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Шановні працівники органів місцевого 
самоврядування та депутати всіх рівнів!

Спільним зусиллям місцевого самоврядування здійснюється 
народовладдя в Україні. Пріоритетним напрямом у стратегії розвит-
ку громадянського суспільства в Україні є розширення прав органів 
місцевого самоврядування, наділення їх можливістю самостійно 
визначати головні цілі у розвитку місцевих громад. 

Завдяки злагодженій роботі представницької і виконавчої гілок 
влади, тісному співробітництву з територіальною громадою вдаєть-
ся вирішувати чимало непростих питань, реалізовувати багато пер-
спективних планів та задумів.

Бажаємо вам, шановні колеги,  щастя і успіхів у подальшому змі-
цненні місцевого самоврядування як запоруки утвердження свобо-
ди, незалежності і демократії!

С. ЯЩЕНКО.   Г. ПРИМАК.
В.о. голови райдержадміністрації.  Голова районної ради. 

Шановні працівники прокуратури!
Сердечно вітаємо вас із професійним 

святом!
Україна крок за кроком будує демократичну держа-

ву, головними засадами якої мають стати верховенство 
права та дотримання прав і свобод людини. 

Сприяючи реальному утвердженню цих засад, про-
куратура доводить свою спроможність поєднувати силу 
державної влади зі справедливістю. Зрозуміло, що ав-
торитет великою мірою залежить від того, як чітко функ-
ціонує кожна ланка правоохоронного органу, як сумлін-
но виконує свої обов'язки кожен його працівник. 

Маємо надію, що високий професіоналізм, усвідом-
лене почуття відповідальності допоможуть працівникам 
прокуратури здобувати повагу та довіру людей.

Від щирого серця бажаємо успіхів у служінні дер-
жаві, міцного здоров'я, щастя, добра і благополуччя.

С. ЯЩЕНКО.  Г. ПРИМАК.
В.о. голови райдержад- Голова районної
міністрації.   ради. 

Шановні працівники статистики! 
Прийміть найщиріші вітання з нагоди 

професійного свята!
Важко уявити життя нашої держави без органів 

статистики, які роблять вагомий вклад у соціально-еко-
номічний розвиток країни. 

Збір, опрацювання, зберігання та аналіз статистич-
ної інформації надає можливість розробки перспектив-
них планів, програм поступального розвитку усіх галу-
зей життя. 

Прийміть найкращі побажання здоров'я, успіхів, 
благополуччя, довголіття, щастя, добра і всього найкра-
щого.

С. ЯЩЕНКО.  Г. ПРИМАК.
В.о. голови райдержад- Голова районної
міністрації.   ради.  

6 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ 
СИЛ УКРАЇНИ

Шановні службовці та ветерани Збройних 
Сил України! 

Щиро вітаємо вас із професійним святом!
Сьогодні українська армія проходить складний етап становлен-

ня. За плечима військових Збройних Сил України – славні традиції 
минулих поколінь, великі звитяги наших батьків і дідів, які здобували 
перемогу над фашизмом.

Із щирими вітаннями звертаємося до солдатів і офіцерів, які 
щодня щиро вірою і правдою служать нашому народові. 

Захист незалежності та територіальної цілісності рідної землі в 
усі часи був покликанням та обов'язком справжніх чоловіків. 

Щиро зичимо миру та спокою, подальших успіхів у вдоскона-
ленні бойової майстерності, добра та достатку вашим оселям.

С. ЯЩЕНКО.   Г. ПРИМАК.
В.о. голови райдержадміністрації.  Голова районної ради.  

Курс на євростандарти для України 
є незмінним

Про це заявив Президент України 
в інтерв‘ю українським телеканалам

Президент України Віктор Янукович наголошує, що Україна продов-
жуватиме курс на євроінтеграцію.

«Ми будемо йти своїм шляхом, ми будемо робити все, щоб Україна 
ставала економічно міцнішою, сильнішою», –сказав Глава держави в ін-
терв’ю журналістам українських телеканалів.

За його словами, Україна визначилася щодо підписання Угоди з Єв-
ропейським Союзом. Водночас, підкреслив Глава держави, все, що сто-
сується умов, є принциповим питанням, і все повинно відбуватися в інте-
ресах українського народу.

«Щоб країна була конкурентоспроможною. Як тільки ми вийдемо на 
той рівень, який нам буде комфортним, і коли він буде відповідати нашим 
інтересам, коли ми домовимось на нормальних умовах, тоді будемо ве-
сти розмову про підписання. Коли це буде? Швидко чи не дуже швидко. 
Час покаже. Я хочу, щоб цей час був якомога скоріше», – підкреслив Пре-
зидент.

У зв’язку з цим Віктор Янукович підкреслив, що для переходу україн-
ської економіки на європейські стандарти необхідно не менше 20 мі-
льярдів (євро) на рік, «а в цілому до 2017 року приблизно 160 мільярдів 
(євро) потрібно».

«Це (підписання угоди) не вступ України в Європейський Союз, і 
Україна не буде долучена до європейських фондів. Нас там не буде», – 
зауважив Глава держави.

Він підкреслив, що протягом тривалого часу Україна вела переговори 
на різних рівнях з різними структурами Європейського Союзу в торго-
во-економічних питаннях, питаннях енергетики.

«Будь-які переговори, які ми вели, були спрямовані на те, щоб підій-
ти в хорошій формі. Тобто, Україна, перш за все, повинна мати достатній 
економічний ресурс для імплементації цієї угоди», – наголосив Віктор 
Янукович.

Прес-служба Президента України 
Віктора Януковича

  Ера великої жіночності
22 листопада у районному будинку культури відбулося 

вшанування кращих жінок Городнянщини – «Жінка року – 2013»

Від любові до жінки народилось все прекрасне на Землі. 
Колись Бог, зліпивши жіночу постать,  вдихнув в неї життя та 
передав чоловікові, промовивши при цьому: «Бери її такою, 
яка вона вийшла, і не намагайся її переробити, зазнавай ща-

стя з нею протягом життя і терпи муки від неї до самої смерті». 
Ця легенда — жарт, але є в ній доля істини. 

І якщо існує думка, ніби бути жінкою надзвичайно склад-
но, доведеться довіритись астрологам, які віщують, що Зем-

ля вступає в еру Великої жіночності: це щастя, велика від-
повідальність, щедрий дар долі -- бути жінкою. І кому, як не їй, 
нести у  життя божественний вогонь любові щодня, щомиті?

На знімку: переможниці конкурсу «Жінка року – 2013»: В.М.МОЖАЄВА, Н.І.НАД-

ТОЧІЙ, Г.Г.ДУБИНА, Н.Д.ЛУЩАЙ, Г.П.ЄРОФЕЄВА, Л.О.ДЕНИСЮК, Л.С.ДЕТИНА.

Закінчення на 5 стор.
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Економічний 
фактор 

євроінтеграції
Україна вступає у нову фазу випробувань. Опинив-

шись між двома перехресними вогнями, що летять зі 
Сходу та Заходу, наша держава бере вимушену паузу в 
процесі підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Подаль-
ший розвиток подій обіцяє бути як цікавим, так і бурх-
ливим, що однозначно не залишить байдужими україн-
ців, ні європейців, ні, звісно ж, росіян. Гра в геополітику 
грається й надалі, демонструючи увесь цинізм, хи-
трість та безжалісність до слабших партнерів.

У Вільнюсі український уряд офіційно оприлюднив ін-
формацію щодо вимушеної паузи у процесі євроінтегра-
ції. Тому основним питанням, яке бентежить громадян, є 
наступне: що ж, взагалі, відбувається, і куди ми рухаємося 
далі?

Аби дати чесну відповідь на таке запитання, слід керува-
тися виключно фактами та умовами об’єктивної реальності, 
в якій ми всі живемо. 

Факт перший – з серпня 2013 року Російська Федерація 
веде жорстку торгово-економічну та безпринципну інфор-
маційну війну проти України. 

Факт другий – в умовах величезних економічних втрат, 
які кожного дня зазнає наша держава, Європейський Союз 
не поспішає запропонувати реальну фінансову допомогу, 
що допомогла б мінімізувати існуючі ризики.

Факт третій – при усьому бажанні Президента Віктора 
Януковича та українського народу й надалі продовжувати 
шлях євроінтеграції, такий процес наразі виглядає немож-
ливим через неспроможність східних та західних партнерів 
адекватно сприймати Україну. 

І, факт четвертий, – з самого першого дня незалежності 
нас тільки-но вчать та дають настанови, забувши про те, що 
Україна сама може і повинна вирішувати власну долю.

На думку такого авторитетного експерта як Вадим Ка-
расьов, якщо угода про асоціацію з ЄС наразі і відтермі-
новується, то сам процес євроінтеграції не зупиняється. 
В свою чергу директор Київського центру політичних до-
сліджень та конфліктів Михайло Погребінський вважає, що 
угоду про асоціацію з ЄС не варто підписувати через те, що 
українські товари все одно не зможуть вийти на європейсь-
кий рівень через тисячі норм та вимог, що кожного дня вису-
ває Європа стосовно до України. 

Окрім зазначеного експертом, можна додати декілька 
цілком логічних моментів, що виходять з попереднього до-
свіду колишніх соціалістичних країн, які набули членства в 
ЄС. 

Якщо  провести аналогію з Угорщиною або Польщею, 
то ЄС спільно з Україною повинен був розробити програ-
му реформ, яку підтримали б Міжнародний валютний фонд 
і Світовий Банк, залучити інші інституції, які могли б нада-
ти Україні фінансову і економічну підтримку. Це мало бути 
головною метою. Проблема виборчого правосуддя могла 
бути лише одним із завдань місії. Але, на жаль, Алєксандр 
Кваснєвський та Пет Кокс занадто захопилися питанням 
Юлії Тимошенко і абсолютно не чули закликів вирішити важ-
ливе для 45 мільйонів українців питання стабільності і ро-
звитку економіки.

