглай); в номінації «Кра-
щий працівник по виробництву молока» – Н.О. Снопок, 
(СТОВ «Родина»);  в номінації «Кращий комбайнер» – 
В.Г.Самохіну  (ПП «Городнянські аграрні інвестиції»);  в 

номінації «Кращий механізатор» – І.М. Горицькому (АПК «Ста-
росільський»;  в номінації «Кращий водій» – Ю.І. Сухицькому 
(СТОВ «Тупичівське»).

Цінними подарунками нагороджені кавалер ордена Тру-
дового Червоного Прапора та ордена «Знак пошани»   М. О. 
Єрмоленко (с.Солонівка)  та ветерани сільськогосподарсько-
го виробництва  В. Ф. Мельник (м.Городня) та М. С. Колівош-
ко (с.Сеньківка).

На знімках:  вгорі – В.М.ДОРОШОК вручає подяку 
директора обласного Департаменту управління агро-
промислоого розвитку телятниці СТОВ «Віра» Л.Г.ПОЛЕ-
ГЕНЬКО; зліва – заступник голови райдержадміністрації 
О.М.ЛЕВЧЕНКО та кавалер ордена Трудового Червоного 
Прапора М.О.ЄРМОЛЕНКО (с. Солонівка).

А.НЕМИРОВА.

Будьмо разом!
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Український Гідрометцентр прогнозує, що цього-
річна зима в Україні буде теплою. „Якщо говорити дуже 
узагальнено, то середня температура зимового пе-
ріоду в Україні буде вищою від норми”, – заявив глава 
установи Микола Кульбіда. При цьому січень 2014 року 
може стати аномально теплим, тоді як грудень навряд 
чи відійде від звичних температур. Народні синопти-
ки теж не згоджуються з деякими прогнозами щодо 
сильних морозів і снігопадів взимку. Однак при цьому 
додають, що зима має реальні шанси утримувати свої 
позиції до середини квітня.

Справдяться ці прогнози чи ні – ми можемо переко-
натися тільки з часом. Однак готуватися до щорічних 
холодів ніколи не зайве.

 Як відповідні установи міста здійснюють це –  нам 
розповіли їхні керівники.

М.М.РУБАН, начальник виробничого управління 
житлово-комунального господарства:

– Наше підприємство готове до стабільної роботи у зи-
мовий період. Продовжується заміна засувів у системі во-
допостачання, проводились профілактичні роботи по трасі 
водогону з метою зменшення до мінімуму загрози проривів, 
у запасі є насоси для заміни про всяк випадок. Заготовле-
но близько 300 тонн піщано-сольової суміші для посипання 
доріг під час ожеледиці. Це найбільша кількість за останні 
роки. Щоправда, міська рада за неї з нами ще не розрахува-
лась – через нестабільну роботу казначейства. По суті, від-
сутність належного фінансування – це сьогодні найбільша 
проблема.  Ми, наприклад, тримаємо у стані готовності всю 
наявну техніку. Але вийшов з ладу трактор Т-40, який вико-
ристовувався для розчистки тротуарів. Міська рада готова 
заплатити 90 тисяч за придбання нового, вже є й домовле-
ність. Однак знову ж таки залишається невирішеним питан-
ня надходження цих коштів до продавця. 

Залишається незрозумілим і ставлення деяких жителів 
міста до вивозу сміття. Це необхідна послуга, яку ми почали 
надавати жителям приватного сектору з 2003 року. З нашо-
го боку це робиться регулярно, без перебоїв. Але є люди, 
які продовжують виносити своє сміття аби куди. Зокрема, 
жителі вулиці Ювілейної та її провулків, де проживає близь-
ко 100 чоловік, продовжують захаращувати навколишнє се-
редовище, роблячи сміттєзвалище у дендропарку та інших 
місцях. Ми прохали їх заключити договори на вивезення 
сміття, але ніхто цього не робить. Пустили пробні безплатні  
рейси кілька разів – це їх влаштовує, але узаконювати по-
слугу не спішать. Довелося припинити вивіз сміття з того 
району. От і громадянська свідомість. 

Ось що сказав міський голова А.І.БОГДАН:
– Сьогодні ситуація складається так, що у нас нібито і є 

кошти, і водночас ми не можемо ними скористатись. Якщо 
випаде сніг, становище стане критичним. Адже ми заклю-
чаємо договори на розчистку доріг з різними установами, 
задіюючи їхню техніку. Якщо ці рахунки не будуть проплачу-

ватись, у них не буде чим розрахуватись за пальне. Автоза-
правні станції  у борг не даватимуть, бо бюджетні установи 
перед ними вже мають великі борги. 

Становище таке, що навіть сміття сьогодні вивозиться 
у борг. До речі, теж скажу кілька слів про ситуацію на вули-
ці Ювілейній. Коли на сесії міської ради депутати прийма-
ли рішення про ремонт дороги на цій вулиці, вони ставили 
її жителям вимогу долучитися до організованого вивозу 
сміття. Цього донині ніхто не робить. Тому нам доведеться 
переглянути своє рішення і припинити ремонт дороги. Якщо 
люди настільки безвідповідальні, то ми краще направимо 
свої кошти і можливості на ті вулиці, де громадяни прагнуть 
до кращого. Схожа ситуація і у районі психоневрологічного 

інтернату – там жителі прилеглих вулиць теж влаштовують 
сміттєзвалища де заманеться і не спішать заключати дого-
вори на вивіз сміття. Таке безвідповідальне ставлення не 
тільки до навколишнього середовища, а й взагалі до міста і 
його інших мешканців просто вражає.

В.М.ДЯЧЕНКО, начальник ДП „Комунальник”:
– У нас працює тільки п’ять робітників з благоустрою, 

які обслуговують все місто. Лопати у нас є, ломи теж. Ми 
здійснюємо відбивання льоду та снігу зі схилів, сходинок , 
пам’ятників тощо. Посипаємо тротуари піском. На жаль, все 
вручну. Звісно, своїх робочих рук не вистачає. У минулі роки 
залучали безробітних від центру зайнятості. Як у цьому році 
буде – поки що невідомо. Адже фінансування (50 відсотків 
від міської ради і 50 – від центру зайнятості) вчасно не над-
ходить.

Ю.В.ДЕНИСЕНКО, начальник районного відділу 
освіти:

– Всі школи району готові до навчання дітей у них про-
тягом зимового періоду. Необхідні ремонти проведено, з 
паливом проблем нема – його продовжуємо завозити. Тем-
пературний режим у класах витримується, тобто є всі необ-
хідні умови для перебування школярів у навчальних закла-
дах.  Що стосується ремонту даху у районній гімназії, то там 
зараз робиться поточний ремонт.

М.І.ТОВСТА, начальник Городнянської ЖЕД:
– Житловий фонд, підвідомчий ЖЕДу (а це 32 багатопо-

верхівки у місті), до зими готовий. Проведено (там, де це 
було необхідно) ремонти покрівель, ганків, підмостків, ого-
ловків тощо. Почищено димо-вентиляційні канали, утеплено 
внутрішньобудинкові системи опалення. У нас працює 13 
людей. Це мало для обслуговування такого господарства. 
Раніше нам відчутно допомагав центр зайнятості, але нині 
у них відсутні кошти на громадські роботи. Тому нам буде 
складніше обходитись власними силами.

Великою проблемою обернулась і сьогоднішня ситуація 
з коштами. Казначейство профінансувало тільки 28 тисяч із 
необхідних 120 тисяч гривень на проведення ремонту по-
крівлі будинку №73 по вулиці Перемоги. Нині там виконано 
тільки половину запланованих робіт. Ускладнює ситуацію і  
заборгованість населення по розрахунках за спожиті послу-
ги. На 1 листопада вона становила 58 тисяч гривень. Най-
більші борги мають жителі будинків №70 та №74 по вулиці 
Перемоги, будинку №17 по вулиці Леніна та будинку №4 по 
вулиці Чорноуса.

Ю.Ф.СОЛОХА, начальник Городнянської дільниці 
теплоенерго:

– Опалювальний сезон ми розпочали одразу після ви-
ходу відповідного розпорядження райдержадміністрації і 
виділення необхідного ліміту газу. Школи та лікарні були під-
ключені до тепла з 1 жовтня, населення – з 9 жовтня, а всі 
інші споживачі – з 15 жовтня. У випадках, коли температура 
повітря на вулиці перевищувала 8 градусів (як передбача-
ють нормативні акти), ми практикували відключення котлів 
на 5-7 годин. Наше завдання – щоб у квартирах та примі-
щеннях витримувався температурний режим, тобто щоб 
температура була не нижчою 18 градусів.

Зараз котельні працюють у відповідному режимі. Опа-
люються будинки і працює гаряче водопостачання. Влітку 
жителі міста відчували перебої з гарячою водою, бо ми не 
мали змоги її підігрівати – адже борг області за газ становив 
80 мільйонів гривень, а нашого району в тому числі – 2 міль-
йони. Зараз ліміт газу доведено, опалювальний сезон роз-
почався, і поки нема ніяких показників для якихось перебоїв 
у його роботі.

Спілкувалась С.ЧУГАЙ.
 
На знімку: оператор котельні по вул.Леніна, 10 Вік-

тор САМОЙЛЕНКО запевняє: «До зими готові!»

