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Опади

Ферма АПК «Старосільського» зна-
ходиться у мальовничій місцині – за річ-
кою Вербч під сосновим лісом. І, попри 
сувору зиму, тут затишно і якось особ-
ливо спокійно. Без зайвої метушні та 
поспіху подвір’ям курсують кінні сани, 
так само спокійно працюють і люди.

– Більшість наших співробітників – 
люди з досвідом. Вони не новачки на 
фермі. У доярок за плечима – до де-
сятка років стажу, а подекуди й більше. 
Досвідчені слюсарі завжди напоготові. 
Вони можуть відремонтувати будь-який 
механізм швидко і якісно, іноді навіть 
підручними засобами, як то кажуть, «на 
коліні». У всьому завжди допоможуть 
і фуражири, – розповідає завфермою 
В.І.Пасюк. Валентина Іванівна не лише 
керує усім тваринницьким господар-
ством, а й суміщає роботу ветеринара 
і зоотехніка.

З таким колективом старосільцям 
не страшні ні морози, ні хуртовини, хоч 
значна частина доярок не із Старосілля. 
Люди приїздять сюди на роботу з сусід-

ніх сіл – Солонівки, Автунич і навіть Хо-
робич. Солонівських доярок підвозить 
саньми конюх, автуничівські приїздять 
також на кінних санях, так само доби-
раються і хоробичани. Благо, коней 
вистачає.

Коней у Старосіллі тримали завжди. 
Це своєрідна традиція місцевих сільго-
спвиробників, яка сьогодні, в умовах 
дороговизни паливо-мастильних ма-
теріалів, виручає господарство чи не 
щодня. На конюшні 25 коней, які пра-
цюють не лише в АПК, а й допомагають 
у домашніх господарствах місцевим 
жителям. Для сільських хлопців коні – 
це справжній магніт. Увесь свій вільний 
час вони проводять тут, на фермі, біля 
цих шляхетних тварин. З шестирічного 
віку вчаться їздити верхи. Двох підліт-
ків – Дмитра Кліща та Андрія Борсука 
–  ми зустріли біля загону. Вони вміють 
доглядати за кіньми, а верхи їздять вже 
по вісім років.

Сильні морози не стали для ста-
росільської ферми чимось особливим, 
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С.СТЕБА біля своїх підопічних.
В.ПАСЮК з чотириногим 

транспортом.

Слюсар О.СИЛЕНКО та конюх О.ГРЕЧУХО 
налагоджують транспортер.

бо підготувалися до них заздалегідь. Налагодили 
транспортери, придбали шланги для води.

– Сараї у нас теплі, можуть витримати й більші 
холоди – тому боятися нема чого. А як замело і під-
морозило, усі дуже відповідально поставилися до 
роботи. Незважаючи на замети, прибули на роботу 
вчасно, гуртом все зробили. Трактор розчистив те-
риторію, а далі – робота пішла як завжди, – проко-
ментувала завфермою. 

Зима – така ж пора року, як інші, вважають тут. І 
особливо не переймаються труднощами, які створю-
ють сніги та морози. Кормів заготовлено вдосталь і 
сухих, і соковитих. Та головне – колектив дружний, 
люди ставляться до роботи відповідально, з душею. 
Обслуговують це господарство п’ять постійних доя-
рок і одна підмінна, два слюсарі і два фуражири. Є й 

підсобні робітники. Та все тут роблять гуртом. Робіт-
ників небагато, тому звикли суміщати. Доярки, на-
приклад, заразом і телятниці. Вони вміло доглядають 
маленьких, незграбних новонароджених тваринок.

Окрім конюшні, на фермі чотири сараї. В одному 
утримується дійне стадо – 196 корів, другий – від-
годівельний, ще два – телятники. Більшість корів ще 
не розтелилось, тому попереду – не менш клопітна 
пора. Думають у господарстві і про оновлення стада 
– підрощують своїх власних нетелів на заміну. 

Так з року в рік, від сезону до сезону, на фермі за 
річкою непомітно працюють спокійні, впевнені у собі 
люди, яким вистачає мужності думати про майбутнє 
у наш неспокійний час.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

Тріскучі морози не стали для тваринників АПК «Старосільський» 
особливим випробуванням, бо підготувалися до них ретельно
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У світлі того, що незабаром очікується введення в 
дію чергової постанови уряду про реструктуризацію 
боргів населення за спожиті житлово-комунальні по-
слуги, ми поцікавились у начальника Городнянської 
житлово-експлуатаційної дільниці М.І.ТОВСТОЇ, чи 
мають їхні споживачі борги перед організацією і яким 
чином вирішується це питання? Ось що вона пояснила.

– Наша дільниця обслуговує у місті 32 багатоповерхових 
та 28 одноповерхових будинків. Ми надаємо послуги з утри-
мання будинків і споруд та прибудинкових територій. Вони 
включають у себе освітлення місць загального користування 
(це здебільшого під’їзди), вивезення та утилізацію твердих 
побутових відходів, прибирання прибудинкових територій, 
обслуговування внутрішньобудинкових систем водо- та те-
плопостачання та водовідведення, димовентиляційних ка-
налів, поточний ремонт будинків (під’їзди, покрівля, ганки 
тощо), виготовлення розрахункових книжок та довідок. Ціна 
цих послуг для громадян складає 1,07 гривні за один ква-
дратний метр загальної площі квартири. І це найдешевший 
тариф у Чернігівській області.

– Однак і при такому стані справ у громадян перед 
вашою організацією є борги?

– Не тільки у громадян. Заважає нам працювати також 
несвоєчасне погашення державою боргів за надані насе-
ленню пільги та субсидії. Сьогодні вони складають 20 тисяч 
гривень. Для нас це досить відчутна сума. А у населення пе-
ред нами ще більші борги – 51 тисяча 442 гривні. Найбіль-
ші суми заборгували жителі будинків по вулиці Леніна,17 
(квартири 49, 52, 71, 84, 86),  по вулиці Чорноуса,4 (кварти-
ра 44), по вулиці Леніна,7 (квартира 27), Чумака,1 (кварти-
ри 24, 30), Чумака,8 (квартира 57), Жижкуна,4 (квартира 2), 
Жижкуна,6 (квартира 3), Перемоги,70 (квартира 29, 34), Пе-
ремоги, 72 (квартира 9), Перемоги,73 (квартири 2, 3,,62) та 
Перемоги, 74 (квартира 66). Я не випадково перерахувала 
всіх, так би мовити, поквартирно. Як правило, ці люди мають 
борги не тільки перед нами, а й по інших підприємствах з 
надання комунальних послуг.

– Але ж, напевне, ви вживаєте заходи щодо таких 
громадян? 

– Так. Ми їх попереджуємо, щомісяця розносимо нага-
дування у письмовій формі. Однак боржники не реагують. 

Певне, вважають, що така позиція минеться їм без  негатив-
них наслідків.

– А це не так?
– Звісно, ні. Я хочу звернутися до боржників: ви граєтесь 

із вогнем. Ми раз на місяць у газове управління подаємо 
акти перевірки димовентиляційних каналів. Неплатникам за 
послуги ми можемо не надати такого акту, а тому газівники 
матимуть право відключити господарям газ. Також на сьо-
годні КП „Чернігівводоканал” придбало такий прилад, який у 
конкретній квартирі може забити злив каналізаційних стоків. 
Такі дії у Чернігові вже широко застосовують до боржників. 
Після того, як каналізація буде забита, відновити її роботу 
господарям буде практично неможливо: доведеться замі-
нювати всю систему за власний рахунок. Я вже мала роз-
мову з керівництвом „Чернігівводоканалу” про можливість 
надання такого пристрою у наше тимчасове користування. 
Вони готові надати нам таку послугу.

– Чи не занадто це жорсткий захід?
– А як інакше вплинути на громадян, якщо їхня свідо-

мість ніяк не прокидається? До речі, є і більш жорсткі важелі 
впливу: згідно діючого законодавства, якщо загальний борг 
власника квартири по всіх підприємствах з комунальних по-
слуг становить 8 тисяч гривень, то ми маємо право подати у 
суд і продати квартиру. Сьогодні у Чернігові вже вживаються 
такі заходи, і не так уже й рідко.  

– Не зрозуміло, чому так ризикують боржники? 
Адже існує можливість реструктуризувати борг, за до-
мовленістю виплачувати його частинами. Це передба-
чено і законом.

– Ми завжди готові іти назустріч і реструктурувати бор-
ги. Ось нещодавно звертались з таким проханням влас-
ники квартири 57 по вулиці Чумака,8. Ми борг розписали, 
розподілили виплати на певний період. Але... господарі як 
не платили, так і не платять. Дивна позиція. Як правило, 
найвідповідальнішими платниками є пенсіонери та люди з 
найменшими доходами. Тому ми поставлені самими ж спо-
живачами у такі умови, що змушені будемо найближчим 
часом вдаватись до крайніх заходів. Застосувати забиття 
каналізаційних стоків планується у першу чергу у шестипо-
верхівці, де маємо найбільше боржників по сплаті за тепло 
і воду. Можливо, комусь це і видасться занадто жорстким, 
але інакше вплинути на ситуацію ми  безсилі.

Спілкувалась С.ЧУГАЙ.

Перший в Україні кабінет 
нейрофізіологічних 

досліджень відкрито 
у Чернігові

4 лютого в. о. заступник голови облдержадміністрації 
Юрій Музика відвідав КЛПЗ «Обласна психоневрологічна 
лікарня», де запрацював кабінет нейрофізіологічних до-
сліджень.

Нейротерапевтичні методики, застосування яких ста-
ло можливим завдяки сучасному лікувально-діагностич-
ному обладнанню, в цьому лікувальному закладі впровад-
жуються вперше. Це дозволить підвищити ефективність 
лікування та точність діагностики дітей із синдромом по-
рушення уваги або гіперактивності.