Крім того, Європейський Союз  мав би запропонувати 
Україні фінансову допомогу на модернізацію системи дер-
жавного управління та виробничих потужностей українсь-
ких підприємств, щоб наша продукція була конкурентною 
на ринках країн ЄС, але цього з невідомих причин так і не 
трапилося. 

І останній, проте не менш значущий момент української 
євроінтеграції, – шалений тиск МВФ при повному мовчанні 
ЄС. Адже як ще можна зрозуміти вимогу підвищити тари-
фи на газ на 40%, за умови економічної блокади зі сторони 
Росії та небажанні Європи хоча б мінімально компенсувати 
Україні фінансові втрати? 

Таким чином, сума зовнішніх факторів викликала непо-
пулярне, вимушене рішення уряду взяти паузу щодо підпи-
сання угоди про асоціацію з ЄС, аби отримати необхідний 
час для мінімізації ризиків та формування чіткої позиції як 
по відношенню до Росії, так і стосовно Європи, шлях до якої, 
попри усі радощі ворогів України, залишається незмінним. 

Андрій ГОЛОВИЦЯ. 
Журналіст.  

—Які найбільші проблеми переживає сьогодні ме-
дицина Городнянщини?  

— Найбільш критичне питання сьогодні — кадрове. У 
нас працює чимало лікарів пенсійного віку, які у будь-який 
момент можуть піти на заслужений відпочинок. Особливо 
гостро це питання стоїть у сільській місцевості. А молодь не 
дуже бажає до нас їхати, тим більше у село.  

— У чому основна причина такого небажання?  
— Причин кілька. Це маленька зарплатня і проблеми з 

забезпечення житлом. На кошти, які вони отримують, не-
можливо купити квартиру, навіть винайняти важко. А у селі 
ще більше проблем: відсутність медикаментів, сучасного 
обладнання, немає за що пальне придбати.А для нормаль-
ної роботи і якісного надання медичної допомоги потрібні 
умови. Тільки послухати людину та виміряти тиск — недо-
статньо. Лікар чи фельдшер не повинен думати, де взяти 
ліки, щоб допомогти хворому. Тому наші проблеми, як і всю-
ди, — медикаменти і фінансування.  

—Сьогодні активно впроваджують лікарів загальної 
практики сімейної медицини. На вашу думку, наскільки 
готовий наш персонал працювати в нових умовах?  

— У будь-якому випадку перебудова завжди пов’язана 
з низкою проблем. Педіатр швидко може освоїти професію 
сімейного лікаря, а терапевту потрібен певен час для до-
даткового навчання. Педіатрія — складний напрямок, адже 
маленькі діти суттєво відрізняються від дорослих, і є певна 
специфіка їх лікування та профілактики.  За півроку з тера-
певта неможливо зробити висококваліфікованого педіатра, 
невропатолога, гінеколога, отоларинголога. Але у нас пра-
цюють професійні кадри з великим досвідом роботи, так 
що я впевнена, що вони впораються з новим завданням. 

До того ж лікарі за спеціалізацією як працювали, так і пра-
цюватимуть. Зараз уже медичні ВИШі випускають лікарів 
сімейної медицини, і якщо їх мотивувати, то чому б молодим 
спеціалістам не приїхати до нас?  

—Значну допомогу та підтримку медичним закла-
дам надає наш народний депутат Ігор Рибаков. Щой-
но пройшла акція із забезпечення ФАПів та лікарень 
міні-аптеками. Наскільки така допомога суттєва для 
вас?  

— Медицина в Україні завжди фінансувалася по залиш-
ковому принципу. Якщо ж брати райони, то левова частка 
коштів надходить на районну лікарню, а сільські медичні 
пункти отримують взагалі мало. Людям лікування обходить-
ся дуже дорого, і не всім по кишені. Тому міні-аптеки, які ми 
отримали від Ігоря Рибакова, — серйозна підтримка і допо-
мога. Особливо враховуючи, що зараз кінець року і фінан-
сування дуже слабке. Відтепер наші фельдшери можуть 
спати спокійно і надавати медичну допомогу на належному 
рівні. Та й районній лікарні це велика підмога, так як річний 
кошторис уже вичерпаний. Тому ми дуже задоволені таким 
подарунком і дякуємо Ігорю Олександровичу за його внесок 
у медицину нашого району. Хочу відзначити, що міні-апте-
ки — не єдина його акція, спрямована на підтримку медич-
них закладів. Окрім ліків, він придбав нашим фельдшерам 
велосипеди. Для них цей транспорт потрібний, як повітря, і 
значно полегшує роботу, адже наші сільські медики обслу-
говують по кілька сіл. Рибаков — єдиний депутат, який так 
активно нам допомагає. Раніше про нас згадували тільки до 
виборів, а Ігор Олександрович працює постійно. Приємно, 
коли не помиляєшся у виборі, і коли про тебе турбуються. 

Розмову вела Юлія КОРОТКА.

Пам'ять народу неубієнна
23 листопада, у День пам’яті жертв голодоморів, вся ве-

лика українська громада згадувала і вшановувала тих, чиє 
життя трагічно обірвалося у ті страшні роки.

Жалобні заходи пройшли і на території Городнянського 
району. Представники органів влади, місцевого самовряду-
вання та громадськість вшанували пам'ять загиблих у роки 
голодоморів біля пам’ятних знаків у селах Дроздовиці, Ту-
пичеві та м. Городні. 

23 листопада голова райдержадміністрації М.Ф.Силен-
ко, голова районної ради Г.Г.Примак та міський голова А.І. 
Богдан, керівники підприємств, установ, організацій та гро-
мадськість взяли участь у жалобному дійстві, що проходило 
на території Свято-Миколаївської церкви в м. Городні. 

Отець Володимир відправив поминальну панахиду. До 
пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років 
учасники зібрання поклали квіти.

Громада о 16.00 год. району ввечері приєдналася до 
Всеукраїнської акції «Засвіти свічку».

На виконання доручень Президента України щодо роз-
витку економіки регіону перший заступник голови райдер-
жадміністрації С.П.Ященко, міський голова А.І.Богдана та 
начальник відділу економіки райдержадміністрації Н.В.Ле-
бедєва 26 листопада побувала на ДП „Городнянське лісове 
господарство”.

Зустріч з його новим директором С.М.Аніщенком вияви-
лась цікавою і корисною для обох сторін. ДП „Городнянське 
лісове господарство” – по суті, єдина з державних еконо-
мічних структур, що залишилась активно діяти у районі. До 
її складу входять Городнянське, Моложавське, Тупичівське, 

Невклянське, Рубіжське, Староруднянське (Щорського ра-
йону) лісництва та нижній склад, де здійснюється перероб-
ка деревини та відправка продукції. На сьогодні чисельність 
працюючих на підприємстві становить 296 осіб. Середньо-
місячна зарплата складає 2 702 гривні. ДП „Городнянське 
лісове господарство” є прибутковим підприємством і та-
ким, що відчутно наповнює бюджет: за 10 місяців нинішньо-
го року від його діяльності надійшло до місцевого бюджету 
1 598 тисяч гривень, до державного – 2 314 тисяч гривень.

У ході активного спілкування керівників району з ди-
ректором ДП „Городнянське лісове господарство” обгово-
рювалось багато важливих питань. Це, зокрема, можли-
вість виготовлення тріски із залишок на лісових вирубках 
дробилкою, яка є у лісгоспі в наявності. Поки що для такої 
продукції не було знайдено ринку збуту. Міський голова ска-
зав, що слід ретельно вивчити це питання, оскільки таким 
чином можна реально забезпечити необхідність закладів та 
установ міста у дешевому твердому паливі. Обговорювався 
також і ремонт доріг, який здійснюватиме лісгосп власними 
силами. На наступний рік планується три кілометри доріг 
збудувати методом „дорожнього одягу” – тобто, висипан-
ням щебенем чи асфальтною крошкою. Тут можлива кон-
структивна співпраця з міською радою, коли лісгосп може 
отримати грунтощебінь з колишнього аеродрому у рахунок 
роботи там  його техніки. 

На запитання про перспективи роботи підприємства у 
наступному році його директор С.М.Аніщенко відповів так:

-- Ми – підприємство державне. А, значить, планове. 
На наступний рік сподіваємось зробити акцент на найбільш 
цінному асортименті продукції, більш ефективно використо-
вувати відходи власного виробництва. Плануємо збільшити 
обсяги виробництва у межах трьох відсотків.  Якщо на дер-
жавному рівні буде прийнято закон про заборону вивозу з 
України не переробленої продукції, матимемо шанси збіль-
шити свої об’єми переробки. З першого грудня нинішнього 
року дещо піднімемо заробітну плату своїм працівникам, 
наступне підвищення очікується з 1 січня 2014 року. Може, 
це і не так багато, але ми докладаємо усіх зусиль до того, 
щоб у непростих сьогоднішніх  умовах розвитку економіки 
держави утримати свою позицію прибутково працюючого 
підприємства і зберегти наш головний і найцінніший ресурс 
– наших працівників.

С.ЧУГАЙ.
На знімку: начальник нижнього складу М.ЗАЄЦЬ 

розповідає про роботу підприємства С.ЯЩЕНКО та 
А.БОГДАНУ.

ВИРОБНИЦТВО Утримати позицію

Медицина потребує захисту і підтримки
Медицина сьогодні потребує чи не найбільшої уваги і підтрим-

ки з боку держави. Президент України Віктор Янукович у своїх про-
грамах та соціальних ініціативах особливу увагу приділяє саме 
медицині, а перш за все закладам первинної медико-санітарної 
допомоги: фельдшерсько-акушерським пунктам, лікарським ам-
булаторіям, районним лікарням. 

Підтримка медичної галузі є також пріоритетним завданням на-
родного депутата України Ігоря Рибакова.Нещодавно він побував 
на Городнянщині і вручив медичним установам міні-аптеки з необ-
хідним набором ліків для надання невідкладної допомоги. 

– Завдання з покращення медичного обслуговування населен-
ня непросте, адже за останні роки багато втрачено, — наголосив 
Ігор Рибаков. — Україна знаходиться тільки на початку шляху. По-
трібно заново відбудувати систему надання ефективної медичної 
допомоги. Тому зі свого боку я роблю усе можливе, аби допомогти 
у даний складний час. 