Ігор Рибаков: «Пода-
ток на землю  повинен 
надходити до місце-
вих бюджетів»

Усі законопроекти народного депутата України Ігоря Рибакова 
спрямовані на покращення життя людей та вирішення їх проблем. 
Вони стосуються створення робочих місць на селі, збільшення 
орендної плати за користування земельними паями та інші. Нещо-
давно у Верховній Раді ним зареєстровано ще один законопроект 
про внесення змін до Податкового кодексу щодо забезпечення над-
ходжень від використання земельних ділянок до місцевих бюджетів. 

Ігор Рибаков переконаний, що справедливий розподіл податкових 
надходжень до місцевих бюджетів забезпечить збалансований розвиток 
регіонів України. Це питання є актуальним для усіх регіонів, але особли-
во — для північних, куди входять райони, якими опікується Ігор Рибаков. 
Адже вони по факту є депресивними і, при існуючій податковій системі, 
без суттєвої підтримки державного бюджету не зможуть забезпечити 
життєдіяльність своєї території. 

Законопроект Ігоря Рибакова має урегулювати порядок сплати по-
датку до місцевих бюджетів від надання в оренду земельних паїв за їх-
нім місцезнаходженням.Пояснюючи необхідність його прийняття, Ігор 
Рибаков зазначив: «Дуже часто орендарями паїв стають фізичні або 
юридичні особи, зареєстровані в інших населених пунктах. Більше того, 
потужні агропромислові комплекси, які використовують землю, зазвичай 
зареєстровані у великих містах, навіть за межами області, де знаходять-
ся орендовані  паї. А оскільки  відповідно до діючих норм вони сплачують 
податки за місцем своєї реєстрації, то місцеві бюджети (де територіально 
знаходяться земельні паї) не отримують надходжень від їх використання». 

Народний депутат твердо переконаний, що податки з доходів від на-
дання в оренду земельних паїв повинен отримувати місцевий бюджет те-
риторіальної громади за місцезнаходженням земельного паю. Це дасть 
їм можливість утримувати свою соціальну сферу та бюджетні установи.

«Врегулювання механізму сплати податку сприятиме встановленню 
соціальної справедливості та збереженню села», — переконаний Ігор Ри-
баков.

Даний законопроект є черговим пунктом виконання передвиборчих 
обіцянок та соціальних угод народного депутата. 

Прес-служба народного депутата України
 Ігоря Рибакова.

Увіходимо в зиму без проблем?

Пенсіонери району, які звикли до почисло-
вого надходження пенсій, почали скаржитись 
на те, що у нинішньому місяці вони невчасно от-
римують гроші. Ми поцікавились у начальника 
Пенсійного фонду в Городнянському районі В.І. 
ПІНЧУКА чому склалась така ситуація і чи не ста-
не це зволікання початком великих затримок із 
виплатою пенсійного забезпечення? Ось що він 
пояснив:

– Дійсно, свого часу, а саме у 2009-му році Пен-
сійний фонд розіслав листи усім пенсіонерам, у яких 
повідомлялось, якого саме числа той чи інший гро-
мадянин отримуватиме пенсію. Зроблено було це 
не відповідно вимогам законодавства, а з метою 
поліпшення обслуговування пенсіонерів та полег-
шення роботи поштовиків. Адже на той час мало хто 
отримував пенсію у банківських установах, здебіль-
шого їх розносили листоноші. За цей час люди звик-
ли до такого графіку, який порушувався рідко.

Однак кошти для виплати пенсій у наш дотацій-
ний район (власними силами Городнянщина забез-
печує тільки 28% від необхідного) надходять як пла-
нове фінансування. Нині це здійснюється у сумах, 
не достатніх для дотримання встановленого графіку 
виплат. Тому і трапилось так, що сьогодні, 21 листо-
пада, ми ще віддаємо пенсії за 18 листопада. Однак 

хочу заспокоїти: законодавство передбачає, що ми 
повинні розрахуватись з усіма пенсіонерами до 25 
числа кожного місяця, при цьому закон не встанов-
лює конкретні дати виплат.  Поки що цей виплатний 
термін Пенсійний фонд не порушував жодного разу. 
Сподіваємось, що наша робота і надалі буде стабіль-
ною, а пенсіонери отримуватимуть грошове забезпе-
чення у строки, визначені законодавством.

ВІД АВТОРА. Ситуація зрозуміла, але ж мож-
на зрозуміти і людей, які звикли отримувати 
гроші у конкретно визначений день, а, отже, і 
розподіляти свої доходи „від” і „до” конкретного 
числа. Триденна затримка декому може вида-
тись і дуже суттєвою. Однак ми з вами пережи-
вали і  скрутніші періоди, коли зарплати, пенсії 
та соціальні виплати затримувались на значно 
більший строк. Залишається тільки молитися, 
щоб не повернулися такі часи. І наостанок, хоч це 
звучить і слабкою втіхою, додамо, що у Міністер-
стві соціальної політики (за інформацією ЗМІ) 
таки виконали план із збільшення прожиткового 
мінімуму, не зважаючи на брак коштів у бюджеті. 
А це значить, що з 1 грудня в Україні автоматично 
збільшать всі види пенсійних виплат. Середній 
розмір „добавки” складатиме 50 гривень.

С.ЧУГАЙ.  

Пенсії затримують? По закону –ні НА ТЕМУ
 ДНЯ   

ВІКНО В СТАТИСТИКУ
Оплата населенням Городнянського району житлово-

комунальних послуг та електроенергії за 9 місяців 2013 року
На кінець вересня 2013 року населення Городнян-

ського району заборгувало організаціям-надавачам 
послуг 672,5 тис. грн. за спожиті житлово-комунальні 
послуги. Найбільшу частину боргу становила забор-
гованість за централізоване опалення і гаряче водо-
постачання (35,6%) та газопостачання (35,2%).

Разом із тим з початку року заборгованість змен-
шилась у 2,9 раза. За 9 місяців п.р. жителі району 
сплатили за житлово-комунальні послуги 9,2 млн. 
грн., що з урахуванням погашення заборгованості 
минулих періодів становить 115,9% нарахованих сум.

Середні нарахування на одного власника особо-
вого рахунку за житлово-комунальні послуги та елек-

троенергію (із розрахунку 150 кВт/год на місяць) у 
вересні становили 231,59 грн.

За централізоване опалення та гаряче водопо-
стачання не сплачували впродовж 3 місяців і більше 
47,1% власників особових рахунків, за вивезення 
побутових відходів — 47%, за утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій — 31,1%, за цен-
тралізоване водопостачання та водовідведення — 
28,8%, за газопостачання — 0,5%.

Крім того, 188 тис. грн. становила заборгованість 
за електроенергію, а боржниками за 3 місяці й більше 
з цього виду послуг були 0,8% користувачів.

Головне управління статистики 
у Чернігівській області.
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Відлуння 
голодних років

Мешкали ми у селі Сміле (тепер Сумської об-
ласті). До революції воно називалось містечком, 
адже мало 20 тисяч мешканців. На нашій  вулиці 
під назвою Гнилиця  скрізь була глина. І навесні, 
і  восени  було дуже важко ходити  по цій глині.  А 
як важко було жити у ті часи! У 1933 році   настав 
голод.  Вранці, увечері  по вулиці  було чутний ди-
тячий крик: «Хочу папи!» (так у нас називали  хліб). 

У нас вже закінчувалися продукти, тож батько 
підсаджував мене на липу, щоб наламати гілок  та 
висушити листя. Ми робили таку суміш: висуше-
ний лист липи, полова гречана, трохи потовченої 
картоплі, дві маленькі жменьки  борошна.  Такі 
коржики називали «маторжаники». А ще ми ва-
рили борщ зі щавлю і якоїсь лободи, води та солі. 
По-моєму, роковини голодомору слід відзначати 
на початку липня, оскільки тоді й було найстраш-
ніше.

Після свята Петра, пригадую, батько нарізав 
колосків жита і наварив юшки. Я просив його дати 
ще, але він сказав: «Не можна!». Мабуть, боявся, 
що захворію і помру, якщо з`їм багато… Далі стало 
трохи краще: почалась городина. Батьку доводи-
лось ночувати біля висадженої картоплі – боявся, 
щоб не вкрали.

На нашій вулиці  було 14 будинків, де прожива-
ло 17 чоловіків, 18 жінок  і 26 діточок. З них у  1933 
році від голоду померло  11 (6 чоловіків, 1 жінка та 
4 дітей). 

1 вересня 1935 року мати повела мене в шко-
лу,  у перший клас. Босим. Моя перша вчителька 
– Фіона Кузьмівна Хилько – подарувала мені ста-
ренькі черевики, в яких я проходив більше трьох 
років.  У нашій школі було два перших класи: «А» і 
«Б», а всього у селі було  аж три семирічних школи 
і навіть одна десятирічна  в центрі. Після визволен-
ня від німецько-фашистських загарбників у 1943-
му році я пішов навчатися у 7-й клас, де нас вже 
було 13 хлопців і 10 дівчат. Зараз  з них залишився 
тільки я та ще одна моя однокласниця. 

Ми – свідки великої трагедії – голоду 1933 
року, пам`ять про яку пронесли через усе життя, 
передали нащадкам… По-справжньому зрозуміти 
голод може тільки той,  хто пройшов через цей 
жах, відчув на собі, бачив  на власні очі.  Нехай це 
страшне лихо  ніколи не торкнеться нікого з людей 
у світі!