Відкриття кабінету нейрофізіологічних досліджень 
стало можливим завдяки співробітництву обласної психо-
неврологічної лікарні із Благодійним фондом ім. Святого 
Пантелеймона, Українською асоціацією нейрофізіологів 
та Інститутом мозку людини м. Санкт-Петербург (Росій-
ська Федерація). За словами головного лікаря обласної 
психоневрологічної лікарні Володимира Ященка, медич-
ний заклад отримав обладнання на умовах символічної 
орендної плати. Також він повідомив, що кабінет з подіб-
ними лікувальними можливостями відкривається в Україні 
вперше.

«На виконання доручень Президента України ми роби-
мо усе для забезпечення високої якості надання медич-
них послуг населенню. Такими маленькими послідовними 
кроками ми наближаємо нашу медичну галузь до високих 
світових стандартів», — зазначив Юрій Музика.

Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації.

Соціально-економічне становище регіону зазвичай 
визначається мовою статистичних цифр. Але самі по 
собі вони не дають повної картини розвитку. Тому спро-
буємо порівняти дані за минулий рік з показниками де-
сятирічної давності. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промисловість 2013 року представлена виробництвом 

кормів готових для сільськогосподарських тварин та свій-
ської птиці, яких вироблено на 25,9%,  а виробів булочних-- 
на 25% більше,  ніж за відповідний період минулого року. 
Менше вироблено  круп кукурудзяних – на 92,3%, олії нера-
фінованої -- на 67,3%, хліба та хлібобулочних виробів -- на 
8,3%, деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, завтов-
шки більше 6 мм -- на 16,7%.

За 2013р. реалізовано промислової продукції (робіт, 
послуг) на суму 30429,4 тис.грн. Основну частку в обсягах 
реалізації становить продукція підприємств з виробництва 
кормів готових для тварин, що утримуються на фермах – 
86,5%. Питома вага продукції підприємств з лісівництва та 
іншої діяльності у цій галузі– 12,7%.

Десять років тому у районі спостерігалось збільшен-
ня обсягів у харчовій промисловості та переробленні 
сільськогосподарських продуктів на 17 % у порівнянні 
з попереднім роком. Приріст одержано у молочній про-
мисловості на 15,7%. Легка промисловість починала 
здавати позиції – вона у 2003-му виробила продукції на 
769,1 тис. грн., що на 48,3 % було менше, ніж у попе-
редньому році. На 40,6 % менше було вироблено і льо-
новолокна.  

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
У 2013 році у сільськогосподарських підприємствах, по-

рівняно з 2012р., обсяги виробництва  молока збільшилися 
на 287,5 т (на 3%),   м’яса -- на 302,3 т (на 47,9%). Вищий, ніж 
торік, був середній надій молока від однієї корови, він стано-
вив 3244 кг проти 3123 кг у минулому році. У 2003 ж році 22 
господарства району зменшили валовий надій молока. 
А надій на корову складав 1702 кг.

За   2013р.  аграрними  підприємствами   вирощено 
1035,5 т  худоби та птиці, що на 102,3 т (на 11%) більше, ніж 
реалізовано на забій. Десять років тому чисельність ху-
доби у районі мала тенденцію до зменшення (ВРХ на 
11%, корів – на 7%, свиней – на 19%). У 2013 році по сіль-
ськогосподарських підприємствах району поголів’я великої 
рогатої худоби також зменшилося на 173 голови (на 2,4%), 
свиней – на 98 голів (на 5,9%),   а  поголів’я корів збільшило-
ся на 17 голів (на 0,6%).

 

Реалізація сільськогосподарської продукції
Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно-

виробленої аграрної продукції за  2013р. порівняно з 2012р. 
збільшився на 43,4%. Обсяг реалізованої продукції тва-
ринництва збільшився на 32%,   рослинництва – на 52,4%. 
Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізо-
ваної продукції становила 59,5%, тваринництва – 40,5%. У 
2003 році реалізація сільськогосподарської продукції 
у порівнянні з 2002 роком зменшилась: по зерну – на 
35,6%, по молоку та молочних продуктах – на 6,2%, по 
худобі та птиці – зросла на 12%.

Станом на 1 січня 2014р. у сільськогосподарських під-
приємствах було в наявності 10171 т зернових культур, у 
тому числі пшениці – 4390 тонн. 

ТРАНСПОРТ  І  ЗВ’ЯЗОК
Транспорт
За 2013р. підприємства автомобільного транспорту, 

з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особа-
ми-підприємцями, перевезли 6,74 тис.т вантажів (60,9% 
до 2012р.), обсяг виконаного вантажообороту становить 
3100,00 тис.ткм (53,9%). У 2003 році ці показники скла-
дали 66 тисяч тонн вантажів і 646,7 тис.ткм. 

Послугами автомобільного транспорту району у 2013 
році скористалися 385,9 тис. пасажирів, а у 2003 році – 
745,8 тисяч. Як бачимо, позитиву за минуле десятиріччя у 
розвитку цієї галузі не спостерігається. 

Зв’язок
Підприємства зв’язку району за 2013р. надали послуг 

споживачам на  6803,3 тис.грн., що більше, ніж у минуло-
му році, на 4,8%. А у 2003 році загальний обсяг послуг 
зв’язку склав лише 2231,9 тис. грн., що більше у порів-
нянні з попереднім роком на 6,2%. Тобто, тенденція до 
зростання з роками у цій галузі не втратилась.

ФІНАНСИ
За 2013р. доходи місцевих бюджетів склали 130,8 млн.

грн., видатки – 130,4 млн.грн. Десять років тому доходна 
частина бюджету становила 19,763  грн.млн., видатко-
ва – 19,439 млн.

У структурі видатків у 2013 році найбільші кошти з бю-
джету направлені  на соціальні заходи – 113,3 млн.грн. 
(86,9%), з них на освіту – 42,9 млн.грн. ( у 2003 році – 6,794 
млн.грн.), охорону здоров’я – 21 млн.грн. (у 2003 році – 
3,487 млн.грн.), соціальний захист населення – 42,6 млн.
грн. (у 2003 році – 5,916 млн.грн.), культуру та мистецтво 
– 6,2 млн.грн. (у 2003 році – 821,7 тис.грн.). На державне 
управління у 2013 році було витрачено 7,3 млн. грн., у 2003 
році ця сума становила 978,3 тис.грн.

Звісно, порівнюючи суми видатків, треба враховувати і 
такі фактори, як рівень інфляції, зростання заробітної плати, 
ріст цін на енергоносії та інше. Але у процентному співвід-
ношенні розподіл бюджетних коштів між різними сферами 
практично не змінився.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 
За  2013р. субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг призначено 3186 сім’ям, що 
становило 98,8% від загальної кількості сімей, які звернули-
ся за субсидіями. У 2003 році таких сімей налічувалось 
7786 (звертались 9230 сімей). Загальна сума призначе-
них субсидій становила у 2013 році 347,1 тис.грн., у 2003 
році – 160,7 тис. грн. 

За січень–листопад 2013р. населенням району сплаче-
но за житлово-комунальні послуги 10696 тис.грн., що стано-
вить 108,6% нарахованої суми.

РИНОК ПРАЦІ
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець груд-

ня 2013р. становила 806 осіб, або 31,2% всіх безробітних 
працездатного віку. У грудні 2003 року на обліку в район-
ному центрі зайнятості перебувало 2515незайнятих 
громадян. Допомогу з безробіття у 2013 році отримували 
23,4% осіб, які мали статус безробітного, у 2003 році – 
64,3% таких осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому на кінець 
грудня  2013 року становив 4,3%, на кінець грудня 2003 року 
– 13,82%.

Середній розмір допомоги з безробіття у 2013 році ста-
новив 811 грн., що дорівнює 66,6% законодавчо визначе-
ного розміру мінімальної заробітної плати, у 2003 році ця 
сума була визначена у 100,56 гривні, що складало 49,1% 
законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної 
плати, що діяв у цьому періоді.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
На 1 грудня 2013р. в районі, за оцінкою, проживало 29,3 

тис. осіб.  Десять років тому на Городнянщині проживало 
35,1 тис. осіб.

За 2013 рік природне скорочення склало 350 осіб, у 
2003 р. – 506 осіб.  Міграційне скорочення у 2013 році ста-
новило 138 осіб, у 2003 році –5.

  Рівень смертності  збільшився у 2013 році порівняно 
з 2012-им з  22,5‰ до 22,9‰. Така ж тенденція до його 
росту спостерігалась і у 2003 році. 

За матеріалами відділу статистики соціально-
економічні порівняння робила С.ЧУГАЙ.

ЕКОНОМІЧНЕ І СОЦІАЛЬНЕ  СТАНОВИЩЕ  ГОРОДНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
(У ПОРІВНЯЛЬНИХ ЦИФРАХ)

КОМУНАЛЬНІ ПИТАННЯ

Скільки вірьовочці не витися...

 Грип дрімає?
Станом на 4 лютого у районній лікарні не було за-

реєстровано ще жодного випадку захворювання  на грип. 
Лікар-інфекціоніст Л.І.Полікарпова пояснила так:

– Поки що фіксується збільшення хворих на ГРВІ. 
Діагноз грипу не встановлювався. Зазвичай кількість за-
хворювань збільшується у період відлиги, у морози ін-
фекція розповсюджується не так стрімко. Важко прогно-
зувати щодо можливої епідемії захворювань на грип. Ми 
напередодні можливого сплеску захворювань отримуємо 
попередження із санстанції. Наразі його ще нема.
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 Переломи, розтягнення, забиття – типові травми зимо-
вого сезону. І не варто думати, що їх отримати можуть лише 
спортсмени, наприклад,  на гірських трасах. Небезпечний 
час падіння у самому розпалі. Зима для травматологів та хі-
рургів – пора гаряча. Так, гірські лижі, сноуборди, ковзани, 
санчата та інші зимові розваги –  усе є травмонебезпечним. 
Проте  в ожеледицю  зламати руку чи ногу, потянути зв`яз-
ки, або отримати забій чи (не дай, Боже!) ще більш серйозну 
травму можна запросто і прогулюючись по вулиці, і поспі-
шаючи на роботу.