Існуючі проблеми відчувають у своїй роботі не тільки лікарі, а 
й увесь медичний персонал. Про існуючий стан та перспективи – 
у інтерв’ю з головною медичною сестрою Городнянського центру 
медико-санітарної допомоги Юлією ШВЕЦЬ.  
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21 листопада відбулася 18 сесія міської ради 6 скли-
кання. Депутати розглянули питання про бюджет міської 
ради за 9 місяців та про внесення змін до нього. Загальний 
обсяг доходів міського бюджету на 2013 рік  затверджено 
у сумі 8300325 грн., а загальний обсяг видатків  -- у сумі  
9561790,42 грн. 

Вирішено   надати  36 тис. гривень з міського бюдже-
ту на виконання районної програми на 2013-2015 роки по 
забезпеченню житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа. Програма була 
раніше затверджена рішенням сесії районної ради від 15 бе-
резня 2013 року для співфінансування  з обласною радою. 
Співфінансування таке: обласний бюджет надає 60%, рай-
онний  -- 10 %, міський – 30% від потрібної суми.  Проблема 
житла для дітей-сиріт у  районі  стоїть гостріше, ніж в інших 
містах, адже  тут розташована  обласна школа-інтернат і ба-
гато  випускників залишаються у місті. 

-- Я думаю, що виділення коштів для придбання квартир 
або будинків для дітей-сиріт – справа потрібна,  гуманна, 
тим більш, у цьому випадку ще й надається допомога від 
районної та обласної рад, -- сказав міський голова А.І.Бог-
дан. – Ми просто зобов`язані скористатися цією можливі-
стю, тому що близько 20-ти таких дітей стоїть у нас на черзі.

Оскільки у комунгоспі зовсім вийшов з ладу трактор,  
який чистив тротуари в місті, то вирішено придбати новий, 
адже не за горами – зима. Проплата за нього у державному 
казначействі пройти  зараз не може, бо там  працюють тіль-
ки із захищеними статтями, але міський голова домовився 
з керівником ТОВ «Облагропостач», який, як виняток, надає 
трактор без попередньої оплати. Зараз трактор вже набуває 
необхідного зимового облаштування і  незабаром приїде в 
Городню, де його передадуть  управлінню житлово-кому-
нального господарства.

На прохання  спеціалізованої школи-інтернату, у якій 
ведеться робота для реабілітації дітей-інвалідів, де мають 
можливість займатися і діти  з міста,  сесія  надала кошти на 
придбання  чотирьох двоярусних ліжок для відпочинку дітей 
після занять.   

Затверджено комісію з питань поводження з безгоспни-
ми відходами на території Городнянської міської ради (голо-
ва комісії  -- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради Ф.І.Кундік). 

Надано дозвіл на продаж кількох земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення   в м.Городні. Се-
ред  них -- по вул. 1-го Травня площею 0,3967 га,  заяву на 
придбання якої подало ПП «Юніон-ПСС», по вул. Чорноуса, 
99, яка знаходиться в оренді у ПП «Південь», та по вул. 1-го 
Травня, 18.

Сесія розглянула листа Городнянської районної ради  
про вирішення питання доручення відповідних рад про про-
даж, передачу в оренду, концесію або під заставу об`єктів 
комунальної власності, які забезпечують спільні потреби 
територіальних громад і перебувають в управлінні район-
ної ради, а також придбання таких об`єктів в установленому 
законом порядку. Депутатами за рекомендацією бюджетної 
комісії було надано згоду на доручення для райради розгля-
дати тільки питання надання в оренду об`єктів спільної кому-
нальної власності,  усі інші випадки міська рада висловила 
бажання розглядати окремо.

На лист про укладення договору дружби та співпраці  
від  невеличкого прикордонного литовського міста   Варена    
сесія відповіла згодою. Відтепер у Городні буде ще більше 
друзів. 

А.ЄРМОЛЕНКО.

Відчули 
італійський 

колорит
Стало доброю традицією в терцентрі ор-

ганізовувати поїздки до театрів м. Чернігова 
відвідувачів відділення соціально-побутової 
адаптації. Ці подорожі набувають популяр-
ності серед людей, які вже перебувають на 
заслуженому відпочинку.

21 листопада відбувся черговий  виїзд в 
обласний драмтеатр імені Т.Г. Шевченка — 
на виставу «Слуга двох господ». Дійство пе-
ренесло глядачів у світ венеціанського кар-
навалу. Події відбуваються саме у Венеції. 
Дія вистави цілком відповідає атмосфері 
життя Венеції та її мешканців. Прекрасна 
музика композитора О. Колкера допомагла 
створити святковий настрій, підсилила емо-
ційну напругу сценічної дії, а карнавальні ко-
стюми і танці додали яскравого італійського 
колориту.

Час, проведений у стінах театру, минув 
дуже швидко. З посмішкою,  гарним на-
строєм повертались городнянці додому. 
Вони висловили подяку організаторам за 
свято для душі і сподівання, що й надалі бу-
дуть такі поїздки.

Н. СЕМЕНОВА.
Директор територіального центру.

На запитання пенсіонерів, що надходять на гарячу 
лінію підприємства, відповідає Олег ОБУШНИЙ, новий 
керівник Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта». 

— Я збираю документи на оформлення пенсії. Банки 
заманюють пропозиціями отримувати гроші на картку, та я 
побоююся. А які переваги пропонує пошта? Марія Костян-
тинівна, Чернігів.

— Перш за все, «Укрпошта» — завжди поруч із домом, 
адже має найбільш розгалужену мережу відділень зв’язку. 
Пенсію можна отримати у  566 наших відділеннях по всій об-
ласті, навіть у найвіддаленіших населених пунктах. Однак, за 
бажанням клієнта, листоноша може доставляти пенсію пря-
мо до квартири! Більшість пенсіонерів області отримують 
свої гроші вдома.

Доставка абсолютно безкоштовна і, звичайно, зручна 
для пенсіонерів  — не треба іти в банк, стояти в черзі чи шу-
кати банкомат. Поштарі обов’язково доставлять гроші додо-
му, незалежно від місця проживання пенсіонера й незважа-
ючи на погодні умови.

Крім того, на пошті не потрібно оформлювати картки, 
відкривати рахунки, вчитися користуватися банкоматом, що 
непросто для багатьох людей похилого віку. У нас ви одер-
жуєте гроші готівкою.

— Тільки-но оформив доставку пенсії до квартири. А 
чи можна заодно скористатися й іншими послугами пошти 
вдома? Василь Миколайович, Михайло-Коцюбинське.

— Так, пенсіонери зі стажем знають, що листоноша не 
тільки приносить в квартиру гроші. До речі, окрім пенсії, ми 
доставляємо й соціальні виплати — треба тільки написати 
заяву до відділу соціального захисту. До того ж наш праців-

ник може допомогти оформити субсидію, відправи-
ти кореспонденцію, передплатити улюблені видан-
ня, прийняти плату за комунальні послуги, принести 
товари, допомогти поповнити рахунок мобільного 
телефону, купити квиток на транспорт, замовити і 
доставити ліки та багато іншого.

— Хочу одержувати пенсію через «Укрпошту». 
Що для цього потрібно й куди звертатися. Олена 
Вікторівна, Ніжин.

— Необхідно тільки подати заяву до відділення 
Пенсійного фонду України, де ви оформлюєте пен-
сію. Для цього знадобиться паспорт, пенсійне по-
свідчення та ідентифікаційний код. До того ж, ви самі 
можете обрати зручний для вас спосіб одержання 
пенсії: у відділенні поштового зв’язку або ж прямо 
вдома. У будь-якому варіанті за отримання пенсії ви 
не платите жодної копійки.

— У мене пенсія 1178,27 грн. Отримую її на карт-
ку Але банкомат видає тільки суму, кратну 10 грив-
ням. Тобто кожного разу залишається ще 8,27. А в мене 
кожна копійка на рахунку. Як бути? Валентина Романівна, 
Новгород-Сіверський.

— На відміну від банків «Укрпошта» віддає клієнтам усю 
суму виплат до копійки— готівкою й відразу. До того ж, не 
забувайте: якщо кошти пенсіонерів на пошті мають виклю-
чно цільове призначення, то банки користуються ними і в 
іншій своїй діяльності, а тому ці гроші підпадають під певні 
ризики. До того ж, якщо Пенсійний фонд затримує на кілька 
днів виплати, то пошта розраховується з пенсіонерами свої-
ми грошима.

— Я живу сама у с. Мньов Чернігівського району. Пенсію 
отримую на картку, але банкоматів у нас нема. Просила ону-
ка, щоб знімав гроші в Чернігові, але він приїжджає рідко. Та 
й він випивати почав — не знаю, чи всі привозить. Що мені 
робити? Надія Пилипівна,  Мньов.

— Ситуація типова: отримавши пластикову картку, пен-
сіонер стає користувачем карткового рахунку, і часто ро-
дичі пенсіонера користуються картками в своїх інтересах. 
Тому вам варто звернутися до відділення Пенсійного фонду 
із заявою щодо отримання пенсії через пошту. Листоноша 
доставить ваші гроші безпосередньо додому у визначений 
час. 

Пенсія на пошті — з доставкою додому
Понад  200 тисяч  мешканців Чернігівщини одержують 

пенсію через пошту. Причому більшості з них гроші 
доставляють прямо додому

ЗАВТРА – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ 
ПРОКУРАТУРИ

Об’єднаними зусиллями – 
на захист законності 

і правопорядку
На минулому тижні, напередодні професійно-

го свята працівників прокуратури  відбулось за-
сідання координаційної наради при прокуророві 
Городнянського району. 

 Звертаючись до присутніх, прокурор району С.О.Ро-
зинка  зазначив, що метою даної зустрічі керівників пра-
воохоронних органів, органів місцевого самоврядування 
та регіональних органів влади є перш за все спрямування 
загальних зусиль на покращення у районі ситуації щодо до-
тримання законності та правопорядку, посилення взаємодії 
щодо запобігання та протидії злочинності та корупції на те-
риторії району.