І.МАНІЧ.
м.Городня.

44 роки свого життя  віддала вона 
найголовнішому  --   здоров`ю людей. Че-
рез тепло її рук і серця пройшли всі після-
воєнні покоління ільмівських дітей, адже 
Паша Минівна (як її ласкаво  називають у 
Ільмівці) за професією – акушерка. А ді-
тей, за словами ювілярки, народжувало-
ся тоді не 1-5, як зараз,  а по 50-57 на рік. І 
доводилося про них дбати вдень і вночі, в 
страшні заметілі і люті морози. Тому і були 
недоспані ночі, хвилини розпачу і відчаю, 
обморожені ноги. «Мабуть, тому вони те-
пер і не ходять», -- думає Паша Минівна.

Вона родом із Одеської області. Піс-
ля війни випускниця медучилища була 
направлена на роботу в західну Україну, 
там зустріла свою долю – орденоносця, 
військового фельдшера Івана Гаврилови-
ча  Науменка, уродженця Чернігівщини. 
Через 2 роки вони переїхали на Черні-
гівщину і отримали направлення в наше 
село. Спочатку винаймали житло, потім 
збудували медпункт і власний дім. Про 
універсальність, майстерність і професі-

оналізм Івана Гавриловича передаються 
легенди із покоління в покоління. Поруч з 
ним набиралася досвіду і Паша Минівна.

Даючи дорогу в життя ільмівським 
дітям, виростили і двох своїх, які обрали 
професію батьків – стали медпрацівника-
ми. Багатьох людей від смерті врятувало 
подружжя Науменків, та не зумів Іван Гав-
рилович врятувати від страшної хвороби 
себе. Він помер уже давно. Цього року від 
схожої хвороби помер їхній син Владис-
лав – полковник медичної служби Росії. 
Дочка Мирослава з сім`єю живе тепер у 
Німеччині. А до Паші Минівни прийшли 
старість, безпорадність і хвороби. Та світ 
не без добрих людей. І за добро люди  
щиро віддячують добром. Прихистила 
Пашу Минівну працівниця територіально-
го центру Світлана Олександрівна Пацюк. 
Разом із  соціальною працівницею Ната-
лією Леонідівною Аліменко вони і догля-
дають Парасковію Минівну.

Першими ювілярку зі святом приві-
тали дочка і онуки з Німеччини, а з ними 

-- сільський голова Ільмівки С.В.Гаври-
ленко, голова організації ветеранів села 
Г.Г.Маляренко, директор школи Н.В.Гри-
горенко, вчителька В.М.Романова, пра-
цівниця торгівлі Н.В.Кондратенко, су-
сіди.  Зі словами вдячності і побажання 
здоров`я та довголіття завітали школярі 
– діти і онуки тих, про кого все життя тур-
бувалася Паша Минівна.

За святковим столом Паша Минівна 
всім, хто пам`ятає її працю, висловила 
подяку і сказала:

– Мені довелося починати роботу в 
тяжкі роки, але батьки не возили своїх 
дітей до інших лікарень, ми лікували їх на 
місці. 

Парасковія Минівна знайшла своє 
місце в житті, багато років вона самовід-
дано  працювала і  служила  своїм одно-
сельцям. І за це їй низький земний уклін.

В.РОМАНОВА.
с.Ільмівка.

На знімку: односельці вітають 
П.М.НАУМЕНКО.

Вона служила людям

ПАМ‘ЯТЬ

А він зостався 
живим

На відповідному сайті в Інтернеті вміщений 
«Іменний  список № 332 безповоротних втрат сер-
жантського та рядового складу 479 стрілецького 
полку 149 стрілецької дивізії з 20 жовтня по 01 
листопада 1943 року». В ньому написано, що ря-
довий Гречинський Василь Миколайович, житель 
м. Городні з вулиці Червоноармійської, загинув 22 
жовтня. А в «Книзі пам‘яті України» (Чернігівська 
область, том 2), виданій у 1995 році в м. Києві, на 
сторінці 685 зазначено, що він похований в с. Би-
вальки Лоєвського району Гомельської області.

Дійсно, Гречинський В.М. в бою на плацдар-
мі на правому березі Дніпра був і поранений, і 
контужений, втратив свідомість та був визнаний 
вбитим як нашими бійцями, так і німцями, які тим-
часово захопили цю частину плацдарму. Незаба-
ром свіже підкріплення наших військ відбило цю 
територію, і тоді виявилося, що Гречинський В.М. 
живий. Але ж «похоронка» з його полку пішла в Го-
родню до матері.

Після тривалого лікування в госпіталі він був 
комісований і відправлений додому, де мати опла-
кувала загибель на фронті як старшого сина Ана-
толія, так і його — Василя.

Трохи поправившись, Василь пішов працюва-
ти в промислову артіль «Червоний ходар». Одру-
жився. Виростив трьох дітей. За станом здоров'я 
припинив працювати в артілі задовго до настання 
пенсійного віку. Помер в 1975 році. Похований  в 
Городні на кладовищі «Червінщина».

Але свідчення його загибелі на фронті і досі іс-
нують у вказаних вище документах. Ось як буває 
на війні.

В. ЗОРИК.
м. Городня.

За договором дарування одна сторона (дарувальник) пере-
дає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні 
(обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. 

Предметом договору дарування можуть бути речі, гроші, 
цінні папери. При цьому дарунком можуть бути як рухомі, так і 
нерухомі речі. Особливий порядок передбачений щодо дару-
вання нерухомих речей. Такі правочини укладаються в пись-
мовій формі і посвідчуються нотаріально. На відносини дару-
вання поширюються загальні правила щодо обсягу дієздатності 
фізичних осіб в цивільних відносинах. Юридична особа здатна 
мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоздат-
ність), як і фізична особа. Таким чином, юридична особа може 
бути стороною договору дарування, якщо це не суперечить 
установчим документам такої юридичної особи.

Неповнолітні особи можуть бути дарувальниками стосовно 
предметів, які мають невисоку вартість. Особи віком від 14 до 
18 років можуть укладати договори дарування за згодою своїх 
батьків (усиновлювачів), піклувальників. Батьки (усиновлювачі), 
опікуни не мають права дарувати майно дітей, підопічних (стат-
тя 720 Цивільного Кодексу України). 

Юридичні особи укладають договори дарування в межах 
спеціальної праводієздатності, обсяги якої встановлюються їх 
установчими документами. 

Порядок і правові наслідки прийняття дарунка врегульовано 
ст. 722 ЦК України, за якою право власності обдаровуваного на 
дарунок виникає з моменту його прийняття, тобто з того часу, 
коли обдаровуваний будь-якими діями підтвердить свою згоду 
на прийняття дарунка. 

Спеціальною є норма, закріплена у статті 125 Земельного 
кодексу України. Право власності на земельну ділянку, а та-
кож право постійного користування та право оренди земельної 
ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

 Цивільним Кодексом України передбачено низку особли-
вих підстав та умов, за наявності яких дарувальник має право 
вимагати розірвання договору дарування (як такого, що був 
укладений з обов’язком передати дарунок у майбутньому, так і 
такого, за яким дарунок вже був переданий і прийнятий обдаро-
вуваним). Найбільш вагомою із цих підстав є умисне вчинення 
обдаровуваним злочину проти життя, здоров’я, власності дару-
вальника чи його батьків, дружини (чоловіка) або дітей. 

При розірванні договору дарування обдаровуваний зо-
бов’язаний повернути дарувальникові його дарунок у натурі. Це 
означає, що він не може запропонувати дарувальникові грошо-
ву компенсацію замість дарунка чи відшкодувати його вартість 
будь-яким іншим чином, залишивши сам предмет договору да-
рування у себе.

Загальний строк позовної давності, згідно Цивільного Ко-
дексу, становить три роки. 

В нотаріальній практиці серед усіх договорів дарування або 
пожертви найбільшу питому вагу становлять договори даруван-
ня нерухомого майна, рідше зустрічаються договори дарування 
транспортних засобів. 

Посвідчення угод про дарування житлового будинку (квар-
тири), земельної ділянки, іншого нерухомого майна провадить-
ся за місцем розташування вказаного майна або за місцем 
реєстрації однієї із сторін правочину.

Окрім правовстановлюючого документа на житловий буди-
нок, квартиру та інше нерухоме майно (за винятком земельної 
ділянки), якщо воно підлягає реєстрації, нотаріус вимагає витяг 
з Реєстру прав власності на нерухоме майно. 

Істотною умовою договору дарування (або пожертви) жит-
лового будинку, будівлі або споруди (крім багатоквартирних 
будинків) є розмір та кадастровий номер земельної ділянки, на 
якій розташоване зазначене вище нерухоме майно. 

Якщо майно належить подружжю на праві спільної сумісної 
власності, необхідна взаємна згода їх на укладення договору. 

У випадку, якщо у відчужуваному житловому будинку (квар-
тирі) мешкають неповнолітні (малолітні) особи, необхідна згода 
органу опіки й піклування на здійснення такого правочину. Така 
згода (або дозвіл) необхідна також, коли майно оформляється 
на ім’я неповнолітніх (малолітніх) осіб.

За посвідчення договору дарування чи пожертви нерухомо-
го майна сплачується державне мито. 