Серед зимових травм, отриманих  після падіння на ву-
лиці, першими лікарі називають переломи кінцівок, різно-
манітні ушкодження (розтягнення і навіть розриви) зв`язок, 
травми колінних суглобів. Вірогідність переломів підвищу-
ється, якщо  людина страждає на нестачу кальцію. Не пер-
шому місці – переломи і променевої кістки між ліктем  та 
кистю, адже, втрачаючи рівновагу, ми підсвідомо намагає-
мося зіпертися на руки, щоб пом`якшити  падіння. 

Друга за вразливістю – кістка гомілковостопного сугло-
бу. Але навіть якщо з кістками і все добре – від розтягнення 
зв`язок (таку назву мають часткові пошкодження зв`язково-
го апарату)  ніхто не застрахований. Це типова і навіть дуже 
поширена травма у період ожеледиці. Постраждалу, ушко-
джену або слабку гомілку знов потрібно берегти,  бо дуже 
великий ризик повторних травм. Лікарі радять навіть носити 
спеціальні  наголінники, що фіксують суглоб, які не дають 
можливості підвернути ногу. 

Бажано носити взуття на плоскій підошві та невеликих 
стійких підборах, з високою халявкою , яка також буде фік-
сувати гомілку і допоможе вберегтися від травми, адже ві-
дома фраза «Посковзнувся, упав, прокинувся – гіпс» тільки 
в кіно викликає посмішку. У реальному ж житті перелом – це 
серйозна проблема, часто – дуже тривала. 

До того ж усі складні переломи ( зі зміщенням, відкриті) 
лікуються у  Чернігові  в обласних лікарнях. Та ще й за нови-
ми методиками. Сьогодні  наука дозволяє лікувати перело-
ми за допомогою методу остеосинтезу. Тепер, аби зростити 

переламані кістки, хворому не обов’язково накладати гіпс. 
Лікарі вживлюють у кістку спеціальний  стрижень, який доз-
воляє ставити людину на ноги вже через чотири-п’ять днів 
після хірургічного втручання. Багато років поспіль традицій-
не лікування перелому кінцівок передбачало лише скелетне 
витягування протягом двох місяців, а після нього – гіпсову 
пов’язку ще місяці на три-чотири. При цьому кінцівка не 
мала піддаватися жодним навантаженням. Повне наванта-
ження дозволялося лише через п’ять-шість, а то і 12 місяців.

Вважається, що метод остеосинтезу можна застосову-
вати для пацієнтів будь-якого віку, починаючи з 15-16 років. 
Щоправда, дітям такі втручання дозволені за певними по-
казаннями, дорослим – без обмежень. Тривалість операції  
від 30-ти хвилин до півтори години – залежно від місця та 
складності перелому. Але! Вилучають стрижень через півто-
ра-два роки. 

Як завжди,  можливі і ускладнення при проведенні опе-
рацій із остеосинтезу. Так, кількість незрощень – 3-5% , гній-
них ускладнень – 2-4%. Така загальна статистика. Буває, що 
стрижні ламаються. Але це зазвичай трапляється через над-
мірні навантаження, які заборонено робити пацієнту.  Сама 
ж операція не з дешевих. Вартість тільки одних пластин ко-
ливається від п’яти до 12-ти тисяч гривень. 

Сьогодні, незважаючи на зимовий період, черги біля ка-
бінету хірурга-травматолога у районній лікарні немає. Ма-
буть, тому, що люди стали обережніші, бо дуже не хочуть 
хворіти. З початку року  пацієнтів з переломами поступило 
23. У більшості ушкоджені щиколотки,  плечові кістки та пе-
редпліччя.

   Лікар Микола Васильович Гуцул зазначає, що головни-
ми рисами цієї зими стали не переломи у дорослих, а трав-
ми в учнів,  які траплялися як на уроках фізкультури, так і 
поза ними. Одних травм хребта у школярів 6 (і це все діти до 
10 років) за зиму. А хребет у людини, тим більш юної, потре-
бує особливої уваги  вчителів, так ібатьків, щоб не виросли 
діти інвалідами.

А.НЕМИРОВА.

5 лютого відбулось засідання круглого столу, за 
яким медичні працівники обговорювали доступність 
онкопрофогляду та додаткових методів обстеження 
у питанні профілактики онкологічних захворювань та 
успішності лікування  таких хворих у районі. 

У засіданні брав участь голова райдержадміністрації 
М.Ф.Силенко. Він уважно прислухався до всіх проблем, які 
обговорювали лікарі. А їх є чимало. 

Характеризуючи загальну ситуацію з онкологічними за-
хворюваннями у районі, лікар-онколог М.П.Загатний відзна-
чив, що у 2013 році зросли як захворюваність на рак, так і 
кількість хворих, у яких онкологія виявилась на запущеній 
стадії. Відповідно збільшилась і смертність від цієї підступ-
ної хвороби. У минулому році було взято на облік 104 ново-
виявлених онкохворих. Лікар відзначив, що причин такої не-
втішної ситуації можна назвати декілька. Однією з них, хоч і 
не головною, він вважає катастрофічне становище у районі 
з професійними кадрами.

–  За 35 років, які  працюю на Городнянщині, я не пам’я-
таю такої ситуації, яка склалась нині, -- сказав він. – Крім 
того, що у деяких селах нема медичних працівників, то і у 
районній лікарні катастрофічно не вистачає фахівців. Але 
якщо у райцентрі людина має більші шанси на обстеження, 
то ситуація на селах плачевна. У 17 селах району було ви-
явлено 43 онкохворих, з яких у 27  хвороба мала запущену 
стадію. У місті ж ці показники складають 35 і відповідно 10. 
Різниця відчутна. На мій погляд, сільське населення опини-
лось кинутим напризволяще.

Щодо доступності до медичного обслуговування меш-
канців міста і села, то лікарі були єдині у своїй думці. Однак 
у той же час висловлювались і за те, що насамперед саме 
населення не надає належного значення турботі про своє 
здоров’я. Хай, автобусне сполучення сіл з містом сьогодні 
налагоджене не так, як у радянські часи. І тим не менш, до-
братися до райцентру сьогодні можна практично з кожного 
села. Інша справа – не завжди на це є бажання і кошти. Лі-
кування онкологічних захворювань на ранніх стадіях сьогод-
ні обходиться у середньому у 30 тисяч гривень. Крім того, 
відсутність лікарів-фахівців у районній лікарні призводить 
до того, що на обстеження при підозрі на онкозахворювання 
доводиться направляти хворих у Чернігів. Це теж додаткові 
витрати. Тому частішають випадки, коли люди відмовляють-
ся від подальшого обстеження і лікуван-
ня. 

Говорили лікарі і про необхідність 
профоглядів, яким сьогодні не надаєть-
ся належного значення. В.о. головного 
лікаря О.В.Ігнатенко акцентувала увагу 
на тому, що онкологія – хвороба, яка під-
дається лікуванню, але тільки на ранніх 
стадіях. У той же час колективи окремих 
організацій недобросовісно ставляться 
до такого необхідного заходу. Насампе-
ред це і райдержадміністрація, і сільські 
ради. А як, скажімо, можна вплинути на 
безробітних? На жаль, багато з питань 
залишається без відповіді. 

Завідуючий хірургічним відділенням 

В.І.Ломаковський звернув увагу на те, що 70 відсотків того, 
захворіє людина на онкологію чи ні, залежить від немедич-
них факторів, найбільш вагомими з яких є екологічні та ге-
нетичні. А для того, щоб медицина зробила все залежне від 
неї, насамперед треба забезпечити лікарні фахівцями і умо-
вами. Сьогодні у районі нема лікаря-рентгенолога, анесте-
зіолог і лікар, що займається ультразвуковою діагностикою, 
суміщають по дві посади. Якою може бути ефективність при 
такому стані справ?

Завідуюча терапевтичним відділенням Г.І.Ломаковська 
ініціювала проведення курсів для сільських фельдшерів з 
метою можливості виявлення тих форм онкозахворювань, 
які можна побачити візуально: рака шкіри, губи, язика, мо-
лочної залози, прямої кишки. Це те, що можна і треба ро-
бити у сьогоднішніх умовах, коли периферійна медицина 
сьогодні безсила, – впевнена лікар.

Лікар І.П.Бобичко розповів про те, що у 2013 році із 
13 120 обстежених громадян у 370 було виявлено передра-
ковий стан – міоми, кисти, інші утворення. Всі ці дані пере-
даються потім у поліклінику, і такі хворі викликаються до лі-
каря, який настійно рекомендує пройти дообстеження. Але 
на нього згоджуються далеко не всі.

Багато питань порушували медичні працівники під час 
спілкування. Це і доцільність та своєчасність реформуван-
ня системи охорони здоров’я, і забезпечення медичних 
установ апаратурою та кадрами, а фахівців – умовами про-
живання, і про важелі впливу на свідомість громадян щодо 
ставлення до свого здоров’я. Голова райдержадміністрації 
запропонував розробити спільний комплексний план вза-
ємодії, який би давав можливість покращити ефективність 
надання послуг з охорони здоров’я. А щодо реформуван-
ня системи охорони здоров’я зазначив, що це необхідний і 
важливий крок у напрямку підвищення доступності та якості 
медичного обслуговування громадян. Президент України 
серед пріоритетних завдань визначає і вдосконалення  пер-
винної медико-санітарної допомоги, поліпшення кадрово-
го забезпечення, скорочення нерівності та забезпечення 
справедливості в охороні здоров’я. Тому зупинятися на цьо-
му шляху недоречно. Реформа, покликана внести зміни на 
краще, поетапно і далі втілюватиметься в життя.