Хоча аналіз рівня злочинності на Городнянщині фіксує 
зменшення кількості тяжких та особливо тяжких злочинів, 
все ж спостерігається негативна тенденція росту злочинів 
проти життя  і здоров’я, насамперед – навмисних убивств. 
Яскраві приклади того – нещодавні випадки у Перепису та 
Лемешівці щодо безпричинного вбивства  інваліда та зґвал-
тування дівчинки, якій не виповнилось і 13. Зрозуміло, що 
винні будуть покарані згідно закону і ніякої альтернативи тут 
бути не може. Але завдання правоохоронних органів поля-
гає не лише у розкритті злочинів та винесенні справедли-
вого вироку. Перш, ніж трапилось непоправне, цьому спри-
яли певні обставини. Зокрема, всі зареєстровані навмисні 
вбивства ( а їх було у 2012 році одне, а у 2013 – вже три) 
вчинені особами у стані алкогольного сп’яніння. Поперед-
ження криміналу – це одне з найважливіших завдань, над 
яким треба працювати тільки зосередженими, скоордино-
ваними зусиллями.

Далі бесіда протікала у формі конструктивного діалогу, 
у ході якого обговорювались шляхи подальшої співпраці 
щодо проблемних питань. А вони є. Це, зокрема, торгівля 
наркотичними речовинами (здебільшого ін’єкційними), пе-
ребування неповнолітніх без супроводу дорослих  у розва-
жальних закладах після 22-ої години, ріст кількості навмис-
них вбивств, торгівля спиртними напоями у тих закладах, які 
не мають на те відповідних документів та дозволу, продаж 
фальсифікованих спиртових напоїв та самогоноваріння 
тощо. 

Прокурор району вважає недостатньо ефективною ро-
боту правоохоронних органів у сфері профілактики,  ви-
явленні злочинів у сфері господарської діяльності, фактів 
незаконної діяльності грального бізнесу, корупційних пра-
вопорушень. Відсутність результатів роботи – це теж сво-
го роду показник. Він свідчить що або у районі все добре, 
нема ніяких порушень, або фіксує повну бездіяльність від-
повідних органів, установ, служб. Можливо, певні колізії у 
нормативних документах та законодавстві і створюють пе-
репони на шляху ефективності, але введення у дію нового 
Кримінально-процесуального кодексу разом з тим відкри-
ває і нові можливості, якими треба користуватися, -- наго-
лосив С.О.Розинка.

Учасники наради, серед яких були перший  заступник 
голови райдержадміністрації С.П.Ященко, заступник голо-
ви районної ради М.М.Демченко, міський голова А.І.Бог-
дан,  начальник Городнянського РВ УМВС Є.А.Колпаченко, 
начальник МВ ПМ ДПІ в Чернігові А.В.Шевченко та інші по-
садовці, обговорили подальші напрямки співпраці щодо по-
кращення ситуації у районі. Час від часу проводитиметься 
моніторинг їхньої ефективності і спільними зусиллями шу-
катимуться шляхи вирішення найбільш проблемних питань.

С.ЧУГАЙ.   

СЛУЖБА 102 ПОВІДОМЛЯЄ
З 18 по 24 листопада 2013 року за порушення громадського по-

рядку складено 33 адміністративних протоколів, з них: 2 – за вчинення 
насильства в сім`ї,   4 – за дрібне хуліганство, 22 - за розпиття алко-
гольних напоїв чи появу в нетверезому стані в громадських місцях та 
5 - за куріння в заборонених місцях.

Співробітниками ВДАІ за управління автотранспортом у стані алко-
гольного сп’яніння затримано 5 водіїв, складено 9 протоколів за пору-
шення правил безпеки дорожнього руху.

17 листопада 2013 року в родині   17-річного мешканця с. Куликів-
ки, громадянина В. було свято – день народження його матері. В гості 
прийшов і старший брат. Посиділи за столом, відсвяткували. Звісно 
ж, випили по чарці. Хлопець попросив у брата, щоб той залишив йому 
пневматичну гвинтівку, яку приніс з собою, мовляв, щоб піти завтра 
вранці зайців по полю поганяти. Той погодився. Але брат до ранку вирі-
шив не чекати і, взявши пневматичну гвинтівку та ліхтарик,  вийшов 
з хати. Під двором стояли його знайомі: двоє хлопців та дві дівчини. 
Дізнавшись, що в нього вдома свято, ті запропонували погуляти в міс-
цевому клубі. 

Коли ж компанія розпивала спиртне, хлопець чи то хотів похвали-
тися,  як стріляє пневматична гвинтівка, чи не хотів відпускати дівчат, 
бо ті сказали,  що їм вже пора додому, почав стріляти. Після першого 
пострілу горе-стрілок помітив, що поранив товариша у ліву ногу. Про 
те,  що поранив дівчат, каже, що  не бачив. Але  обидві дівчини наступ-
ного дня звернулися до лікарні. Виявилося: в однієї -- травматичне по-
ранення правої гомілки, а в іншої – лівого стегна та гомілки. 

Розпочато кримінальне провадження та проводиться розслідуван-
ня. 

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

області.  

Депутати підтримали програму  
придбання квартир дітям-сиротам 

СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ
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За останні сім років чисельність людей з осо-
бливими потребами в Україні зросла більш, ніж на 
півмільйона. Кожен вісімнадцятий наш співвітчизник 
потребує особливих умов життя та праці, уваги та тур-
боти з боку оточуючих. Причина  людських трагедій 
різна – природні катаклізми, техногенні катастрофи, 
забруднення навколишнього середовища, дорож-
ньо-транспортні пригоди, вроджені патології, хронічні 
захворювання тощо. Але у кожному живе людська на-
дія на те, що все буде добре. На щастя, поруч з ними 
є ті, хто хоче допомогти. І допомагає.

Клуб „Меридіан” при Городнянському територі-
альному центрі соціального обслуговування почав 
діяти не так давно – з 19 серпня нинішнього року. Він 
об’єднує людей з особливими потребами, старших 
18 років. Учасники клубу збираються разом двічі на 
місяць – щоб поспілкуватись, відсвяткувати день на-
родження, зустрітись з цікавими людьми, отримати 
позитивні емоції, відпочити душею. Нещодавно вони 
підтримали пропозицію відвідати Городнянський істо-
рико-краєзнавчий музей. 

Екскурсія, яку проводила директор музею О.Г.
Смаль, виявилась цікавою і пізнавальною. Ніхто з 
групи раніше не відвідував музей, тому її учасники із 

задоволенням розглядали експонати, слухали різні 
сторінки з історії району.

– Ми з гуртківцями вже знайомились з роботою 
Червоного Хреста, влаштовували маленькі свята, ді-
лились своїми захопленнями, проводили психологічні 
бесіди – зокрема, як економити гроші, як максималь-
но ліпше пристосуватись до умов існування тощо, 
-- розповіла завідуюча відділенням соціально-побу-
тової адаптації територіального центру Л.В.Петлай. 
Вони разом з директором терцентру Н.К.Семеновою 
та медсестрою О.П.Меховською теж із задоволен-
ням  побували на екскурсії. На найближче майбутнє 
заплановане знайомство з керівником Чернігівського 
міського громадського об’єднання інвалідів „Шанс” 
С.В.Федоровою. Це об’єднання  діє  вже десять ро-
ків і має багато позитивного досвіду щодо адаптації 
у суспільстві та допомоги людям з обмеженими мож-
ливостями.

* * * 
Працівники відділення адресної натуральної та 

грошової допомоги територіального центру теж не 
стоять осторонь тих, кому потрібна увага і турбо-
та. Напередодні Міжнародного дня інвалідів вони 
щорічно проводять акцію „Милосердя”. Ось і нині 

зібрали спонсорської допо-
моги майже 5 тисяч гривень. 
Її надали керівники підпри-
ємств та приватні підприємці 
району – С.М.Лєпкін, А.Ф.Ле-
пень, Р.В.Бойко, Л.М.Дубин-
ська, М.В.Сорока, В.А.Баглай, 
Г.П.Гончарова, Т.Ф.Демченко, 
С.М.Лисенко, О.В.Самодід, 
О.І.Кучерявенко, О.В.Ковален-
ко, Н.І.Архангельська, С.І.Лав-
ська, Т.В.Гулай, І.Г.Стеценко, 
О.С.Сорока, І.М.Синенко, 
С.О.Коваль, А.В.Єрмоленко, 
А.В.Пацюк, ТОВ „РІК”.   На ці 
кошти було закуплено 125 про-
дуктових наборів.

– Ми вирішили вручити їх  
тим, хто того найбільше по-
требує, – прокоментувала ди-
ректор територіального центру 
Н.К.Семенова. – Від усього 
нашого колективу та людей з 
особливими потребами –  ве-
лика вдячність тим, хто не за-
лишився байдужим до прове-
дення цієї акції. Адже добро 
не чиниться наказом. А тільки 
покликом душі.

С.ЧУГАЙ.
На знімку: клуб „Мери-

діан” на екскурсії у музеї.

Городнянське лісництво ДП «Городнянського лісового 
господарства» вже багато років поспіль активно й плідно 
співпрацює з дітьми. Рівняючись на дорослих шефів, вихо-
ванці учнівського лісництва «Лісовичок» не тільки допомага-
ють своїм старшим колегам у спільних справах, долучають 
їх до дослідницьких робіт, а й спонукають до нових, незвич-
них проектів.

22 листопада юні лісівники разом зі своїм керівником 
І.В.Омельченко та давнім другом гуртка, інженером лі-
совідновлення М.В.Федіною розпочали безпрецедентний 
експеримент з акліматизації екзотичних дерев і чагарників 
на спеціальній ділянці шкільного відділення. Для того, щоб 
висадити тендітні, а подекуди й примхливі рослини пра-
вильно, та збільшити їхні шанси прижитися на нових землях, 
«лісовички» попросили допомоги у майстра лісорозсадника 
А.В.Аніщенко, яка охоче долучилась до справи.