Відповідно до статті 174 Податкового кодексу України, ко-
шти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, 
подаровані платнику податку, оподатковуються згідно з прави-
лами, встановленими для оподаткування спадщини.

В.СОВА.
Приватний нотаріус  Городнянського районного 

нотаріального округу.

ЛЮДИНА 
І ЗАКОН Договір дарування 

Виповнилося 90 років  одній з найстаріших жительок 
с.Ільмівки – Парасковії Минівні Науменко
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У рамках робіт по підготовці до зими 
співробітники Городнянської експлуатацій-
ної дільниці №2 Чернігівського міжрайонно-
го управління водного господарства підго-
тували меліоративні канали в басейнах річок 
Смяч, Крюкова. Вони спорожнили канали 
державних міжгосподарських систем та за-
консервували наявні гідротехнічні споруди 
до весни, що забезпечить захист від підто-
плення сільгоспугідь та безаварійний про-
пуск паводків навесні.

Проблемними лишаються водотоки на 
внутрішньогосподарській мережі, яка не 
обслуговується співробітниками водного 
господарства. Технічний стан цієї меліора-
тивної системи не всюди задовільний, що 
ускладнює скидання води з осушених зе-
мель і прилеглих територій.

Для подолання цієї проблеми у поточно-
му році розроблено та затверджено районну 
цільову програму розвитку водного госпо-
дарства на період до 2021 року. На жаль, не 
всі землекористувачі долучились до неї.

Ці спільні заходи забезпечать керовану 
циркуляцію води у малих річках, що гаран-
туватиме чистоту як річкових, так і ґрунто-
вих вод. Перетворення води із загрози для 
здоров’я у чистий, безпечний та екологічно 
привабливий ресурс є одним із ключових за-
вдань сьогодення не тільки для водгоспу, а й 
для суспільства в цілому.

С.ЮРЧЕНКО.
Начальник Городнянської 

експлуатаційної дільниці №2
Чернігівського міжрайонного управління 

водного господарства.

Під такою назвою до ювілею нашого видатного співві-
тчизника Миколи Амосова телеканал «Інтер» представить 
великий масштабний проект.  Продюсером  повнометраж-
ного документального фільму є дочка Миколи Михайловича 
– кандидат медичних наук Катерина Амосова.  За словами 
головного режисера фільму  Сергія Лисенка, фільм  є не-
залежним, його фінансують представники Асоціації кардіо-
логів, серцевих та судинних хірургів Києва, родина Миколи 
Амосова, студія «Генератор» (яка  і знімає фільм)  та інші не-
байдужі люди. Зйомки  проводились  в Україні та Росії. Твор-
ці кінострічки пройшли весь життєвий шлях Амосова, мріючи 
показати  його  у багатьох ракурсах – як лікаря, який скон-
струював і власноручно розробив перший в Україні  АШК 
(апарат штучного кровообігу),  перший  серцевий клапан 

після закордонного відрядження (з нейлонової сорочки за 2 
долари) та першим почав лікувати вади серця оперативним 
шляхом, а також  першим в Україні  використав наркоз у кар-
діології. Недарма ж його називають батьком  кардіології, а 
ЮНЕСКО  оголосила 2013 рік  роком Миколи Амосова.

 При житті Миколу Михайловича називали генієм, але 
сам він так до себе не ставився. Не вірив, але вважав Бога  
абсолютно необхідним. Не боявся смерті, хоча саме від 
смерті врятував чимало людей. Через його руки пройшли 
1 400 пацієнтів на фронті. І приблизно 6 000 сердець він 
прооперував особисто, а його інститут за весь час  свого іс-
нування – біля 95 000.  У процесі з`йомок виявилося чимало 
людей, які  вже багато років здорові після важких хірургічних 
корекцій. «Такі люди повинні жити, вони повинні бути без-

смертні», -- і з 
сльозами  роз-
повідають   па-
цієнти Амосова. 
Так,  це буде 
фільм не лише 
про врятовані 
життя, а й про 
великі цінності.  

Автори філь-
му прагнуть 
показати усе  
широке коло ін-
тересів вченого 
– в геронтології,  
кібернетиці, лі-
тературі, у гро-
мадській діяль-
ності,  надати 
місце його по-
глядам, думкам.

 Фільм буде 
п р е з е н т о в а н о  
до 6 грудня – 
дня народжен-
ня геніального 
хірурга. Цього 
дня його  буде 
показано по 
телеканалу «Ін-
тер». Знімальна 
група планує об-
межений теле-
прокат, участь в 
кінофестивалях,  
показ фільму  на 
центральних ро-
сійських та укра-
їнських каналах. 

У 2008 році 
Україна за рей-

тингом телеканалу «Інтер»  визнала Миколу Амосова другим 
українцем за результатами  опитування у проекті «Великі 
українці». Другим -- після Ярослава Мудрого. 

Творці фільму  розповідають, що сила особистоті Ми-
коли Амосова настільки велика, що він ніби притягував  та-
лановитих, справжніх  професіоналів та просто хороших, 
чесних, добрих людей. Навіть після того,  як пішов з життя  
сам Амосов, вони продовжують об`єднуватися навколо його 
пам`яті, його ідей. 

Дороги фільму привели знімальну групу  в село Хоробичі 
нашого району. Сільський голова  Хоробич М.М.Горовенко 
відвідав у Київському музеї медицини експозицію  картин 
нашого земляка – художника А.М.Хіхлухи, де й познайомив-
ся  з головним режисером фільму Сергієм Лисенком та за-
просив на зйомки у рідне село. 

10 листопада у  Хоробичі  приїхали режисер-оператор 
Дмитро Тяжлов та звукорежисер Андрій Рогачов. Символіч-
ним є те, що рівно 70 років тому почав працювати  у Хоро-
бичах польовий шпиталь, де провідним хірургом  був М. М. 
Амосов.

У 1941 році Микола Михайлович був призваний до лав 
Червоної Армії і протягом всієї Великої Вітчизняної війни 
служив  у польових рухомих шпиталях на Західному, Брян-
ському, 1-му, 2-му і 3-му Білоруських фронтах, а також на 
1-му Далекосхідному фронті. Про  цей період свого життя 
Амосов  написав книгу «ППГ №2266 или Записки полевого 
хирурга», яку з  автографом подарував  директору Хоро-
бицького музею В.П.Песоцькому  та  М.М.Горовенку при  
особистій зустрічі  наприкінці  90-х років. 

Володимир Петрович та Михайло Михайлович супрово-
джували  знімальну групу у Хоробичах. Побували  біля  при-
міщень, де оперував та мешкав Микола Амосов,  та у шкіль-
ному зразковому  історично-краєзнавчому музеї, відвідали  
очевидців подій. Серед них – Євдокію Кузьмівну Подосінову 
та її невістку Ганну Йосипівну  Седюко, Тетяну Степанівну 
Слісаренко. У своєму інтерв`ю знімальній групі Володимир 
Петрович сказав:

--  Микола Михайлович був не тільки  дуже талановитою, 
а й дуже  щирою, привітною, простою людиною. Таким ми 
побачили його при особистій зустрічі. І дуже зворушливо, 
що коли про нього робили кінострічку як про видатного укра-
їнця, він згадав саме про Хоробичі, подякував хоробичанам, 
а особливо нашим жінкам, які  випікали хліб для шпиталю, у 
чиїх  хатах мешкали поранені, яких іноді було так багато, що 
не вистачало місця на всіх у шпиталі та наметах. Хоробичани 
прали білизну  для поранених, піклувались про них, не жал-
куючи ані себе, ані того, що мали. 

Зйомки в Хоробичах  -- це лише частинка великого про-
екту. Після монтажу вони займуть у фільмі всього декілька 
хвилин. Але побачать його по всій Україні. Та й навіть в інших 
країнах. Крім того, головний режисер фільму пообіцяв, що 
про Хоробичі буде зроблено окреме кіно – спеціально для  
Городнянщини. 

А.НЕМИРОВА.
На знімку: робочий момент зйомок.

У рамках робіт по підготовці до зими

ЧИСТА  ВОДА – ПРОБЛЕМА  СУСПІЛЬНА

На знімку: співробітники Городнянської експлуатаційної дільниці 
№2  М.АНДРУЩЕНКО, А.ТОПЧАЄВ та О.БІЛЬСЬКИЙ на шлюзі №4 осу-
шувального каналу «Смяч».

ДО 100-РІЧЧЯ МИКОЛИ АМОСОВА

«Амосов: століття»
У Хоробичах знімали 
фільм про видатного 

хірурга

ЗАПИТУЄТЕ — ВІДПОВІДАЄМО

Які види адміністративних 
послуг можна одержати 

через підприємства 
«Укрпошти»?

Послугами Укрдержреєстру можна скористатись 
через відділення «Укрпошти»

З 1 листопада громадяни України зможуть отримувати 
адміністративні послуги, які надає Державна реєстраційна 
служба, через будь-яке відділення «Укрпошти». Це стало 
можливим завдяки виконанню програми економічних 
реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава», затвердженої 
Президентом Віктором Януковичем.

Таким чином, зараз у відділеннях «Укрпошти» 
громадяни можуть отримати необхідну інформацію про 
послуги Державної реєстраційної служби, оформити 
необхідний пакет документів, надіслати його до відповідних 
територіальних органів Державної реєстраційної служби, 
які надають адміністративні послуги.