С.ЧУГАЙ.
На знімку: під час «круглого столу». 

У ПРОКУРАТУРІ РАЙОНУ

Питання протидії 
злочинності, профілактики 

правопорушень 
залишаються 
проблемними

31 січня відбулась координаційна нарада керівників 
правоохоронних органів, на якій розглядався  стан взає-
модії  щодо запобігання та протидії злочинності та коруп-
ції. Нагальні  проблеми обговорювали: старший прокурор 
відділу прокуратури області Р.П.Хохол, в.о.прокурора Го-
роднянського району Ю.М.Червонюк, голова райдержад-
міністрації М.Ф.Силенко, голова районної ради Г.Г.Примак, 
заступник міського голови Ф.І.Кундік, начальник районного 
відділу міліції Є.А.Колпаченко,  його заступники С.А. Ватолін 
та В.В.Приходько, від сектору карного розшуку  райвідділу 
міліції -- Р.М.Лутченко,   заступник начальника криміналь-
но-виконавчої інспекції Ю. В.Васильєва. 

Упродовж 2013 року на території району  вчинено 44 
тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення, в 
2012 році даний показник становив 79 кримінальних пра-
вопорушень, що вказує на тенденцію зменшення кількості 
злочинів даних категорій. Із зареєстрованих у 2013 році 
особливо тяжких та тяжких  кримінальних правопорушень 
розкрито 31 (за аналогічний період минулого року -- 58 кри-
мінальних правопорушень).

Усі  умисні вбивства було вчинено особами  у стані ал-
когольного сп`яніння. Зареєстровано один випадок зґвал-
тування малолітньої особи. Злочин теж вчинено у стані сп`я-
ніння як підозрюваного, так і  потерпілої. 

Менше вчинено злочинів проти власності. Зареєстро-
вано 74 крадіжки, а у 2012 році цей показник становив 93. 
Зменшилась також кількість грабежів. У сфері обігу нарко-
тичних засобів розкрито 4 кримінальні правопорушення.

Негативний суспільний резонанс викликають правопо-
рушення у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту, та 
насамперед ті з них, що вчинені у стані алкогольного сп`я-
ніння. Як і у 2012 році, від даного виду кримінального право-
порушення загинуло по 2 особи. 

Отже проблемними питаннямизалишаються: загальний 
ріст злочинності, зниження відсотку розкриття тяжких та 
особливо тяжких злочинів, зріст умисних убивств, ріст кри-
мінальних правопорушень, вчинених у стані алкогольного 
сп`яніння, повторне вчинення злочинів особами, які пере-
бувають на обліку.

СЛУЖБА 102 ПОВІДОМЛЯЄ

«Посвяткували», а тепер 
доведеться відповідати

З початку грудня 2013 року по кінець січня нинішнього  
року у чотирьох   магазинах Городні, а також у магазинах 
Хотівлі та Ільмівки  у нічний час злочинці зухвало зламали 
вікна й двері та винесли товар разом із  значними сумами  
грошей. Причому один з магазинів у Городні був обікраде-
ний двічі.

Аналізуючи інформацію, правоохоронці  прийшли до 
висновку, що до всіх крадіжок причетні одні й ті ж  особи.  
Скоріш за все, це скоїли малолітні або особи віком до 20 
років. На це вказував спосіб крадіжок (зловмисники пере-
різали електричні дроти задля нейтралізації охоронної сиг-
налізації,  використовували рукавички, щоб не залишити 
слідів рук), а головне те, що предметом викрадення були: 
цукерки, шоколад, жуйки, кава, чай, ковбаси, м’ясні копче-
ності, цигарки, пиво, картки для поповнення мобільних те-
лефонів та дрібні побутові предмети. 

Було встановлено, що до крадіжок причетні три молоді 
«гастролери», які заради наживи долали відстань аж з Вер-
бівки Ріпкинського району. Один з них неповнолітній, а двоє 
-- 19-річні хлопці. Разом з ними діяв  неповнолітній мешка-
нець с. Альошинське. Останній вирішив роздобути смако-
ликів до новорічних свят, заради чого самостійно зважився 
на першу крадіжку. Після вдалої спроби він ще й підмовив  
друзів, з якими навчався у Городнянській обласній школі-ін-
тернаті. Вони спільно вчинили і всі інші крадіжки з магазинів. 
Викрадене хлопці відразу ділили між собою у Альошинсько-
му (їжу та напої вживали, картки для поповнення продавали 
знайомим).  Частину ж викраденого у них було вилучено за 
місцем проживання.

Райвідділом відкрито кілька  кримінальних проваджень  
за статтею 185 ч. 3 (крадіжка з проникненням).

Є. КОЛПАЧЕНКО.
Начальникрайвідділу міліції.

НА ТЕМИ ТИЖНЯ

Багато залежить і від нас самих

СЛУЖБА 101 

Дві пожежі в останній день січня
31 січня  в Поліссі вночі загорівся  житловий будинок 

по вулиці Першотравневій (господар Ю.О.Холодняк). На 
час прибуття вогнеборців горів вже дах житлового будинку. 
Пожежею було знищено покрівлю, пошкоджено стіни та до-
машнє майно. Ймовірна причина загорання -- порушення 
правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 
пічного опалення.

 Така ж причина у цей же день призвела до пожежі жит-
лового будинку на вулиці Піонерській в Городні (господарка 
Н.В.Рудник). Пожежники  оперативно ліквідували вогонь.

Шановні громадяни! Будьте уважними та обережними, 
дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Пам`ятайте, що 
ваша особиста безпека та безпека рідних і близьких людей 
залежить насамперед від вас самих!                                                                          Зимовий екстрим
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Читальний зал районної бібліотеки цього разу був тіс-
нуватим для членів клубу. Сюди прийшли майже 50 люби-
телів-городників, для яких земля є одухотвореним організ-
мом, і які на ній одержують не тільки плоди, а й задоволення, 
пізнають красу природи і розкривають свої таланти. Клуб 
цей зорганізувався при територіальному центрі соціаль-
ного обслуговування населення і швидко до його роботи 
прилучилися люди різного віку, професій і уподобань.  І це 
зрозуміти дуже просто: усі ми кождоденно пов'язані із зем-
лею, беремо із її скарбниці животворні плоди, віддаючи їй 
свої  сили і уміння. Але, як не дивно, — популярність, інтерес 
до цього клубу швидко переріс і часові, і просторові межі. 
І, звичайно, це сталося насамперед завдяки ентузіазму та 
ініціативі працівників центру Людмили Володимирівни Пет-
лай та Інни Володимирівни Омельченко. Ось і на роковини 
клубу вони підготували захоплююче дійство, де поєднались 
урочистість зі щирими споминами про те, що було протягом 
року. А ще  демонструвались неповторні кольорові слайди, 
звучали доречні пісні і була навіть дегустація домашніх вин 
членів клубу.

Як сталося, що так швидко  клуб  дійшов становлення? 
Секретів нема: людей об'єднали інтерес плюс в буквально-
му розумінні вмілі організатори. В пору і ентузіастів знай-
шлося. У нашому місті вже давно відомий санітарний лікар 
О.М. Бендрик. Вийшовши на пенсію, він настільки захопив-
ся городництвом, особливо органічним землеробством, що 
не згірш вченого агронома працює на присадибній ділянці. 
Власноруч вивів два сорти помідорів. От він і став одним з 
ініціаторів створення клубу, підхопив і вніс багато ідей у його 
роботу. А ще такими активними  є Л.І. Жадченко, Н.Ф. Ка-
дар, Л.В. Василишина, Л.Ю. Витовтова.

Ось всі гуртом згадували, як були в гостях на садибі О.М. 
Бендрика — весною і восени, як їздили в с. Піщанку до пал-
кої прихильниці органічного землеробства А.М. Тарасової. І 
до себе в гості запрошували. Скажімо, головний спеціаліст 
райуправління агропромислового розвитку Т.М. Приходь-
ко розповідала про генетично модифіковану продукцію, а 
спеціаліст Городнянського центру декоративного садівни-

цтва П.М. Ковиза — про вирощуван-
ня саджанців і догляд за садом. Потім 
всі гуртом поїхали на територію цього 
центру і на власні очі побачили, як ви-
рощують декоративні кущі та деревця, 
яблуні та груші. Усіх вразило екзотич-
не тюльпанне дерево. На засіданнях 
клубу  виступали й підприємець Л.М. 
Дубінська , ветлікар-епізіотолог О.М. 
Павлович, які розповідали про новин-
ки в системі захисту рослин і тварин 
від різних хвороб. Члени клубу охоче 
діляться між собою секретами ви-
рощування різної городини, квітів, 
оформленням садиби і в такий спосіб 
взаємозбагачуються. Вони роблять 
гуртові замовлення насіння, обзаве-
лись плоскорізом Фокіна — знаряд-
дям, яке дозволяє без особливих зу-
силь обробляти грунт поверхневим 
способом.

— Цікавіше стало жити, — щиро зізналась активістка 
клубу Н.Ф. Кадар, ділячись своїми враженнями. — Ми лю-
буємось красою землі і її плодами.

Звісно, членами клубу є багато пенсіонерів, і вони у та-
кий спосіб прилучились до активного життя, багато в чому 
тут задовольняють свої інтереси.

На урочистостях членів клубу з роковинами привітала 
перший заступник голови райдержадміністрації С.П. Ящен-
ко. Вона подякувала організаторам клубу за роботу, пода-
рувала фотоальбом — для фіксації всіх яскравих моментів. 
Щирі слова вдячності  і побажання висловила директор 
територіального центру Н.К. Семенова. Ділились своїми 
яскравими споминами Л.І. Жадченко, О.М. Бендрик, гостя 
з Чернігова А.М. Тарасова. Порадували піснями учасників 
зібрання вокальна група «Забава» та ансамбль «Ветеран». А 
самі члени клубу привітали своїх організаторів квітами. Був і 
запашний торт зі свічкою.