Цікаво й те, що саджанці рідкісних рослин надали не 
тільки професійні лісівники Городнянського та Новоборо-
вицького лісництв. «Розсадою» поділилися й колеги – ви-
хованці Тупичівського учнівського лісництва, а також кілька 
ентузіастів-любителів. Видовий склад висаджених рослин 
вражає: сосен – шість видів: кримська, бальзамічна, болот-
на, щільноквіткова, жовта і жорстка; два види ялин – біла та 
сербська; модрина японська, ялиця корейська, платан схід-
ний і навіть червонокнижна клокичка периста. 

Для того, щоб створити найкращі умови для такого роз-
маїття рослин, була обрана спеціальна ділянка, на якій є 
кілька типів ґрунтів та різний режим зволоження. Звичайно, 
з кількох пагонів розсадник не створити, та юні лісівники 
не переслідували такої мети. Якщо деревця приживуться, 
то згодом вони стануть окрасою екологічної стежини Го-
роднянського лісництва, а лісівники набудуть безцінного 
досвіду догляду за незвичними для нашої місцевості дере-
вами.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: вихованці учнівського лісництва 
О.КАЛІМБЕТ та С.ПРИМАЧЕНКО разом із майстром лі-
сорозсадника А.АНІЩЕНКО висаджують «екзоти».

ЗЕЛЕНА СТЕЖИНА ЕКЗОТИЧНИЙ  ПРОЕКТ  «ЛІСОВИЧКА»

3 ГРУДНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ІНВАЛІДІВ

За останні сім років чисельність людей з осо- задоволенням розглядали експонати, слухали різні 

Зігріти теплом свого серця
Ялинок вистачить 

на всіх
Щороку в переддень новорічних свят у магазинах з'являється все 

більше штучних ялинок. І хоч новітні технології сягнули аж за край людсь-
кої уяви, все ж більшим попитом користуються живі ялинки. Попит на різ-
двяні деревця задовольняє цього року ДП «Городнянське лісове госпо-
дарство». Підприємство має більше 15 спеціальних плантацій новорічних 
ялинок в усіх лісництвах, з яких планує відібрати 4000 дерев на продаж.

На ялинки, які продаватимуться до новорічних свят, причеплять елек-
тронні бирки. Це запроваджено Державним агенством лісових ресурсів 
України. А мета — запобігти незаконним вирубкам дерев.

Кожна ялинка, виставлена на продаж, буде маркуватися електрон-
ною биркою, де буде зазначено лісгосп, лісництво, квартал, де вона 
вирубувалась. Також буде створений електронний реєстр, завдяки яко-
му будь-який контролер чи то працівник МВС, екології зможе отримати 
повну інформацію про зрубане деревце.

Ціни на новорічні ялинки залишаються минулорічні: висотою до 1,5 м 
коштують 33 гривні, від 1,5 до 2 метрів — 48 гривень, від 2 до 2,5 метрів 
— 61 гривню. Для тих, хто хоче прикрасити свято живим деревцем, 
лісгосп реалізує пересаджені в горщик деревця по 100 гривень. Таку 
ялинку можна згодом висадити з великою ймовірністю того, що дерево 
приживеться.

Лісівники застерігають усіх порушників: не вирубуйте ялинок само-
стійно та не купуйте деревця, у яких немає клейма та бирки, адже штраф 
обійдеться значно дорожче, ніж коштує легальна ялинка!

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 665 за 
одне незаконне зрубане хвойне дерево передбачає штрафи, залежно від 
діаметру пня: до 10 см — 197 грн., від 10,1 до 14 см — 346 грн., від 14,1 
до 18 см — 868 грн.

Крім цього, згідно законодавства порушники сплачують штраф від 5 
до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, посадові особи — від 
7 до 12.

ДП «Городнянський лісгосп» здійснюватиме реалізацію новорічних 
ялинок на подвір'ї лісгоспу та лісництв.

А. САПІТОН.
Інженер з охорони та захисту лісу.

Стартував конкурс 
Петра Яцика 

Чотирнадцятий Міжнародний конкурс з української мови імені 
Петра Яцика   традиційно стартував  9 листопада, в День української 
писемності та мови. Організатором його, як завжди, виступила Ліга 
українських меценатів.  Цьогоріч цей  мовний марафон взяв свій по-
чаток на житомирській землі,  де відбулося офіційне відкриття.    

Перший районний  етап конкурсу відбувся  9 листопада і на Го-
роднянщині.  Перше місце  вибороли: 3-й клас  -- Анна Петлюх (місь-
ка школа №2, вчитель С.І.Нестеренко), 4-й клас – Софія Козаченко 
(міська школа №2, вчитель С.С. Заяць ), 5-й клас – Вадим Крикун 
(Лемешівська школа, вчитель С.Ф.Смикун), 6-й клас --  Марина Прус 
(міська школа №2, вчитель В.Д.Борщ), 7-й клас – Анна Зорик (ра-
йонна гімназія, вчитель Т.О.Концева), 8-й клас – Світлана Стецько 
(районна гімназія, вчитель  Н.П.Костюкова), 9-й класс – Оксана Ки-
сіль (районна гімназія, вчитель  В.С. Кисіль), 10-й клас – Анастасія 
Сакунова (районна гімназія, вчитель В.С. Кисіль), 11-й клас – Олена 
Індучна (районна гімназія, вчитель Г.В.Калачник).  

Троє  з районних переможців  візьмуть участь в обласному етапі 
конкурсу, який відбудеться 14 грудня. 
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Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

13 листопада у Національному історико-культурному 
заповіднику «Гетьманська столиця» в м. Батурині відбулись 
пам’ятні заходи з нагоди 305-ї річниці Батуринської трагедії. 
Нагадаємо, що 305 років тому Батурин був знищений кня-
зем Меншиковим за наказом Петра І. За оцінками істориків, 
тоді загинуло від 11 до 14 тисяч козаків і мирних жителів.

На поминальному пагорбі біля фортеці відправили по-
минальну літію та перепоховали в крипту церкви Воскресін-
ня Господнього останки людей, які були виявлені під час ар-
хеологічних досліджень міста.

Місцеві козаки запросили взяти участь у заходах і своїх 
колег із Городні. Офіційна делегація Свято-Миколаївсько-

го полку віддала данину 
пам’яті безвинно за-
гиблим предкам. У ході 
урочистостей наші коза-
ки відвідали виставку «І 
вишите моє життя на ньо-
му», присвячену народ-
ному художнику України 
Сергію Нечипоренку, 
здійснили незабутню ек-
скурсію по Національно-
му історико-культурному 
заповіднику «Гетьманська 
столиця».

Також наші козаки зу-
стрілися із побратимами 
з Ромнів, Сум, Прилук, 
Полтави та інших  міст, 
обговорили різні питання 
і проблеми сучасного ко-
зацтва в Україні, поділи-
лися досвідом.

     П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: козаки 

Городнянського Свя-
т о - М и к о л а ї в с ь к о г о 
полку  на поминально-
му пагорбі.

ВІДДАЛИ  ДАНИНУ  ПАМ’ЯТІ

Едва ли не сильнейшее впечатление произвел на 
меня, когда я учился  в пятом «В» классе школы  
№16 Киева, урок в старом планетарии. Помню до 

мелочей громадный глобус во внутреннем дворике, звезд-
ное небо внутри здания, впечатляющий рассказ лектора 
о Галактиках, созвездиях, планетах, о скорости света… 
Так все необычно и увлекательно было. Сейчас Планета-
рий находится у Олимпийского стадиона, когда-то имени 
Никиты Хрущева, а в том, прежнем, постройки архитекто-
ра Городецкого, снова ждет католиков костел. Но и новый 
Планетарий не оставляет никого равнодушным. Здесь все 
веет новизной. И звездное небо, и компъютерная графи-
ка, и видеофильм о  посещении нашей спутницы, Луны, 
землянами-американцами, и фотографии Марса, Венеры, 
нашей матушки-Земли из космоса и… надо, надо, друзья, 
посещать Планетарий.  Здесь вы станете добрее, мудрее,..
чище.

Вот и сейчас я спешу к звездам. Небесным и земным. 
Ибо как назвать встречу с человеком, который одним из 
первых вышел из космического корабля «Аполлон-15» на 
поверхность Луны, оставив в лунной пыли первые следы че-
ловека? Звездой, конечно же. Человека этого зовут Джим. 
Полковник, астронавт, второй пилот лунного спускаемого 
аппарата. И встреча с ним сулит немало важного, интерес-
ного, непознанного доселе. Я включаю микрофон – пусть 
магнитофон пишет, сам же стараюсь не пропустить не то, 
что слово, сказанное Джимом, а даже паузу ловлю, как от-
кровение. И краешком ока читаю подаренный с автографом 
буклет, готовя свой вопрос. Вот – из буклета:

– Я бы сказал, что шаги Иисуса по земле – куда важнее, 
чем шаги человека по Луне.

Имя Спасителя произнесено Джимом с  благоговением 
и трепетом. И астронавт продолжает:

– Под наукой я обычно понимаю открытие основных 
Божьих законов, которые управляют Вселенной. Я прожил 
большую часть моей жизни, как эгоист. Я жил для самого 
себя в надежде на быстрые и блестящие успехи. Но когда 
я достиг того, чего хотел... То есть после полета на Луну я 
понял, чем надо заниматься: говорить людям о Христе. 

Разговор, точнее – монолог – длился около часа. Джим 
медленно, но с ударениями в особо важных местах расска-
зывал о полете, исследованиях, о командире корабля Дей-
ве Скотте, с которым они выходили на лунную поверхность, 
и особо много цитировал Библию, Евангелие, Псалмы. И 
вот наконец-то созрел вопрос и у меня:

– Май дие френд (мой дорогой друг), – осмеливаюсь 
обратиться именно так…

– Мы знакомы? – вопрошает Джим.
– Да, ведь все мы дети Христовы, – отвечаю, глядя в 

светлые глаза астронавта.
– Тогда конечно, – улыбается. – Суть вопроса?
– О Боге можно и надо говорить ежедневно.  А вот что 

такое космическая дружба? Что такое плечо скафандра 
друга? Что подарила вам Луна?