Через «Укрпошту» можна отримати такі адміністра-
тивні послуги:

Проставлення апостиля на офіційних документах про 
державну реєстрацію актів цивільного стану; 

Зареєструвати: фізичну особу, яка має намір стати 
підприємцем; зміни до відомостей про фізичну особу – 
підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі; 
припинення підприємницької діяльності фізичною особою-
підприємцем; юридичну особу; припинення юридичної 
особи в результаті її ліквідації, а також злиття, приєднання, 
поділу чи перетворення; зміни до установчих документів 
юридичної особи; зміни до відомостей про юридичну особу, 
які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Також можна одержати довідки з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 
витяги, виписки, інформаційні довідки з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно.

Ю.ТКАЧ.
Начальник реєстраційної служби Городнянського 

районного управління юстиції.
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Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

Дочь мою так  зовут. Но сегодня речь не о ней. Хотя 
Надежда – это категория вечная. Добрая. Нежная. 

Искренняя. Красивая.  Сердечная. Мудрая. Верная. Надеж-
ная…. Надежда.

Я иду из дому на Крещатик, 26. Привычки доминируют. 
То есть, после выхода из своей «пирамиды» - дом так по-
строен – никого не вижу. Замечаю природу, рассматриваю 
на ходу архитектуру  домов столицы, слушаю птиц, но вот 
людей, их лица не замечаю. Это не привычка. Это издерж-
ки журналистской профессии. За день бывает до сорока 
встреч с новыми людьми. Слишком много знакомств, бе-
сед, разговоров. Избыток информации. А если еще вспом-
нить и Интернет… Кругом голова. Но вот и он, Крещатик,26. 
Украинское радио. Здесь ухо держи востро. Не дай Бог с 
кем-то не поздороваться! Обид будет океан на многие 
годы. Ведь каждый здесь, если не талант, то гений точно. А 
тебя лично в звездности обвинят. За глаза. Что поделаешь? 
Столичный бомонд. Вот и идешь, останавливаешься, гово-
ришь, приветствуешь. Раз этак триста на день. Ну, а пока 
я шествую по Оболони. Спешу, никого не замечаю. Как-то 
даже добрую Надежду не узнал. В очень интересном поло-
жении. Это у дома. А в центре Киева – она луч светлый.

– Слава, при-
вет,- глаза Надеж-
ды – свет и тепло.

– Здравствуй, 
Надя! – любуюсь 
красотой необык-
новенной женщи-
ны. – Ты в студию?

– Да. Тоня Ху-
добец пригласила 
в программу,- до-
брые очи Надеж-
ды игриво смеют-
ся.

Я восторгаюсь 
вновь и вновь ее 
жизнелюбием. И 
произношу:

– Так моим де-
тям нравится твое 
пение. Все песни 
перечислять не 
буду, но «Сине, 
сине, сине, ангел 

мій…» стала песней нашей семьи.
– Спасибо, – певица улыбается. – Это хорошо. Ты 

умеешь говорить доброе.
– А помнишь, как мы познакомились? – беру Надежду 

за руку.
– Конечно же. Я тогда только из России в Украину прие-

хала.И что меня поразило,– Надя на мгновенье задумыва-
ется, – что все были удивлены моим украинским произ-
ношением, внимательно слушали мою украинскую речь, 
слушали украинские песни в моем исполнении, и что в сту-
дии я чувствую себя нормально.   

– Это от Бога, Надежда! – я слегка смущен от собствен-
ного, слегка пафосного, откровения. – Урал ведь не так да-
лек от Киева.

– То есть?– недоумевает Надежда.
– Мы все дети одной Планеты. И цветов… – витаю я где-

то далеко от беседы…
...Летит время. Год за годом. Мы часто встречаемся в 

Киеве с Надеждой. И я всегда верю, что любовь дарит лю-
дям чистым лишь обогащение души и сердца. И мысли. У 
меня очень много настоящих друзей. Но Надежда Шестак, 
Народная артистка Украины – одна. Поелику Надежда – это 
состояние, да еще какое, любой человеческой души!

   «Светит незнакомая звезда…» Нет! Не так. До счастья 
– знакомая.

У центрі дитячої та юна-
цької творчості (ЦДЮТ) от-
римують додаткові знання, 
уміння і навички поза школою 
563 дітей у 23 гуртках. Вихо-
ванці закладу беруть участь 
у конкурсних програмах для 
обдарованих дітей районного 
та обласного рівнів. На фести-
валі дитячої та юнацької твор-
чості «Поліський зорепад» у 
номінації «Декоративно-при-
кладне мистецтво» гуртківці 
посіли почесне 2 місце.

Донедавна центр не мав 
доступу до мережі Internet, 
яка містить чимало корисної 
інформації для творчості, 
розширює межі спілкування 
з колегами та однодумцями, 
спрощує доступ до відомих 
майстрів. Відповідно до со-
ціальних ініціатив Президен-
та у рамках оголошеного в 
Україні Року дитячої творчості 
ЦДЮТ отримав доступ до Все-
світньої мережі. 

З нагоди такої події центр 
відвідав заступник голови 
райдержадміністрації Ю.М.
Гриценко, який зустрівся з колективом та вихованцями за-
кладу, ознайомився з умовами навчально-виховного про-
цесу та власноруч тестував роботу підключення до Internet.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: директор ЦДЮТ О.ТРОФИМЕНКО та за-
ступник голови райдержадмінстрації Ю.ГРИЦЕНКО те-
стують нове підключення до Всесвітньої мережі. 

                        Надежда

ІНТЕРНЕТ  ПРИЙШОВ   ДО  ДІТЕЙ

СЛУЖБА 101

Жінка в колодязі
14 листопада седнівські рятувальники надали допомо-

гу 55-річній жінці, яка у селі Перше Травня Городнянського 
району впала у колодязь.

Крики про допомогу, що доносилися із колодязя, ще о 
6-ій ранку почули місцеві жителі та намагалися допомогти 
бідолашній. Їй в колодязь опустили драбину, проте підняти-
ся по ній жінка самостійно не змогла. Після невдалих спроб 
довелося викликати рятувальників. До місця пригоди при-
було відділення 4-го професійного пожежного посту з се-
лища Седнів. За допомогою мотузки один з рятувальників 
спустився у колодязь на 10-метрову глибину, обв‘язав жін-
ку, після чого її підняли на поверхню.

Як з‘ясувалося, того ранку 55-річна мешканка с. Іваш-
ківки прийшла у с. Перше Травня провідати брата. За яких 
обставин жінка потрапила до колодязя, — вона пояснити 
так і не змогла.

О. ДОВБИШ.
Провідний інспектор Городнянського РВ У ДСНС 

України у Чернігівській області.

15 листопада відбулось чергове засідання клубу «Сад. 
Город», який з початку нинішнього року діє при Городнянсь-
кому територіальному центрі. На засідання були запрошені 
гості з Чернігівського клубу органічного землеробства «Чер-
нОЗем» — подружжя Оксана та Олександр Булкіни.

Оскільки свого приміщення наш клуб не має, то спілку-
вання проходило в читальному залі райбібліотеки. Послуха-
ти гостей прийшли не тільки постійні відвідувачі клубу, а й 
багато городнянців — пенсіонерів і просто любителів город-
ництва і садівництва.

На зустріч гості приїхали не з пустими руками — вони 
привезли з собою все те, що є в Черніговському клубі ор-
ганічного землеробства, і чого немає в наших магазинах. А 
якщо і є дещо, то значно дорожче і часто сумнівної якості. 
Мова йде про знаряддя і препарати, призначені для виро-
блення органічної продукції, тобто екологічно чистої, не 
шкідливої, а – навпаки – максимально корисної для організ-
му.

Мабуть, тому після розповіді Олександра Булкіна про те, 
як отримати таку продукцію на своєму городі, всі плоскорі-
зи Фокіна, які вони привезли, були придбані бажаючими. По 
собі тепер знаю, як легко і швидко людині поважного віку 
обробити без втоми, мозолів і болю в спині декілька соток 
свого городу, при цьому не перекопуючи землю і безпере-
станно не виполюючи набридлі бур'яни. До того ж, не ви-
трачаючи на удобрення та полив, а в результаті отримуючи 
врожай найвищої якості.

Особливою популярністю користувались препарати, які 
допомогають зберегти зібраний цьогоріч врожай, захистити 
його псування при зберіганні в погребах. Та найбільш ціка-
вим виявились видання клубу органічного землеробства, 
які також придбали багато учасників засідання. А ще диски 
із записами на дуже актуальні теми, тепер члени клубу мо-
жуть подивитись на екрані комп'ютера. Якщо ж ще хтось із 
городнянців захоче подивитись — ласкаво просимо до на-

шого клубу!
Є в нашій країні і газета 

співдружності клубу природ-
ного та органічного землероб-
ства — «Диво-земля», декілька 
екземплярів якої подарували 
нашому клубу гості з Черніго-
ва. А відтепер у співдружності 
клубу є і своя соціальна мере-
жа Zemledelie.org.ua для всіх 
бажаючих. Далеко не кожний з 
відвідувачів клубу «Сад. Город» 
може дозволити собі поїхати 
в Чернігів, тому і городнянці, і 
чернігівці висловили побажання 
на подальші зустрічі. Одну з та-
ких зустрічей — а саме навесні 
— вже можна планувати. От тоді  
стануть в нагоді і знадобляться 
знаряддя,  препарати і насіння, 
а головне — досвід, знання та 
вміння.