На знімках: під час урочистостей та дегустації до-
машніх вин з нагоди роковин клубу.
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Аксіома лідерства
Як вже повідомлялось, згідно з останніми соціологічними опитуваннями Ігор 

Рибаков є політичним лідером на Сіверщині. Про діяльність народного депутата 
в районі і в цілому в окрузі знають не тільки дорослі, а й діти. Він періодично зу-
стрічається з жителями, допомагає їм.  Його благодійницька діяльність, увага та 
піклування розповсюджуються на школи, інтернати, медичні заклади, центри для 
одиноких людей, тощо. Підтримку надає народний депутат і територіальним гро-
мадам у вирішенні їх проблем. 

За його  ініціативи в усіх семи районах проведено десятки акцій, які схвально 
сприйняті людьми. Надходять сотні листів зі словами вдячності за його діяльність 
у різних напрямках.

Шановні батьки!
Городнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 

продовжує набір учнів до 1-го класу на 2014-2015 на-
вчальний рік.

Запрошуємо вас завітати до нашої школи та написати 
заяву про вступ вашої дитини до 1-го класу.

Дирекція школи.

Рейтинг довіри – 
в усіх вимірах

Ювілейний вечір 
«Душа для пісні в нас відкрита»

15 лютого 2014 
року о 17.00 год Вартість 

квитка 
10 грн.

За 4 кілометри 
від Семенівського району 
виявлено захворювання 

свиней на африканську чуму
Як повідомило управління Брянської обласної вете-

ринарної служби, у 13 досліджених зразках матеріалів від 
свиней с. Теменичі Брянського району виявлено вірус аф-
риканської чуми. Це вкрай небезпечне захворювання, яке 
призводить до масової загибелі свиней.

Начальник управління ветеринарної медицини району 
О.М. Малицька уточнила: с. Теменичі знаходяться за 4 кіло-
метри від території України, зокрема Семенівського райо-
ну. Існує реальна загроза поширення захворювання на нашу 
місцевість. Тому населення суміжних прикордонних сіл і 
керівники свиногосподарств повинні бути на сторожі і при 
першій підозрі на захворювання повідомляти ветеринарну 
служби. Люди повинні зрозуміти, що карантинні заходи, які 
вживатимуться при цьому, будуть вимушені і є рятівними 
для важливої галузі.

Діяльність, 
спрямована 
на розвиток

Минулого року у нас була складна ситуація щодо випла-
ти заробітної плати. Кілька останніх місяців її затримували. 
Я розумію, що склалася непроста ситуація у бюджеті,і за-
ручниками її стали ми — бюджетні структури та організації: 
вчителі, медики та інші. Але ми ж добросовісно працювали, 
навчали і виховували наших дітей. У кожного з нас є родина, 
яку треба забезпечувати, здійснювати необхідні платежі. 
Хотілося б, щоб таких проблем більше не виникало.

На кінець року заборгованість була виплачена. Нам 
повідомили, що про це потурбувався наш народний депу-
тат Ігор Рибаков, який вирішив питання на найвищому рівні. 
Це говорить про його небайдужість до нас, хоча вирішення 
питання своєчасності виплати зарплати і не входить у його 
обов’язки. 

Завдячуючи Ігорю Рибакову ми отримали автобус для 
підвозу учнів до школи із сусідніх сіл. На 1 вересня він пода-
рував нам учнівські стільчики. Наш депутат профінансував 
грейдерування доріг у селі. Ми добре оцінюємо і його акцію 
щодо забезпечення ФАПів медикаментами, і подарунки до 
свят, благоустрій кладовищ та ремонт пам’ятників героям 
Великої Вітчизняної війни. І ось тепер посприяв, щоб випла-
тили зарплату.    

Ми вдячні йому за таку позицію, виконання своїх обіця-
нок і позитивне та добре ставлення до наших людей. 

О.ЛАШУК. 
Директор Смичинської школи. 

Оцінка політологів — «відмінно»
У питаннях, що ставилися до ре-

спондентів, не було запропоновано 
жодного прізвища. Опитувані назива-
ли їх самі. Рейтинг упізнання Рибакова 
— понад 90%. А понад 60% сказали, 
що в окрузі працює  Ігор Рибаков. 

Час від часу на політичній арені 
Сіверщини періодично з’являються й 
інші політики, проте їх загальний відсо-
ток становить менше 10%. Приблизно 
стільки ж жителів округу сказали, що 
народний депутат, якого вони обра-

ли,найактивніше працює в окрузі за 
всі роки незалежності України. До речі, 
Ігор Рибаков каже, що за період, від-
коли працює на окрузі, він полюбив цю 
землю, вона стала для нього другою 
домівкою.А під час зустрічей люди від-
значають, що таких повномасштабних 
акцій і благодійницьких проектів, які 
здійснює Ігор Рибаков,  ніхто раніше не 
проводив.Сільські голови – керівники 
громад діяльність депутата оцінюють 
на відмінно. 

І якби вибори відбулися найближ-
чої неділі, то Ігор Рибаков набрав би 
рекордну кількість голосів – близько 
60%.Такий рівень довіри є результатом 
спільної плідної роботи народного де-
путата та виборців, практичної реалі-
зації девізу «Разом зможемо більше!».  

Можна бути впевненим, як не скла-
лася б ситуація,  Ігор Рибакоа не змен-
шуватиме активності і так само напо-
легливо продовжуватиме працювати. 

Катерина МАЦАПУРА.

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ
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Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

Україні
Визбирую, мов рясноквіт, слова
І бережно кладу їх до покосу,
Щоб оспівать тебе, русявокосу,
Й не погрішить в нещирості бува.
Твій шлях тернистий з глибини віків
Стелився поміж долами і небом.
Якої мужності, терпцю і зваги треба,
Щоб долю упокорить, прихилить!
Султан і хан, шляхтич і навіть швед
Грозилися Ісусовим розп'яттям,
Пізнала  і фашистських орд закляття,
Та вистояла, хоч життя — не мед.
Небавом вибираєшся з імли,
Долаєш крок за кроком крутосхили,
Жагу любові у тобі не вбили,
Поставить на коліна не змогли.
Несе Славута в далеч голубу
Кошів козацьких непомерклу славу.
Із особливого, народе мій, ти сплаву
Нову започатковуєш добу.
У кожного, як пісня, на вустах
Імення неповторне — Україна,
Незборена, вишнево-солов'їна,
Що гартувалась на тугих вітрах.
Одна-єдина на усенький світ,
І що ще може бути найдорожче?
Он на Майдані стяг її полоще,
І сонце усміхається між віт.
Ми вибороли врешті право жить,
Людиною себе щоб відчувати.
Ставаймо ж Добродійності на чати,
Благословивши цю щасливу мить.
Крокуй нестримно, нене, у світи,
І засівай свої там перелоги.
Оцінить час — суддя гранично строгий —
Пориви серць до світлої мети.
Визбирую, мов рясноцвіт, слова
І бережно кладу їх до покосу,
Щоб оспівать тебе, русявокосу,
Й не погрішить в нещирості, бува.

Читаю вкотре 
«Катерину»...

Читаю вкотре «Катерину»...
О, як мені оте болить
За Україну, за Людину!
Де вбогу душу прихилить?
Довірилась і полюбила.
Кого? Як знать було оте?
І тим життя своє згубила,
Ще не розквітле, молоде.
В саду під солов’їне скерцо
Спливала не одненька ніч.
З любові зомлівало серце.
Ти, рідна ненько, — клич не клич.
Не осуди, о Боже правий,
Призвідець бід усіх — панич,
Москаль підступний і лукавий,
І безсердечний, звісна річ...
А бралося уже на осінь,
Зухвале сяйво його віч.
А небо в птичім стоголоссі,
І він, як птаха, злине пріч.
Його десь  по світах носило,
Аби подалі від гріха.
А Катря народила сина,
Година випала лиха.
І наговору, і неслави
Навіяло на все село.
Схилився батенько на лаві,
Сльозою кроплене чоло.
— Не сподівався, моя доню,
Що нас ти осоромиш вкрай.
Іди, коханого шукай,
А заодно і свою долю...
Забута і людьми, і Богом,
Пішла з дитиною у світ.
Поросла тернами дорога,
На серці зраненому — лід.
Якось і панича зустріла,
З походу дальнього вертав.

Як не молилась, не просила —
Не глянув і не привітав,
Ще й сплюнув бридко: «навіжена!»...
І схолодніла кров у генах.
Стоїть, як тінь, не роздоріжжі,
Повітря жадібно ковта.
Десь скаучать вовчиська хижі,
Безжально хльоскає сльота...
Сльозилось небо на світанні,
В гаю десь скрикнула сова.
Поглянула округ востаннє —
І пішла кругом голова.
Терпіть наругу більш несила,
Ой, навтішалась доля зла!
І тіло у ставу втопила,
А душу — Богу віддала.
А що чекало на Івася?
Яка світилася зоря?
Довірмося перу Тараса:
Гіркотний хліб поводиря.
Такий фінал. Та вірим свято —
Попри всі болі і жалі:
«...І буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі».