– Знаю, что дружба, и не только космическая, – это до-
верие, надежность и искренность. Плечо? Космическими 
перчатками его не так чувствуешь, но зато знаешь,  что ря-
дом с тобой – победа и надежность. Третье? Луна убедила 
меня, что планету Земля спасут Бог и честные люди. 

Джим Ирвин покорил аудиторию своей  положительной 
энергетикой, лунным свечением глаз при упоминании о 
Вечном, беспокойными руками,  коими он стремился пере-
дать красоту космоса, звезд, Земли издалека.

– Она оказалась очень маленькой, размером с шарик 
или маслину, на расстоянии четверти миллиона миль от 
нас. Но она – такая красивая! И на ней есть мы, есть Жизнь!

Джим

У першій номінації «Жінка – творець краси і натхнення»  
на сцену  було запрошено завідуючу відділом обслуговуван-
ня центральної бібліотеки Людмилу Сергіївну Детину. Усе 
життя цієї дивовижної жінки пов’язане з книгою. Колись її 
чарівний світ полонив молоду дівчину. ЇЇ учнівські твори були 
найкращими у класі. Проте, закінчивши школу, Людмила 
Сергіївна присвятила себе професії вчителя фізики та мате-
матики. Але перемогли книги, і у  серпні 1995 року Людмила 
Сергіївна прийшла працювати  у Городнянську  бібліотеку, 
де згодом і була призначена завідуючою відділом обслуго-
вування. А далі - невтомна праця,   наполегливе   оволодіння 
премудрістю бібліотечної роботи.

Людмила Сергіївна – дуже творча жінка, яка вміє ство-
рювати казку у буденному житті. Це вміння вилилося спо-
чатку у написання казок для  маленької донечки, а потім  – у 
невеликі літературні мініатюри для дорослих. Цього року у 
Людмили Сергіївни вийшла книжка, яка має назву «Этюды 
на досуге».  

У номінації «Жінка на освітянській ниві» вітання та пода-
рунки приймала вчитель біології другої міської школи На-
талія Іванівна Надточій. Це людина, у покликанні якої духовні 
горизонти самоздійснення власної життєвої програми ста-
новлять сенс усього життя з його найважливішими принци-
пами: не пристосовуватися, а бути самою собою; не брати, 
а віддавати; не володарювати, а любити; не споживати, а 
творити.

Професіонал високого ґатунку, талановита особистість, 
досвідчений, неординарно мислячий педагог, що під-
тверджують незліченні  Подяки від обласного управління 
освіти і науки України та еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді. Вихованці Наталії Іванівни упродовж років 
є переможцями багатьох олімпіад та конкурсів. Тривалий 
час очолює вона первинну профспілкову організацію шко-
ли, є заступником  голови Городнянської районної організа-
ції профспілки працівників освіти і науки України  та членом 
президії її районного комітету.  

Наступна номінантка піклується про те, щоб завжди усі 
були здорові. У номінації «Жінка – берегиня життя» цього 
року кращою визнана Лариса Олегівна Денисюк.  Вона  пра-
цює медичною сестрою поліклінічного відділення районної 
лікарні. Немає в нашому місті людини, яка б не знала цю 
привітну, симпатичну жінку, яка  займає активну позицію в 
проведенні святкових заходів у лікарні та місті, є учасницею 
самодіяльної, хорової капели учителів та медичних праців-
ників. 

У номінації «Жінка у сільському господарстві» зал зу-
стрів  оплесками переможницю -- виконавчого директо-
ра сільськогосподарського товариства з обмеженою від-
повідальністю  «Родина» Г. Г. Дубину. 25 років свого життя 
віддала Галина Григорівна головній посаді зоотехніка, де, 
мабуть,  і  приймала самостійні рішення. У 2011 році її при-
значили виконавчим директором. Сьогодні на Городнянщині  
вона -- єдиний керівник-жінка у сільському господарстві,  а 
це тільки додає їй ще більш честі і хвали. Крім того,  Гали-
на Григорівна  -- берегиня вдома, мати вдома. Їй вдається 
поєднувати справи і виховувати трьох дітей. «Раніше я їх 
виховувала, а тепер  вони виросли і самі мене виховують», 
-- так з посмішкою розповідає Галина Григорівна про свою 
невтомну материнську працю.  

У номінації «Жінка у владі» було відзначено секретаря 
Ваганицької сільської ради Н. Д. Лущай.  Надія Дмитрів-
на – справжній знавець своєї справи, адже присвятила їй 
більше 30 років  життя. Вона завжди приймає до серця про-

блеми односельців, допомагаючи їх вирішувати. Протягом 
багатьох років є найкращим секретарем сільради  району, 
неодноразово нагороджувалася відзнаками райдержад-
міністрації і районної ради. У характері цієї жінки є чудова 
риса -- завжди приходити на допомогу людям, адже добро 
-- це прекрасне в дії.  Тому,  що творити добро -- найбільше 
бажання такої непересічної людини.

В.М.Можаєва (номінація «Жінка берегиня роду») над-
звичайно щаслива в дітях. Трьох дочок та чотирьох синів 
виростили вони з чоловіком Олександром Михайловичем. 
Познайомились на весіллі у подруги, і Валентина Мико-
лаївна одразу зрозуміла, що то її доля. Одружилися. У 1978 
році народилася перша донечка – Наталія, потім син Олек-
сандр, а далі – Надія, Володимир, Олексій, Роман, Оксана. 
20 років пропрацювала Валентина Миколаївна лаборантом 
Городнянського маслозаводу, тепер – на пенсії. Вже має 
онука, значить, рід продовжується. Діти вже закінчили шко-
лу, хто працює, хто навчається, але ніхто не забуває бать-
ківського порогу. Бо скільки б тобі не було років — п’ять чи 
п’ятдесят, — нам завжди потрібна мати, її ласка, її погляд. Та 
Берегиня, яка ні коли не вимагає від нас ніяких жертв, а сама 
задля нас жертвує всім — навіть життям! Ім’я цій богині — 
Мати. З прадавніх часів у всіх народів існував культ Матері. 
Особливим епітетом оповитий цей культ у християнстві. Об-
раз Божої Матері ніби увібрав в себе всі радощі і трагедії, 
всі втіхи і болі материнства, став прикладом материнської 
вірності і самозреченості, тієї сили духу, яку у важку годину 
може явити лише материнське серце. І водночас став по-
кровом материнства і дитинства, символом надії на добро 
і щастя.

Сьогодні здійснилися мрії жінок про рівноправність з чо-
ловіками, емансипація відкрила перед жінками необмежені 
можливості для самовдосконалення. У номінації  «Жінка у 
бізнесі» переможцем стала Галина Петрівна Єрофеєва. Все 
її життя пов`язане із споживчою кооперацією. Після закін-
чення технікуму Галина Петрівна працювала товарознавцем, 
потім старшим продавцем. Згодом її обрали головою прав-
ління Городнянського місцевого споживчого товариства. 
Цій жінці під силу цілеспрямованість, мобілізованість.     Але, 
крім суто технічних моментів, є ще й людський фактор. Як 
же ж нелегко керувати жінці великим жіночим колективом! 

Та діяльність Галини Петрівни  не обмежується лише 
професійною. Вона бере активну участь у громадському 
житті, є депутатом міської ради двох скликань, голова комісії 
бюджету, комунальної власності та соціально-економічного 
розвитку міста. Дивовижна наполегливість, високий про-
фесіоналізм, невичерпна енергія, діловий підхід до всіх без 
винятку, ініціативність, велика працелюбність, оптимізм, по-
стійний пошук нового у  досягнення високих результатів – 
така ця жінка. Працелюбність Галини Петрівни засвідчують 
чисельні подяки, грамоти та відзнаки.

Від усього серця номінанток вітали голова райдержад-
міністрації М.Ф.Силенко, голова районної ради Г.Г.Примак, 
міський голова А.І.Богдан, заступник голови райдержад-
міністрації Ю.М.Гриценко, керівник апарату райдержад-
міністрації І.П.Беребера, депутат районної ради В.А.Баглай 
та інші. 

На запитання ведучих жінки розповідали про свої мрії та 
побажання, і всі вони у них були схожі у щирій відвертості та 
бажання  дітям, родинам,  друзям та й взагалі всім людям 
добра, миру і злагоди, любові та процвітання. Побажаємо ж 
і ми їм міцного здоров’я, невтомної енергії, добра, радості 
на довгі щасливі роки! 

А.НЕМИРОВА.

  Ера  великої  жіночності
Закінчення. Поч. на 1 стор.
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ПРОДАЮТЬСЯ:

– 1-кімнатна квартира у військовому містечку. Тел. 
096-6396298.

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

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

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

– будинок в с. Хрипівка. Тел. 097-7509943.
– будинок з усіма зручностями і госпбудівлями в цен-

трі. Тел.: 2-33-17, 067-4607553.
– будинок зі зручностями. Тел. 098-4400751.
– приміщення під комерцію. Тел. 097-1334939.
– корова і тільна телиця в с. Полісся. Тел. 096-9400067. 
– телиця тільна. Тел. 098-6011448.
– робочий кінь в с. Макишин. Тел. 063-9608300.
– робочий кінь, сани, збруя. Тел. 3-36-21.
– кінь віком 3 роки, віз, збруя – 8 тис. грн. Тел. 096-

0666646.
– ВАЗ-2102, 1980 р.в. Тел. 097-8537813.
– ВАЗ-2121. Тел. 067-4563980.
– ВАЗ-2106 1977 р.в., червоного кольору в робочому 

стані. Ціна 10 тис. грн. Тел. 067-5361404.
– автомобіль ВАЗ-21063. Тел. 066-6584672.
– саморобний трактор. Тел. 097-1586046.
– віз, сані, плуг, коренерізка фермерська. Тел.: 

3-67-54, 096-0799974.
– саморобний трактор, двигун з Т-25 з документами. 