О. БЕНДРИК.
Городник-любитель.

На знімку: Оксана і Олек-
сандр БУЛКІНИ.

5 листопада відбулось чергове засідання клубу «Сад. 
д який з початку нинішнього року діє при Городнянсь

Мабуть, тому після розповіді Олександра Булкіна про те
як отримати таку продукцію на своєму городі всі плоскорі

Органічне землеробство — це для нас!

У жовтні бібліотекарі Городнянської 
центральної бібліотеки з колегами із м.
Щорса брали  участь у міжнародному 
круглому столі «Роль бібліотек у вихо-
ванні екологічної культури населення», 
який проходив в м.Унеча Брянської об-
ласті. На зустрічі були присутні бібліо-
текарі із м.Чечерська (Гомельська об-
ласть), м.Брянська, м.Новозибкова, 
м. Климово (Брянська область).

Бібліотекарі Унечі презентували 
свій досвід роботи по екологічному 
вихованню населення.  Працівники 
Унецької центральної бібліотеки про-
ходили стажування в м.Москві та Спо-

лучених Штатах Америки. Вони пра-
цюють за спеціальними екологічними 
програмами, беруть активну участь 
як у всеросійських,  так і в  обласних 
конкурсах, щорічно проводять еколо-
го-практичну конференцію та освою-
ють багато інших цікавих форм роботи. 

Дуже всім сподобався виступ кан-
дидата сільськогосподарських наук, 
директора сільськогосподарського 
підприємтсва «Женьшень» І.І. Мешко-
ва, що презентував лікувальні трави, 
які вони вирощують на 65 га землі. Про 
спільну роботу бібліотек та адміністра-
ції Унецького району йшлось у висту-

пах О.О. Урянської та М.М. Желєзно-
го. А учні Расухської середньої школи 
(учасники всеросійського екологічного 
конкурсу шкільних лісництв)  показа-
ли екологічну інтермедію «Зустріч на 
останньому болоті».

 З російськими та білоруськими 
колегами було намічено перспективи 
співдружної праці, відбувся обмін  кни-
гами, подарунками.

М.ОВСІЄНКО. 
Директор Городнянської Централі-

зованої бібліотечної системи. 

ЗУСТРІЧІ

Бібліотекарі – за екологічну культуру
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Стрес, який щодня людина переживає на роботі чи 
вдома, вчені та медики називають «чумою 21 століття». 
Будь-яке нервове напруження організм розцінює, як 
небезпеку й одразу готується «битися» або «тікати»: у 
кров викидаються адреналін, норадреналін, кортизон. 
Вони з одного боку активізують багато функцій організ-
му, з іншого підривають здоров‘я. Якщо дотримувати 
певних правил, то можна зробити так, щоб стресів та 
шкоди від них було менше.

За десять років роботи в екстремальних умовах (в умо-
вах хронічного стресу та підвищеного артеріального тиску) 
серце людини зношується так, що ніби воно пережило ін-
фаркт. Постійний надлишок кортизону (гормону стресу) 
пригнічує роботу клітин, які борються з вірусами і раковими 
клітинами. Через постійну напругу можуть відбуватись збої 
в імунній системі. Також через стрес руйнуються нейрони 
головного мозку, які відповідають за хорошу пам'ять.

Швидко заспокоїть чай із м’яти та меліси, настоянка ва-
леріани або пустирнику (собачої кропиви), просто можна 
випити гарячої води, яка повинна бути чистою (чорний чай 
не підходить). При вазі до 70 кг випити одразу півлітра га-
рячої води, тіло почне виділяти піт, який виведе надлишки 
стресових гормонів.

Прибрати м’язовий та емоційний затиск можна про-
стою вправою: встаньте, руки опущені, стиснуті в кулаки, 
підніміть плечі вгору і напружте всі м‘язи від пальців ніг до 
обличчя. Протримайтесь у такому стані якнайдовше і різко 
розслабтесь: «скиньте» плечі, розтисніть кулаки, стряхніть 
руками і виразно уявіть, як з ваших плечей падає гора. По-

вторіть таку вправу 5 раз.
При стресі цукор в крові витрачається швидше, ніж 

зазвичай, а глюкоза, яку дає нам цукор, підтримує рівень 
енергії та гарного настрою. Тому, якщо ви напружені, може-
те з‘їсти щось солодке, в ідеалі підходить чорний шоколад. 
Можна вживати також при нервовому напруженні банани, 
груші, полуницю, смородину, суниці та ківі. Волоські горіхи 
містять магнезію, – речовину заспокійливої дії, здатну зня-
ти збудження і напруження з центральної нервової системи. 
Щоб швидше заспокоїтись, нанесіть на кожне із зап’ясть по 
дві краплі ефірної олії лаванди, меліси, апельсина або роз-
марину.

Дуже важливе значення для профілактики стресу має 
правильний сон. Він повинен бути в повній тиші та темряві. 
Лише в таких умовах виробляється мелатонін – гормон, 
здатний покращити настрій і протистояти стресам. Причому 
виробляється він з 10 до 12 години вечора, тому дуже важ-
ливо лягати спати до півночі.

Ще один товариш стресу – слово «завтра»: чим більше 
ви відкладали на потім, тим сильніше будете нервувати. По-
трібно також відмовитись від жорстких дієт. Коли людина 
багато в чому обмежує свій звичайний раціон, в організмі 
починається паніка – а раптом взагалі годувати не будуть? 
У відповідь він починає виробляти величезну кількість кор-
тизону (гормону стресу). Отож тим, кому доводиться часто 
нервувати,  – повноцінне триразове харчування плюс неве-
ликий полуденок дуже необхідний.

О.ГУЦУЛ.
Лікар-невролог.

Стрес який щодня людина переживає на роботі чи вторіть таку вправу 5 раз

Стрес та його профілактика
БУДЬТЕ  ЗДОРОВІ

І Н Ф О Р М А Ц І Я
Городнянської районної ради

про продаж на аукціоні об'єкту спільної власності 
територіальних громад міста та сіл Городнянського 

району 
Назва об'єкту: нежитлова будівля (гаражі)
Адреса: Чернігівська область, м. Городня, вул. 

Леніна,14а.
Балансоутримувач: Городнянська районна рада.
Відомості про об'єкт: одноповерхова будівля за-

гальною площею 242,3м2; гаражі складаються з 9 боксів,  
два з яких можуть  вміщувати  по два автомобілі.  1961 
року забудови.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка 
окремо не відведена.

Початкова вартість продажу об'єкту з урахуванням 
ПДВ –88 318,35 грн.  

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн., гарантій-
ний внесок в розмірі 8 831,84 грн., що складає 10% від 
початкової вартості об'єкту без ПДВ,  та кошти під час ро-
зрахунку за придбаний об'єкт  перераховуються  на р/р 
26002018673 в ПАТ Полікомбанк м.Чернігова, код банку 
353100, код ЄДРПОУ: 33111200, отримувач – ПП «Десна 
–Експерт-М»

 Умови продажу об'єкту:
- подальше використання об'єкту визначає поку-

пець;
- утримання об'єкту та прилеглої території у від-

повідності до санітарно – екологічних норм;
- питання відведення земельної ділянки покупець 

вирішує самостійно за установленим законодавством 
порядком.

- переможець аукціону відшкодовує  витрати, 
пов’язані з підготовкою до продажу майна, та плату за 
організацію та проведення аукціону в розмірі 4% від кін-
цевої вартості продажу об’єкту згідно Угоди на участь в 
аукціоні між Учасником та Виконавцем.

- переможцю аукціону, який відмовився від під-
писання протоколу аукціону або укладання договору 
купівлі-продажу, грошові кошти у розмірі 10% від почат-
кової вартості об'єкта, внесені учасником для участі в аук-
ціоні, не повертаються, а враховуються при розрахунку 
витрат, понесених районною радою, на підготовку об'єк-
та до продажу та проведення аукціону.

Аукціон з продажу об'єктів проводитиметься  9 груд-
ня 2013 року об 11.00 годині за адресою: м.Чернігів, пр-т 
Перемоги, 20, оф.6.

Кінцевий термін прийняття заяв – 6 грудня 2013 року.
Служба організації та проведення аукціону – ПП «Дес-

на-Експерт-М».
Адреса: 14017, м.Чернігів, пр.-т Перемоги, 20, оф.6, 

тел. (0462) 64-00-84.
Ознайомитись з об'єктами можна за місцем їх розта-

шування (тел. для довідок    04645- 2-74-21).

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
15 листопада пішла з життя найдорожча людина – мама та бабу-

ся Пацюк Марія Михайлівна.
Висловлюємо глибоку вдячність всім, хто підтримав нас у важкі 

хвилини: родичам, сусідам, друзям, колегам ясла-садка №1, риту-
альній службі Г. Гончарової, отцю Володимиру.

Хай Господь Бог оберігає вас, добрі люди, від горя і біди.
Сім’я Редюк. 

* * *
Непоправне горе увірвалося у нашу сім’ю. 16 листопада помер 

люблячий син, чоловік, батько, дідусь Крупенич Василь Миколайо-
вич. 