З високим іменем — 
Солдат

Ці спогади, як біль, пекучі,
Ці спомини терпкі, як сіль.
Лягли дороги звідусіль
Крізь бойовищ фронти гримучі.
В їх епіцентрі — він, Солдат,
Гартований, із  криці литий,
Йому, допоки й віку, жити:
Мав визволителя мандат.
Повсюди вимітав чужинця,
Долав вогненні рубежі —
Ти, серце, тільки накажи,
Снагою виповни по вінця.
Зна Сталінград, Одеса, Курськ,
Славута й Ельба, Збруч і Одер:
Не загубився крок твій жоден,
Як не хотілося б комусь.
Упав останній бастіон
Народом проклятого рейху,
У сховах фюрерського сейфу
Неслави дотліва вогонь.
Приносить пошта польова,
І ти у снах листи читаєш,
Всіх поіменно пам’ятаєш,
Кого вже вічність сповива.
А на лацканах у живих
Яскріють ордени й медалі,
Немов висвічуючи долі
Доріг розгрузлих фронтових.
Спливають в повені роки,
А пам’ять карбом на граніті
Уже в новім тисячолітті
Нагадує, хто ми такі.
Задзвонять дзвони у набат,
Покличуть сущих до молитви:
Всіх пом’янем, хто йшов на битви
З високим іменем — СОЛДАТ.

Андрей Богдан, мэр 
Городни, что на Чер-

ниговщине, пытался скрыть 
смущение, когда мы прие-
хали в райцентр.

–  Это Вы, Лариса, ве-
дете на Украинском радио 
«Вечерний клуб актрисы»?

– Да, – скромно отве-
тила Заслуженная артистка 
Украины. – Так уж случи-
лось…

Мы с Ларисой  много лет 
работали кабинет в кабинет. 
Записывал в студии ее я. 
Она беседовала перед ми-

крофоном со мною. Но вот ощущение добродушия не по-
кидало ни на миг ни звукорежиссера, ни оператора, ни ас-
систента. Это не из серии – «кукушка хвалит петуха»… Это 
– искренняя, добрая дружба. Мы вверяем друг другу свои 
новые стихи,  рассказы, мы спорим об отношении к рели-
гии, я смотрю удивленно  на спор Ларисы с Народным ар-
тистом Украины Николаем Гнатюком – певцом, безусловно, 
талантливым. Говорят они на  теософские темы, и востор-
гаюсь я, как побеждает Лариса старшего, верующего собе-
седника силой своего убеждения и преданности Ему. Богу.

Андрей Богдан гостеприимно угощает чаем. Беседуем, 
артистка и журналистка вкушает напиток янтарный и гово-
рит:

– Я впервые в Городне, но такое ощущение, что я прие-
хала в свой дом. А как прекрасен Снов!

– Спасибо, Лариса Николаевна, – отвечает Андрей, 
явно растерянный от неожиданного комплимента из уст 
красивой женщины.

… На мгновенье перенесемся, друзья мои, в прошлое. 
Идет моно-спектакль Ларисы в киевском театре. Это уди-
вительно и прекрасно. Это – не кино. Это – действо талант-
ливого человека. Это – тепло, добро, мудро. В конце кон-
цов – это профессионально, заслуженно. Почему я вдруг 
так восторженно? Да потому, что талантливых друзей надо 
ценить, лелеять и… не скупиться на хорошие, чистые слова.

Мы с Ларисой много лет вели Международный фе-
стиваль искусств «Сим, Сим», лауреатами которого были, 
кстати, и талантливые коллективы Городни, а зрителями –  
воспитанники школ-интернатов Городнянщины. Так вот, в 
обход текста ведущей, артистка, певица, поэтесса, прозаик 
всегда находила теплые слова всем. Это дорогого стоит. Не 
так ли?

Беседуем с Заслуженной артисткой Украины Ларисой 
Недин в уютном кафе в центре Киева. И вдруг – ожидаемое:

– Слава, я знаю, как людей сделать добрее, – глаза за-
думчивы.

–  Я тоже знаю,– отвечаю.

  ЛарисаСьогодні сповнюється 90 років ветерану Великої Вітчизняної війни, ко-
лишньому вчителю Куликівської школи, активному дописувачу нашої га-
зети, поету Степану Сидоровичу Сахону. Його ратна, педагогічна праця, 
громадська активність і поетична творчість достойні високих заслуг.

Колишній фронтовик і педагог нині живе у Чернігові, але не пориває 
зв'язків з рідною Городнянщиною і продовжує працювати на її благо своїм 
поетичним словом.

Від імені наших читачів редакція «Новин Городнянщини» щиро вітає 
Степана Сидоровича з таким поважним ювілеєм і бажає йому доброго 
здоров'я, спокою і, звичайно, натхнення. Нехай Ваше, Степане Сидоро-
вичу, мудре, дуже точне і гарне художнє слово радує наших читачів і на-
далі.

Подаємо кілька нових віршів ювіляра.

СЬОГОДНІ — 90 РОКІВ С.С. САХОНУ
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Мороз поблажок не робить
31 січня, ідучи зранку на службу, дільничний інспектор 

міліції В.М.Горбатенко разом з помічником оперативного 
чергового В.О.Мехеденком помітили хлопця, який лежав на 
узбіччі дороги. 

Першою думкою працівників було, що перед ними 
жертва ДТП. Але, уважно оглянувши непритомного, 
правоохоронці не знайшли на тілі характерних ушкоджень. 
Працівники міліції відвели хлопця до найближчої хати, 
щоб той зігрівся, та викликали «швидку», оскільки при 
температурі мінус 25 градусів  хлопець мав усі шанси 
загинути від переохолодження. 

У лікарні, надаючи пояснення, постраждалий пояснив, 
що йшов додому та  послизнувся і впав, вдарившись 
головою, від чого знепритомнів. Протягом тривалого часу 
повз нього проїжджав транспорт, йшли люди. Але  ніхто 
не підійшов і не поцікавився, що ж сталося. Така людська 
байдужість ледь не коштувала юнакові життя. 

У суботу, 1 лютого, городнянські медпрацівники 
доставили постраждалого в обласний опіковий центр. 
Фахівці, оглянувши хворого, оцінили невідкладну 
допомогу, яку наші лікарі надали обмороженому, як 
висококваліфіковану.

— Сьогодні юнак вже ходить, — розповів завідуючий 
хірургічним відділенням райлікарні В.І. Ломаковський, 
який цікавиться станом здоров'я хворого у колег з 
області. — Фахівці визначають глибину обмороженості 
тканин, у залежності від якої проводитиметься лікування. 
Сподіваються, що така пригода минеться юнакові без 
трагічних наслідків.

Володимир Іванович повідомив також, що зараз у 
районній лікарні знаходиться ще один обморожений. 
Це тридцятирічний чоловік з Тупичева, який під час 
рибалки провалився ногами під лід. Оскільки перебував 
у стані алкогольного сп'яніння, незабаром заснув. Коли 
його доставили в лікарню, стан був плачевний — чоботи 
примерзли до ніг так, що лікарі намучились, знімаючи їх. У 
чоловіка обидві стопи обморожені, вихід один — ампутація. 

Ось до чого призводить людська необачність та 
недбалість.
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:
– 1-кімнатна квартира з євроремонтом по вул. Пере-

моги, 72. Ціна – 16000 у.од. Тел.: 063-2027871, 098-9006192.
– будинок 104,6 м.кв. (р-н «Пушки») з усіма зручностя-

ми. Є гараж, сарай, баня, город. Тел. 097-9611517.
– терміново кіоск на базарі. Тел.: 2-13-08, 063-

0238699.
– корова з 5-м телям, 6 місяців тільності, черво-

но-рябої масті в с. Смичин. Тел. 097-8266493.
– тільна корова з 4-м телям. Тел.: 097-6432468, 098-

4393956.
– тільна телиця віком 2 роки, отел у квітні; рубані дрова 

з доставкою. Тел.: 4-01-43, 097-9654301.
– теличка віком 10 місяців. Тел.: 2-19-62, 097-7509943.
– робоча кобила. Тел. 097-7325564.
– терміново кобила віком 11 років. Тел.: 2-20-49, 066-

3566966, 095-5576344.
– причіп (КамАЗовський) ГКБ-8350. Тел. 050-

8162053.
– картоплекопалка однорядна (вир-во Польща) під 

трактор. Тел. 3-31-59.

Живые помните о нас – безвременно ушедших...
Если вы хотите увековечить память род-

ного вам человека к поминальным дням, об-
ращайтесь прямо сейчас .

Мы предоставим вам широкий ассор-
тимент памятников, оградок, фотокера-
мики, художественные работы по камню. 

Адрес: г. Городня, центральный рынок 
(возле павильона «Молоко»). 

Тел.: 066-6861916, 098-2623716.

Про перелік об’єктів спільної 
власності територіальних громад 

міста та сіл Городнянського району, 
що підлягають відчуженню 

в 2014 році
Відповідно поданої інформації балансоутримувачів, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань управ-
ління і розпорядження об’єктами комунальної власності і 
тарифної політики, пунктів 4 та 6 статті 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись пун-
ктом 6 Положення про порядок відчуження та списання 
майна, що є спільною власністю територіальних громад 
міста та сіл Городнянського району, районна рада вирішила:

1.Затвердити Перелік об’єктів спільної власності тери-
торіальних громад міста та сіл Городнянського району, що 
підтягають відчуженню в 2014 році (додається).

2.Рішення районної ради від 20 грудня 2012 року «Про 
Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад 
міста та сіл Городнянського району, що підлягають відчу-
женню в 2013 році», вважати таким, що втратило чинність.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на постійну комісію районної ради з питань управління та 
розпорядження об’єктами комунальної власності і тариф-
ної політики.

    Г.ПРИМАК. 
Голова районної ради.