Ціна – 20000 тис. грн. Тел.: 098-9404132, 093-1434906.
– новий причіп до легкового автомобіля. Тел.: 067-

3762821, 093-5964589.
– деревообробний верстат. Тел. 2-39-50.
– терміново кінь робочий, спокійний. Ціна – 7 тис. грн. 

Торг. Тел.: 067-2933747, 3-55-19. 
– трактор Т-25 (заводська комплектація) – 34 тис. грн. 

у доброму стані. Тел. 097-6624529.
– дошка для підлоги в шпунт, розчиномішалка, фа-

нера розміром 1,5х1,5 товщиною 6 мм. Тел. 2-11-22. 
– однофазний циркулярний станок. Тел. 068-

3904242, 2-13-09. 
– піаніно. Терміново. Тел. 096-3397582.
– ліжко, палас (4х2,5). Все у відмінному стані. Тел. 

096-9128553.
– 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. 
– сіно. Тел.: 2-58-09, 068-0397068.
– буйну картоплю. Тел. 097-5236973.
– картоплю. Ціна за домовленістю. Тел.: 096-9818555, 

050-0805786.
– картоплю. Дорого. Тел. 098-4807087.
– картоплю. Тел. 096-6847846.

ЗНІМУ:
– сім’я зніме будинок. Терміново. Тел. 098-6341860.

Потрібна няня для дітей в м. Гомель. Тел. 098-
9404017.

ПОСЛУГИ:
– ремонт холодильників, морозильних камер і ко-

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

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

Вугілля антрацит (м.Щорс, вул.Залізнична, 39, вугіль-
ний склад). Т.: (050)7792691, (097)9464557.

Продам  «Peugeot-pаrtner», 2005 р.в., 1,9 дизель+фур-
гон маловантажний. Т.: (068)1027826, (068)3875472.

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
Непоправне горе увірвалося в нашу сім’ю. 23 листопада пішла 

з життя найдорожча людина – вірна дружина, любляча мати і бабуся 
ПАВЛЮЧЕНКО Марія Федорівна. 

Висловлюємо глибоку вдячність всім, хто підтримав нас у важкі 
хвилини: колективу Городнянського РЕМу, колективу загальноосвіт-
ньої школи-інтернату, родичам, сусідам, друзям, сім’ї Павленка А.А.  
Хай Господь Бог оберігає вас, добрі люди, від горя і біди.

Родина покійної.
* * *

Непоправне горе увірвалося у нашу сім’ю. 20 листопада помер-
ла любляча дружина, матір, бабуся Плотнікова Валентина Гнатівна.

Висловлюємо глибоку вдячність всім, хто підтримав нас у важку 
хвилину: друзям, кумам, сусідам, колективам райлікарні та Город-
нянської школи №2.

Низький всім вам уклін. Нехай Господь Бог оберігає вас і ваші 
родини від горя і біди.

Сумуючі рідні. 

Городнянська місцева Вільна профспілка освіти глибоко 
сумує з приводу передчасної смерті члена президії ГМВПО

ПЛОТНІКОВОЇ Валентини Гнатівни
і висловлює співчуття сім’ї покійної. 

Колектив Городнянської центральної райлікарні вислов-
лює глибоке співчуття лікарю-психіатру Плотнікову І.В. з 
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті дружини 

ПЛОТНІКОВОЇ Валентини Ігнатіївни.

Учні, батьки та класні керівники 4-х класів Городнянської 
школи №2 глибоко сумують з приводу смерті вихователя 
групи продовженого дня

ПЛОТНІКОВОЇ Валентини Гнатівни
і висловлюють співчуття її родині. 

Колектив Городнянської школи №2 глибоко сумує з при-
воду смерті вчительки початкових класів

ПЛОТНІКОВОЇ Валентини Гнатівни
і висловлює глибоке співчуття рідним та близьким покій-

ної. 

Виконком Лемешівської сільської ради та працівники 
сільської ради глибоко сумують з приводу передчасної смер-
ті директора ТОВ «Кримок» 

КРУПЕНИЧА Василя Миколайовича
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.    

Випускники 2010 року випуску Городнянської школи №2 
глибоко сумують з приводу смерті першої вчительки 

ПЛОТНІКОВОЇ Валентини Гнатівни
і висловлюють співчуття сім’ї покійної.

9 декабря с 14.00 в районном доме культуры
Харьковский выездной лечебно-

диагностический медицинский центр 
предлагает

комплексную диагностику всего организма, поз-
воляющую: выявить заболевания на ранних стадиях 
развития, определить причину заболевания, склон-
ность к хроническим, наследственным и онкологиче-
ским заболеваниям. 

Комплексная диагностика организма включает в себя 
осмотр: сердечно-сосудистой системы, сосудов головного моз-
га, нервной системы, опорно-двигательной системы; верхних ды-
хательных путей: бронхов, легких, и ЛОР-органов; желудка и две-
надцатиперстной кишки, толстого и тонкого кишечника, печени и 
желчного пузыря, почек и мочевого пузыря, женских репродуктив-
ных органов, молочных желез, репродуктивных мужских органов. 
Диагностируются урологические, венерические заболевания, эн-
докринных желез, щитовидной, поджелудочной, надпочечников, 
гипофиза, кожных, потовых, сальных желез, крови, лимфы, пово-
дится тест организма на предмет аллергии.

Осуществляем тестирование на наличие новообразований 
(фибромы, кисты, полипы, аденомы и т.д.), на наличие бактери-
альной и вирусной инфекции (стафилококк, стрептококк, хлами-
дии, глисты, лямблии, и др.). Результат выдается сразу.

По окончании обследования выдается выписка с диагнозом 
по каждому органу. Назначается курс лечения препаратами, кото-
рые можно приобрести сразу в Медцентре. 

Обследование организма – 130 грн. Повторное обследова-
ние – 50 грн.  Запись на обследование по тел.: 096-1523806, 066-
5217564.

Заява про намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «Віра» заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 
виробничої діяльності на об’єктах, що розташовані в с. Вихвостів 
Городнянського району Чернігівської області, а саме: адміністра-
тивна будівля ( вул. Леніна, 98), машинно-тракторний парк (вул. 
Гагаріна, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42), зернотік ( вул. Ле-
ніна, 89 в-я), молочно-товарна ферма-1 ( вул. Щорса, 18, 20, 22, 
24, 28, 30), свиноферма (вул. Комарова, 40, 42, 44, 48, 50), мо-
лочно-товарна-2 (с. Розвинівка, вул. Леніна, 9,11,13,15, 17,19,21).

При роботі виробничого та котельного устаткування в ат-
мосферне повітря від стаціонарних джерел надходять: речовини 
у вигляді суспендованих твердих частинок, оксид вуглецю, азоту 
оксид, метан, сірководень, фенол, меркаптани, неметанові леткі 
органічні сполуки, оксиди заліза та марганцю, бензин. Дані вики-
ди не перевищують встановлених гранично-допустимих концен-
трацій.

СТОВ «Віра» зобов’язується виконувати норми і правила з 
охорони навколишнього природного середовища та вимоги еко-
логічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності та експлуа-
тації виробничого та котельного устаткування.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отри-
мання дозволу СТОВ  «Віра» звертатися за адресою: 15151, Черні-
гівська обл., Городнянський р-н, с. Вихвостів, вул. Леніна, 98, тел. 
(04645) 3-35-37.

Із зауваженнями або запереченням щодо отримання дозволу 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря підпри-
ємством звертатися протягом 30 календарних днів з моменту пу-
блікації заяви до Городнянської районної державної адміністрації, 
зокрема до сектору взаємодії з громадськими організаціями та 
осередками політичних партій ( тел. 2-14-55), або відділу з над-
звичайних ситуацій (тел. 2-14-36) та спеціаліста зі звернень гро-
мадян (тел. 2-48-77), м. Городня, вул. Леніна, 10. 

Адміністрація СТОВ «Віра».  

4 грудня минає півроку світлої пам’яті 
найріднішої для нас людини

МЕЛЬНИКА Володимира Дмитровича
28.07.1952 р. – 04.06.2013 р.

Ты в нашей памяти останешься навеки,
И боль души ничем не заглушить.
Родной ты наш, пока живем на свете,
Тебя мы будем помнить и любить.
Любим. Помним. Скорбим.
Царство небесное и вечный покой твоей 

светлой душе.
Вічно сумуючі рідні. 

 
3 грудня – 40 днів світлої пам’яті

ЛУЩАЙ Віри Родіонівни
28.07.1939 р. – 25.10.2013 р.

Душа рыдает по тебе, родная,
Что ты ушла от нас навеки, навсегда,
Но сердце не забудет никогда,
Твои глаза, улыбку, голос
Мы будем помнить и любить.
Добрая, любимая, пусть земля тебе 

будет пухом, вечный покой и царство 
небесное.

Сумуючі: син, невістка, онучка, 
свати. 

5 грудня – 2 роки світлої пам’яті
любого батька та чоловіка

ЩЕРБИНИ 
Валентина Олександровича

30.05.1976 р. – 05.12.2011 р.
Прости, что горе победило
И вечной стала смерть твоя.
Прости, что не смогли тебе помочь,
Прости, что не смогли тебя спасти…
Наше сердце болит и душа все кричит,
Что к былому возврата уж нету.
Как жестока судьба, что тебя забрала,
Не спросив разрешенья, совета.

Сумуючі: дружина, діти, рідні. 

1 грудня – 40 днів світлої пам’яті 
дорогої людини

ТРОХИМЕНКА 
Геннадія Івановича

04.03.1965 р. – 23.10.2013 р.
Ушел от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата.
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.
Господь тебя призвал к себе,
Оставил нам печаль и слезы.
Вечный покой тебе и царство небесное.

Сумуючі: рідні та близькі.

20 ноября 2013 года переста-
ло биться сердце педагога нашей 
школы Плотниковой Валентины Иг-
натьевны.