Висловлюємо глибоку вдячність всім, хто підтримав нас у важкі 
хвилини.

Низький уклін Вам. Хай Господь Бог оберігає Вас від горя і біди. 
Сумуючі рідні.

* * *
15 листопада пішла з життя наша дорога і люба мати, бабуся Пи-

липенко Галина Михайлівна. 
Дякуємо всім родичам, сусідам, колегам, керівництву СТОВ 

«Зоря», учням та колективу колишньої Пекурівської школи,  хто 
розділив з нами важку втрату і підтримав нас морально і матеріаль-
но.

Нехай Господь Бог береже ваші родини.
Родина покійної. 

Пам’яті 
товариша
16 листопада на 61-му році життя 

перестало битися серце світлої і до-
брої людини – голови фермерського 
господарства «Кримок» села Леме-
шівка Крупенича Василя Миколайо-
вича. Нам залишився спомин і вічне 
відчуття втрати. 

Василь Миколайович народився 7 
березня 1953 року в с. Лемешівка Го-
роднянського району.  Після закінчен-

ня Української сільськогосподарської академії почав працювати 
головним інженером в своєму селі. Потім з 1988 року продовжував 
свою трудову діяльність головою Лемешівської сільської ради.  З 
1999 року працював головою КСП ім. Орджонікідзе. У зв’язку з ре-
організацією КСП створив фермерське господарство «Кримок». 

Де б не працював Василь Миколайович, він завжди віддавав 
усі свої сили, знання і багатий життєвий досвід дорученій справі. 
Його відрізняли висока працездатність, принципова громадська 
позиція, душевна щедрість, життєлюбність. Це була справді до-
бра, чуйна людина.  Чудовий чоловік, батько, дідусь і товариш. 
Його надзвичайно не вистачатиме родині і нам усім! Висловлюємо 
глибоке співчуття рідним, близьким і друзям покійного.

Світла пам’ять про Василя Миколайовича назавжди збере-
жеться в наших серцях і пам’яті. 

Група товаришів.

Городнянська районна рада та районна державна ад-
міністрація висловлюють глибоке співчуття депутату район-
ної ради Крупеничу В.М. з приводу тяжкої втрати – передчас-
ної смерті брата

ВАСИЛЯ МИКОЛАЙОВИЧА. 

Колектив Лемешівської школи висловлює співчуття вчи-
телю Крупеничу Є.М. з приводу тяжкої втрати – передчасної 
смерті брата

КРУПЕНИЧА Василя Миколайовича. 

Сім’ї Левченко  та Новик глибоко сумують з приводу пе-
редчасної смерті

 КРУПЕНИЧА Василя  Миколайовича
і висловлюють щире співчуття родині покійного. 

Управління агропромислового розвитку та рада сільгосп-
виробників глибоко сумують з приводу передчасної смерті 
керівника ФГ «Кримок» 

КРУПЕНИЧА Василя Миколайовича
і висловлюють щире співчуття рідним та близьким покій-

ного. 

Колектив Бутівської  школи висловлює глибоке співчуття 
колезі Крупеничу Є.М. з приводу тяжкої втрати – передчасної 
смерті брата

КРУПЕНИЧА Василя Миколайовича.

Сім’я Солохи А.Т. глибоко сумує з приводу передчасної 
смерті 

КРУПЕНИЧА Василя Миколайовича
і висловлює своє співчуття родині покійного. 

Колектив Лемешівської школи висловлює глибоке спів-
чуття вчительці Тітовій В.В. та колишньому працівнику школи 
Кліщ Г.Г. з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька 
і чоловіка

КЛІЩА Василя Володимировича. 

Учні та батьки 8 класу Лемешівської школи  висловлюють 
глибоке співчуття класному керівнику Тітовій В.В. з приводу 
тяжкої втрати – смерті її батька

КЛІЩА Василя Володимировича. 

Працівники колишньої Пекурівської школи глибоко суму-
ють з приводу смерті вчительки-пенсіонерки 

ПИЛИПЕНКО Галини Михайлівни
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійної.

Колектив Городнянської міської ради висловлює глибоке 
співчуття Пірак Н.В. з приводу передчасної смерті її матері

ПИЛИПЕНКО Галини Михайлівни. 

Колектив Городнянської загальноосвітньої  школи-інтер-
нату висловлює глибоке співчуття працівницям Тітовій Л.Ф, 
Тапехо Н.М. та їх сім’ям з приводу тяжкої втрати – смерті ма-
тері та бабусі

ТЕТЯНИ ЮХИМІВНИ.

Колектив Городнянської загальноосвітньої школи-інтер-
нату глибоко сумує з приводу смерті колишнього працівника 

КРУМКАЧА Олександра Олександровича
і висловлює щирі співчуття його рідним та близьким. 

Колектив Городнянської загальноосвітньої школи-інтер-
нату висловлює глибоке співчуття працівниці Напрєєнко З.П. 
та її сім’ї з приводу тяжкої втрати – смерті матері

Зінаїди Андріївни.

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

Продам автомобіль «Нива-Тайга».
Тел. (098)9147520.

Продам «ВАЗ-2107», 2004 р.в.
Тел. (097)6690329.

Продам «ВАЗ-2106», 1989 р.в., синього кольору, у гарному стані, ціна 
договірна, т.(063)7807322; «ВАЗ-21099», 2006 р.в., т.(096)7331053.

Продам «Славуту-Люкс», 2006 р.в., сірий металік; пробіг 105 тис.
км; газ/бензин. Ціна 2700 у.о. Т.: (097)7353728, (063)7441658.

Продам «ВАЗ-21013», 1981 р.в., жовтого кольору, у 
робочому стані. Ціна 6500 грн. Торг. Т. (098)9503488.

Конкурс на заміщення вакантної посади державного 
службовця – головного спеціаліста відділу освіти рай-
держадміністрації, оголошений 2 листопада 2013 року, 
розпорядженням голови районної державної адміністра-
ції від 20.11.2013     № 125-ос відмінено.

ІНФОРМАЦІЯ 
відділу освіти Городнянської РДА 

про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта 
оціночної діяльності, який буде залучений до 

проведення незалежної оцінки
Назва об’єкту:
 1.  Приміщення однієї кімнати загальною площею 

36,33 м.кв., яке заходиться на першому поверсі; 
2.  Приміщення  однієї кімнати загальною площею 

18,02 м.кв., яке заходиться на першому поверсі
Місцезнаходження   об’єкта оцінки: 
1.  м. Городня, вул. Чорноуса, 29.
2.  м.Городня, вул. Леніна, 4.
Балансоутримувач: відділ освіти Городнянської 

РДА.
Мета проведення оцінки:  визначення вартості 

об’єкту оренди.
Балансова вартість майна: 
1.  9450 (дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят) гривень.
2.  7312 (сім тисяч триста дванадцять) гривень.
Претендентами   на участь у конкурсі документи  по-

даються   в запечатаному конверті з описом підтвердних  
документів, що містяться у ньому.

До підтвердних  документів,  поданих  на  конкурс  з  
відбору суб'єктів оціночної діяльності, належать:

– заява про  участь  у  конкурсі  з відбору суб'єктів оці-
ночної діяльності за встановленою формою,  затвердже-
ною наказом Фонду державного майна України №1270 
від 29.08.2011;

– копія установчого документа претендента;
– копія сертифіката  суб'єкта  оціночної  діяльності,  

виданого претенденту Фондом державного майна Украї-
ни;

– інформація про претендента (документ,  який мі-
стить відомості про  претендента  щодо  його  досвіду  
роботи,   кваліфікації   та особистого досвіду роботи оці-
нювачів, які працюють у його штатному складі та додат-
ково залучаються ним,  з незалежної оцінки майна, у тому 
числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  за-
печатаному конверті і  має  містити  пропозицію  щодо  
ціни  виконання робіт, калькуляції витрат,  пов'язаних з ви-
конанням робіт,  а також строку виконання  робіт.  

 Конкурс відбудеться у відділі освіти о 10 годині  12 
грудня  2013 року.

Документи приймаються до 11 грудня  2013 року 
включно.

Заяви приймаються за адресою: 15100, м. Городня, 
вул. Льонозаводська,6. Додаткову інформацію можна от-
римати по тел. 2-18-48.

Ю.ДЕНИСЕНКО. 
Начальник відділу освіти.

И не забыть, и не вернуть,
Лишь с болью в сердце жить осталось…

29 ноября – 8 лет светлой памяти 
дорогого сыночка, любимого брата, 

внука, племянника
БЕРЕЗИНЦА 

Александра Игоревича
23.02.1988 г. – 29.11.2005 г.

Горе нежданное, горе немеряно, –
Самое главное в жизни потеряно.
Жаль, что жизнь нельзя повторить,
Чтоб тебе ее подарить.
Взять бы сердце в руки, да покрепче 

сжать...
Нету большей муки, чем детей те-

рять.
Лебединым пухом пусть будет тебе 

земля, сыночек.
Сумуючі рідні.
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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. 

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
Внимание!
В воскресенье, 24 ноября, на рынке будут реализо-

вываться мед из южных регионов Украины, одеяла из на-
туральной овечьей шерсти (полуторные, двуспальные,  
«евро», детские) . 

Приглашаем приобрести товары!

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.