     ЗАТВЕРДЖЕНО
     рішенням дев’ятнадцятої сесії районної ради шостого скликання
     28 січня 2014 року

Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського району, 
що підлягають відчуженню в 2014 році 

№
п/п Назва об’єкта  Балансова вартість Місцезнаходження об’єкту Балансоутримувач Спосіб відчуження

1. Нежитлова будівля №1
 (учбовий корпус школи) 119664,00  с. Хотівля   Відділ освіти Аукціон   

      Городнянського району райдержадмініст-
      Чернігівської області  рації
      вул. Попудренка,26   
2. Нежитлова будівля №3
 (учбовий корпус школи) 24292,00       Аукціон
3. Нежитлова будівля №6
 (учбовий корпус школи) 22092,00       Аукціон

4. Будівля школи   16507,00  с. Солонівка
      Городнянського району
      Чернігівської області 
      вул.Святомиколаївська,73     Аукціон
5. Будівля школи  65730,00        Аукціон 
6. Будівля школи №1   30301,00  с. Дібрівне
      Городнянського району
      Чернігівської області 
      вул. Маркова,20    Аукціон

7. Споруда школи №2   24118,00  с.Невкля
      Городнянського району
      Чернігівської області
      вул. Леніна,27    Аукціон
8. Споруда школи №3  42487,00   
9. Споруда школи №2    87039,00  с. Ваганичі
      Городнянського району
      Чернігівської області 
      вул.Леніна,4    Аукціон
10. Зубопротезна лабораторія  14027,00  м.Городня   Центральна
      Чернігівська область  районна
      Вул. Чорноуса,11  лікарня  Аукціон 
11. Склади з прибудовами 17665,00  м.Городня
      Чернігівська область
      Вул. Лісова,2     Аукціон  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОРОДНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ № 16 від 24  січня 2014 року  м. Городня                                   

    Зареєстровано в Городнянському РУЮ від 30.01.2014 за № 3/142
5 февраля – 40 дней, как ушел в 

вечность любящий муж, отец и де-
душка, майор медицинской службы 

в отставке 
ВАРНАЦКИЙ Иван Иосипович.

Врач высшей категории, спасший 
многочисленные жизни людей, патриот 
Украины, написавший бесчисленное ко-
личество стихов, песен и поэм.

Все, кто с ним служил в ЧВАУ, – 
вспомните, помяните добрыми словами.

Тебя мы будем помнить и любить.
Вечно скорбящие: жена, дети, внуки. 

8 лютого – 9 днів, як пішла з життя 
найдорожча у світі людина – дружина, 

матуся, бабуся
ЗЕНЬКЕВИЧ Валентина Іванівна

18.07.1948 р. – 31.01.2014 р.
Напрасно говорят, что время душу лечит,
Стирают горе в памяти года,
Но сердцу нашему не легче,
Ведь боль утраты не стихает никогда.
Живой тебя представить так легко,
Что в смерть твою поверить невозможно.
Прости, что не смогли тебя сберечь,
Прости, что не смогли тебя спасти.
Сто раз прости, прости, прости.

Вічно сумуючі: чоловік, доньки і син з сім’ями. 

10 лютого минає 40 днів, як пе-
рестало битися серце нашої дорогої 

мами, бабусі, сестри
ЛЕПЕНЬ Ганни Микитівни

10.08.1936 р. – 02.01.2014 р.
Дорога, незабутня і рідна,
Ти назавжди пішла із життя,
А душа все болить, а душа все щемить,
Не приходить ніяк забуття.
Без тебе так сумно, без тебе так важко,
Без тебе так гірко…
Ми в скорботі схиляємо наші голови 

низько над твоєю могилою. Хай земля буде тобі лебединим пу-
хом, а душі твоїй – вічний спокій, царство небесне.

Хто знав Ганну Микитівну – пом’яніть, хто забув -  згадайте 
з нами добрим словом. 

Сумуючі рідні.

Колектив працівників Макишинської школи висловлює 
глибоке співчуття директору школи Качану В.М.з приводу 
смерті його матері 

Пелагеї Григорівни.

Однокласники 1998 року випуску Городнянської серед-
ньої школи №1 висловлюють глибоке співчуття Дєдкову Ан-
дрію з приводу смерті батька

ДЄДКОВА Володимира Івановича.

Колектив Городнянської школи-інтернату глибоко сумує 
з приводу смерті вихователя 

ДЄДКОВА Володимира Івановича
і висловлює співчуття рідним і близьким покійного. 

Колектив Переписької школи глибоко сумує з приводу 
смерті вчителя-пенсіонера

ГУЛАКА Віталія Івановича 
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного. 

Вчителі та учні 6 класу Мощенської школи висловлюють 
глибоке співчуття учню 6 класу Ітченку Юрію з приводу тяжкої 
втрати – смерті батька 

ІТЧЕНКА Михайла Миколайовича.

Колектив управління агропромислового розвитку рай-
держадміністрації висловлює щире співчуття начальнику 
управління О.М.Левченку з приводу тяжкої втрати – смерті 
тещі Лідії Трифонівни.

Городнянський райком Компартії України висловлює гли-
боке співчуття секретарю парторганізації с.Мощенки Зіньке-
вичу М.І.  з приводу тяжкої втрати – смерті дружини

Валентини Іванівни.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 31 Закону України "Про зайнятість населення", 
пунктів 7, 8 Порядку організації громадських та інших робіт тимча-
сового характеру,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 березня 2013 року № 175 «Про затвердження Порядку 
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», на 
виконання розділу IX районної програми зайнятості населення на 
2012-2014 роки ,затвердженої рішенням сесії Городнянської район-
ної ради від 27 грудня 2011 року, з метою стимулювання мотивації 
до праці, матеріальної підтримки безробітних громадян, інших кате-
горій осіб, для вирішення питань, які відповідають потребам тери-
торіальних громад та сприяють економічному і соціальному розвит-
ку:

1. Визначити види громадських робіт, що мають економічну, 
соціальну та екологічну користь та відповідають потребам громади 
району на 2014 рік згідно з додатком.

2. Виконавчим комітетам міської та сільських рад:

2.1. У десятиденний термін з дня набрання чинності цього  
розпорядження прийняти рішення щодо організації громадських 
робіт у 2014 році на підпорядкованих територіях, визначити їх види 
та роботодавців, за участю яких планується їх організація.

2.2. Про прийняте рішення і обсяги фінансування, які передба-
чені у 2014 році для організації громадських робіт,  проінформувати 
Городнянський районний центр зайнятості та роботодавців.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування у 
районній газеті «Новини Городнянщини».

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження го-
лови Городнянської районної державної адміністрації від 15 квітня 
2013 року № 82 «Про організацію громадських робіт у 2013 році», 
зареєстроване в Городнянському районному управлінні юстиції 22 
квітня 2013 року за №2/138.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника  голови районної державної адміністрації Ященко С.П.

Голова районної державної адміністрації                                                                     
М. СИЛЕНКО.

1. Упорядження меморіалів, пам'ятників, братських могил та ін-
ших місць поховання загиблих захисників Вітчизни, утримання у на-
лежному станікладовищ, особливо у сільській місцевості.

2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, 
об'єктів соціальної сфери, зон відпочинку і туризму. Ліквідація сміт-
тєзвалищ та снігових заметів у населених пунктах. 

3. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх 
смуг, вирубка чагарників уздовж доріг.

4. Відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, 
русел річок.                               

5. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку 
відповідно до діючого законодавства України.

6. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам'яток архітекту-
ри, історії та культури, заповідників.

7. Роботи на будівництві або ремонті об'єктів соціальної сфери: 
шкіл, інтернатів, дитячих дошкільних закладів, спортивних майдан-
чиків, закладів культури і охорони здоров’я, дитячих оздоровчих та-
борів, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, 

притулків для неповнолітніх та інших об’єктів соціальної сфери.
8. Догляд за особами похилого віку та інвалідами, дітьми-сиро-

тами, за хворими у закладах охорони здоров'я. 
9. Роботи, пов'язані з ремонтом приватних житлових будинків 

одиноких осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішен-
нями місцевих органів влади.

10. Супровід інвалідів по зору в місця, відвідування яких необхід-
ні їм для повноцінного життя. 

11. Роботи, пов'язані з ремонтом об’єктів теплопостачання та 
водопостачання, вулично-дорожньої мережі.

12. Сільськогосподарські та лісогосподарські роботи, догляд за 
рослинами.

13. Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які мають 
економічну, соціальну та екологічну користь для певної адміністра-
тивно-територіальної одиниці та сприяють її соціальному розвитку, 
мають тимчасовий характер та можуть виконуватися на умовах не-
повного робочого дня.

Керівник апарату райдержадміністрації                                            
І.БЕРЕБЕРА. 

            Додаток 

Види громадських робіт, що мають економічну, соціальну та 
екологічну користь та відповідають потребам громади району 

на 2014 рік

До відома керівників сільськогосподарських формувань, 
фермерів, приватних підприємств, керівників підприємств, 

установ та організацій.
Згідно погодженого графіка з інспекціями Держгірпромнагля-

ду та Держенергонагляду обласний навчально-виробничий центр 
11-12 лютого 2014 року проводить в Городнянському районі нав-
чання з електробезпеки.

На навчання запрошуються особи, відповідальні за електро-
господарство, їх заступники, електрики, електротехнологічні пра-
цівники, спеціалісти з охорони праці.

Навчання буде проводитися з 10 години ранку в залі засідань 
райдержадміністрації.

Вартість навчання – 210 грн. за одну особу.
Оплату за навчання проводити на розрахунковий рахунок: р/р 

26008105483 Полікомбанк МФО 353100, код 14242281
Отримувач – Комунальний навчальний заклад «Чернігівський 

обласний навчально-виробничий центр».
При явці на заняття мати посвідчення з електробезпеки та ко-

пію свідоцтва платника ПДВ.
Довідки по тел. в м. Чернігові: 3-13-27, 95-27-81. 

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

Куплю раму, вихлопні труби, проводку у доброму стані на «Яву-
635-5-00» або 638-0-00, 1985-1991 р.в. Т.(050)9459715.

Продам «ВАЗ-2108», 1987 р.в.; «ВАЗ-2109» (газ/бен-
зин), 1992 р.в. Тел.: (096)7331053, (063)5772551.