Боль утраты, горечь охватила 
всех работников школы, родите-
лей, учеников.

Ушел из жизни человек-борец, 
человек-жизнелюб, человек неис-
сякаемой энергии. Говорить о ней 
в прошлом невозможно, еще стены 
школы слышат ее голос, излучают 
ее энергию. Всегда готова придти 
на помощь, подставить свое плечо, 
воодушевить, подбодрить, зажечь. 

Яркая по своей натуре, Вален-
тина Игнатьевна всегда отклика-
лась на радость и боль других, не 
щадила себя, не берегла. Более 30 лет своей жизни посвятила 
она педагогической деятельности, отдавая сердце и душу своим 
воспитанникам.

Вот такой и запомнится она нам – жизнерадостной, идущей 
впереди, надежной и открытой. 

Валентина Игнатьевна, ты всегда будешь в наших сердцах! 
Вечная тебе память!

Коллектив Городнянской школы №2. 

ПАМ‘ЯТІ КОЛЕГИ1 ГРУДНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ

Хвороба матері — 
не вирок для дитини

Проблема ВІЛ-інфекції понад 30 років залишається 
актуальною для світової спільноти. Масштаби поширення 
вірусу імунодефіциту людини набули глобального характе-
ру. Щоденно у світі інфікується ВІЛ більше 14 тисяч людей. 
Про це на черговому засіданні прес-клубу «Ділове слово» 
повідомив головний лікар обласного центру з профілактики 
та боротьби зі СНІДом Микола Дейкун.

У Чернігівській області перебуває під наглядом 2871 
ВІЛ-інфікована особа. Найвищі рівні ВІЛ-інфекції спостері-
гаються у Прилуках, Чернігові, Щорському й Талалаївсько-
му районах.

Протягом 2013 року зареєстровано та взято під диспан-
серний нагляд в медичних закладах Чернігівщини 393 осо-
би. Особливістю області є високий рівень передачі ВІЛ-ін-
фекції статевим шляхом — 67%, тоді як у середньому по 
Україні цей показник становить 53,7%.

У віковій структурі ВІЛ-інфікованих переважає вікова 
група 30–39 років (49%), особи вікової групи 20–29 років 
становлять 27%, а вікової групи 40–49 років — 15%. 

У 2013 році зареєстровано 131 новий випадок СНІДу. 
Микола Дейкун повідомив, що в області забезпечений ши-
рокий доступ населення до безоплатного тестування на 
ВІЛ-інфекцію. Протягом 2013 року обстежено на ВІЛ понад 
82 тис. осіб.

Від ВІЛ-інфікованих матерів в Україні щороку народ-
жується близько 4 тис. дітей, із них 96% — неінфіковані. 
Всього під наглядом в Україні перебуває 2,9 тис. дітей, яким 
підтверджено діагноз ВІЛ-інфекції, з них 900 дітей мають ІV 
клінічну стадію (СНІД).

У Чернігівській області серед вагітних протягом 2013 
року виявлено 37 ВІЛ-позитивних осіб. На жаль, вперше за 
кілька років було виявлено випадок інфікування сімнадця-
тирічної дівчини (статевим шляхом).

Під медичним наглядом в області перебуває 150 дітей, 
народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, та 82 дитини зі 
встановленим ВІЛ-статусом (з них 15 дітей з діагнозом СНІ-
Ду). 

Кожна дитина, народжена від ВІЛ-інфікованої матері, 
перебуває під медичним наглядом, проходить кілька тестів 
на виявлення ВІЛ та отримує необхідне профілактичне ліку-
вання. Остаточно ж ВІЛ-статус — позитивний чи негативний 
— встановлюється після досягнення такою дитиною півто-
рарічного віку.

ВІЛ-інфіковані діти та діти, народжені ВІЛ-інфікованими 
матерями, перебувають під подвійним медичним спостере-
женням: в ОЦПБ зі СНІДом та у медичних закладах за міс-
цем проживання. 

В результаті ефективно діючої з 2005 року програми 
профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ, в області вдало-
ся досягти суттєвого зниження показника частоти передачі 
ВІЛ від матері до дитини з 25% у 2005 році до 3,5% у 2011 
році.

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
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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. 

Куплю молочних телят
Тел.: 2-18-70, 050-1351139, 096-1660551.

Купуємо дорого телят, корів, свиней. 
Доріз цілодобово.  

Тел.: 096-1027022, 096-4294006.

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.
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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.

Магазин «Ваш дім»

Промоакція 5 грудня з 9.00 
на бензопили «Foresta», зварювальні 

апарати «Дніпро-М» – 
ціни від виробника.

Адреса: м. Городня, вул. Чорноуса, 24.

святкові знижки 
від 3% до 30%

з 5 по 7 грудня

2 грудня святкуватиме 50-річний ювілей Анатолій Вікто-
рович ТІРОК.

Люблячого сина, коханого чоловіка, прекрасного батька 
і найкращого дідуся вітає вся його рідня.  Бажаємо найдо-
рожчій людині міцного здоров’я на довгі роки, сімейного ща-
стя, поваги від оточуючих, а наша любов і підтримка завжди 
буде з Вами!

50 – это много и мало, 
Не беда, что видна седина.
Ведь это только начало
И стучится в сердце весна.
50 – уже выросли дети –
Гордость Ваша и радость семьи,
Ваше славное 50-летие
Отмечают сегодня они. 

З великою любов’ю: мама, дружина,  діти і онуки Ваня, 
Аня и Веронічка. 

50-літній рубіж переступив у ці грудневі дні наш сват 
Анатолій Вікторович ТІРОК з Городні.

Гарна людина, турботливий батько, люблячий дідусь для 
наших спільних онуків, вмілий господар. Удвох із дружиною 
виростили й виховали чудових синів, діждались онуків. 

За невтомність, працелюбність, щирість і самовіддачу 
його поважають друзі і рідня. 

Бажаємо нашому дорогому свату прожити ще не один 
десяток років у здоров’ї і благополуччі, любові і повазі від 
дітей і онуків!

50 – це сонце в зеніті,
Саме жити – літами дорожити!
Хай все найкраще буде Вам на світі,
І довго ще не хмариться блакить,
Хай Вашу оселю біда обминає,
А щастя барвінком дорогу встеляє.
Хай доля дарує літа і літа,
А в серці довіку живе доброта!

З великою повагою свати з Ніжина. 

28 листопада відсвяткувала свій 
ювілейний день народження найча-
рівніша жінка, дорога і люба матуся, 
турботлива і лагідна бабуся Ніна Дени-
сівна МАЛЯРЕНКО з с. Ільмівка.

Тебе, любимой маме и бабушке род-
ной,

Шлем поздравленья наши и наш по-
клон земной. 

Мамочка! Живи сто лет, очаг наш со-
храняя,

Единственная, милая, родная!
Бесконечна твоя доброта
И забота не знает  усталости,
Материнской души  красота
Неподвластна невзгодам и старо-

сти.
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо –
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты не унывай, крепись!
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь!

З любов’ю та повагою: чоловік, донька, зять, онуки. 

27 листопада відзначила свій 86-й день народження 
Анна Стефанівна ЯКОВЕНКО з с.Ваганичі.

Від усієї душі вітаємо її, бажаємо невичерпного здо-
ров’я, сімейного щастя, любові від рідних, поваги від оточу-
ючих.  Нехай здійсняться найзаповітніші мрії, а кожен день 
буде для тебе святом. 

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
И от души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
И пусть судьба дарит лишь радость, 
Храня твой дом от всяких бед.

З любов’ю: всі рідні.

3 грудня святкуватиме своє 75-річчя наша рідна се-
стричка, тітка, бабуся Марія Миколаївна 
ЗАЯЦ з с. Тупичева. 

Ми Вам бажаєм радості багато,
Хай сміється сонце з голубого неба
І троянда перша зацвіте для Вас.
Хай в житті Вашому горя не буває,
На вустах усмішка маком зацвіте,
Хай для Вас гарна буде днина,
Найдобріша наша, будь завжди щаслива.

З повагою: брат Василь, сестра Ніна, 
племінниці, онуки.

Дякуємо за співпрацю!

Пропонуємо знижки
на меблі

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

та приємно здивуємо вас 
подарунками!

Акція діє з 10 по 31 грудня.

Вітаємо з наближенням новорічних свят!

КАПИТОШКА

Чекаємо за адресою: м.Городня, вул. Леніна, 4 
(приміщення податкової інпекції). Тел. 093-4367401.

магазин дитячих товарів пропонує дитяче 
харчування, аксесуари для годування, 

підгузники, дитячий одяг та взуття, коляски, 
ліжечка, манежі, велосипеди, стільчики для 

годування та ін.

АКЦІЯ 
на серветки та підгузки HUGGIES

Магазину непродовольчих товарів 
на постійну роботу потрібен продавець.  

Жінка до 30 років, можливо без досвіду роботи. 
Тел. 099-3223099.

ФОП КУКУШКІН Д.П.
Приватизація земельних ділянок – 900 грн.
Тел.: 098-9654728, 096-2914345.

Оформляйте 
кредит до 30 000 
гривень – просто 

на Укрпошті
кредит  надається 

в національній 
валюті;

строк до 3 років 
(36 місяців);

сума кредиту від 
1000 

до 30 000 грн;
рішення про 

надання кредиту 
приймається 
за 20 хвилин.

Необхідні 
документи 

(оригінали):
паспорт і код;

пенсійне 
посвідчення 

(для пенсіонерів).
Вимоги до 

позичальника: 
громадянин 

України,
вік від 26 до 65 

років.

26 листопада відсвяткувала свій 75-річний ювілей наша 
люба матуся, бабуся Антоніна Василівна ЛЕПКИНА з с. Ми-
наївщина. 

Наша славна та рідна, найкраща у світі,
З тобою нам завжди затишно й світло.
Найкраща бабуся і мати чудова,

Даруєш турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом 

і ділом.
Живи нам на радість у щасті та 

мирі,
Хай Бог посилає здоров’я та 

сили.
З любов’ю:  сини, невістки, 

онуки.