КУПЛЮ  ДУЖЕ  ДОРОГО
У будь-якому стані: ікони до 60000 грн., хрести, 
лампади, чеканки з ікон; самовари до 6000 
грн.; ордени трудові і бойові до 50000 грн., ме-
далі до 2000 грн., значки; книги до 5000 грн.; 
фотографії до 300 грн., листівки; грамофони 
до 5000 грн., монети, статуетки до 700 грн., 
посуд до 4000 грн., жіночі прикраси; годинники 
наручні часів СРСР, картини СРСР і старовинні 
до 45000 грн.,  нагороди до 1917 року.

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

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.

КОПІЦЕНТР     надає послуги:
набір та друк тексту;
фото на паспорт, документи;
друк фото, реставрація старих фото;
кольоровий друк;
фото на чашках, тарілках...
М. Городня, вул. Чорновуса, 4.
Тел. 096-0631389.

Знижки

м. Городня, вул. 1-го 
Травня, 21, ІІ-ий поверх 
м-ну «Берізка». 
Тел. 050-8590451

на корпусні меблі торго-
вої марки «Гербор»  
  – 5%,
на ортопедичні матраци 

  – 10%
ЗАПРОШУЄМО!21 листопада відсвяткувала свій юві-

лейний день народження чарівна жінка, 
шановна наша колега і вірна подруга Тама-
ра Василівна ЮРЧЕНКО.

Вітаємо її зі святом і щиро бажаємо:
Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда.
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

21 листопада відсвяткувала свій ювілейний день народ-
ження завідуюча відділом комплектування літератури Город-
нянської центральної бібліотечної системи Тамара Василівна 
ЮРЧЕНКО.

Ми Вас вітаємо із великим святом,
Ми Вам бажаємо радості багато.
Хай сміється сонце з голубого неба
І троянда перша зацвіте для Вас.
Хай в житті Вашому горя не буває,
На устах усмішка маком розцвітає.
Хай для Вас гарна буде днина,
Найдобріша наша, будь завжди ща-

слива.
Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам стелеться в житті,
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід.
У серці молодість плекайте,
Живіть до 100 щасливих літ. 

З повагою: колеги по роботі, бібліотечні працівники сіл 
району. 

20 листопада відсвяткувала свій 
день народження наша люба матуся, 
бабуся, прабабуся Надія Федотівна НА-
ЗАРЕНКО з с. Стовпівка. Їй виповнило-
ся 83 роки. 

Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас і добра нам бажали.
За руки робочі, за хліб на столі
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
За Ваше добро і турботу про нас
Сьогодні ми щиро вітаємо Вас.

З любов’ю: діти з сім’ями. 

ПРОДАЮТЬСЯ:
– 2-кімнатна квартира у приватному секторі. Є літня 

кухня, гараж, сараї, палісад. Тел.: 098-5635979.
– будинок по вул. 1 Травня, 30 (на два входи), з госпбу-

дівлями, ділянка 16 соток та будинок під знос по вул. Лені-
на, 9, ділянка 9 соток. Можливий обмін в межах області. Тел. 
097-3353622. 

– півбудинку по вул. Леніна. Є сарай, газ, вода. Тел. 
067-7767916. 

– півбудинку  по вул. Шевченка. Тел. 097-8758706, 097-
8509704.

– ділянка під забудову 0,13 га. Газ, водогон поряд. 
Тел. 066-3529390.

– приміщення під комерцію. Тел. 097-1334939.
– тільна телиця. Тел. 098-4414216.
– тільна корова з 2-м телям. Тел. 3-93-61.
– лоша віком 2 роки. Тел.: 3-67-25, 098-4396702.
– кози в с. Дібрівне. Тел. 097-6706520.
– поросята (змішаної породи: в’єтнамська з корейсь-

кою). Тел.: 2-48-35, 098-4689939.
– віз. Тел. 098-7391996.
– автомобілі «Део Ланос», ВАЗ-21043. Тел. 3-71-80, 

098-6169602.
– ВАЗ-210990(1,6і), 2005 р.в., та автопричіп. Тел. 096-

8587211.
– кухня (2 метри) колишнього вжитку. Недорого. Тел.: 

063-4763846, 098-8415291.
– вугілля. Тел.: 098-2288311, 093-7207349.
— трактори, преси, картопле-  та зернозбиральні 

комбайни, саджалки, копалки, оприскувачі та інший 
сільськогосподарський інвентар з Польщі. Запчасти-
ни. Доставка. Тел.: (244) 4 -42 -35, 099- 0487886, 096-
2625220.

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

– червона цегла,бій цегли, шлакоблоки, газоблоки, 
кільця для каналізації, плити дорожні та перекриття, 
перемички 6-ти метрові і менші. Тел. 067-2345270.

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

во. Тел.: 2-25-62, 096-3403112.
– корів, коней, телят. Перевезення. Тел. 063-9536391. 
– дверцята для котла КСТ-16 (нижні). Тел. 093-

3718254.
– картоплю по 3 грн. Виїзд до продавця. Тел. 096-

9818555.

ЗНІМУ:
– квартиру або будинок (бажано з меблями). Своєчас-

ну оплату та порядок гарантую. Тел. 096-0855070.
ОБМІНЯЮ дві квартири на житловий будинок зі 

зручностями. Тел. 098-0949490.
Приблудилася собака породи лайка жіночої статі, 

світлої масті. Тел. 2-43-39. 
16 листопада був загублений паспорт на ім’я Ба-

бенка Євгенія Олександровича. Хто знайшов, просимо 
повернути за винагороду. Тел. 068-3195041.

Загублене посвідчення багатодітної сім’ї серії СВ № 
005047 від 15.12.2010 р., видане  на ім’я Голика Євгенія 
Олександровича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ПОСЛУГИ:
– ремонт холодильників, морозильних камер і ко-

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

Державна податкова інспекція у Городнянському 
районі головного управління Міндоходів 

у Чернігівській області 
оголошує конкурс на заміщення вакантної поса-

ди: головного державного інспектора відділу опо-
даткування та контролю об’єктів і операцій.

До участі у конкурсі на посаду головного державного інспек-
тора допускаються громадяни України, які мають повну вищу 
освіту фінансово-економічного спрямування з освітньо-кваліфі-
каційним рівнем магістра або спеціаліста, які вільно володіють 
державною мовою, чинним законодавством, нормативними ак-
тами, що належать до компетенції органів Міндоходів та відповід-
ного структурного підрозділу.

Подаються документи: заява, заповнена особова картка 
(форма П-2 ДС), дві фотокартки (4х6), копії документів про освіту, 
декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язаня фінансово-
го характеру за 2012 рік, копія паспорта. 

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

Додаткова інформація щодо основних функціональних 
обов’язків, розміру та умов оплати праці надається працівником, 
відповідальним за кадрову роботу. 

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

Ремонт і перетяжка м’яких меблів. Заміна пру-
жин, брусків, паралону. Зміна дизайну. Гарантія. 
Якість. Тел. 093-7076089.

КУПЛЮ корів, коней, телят, свиней. 
Доріз цілодобово. Тел.: 050-5928312, 

063-1435930, 046-4425141.

Березнянський м’ясокомплекс  
постійно закуповує: телят, корів, коней, свиней 

(живою вагою, а також м’ясом). Доріз цілодобово. 

Тел.: 095-4979523, 068-9891814.

Постійно закуповуємо: 
телят, корів, коней, свиней. Доріз цілодобово. 

Ціни найвищі. Тел. 097-1928090 (Сергій). 

Послуги автокрана КРАЗ -250 у будь-який день, 

включаючи вихідні. Тел. 096-6550552.

Будую гаражі автокраном за два дні 
зі свого будматеріалу. Тел. 096-6550552.

29 листопада, у п’ятницю, о 14.00 год. у актовому 
залі міської ради  відбудуться звітно-виборчі збори са-
доводів товариства «Черемошне». 

Правління. 

Заява про намір отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря

ПАТ «Облтеплокомуненерго» заявляє про намір от-
римати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря, що надходять в атмосферу від ста-
ціонарного джерела діючого об’єкта – котельні, яка 
розташована в м. Городні по вул. Волковича, 27.

ПАТ «Облтеплокомуненерго» здійснює  виробництво 
теплової енергії, забезпечує опаленням, парою та гаря-
чим водопостачанням об’єкти житлового, комунального 
та побутового призначення. В процесі виробничої діяль-
ності від стаціонарних джерел підприємства в атмосфер-
не повітря надходять забруднюючі речовини та парникові 
гази: сполуки азоту (двоокис азоту, оксид діазоту № 20), 
оксид вуглецю, двоокис вуглецю С02, метан.

ПАТ «Облтеплокомуненерго» зобов’язується викону-
вати норми і правила з охорони навколишнього природ-
ного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх 
етапах експлуатації технологічного обладнання. 

Для ознайомлення з більш детальною інформацією 
про отримання дозволу ПАТ «Облтеплокомуненерго» 
звертатися за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Комсо-
мольська, 55-Б.

Із зауваженнями або запереченнями щодо отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря об’єкта ПАТ «Облтеплокомуненерго» в м. Городні 
звертатися протягом 30 календарних днів з моменту пу-
блікації заяви в Городнянську міську раду за адресою: 
м. Городня, пров. Леніна, 2, тел. 2-74-44.

Адміністрація ПАТ «Облтеплокомуненерго».   