– сільгосптехніка нова та колишнього вжитку: ко-
сарки, копалки, саджалки, гребки, обприскувачі, 
культиватори, плуги, їжаки, комбайни, преси, тракто-
ри Т-25, запчастини. Доставка. Тел.: 067-7849158, 063-
2822316.

– комбайни, преси, косарки, копалки, саджалки, 
гребки з  Польщі. Доставка. Тел. 098-3514121.

– трактори, преси, картопле– та зернозбиральні 
комбайни, саджалки, копалки, оприскувачі та інший 
сільгоспінвентар з Польщі. Запчастини. Доставка. 
Тел.: (244) 4-42-35, 099-0487886, 096-2625220.

– два ліжка (полуторні)  колишнього вжитку. Тел.: 097-
7913868, 063-9579643. 

– рубані дрова (дуб). Тел.: 2-38-66, 096-6427487.

КУПЛЮ:
– картоплю. Тел. 098-4807087.
– картоплю. Тел. 096-9818555.
– картоплю велику і насіннєву. Тел.: 093-4795730, 

097-6242906.
– тракторний причіп. Можна без документів. Тел.: 063-

5221485, 067-8571467.
ЗНІМУ:
– квартиру або частину будинку з гарними умовами.  

ДОРОГО! 067-223-64-64

Загублений студентський квиток, виданий на ім’я Го-
лован Катерини  Олександрівни, НМУ ім. О.О. Богомольця 
медичного № 3 факультету, денної форми навчання, ВВА-
ЖАТИ НЕДІЙСНИМ. 

Знайдено велосипед. Звертайтеся по тел. 093-
1435004.

Про організацію  громадських робіт у 2014 році 
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Куплю корів, коней, телят, лошат, 
корів на молоко.

Ціни найвищі. Доріз цілодобово.
Тел.: 0(244) 2-93-00, 066-7493002, 

098-5192982, 063-0203245.

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят. Доріз цілодобово. Перевезення.

Тел.: 2-21-79, 067-3574593, 063-8919190.

КУПЛЮ: телят, корів, коней, лошат,   
  свиней. (Доріз цілодобово). 

Тел.:  098-9842336, 067-8452878. 

Купуємо дорого телят, корів, свиней. 
Доріз цілодобово.  

Тел.: 096-1027022, 096-4294006.

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

Ціни найвищі. 
Тел. 068-3752462, 093-5930439.

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.

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 з фарфору до 700 
грн., жіночі прикраси; годинники наручні часів 
СРСР, картини СРСР і старовинні до 80000 грн.,  
нагороди до 1917 року.

м. Городня, щонеділі (біля входу на ринок).  
Тел.: 098-557-96-44. 

ЗНИЖКИ
З 10 по 16 ЛЮТОГО

до Дня Святого Валентина

*ювелірні вироби із золота та срібла;
*прикраси з натурального каміння;             
*срібні та посрібнені ікони;
*сувеніри, біжутерія та срібний посуд;
*сумки, ремені, гаманці;
*фірмові годинники.

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). 

ФОП КУКУШКІН Д.П.
Приватизація земельних ділянок 0,10 га – 

0,25 га ціна 800 грн. Наступна земельна ділянка 
200 грн. Виїзд по району на нашому авто. Інших 
доплат немає. Тел.: 2-75-32, 098-9654728.

г.Городня, ул. Черноуса, 26

Заместителя управляющего: (ОР в торговле на 
руководящей должности, уверенный пользователь 
ПК).
Старшего кассира. Кассира.
Приемщика товара.
Грузчика.  Продавца.
Уборщицу.  Охранника.

Звоните уже сейчас!
067-2236464 Виктория.
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ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Адреса: м. Городня, вул. Леніна, 1, 2 поверх (приміщення 
колишньго заводу «Агат»). Графік роботи: 9.00-17.00, субо-
та, неділя – 9.00-15.00.Тел.: 2-35-47, 097-7268236. 

Ювілейний день народження 6 лютого 
відзначила дорога нам людина, мила, до-
бра, щира серцем і душею жінка Галина Пе-
трівна СОЛОХА.

От чистого сердца, простыми словами 
 Позволь с днем рожденья поздравить тебя.
 За то, что ты есть, за то, что ты с нами, 
 Обнять тебя крепче, любя. 
 За доброе сердце, за ласки и нежность, 
 Что ты нам всегда отдаешь, 
 За то, что заботу и радость 
 С нами по жизни несешь!

З любов’ю: чоловік, діти та онуки. 

6 лютого відсвяткувала свій ювіле-
йний день народження чудова і порядна  
людина, гарна колега і просто чарівна 
жінка Галина Петрівна СОЛОХА.

Весь колектив Городнянської дільниці 
«Облтеплокомуненерго»  щиро вітає юві-
лярку і бажає міцного здоров’я, успіхів у 
роботі, довгих років життя. Хай друзі ці-
нують, хай люди шанують, і дім завжди 
повниться щедрим добром. 

Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра.
Счастливых дней, блаженных снов,

Больших надежд, хмельных пиров!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессильи,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Вітаємо з  ювілеєм чарівну жінку, пре-
красну людину, дорогу куму і хрещену Олек-
сандру Федорівну КОСТЮЧЕНКО.

Ведеться так давно: жіночий вік –
Одна чарівна квіточка на ниві,
Тож хай літа пливуть в зворотній бік,
Будь вічно молода ти і красива.

Кума Проня, хрещені Люда, Олена. 

11 лютого святкуватиме свій ювілейний 
день народження порядна, чарівна, щедра 
душею і вірна подруга Галина Петрівна СО-
РОКА з с. Дібрівне. 

Цей ювілей – не тільки твоє свято,
Радіють усі рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле років тобі багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж.

Подруга. 

10 лютого святкуватиме свій ювілейний 
день народження наш дорогий чоловік, лю-
блячий батько, дідусь та брат Геннадій Гри-
горович РУСНАК.

Пусть с этого дня, словно с новой страницы,
Все к лучшему в жизни меняется,
Мечта обязательно осуществляется,
Любые желанья сбываются!
Удвоятся силы, здоровье прибудет,
Удача придет и везенье,
Прекрасным мгновение каждое будет!
Успехов во всем! С Днем рождения!

З повагою: рідні і сестра з сім’єю. 

9 лютого святкуватимуть золоте весілля наші дорогі Ми-
хайло     Миколайович   та   Раїса   Михайлівна    ФЕДОРЕНКИ 
з с. Хотівля.

Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки,
Но не страшны для вас года - 
Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.

З любов’ю: син, невістка, онуки, 
правнуки. 

31 січня відсвяткувала свій 55-річний ювілей 
Тетяна Михайлівна АНДРОС з с. Куликівка.

Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
Тож хай у тебе їх буде багато,
Щоб здійснились мрії усі!
Добра бажаєм і здоров’я –
Як чисте небо голубе,
Ми із великою любов’ю
Усі вітаємо тебе.
Хай сонечко сяє і сил додає,
Зозуля сто років тобі накує!

З любов’ю: сестра з чоло-
віком, їх доньки з сім’ями. 

7 лютого відсвяткувала своє 60-річчя моя 
дорога подруга і сестра Олександра  Федорівна  
КОСТЮЧЕНКО з м. Городні.

60 – не мало, 60 – не много,
В 60 – открыта к мудрости дорога.
Пусть не беда, что множатся года
И волосы от возраста седеют,
Пусть будет молодой душа всегда,
А души молодые не стареют.

З повагою: Бенедик 
Феня Павлівна. 

Поважний 75-річний ювілей святкує Вален-
тина Олексіївна ВЕРХУША з Гніздища.

Любу серцю іменинницю, найкращу у світі 
матусю й бабусю з ніжністю і вдячністю вітають 
дочка, зять, онуки та свати, рідні та близькі.

Лагідна, рідненька, добра і проста,
Моя дорогенька, моя золота.
Натруджені руки, мудрії слова
Вам ніколи, бабусю, 
 спокою нема.
Тож дозвольте в день такий 
  святковий
Побажати щастя, радості 
  в житті,
Щоб не знали горя ви ніколи.
І до ста років в здоров’ї дожили!
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5 лютого відсвяткувала свій 
день народження чарівна жінка, 
найдорожча бабуся, люба матуся, 
турботлива донька, кохана дружи-
на, берегиня сімейного благопо-
луччя Ганна Василівна ЄРМОЛЕН-
КО.

Здоров’я міцного на довгі роки
Щиро бажаєм тобі залюбки.
Хай доля дарує щастя довіку,
Достатку і миру у домі без ліку.
Калиною радість в душі хай кві-

тує,
Сопілка любові хай серце хви-

лює,
А роси ранкові безмежно і щиро,
Щоденно дарують наснагу і силу!

З любов’ю: твої рідні.

Дорого куплю корів, коней, биків. 
Тел.: 066-7074114, 096-5204108.

12 січня 2014 року приблизно з 6.00 до 6.45 год. 
по вул. 1 Травня в м. Городні (біля церкви) сталася 
ДТП, в результаті якої трагічно загинула людина. 

Просимо всіх, хто бачив або чув що-небудь, 
що стосується цієї ДТП, повідомити по тел.: 067-
1396966, 066-9311456.

Постійно куплю картоплю велику і насін-
нєву. Тел.: 050-8162053, 2-10-46.

Потрібна няня по догляду за жінкою похилого віку 
з проживанням і харчуванням. Оплата договірна. 

Тел. 067-9144060.

Ремонт і перетяжка м’яких меблів.  
Заміна пружин, паралону.  Зміна дизайну. Гарантія. 

Тел. 093-7076089.

Потрібен механік для ремонту автомобіля КАМАЗ; 
різноробочий. Заробітна плата договірна. 

Тел. 098-4400508.


