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Чернігівщина засипле 
зерно в регіональний запас 

до 1 вересня
Чернігівщина завершує збір ранніх зернових культур. Од-

ночасно в регіоні триває формування регіональних ресурсів 
продовольчого зерна.

Потреба області в продовольчому зерні для виробництва 
хліба та хлібобулочних виробів на 2014-2015 маркетинговий 
рік складає 53,7 тисячі тонн, з них пшениці – 41,3 тисячі тонн, 
жита – 12,4 тисячі тонн.

На сьогодні в області сформований запас обсягом 3,7 ти-
сячі тонн, або 27,3% доведеного планового завдання. У пов-
ному обсязі сформували запас Бобровицький, Куликівський, 
Менський, Новгород-Сіверський, Сосницький райони, міста 
Ніжин та Прилуки.

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації 
Володимира Івашка, районам та містам області доведені об-
сяги по формуванню тримісячного незнижувального запасу 
продовольчого зерна. Ця робота має бути завершена до 1 
вересня поточного року.

– Цей запас ми формуємо заздалегідь, аби протягом 
2014-2015 маркетингового року ціни на хліб в області були 
стабільними. У першу чергу це питання продовольчої безпе-
ки жителів області, за яке відповідає влада на місцях. Тому 
міста і райони мають приділити максимальну увагу залучен-
ню всіх можливих ресурсів для створення необхідного про-
довольчого резерву, — підкреслює Володимир Івашко.

Прес-служба облдержадміністрації.

Сплачуємо 
земельний податок 

з фізичних осіб!
Державна податкова інспекція у Городнянському районі 

нагадує, що згідно Податкового кодексу України плата за 
землю сплачується до 29.08.2014 року. 

Сплату за землю можна здійснити в міській та селищ-
них радах.

При необхідності за довідками звертатися до ДПІ у Го-
роднянському районі за адресою: м. Городня, вул. Леніна, 
4, каб. 7, тел. 2-48-81.

О. ЛУКАШЕНКО.
Перший заступник начальника  ДПІ у Городнянському 

районі.                         

ЖНИВА—2014

Цьогорічні погодні умови сприяють збиранню 
ранніх зернових. У нашому райноі воно вже завер-
шується. Із посіяних 11 400 гектарів зібрано майже 
10 тисяч. Середня урожайність пшениці складає 
27,5 центнера з гектара, у той час, як минулорічний 
показник становив тільки  23 ц/га.

Загальна площа посіяного жита склала 2 600 
гектарів. На сьогодні воно вже зібрано на 2 тисячах 
гектарів, намолочено 3 200 тонн зерна.

Минулорічний валовий збір зерна в районі 
перевищив 50 тисяч тонн. Чи вдасться цьогоріч 
досягти такого ж показника? Це залежатиме на-
самперед від погодніх умов. Практично половина 
минулорічного врожаю – 23 тисячі тонн – вже зі-
брано. Але чекають черги такі культури, як кукуру-
дза, соняшник, соя, яких посіяно відповідно 10 тисяч, 
2 тисячі 608 та 618 гектарів. 

Тридцять п‘ятий сезон 
працює на жнивному полі у 
Дібрівному комбайнер Ми-
кола Петрович Зарубін – 
багатирської статури люди-
на. І збиральна, і сівальна 
та грунтозбиральна техніка 
йому під силу.

– Цьогоріч у нас в това-
ристві вирощено високий 
урожай зернових. Озима 
пшениця видає з гектара 
по 40 центнерів зерна, – із 
задоволенням каже він. – 
А ще погода дає змогу без 
втрат зібрати хліба.

М.П.Зарубін – один з 
багатьох механізаторів, які 
по-хліборобськи люблять і 
бережуть техніку. Він за під-
сумками жнивних сезонів у 
районі неодноразово дося-
гав найвищих показників по 
намолотах зерна і по кіль-
кості впораних гектарів. 
Нинішній сезон хай прине-
се йому такі ж успіхи.

Разом на захист 
власної держави
У вівторок в райдержадміністрації відбулась нарада з пи-

тань виконання заходів третьої хвилі часткової мобілізації, 
оголошеної в Україні. Про це інформував військовий комісар 
В.М. Бубенцов. Він також нагадав про відповідальність міс-
цевих органів виконавчої влади, яким доручено проводити 
мобілізацію військовозобов‘язаних громадян.

Як відомо, третя черга часткової мобілізації має на меті 
підвищити обороноздатність України та зміцнити кордон.

На нараді голова райдержадміністарції П.І. Потапенко 
звернув увагу відповідних служб на необхідність конкретної 
допомоги сім‘ям, у яких мобілізовані військовозобов‘язані 
задіяні в антитерористичній операції на сході України.
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«Гаряча лінія» АТО
За дорученням Президента 
України Петра Порошенка 

відкрито «гарячу телефонну 
лінію» для родичів учасників 
антитерористичної операції

За телефонним номером (044) 255-69-55 
щоденно з 8-ї до 20-ї години консультанти на-
даватимуть інформацію про солдатів, які захи-
щають Батьківщину.

Інформація «гарячої лінії» оновлюється 
двічі на добу.

Крім цього консультанти оперативно реа-
гуватимуть на запити та скарги, які надходи-
тимуть від громадян, а також за можливістю 
надаватимуть їм необхідні консультації.

На знімках: М.П.ЗАРУБІН; на зернотоку 
товариства.
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Протягом поточного року Чернігівщина має скоротити 
обсяги споживання природного газу на 49,8 мільйона кубо-
метрів. Це майже третина спожитого торік. На брифінгу, що 
відбувся в облдержадміністрації, директор Департаменту 
ЖКГ, регіонального розвитку та інфраструктури Петро Голо-
вач розповів, яким чином область економитиме газ.

— По-перше, буде вжито ряд організаційних заходів. 
Наприклад, максимально утеплено горища, підвали, вікна 
та двері будівель, — зазначив Петро Михайлович. — У бу-
динках, зведених у 1950-1990 роках, втрати тепла через сті-
ни сягають 40%. Ще 12% «вилітає» крізь старі вікна.

В області проведено інвентаризацію приміщень бюд-
жетних установ. Там, де лікарні чи школи заповнені лиш 
частково, потрібно вже до початку холодів переобладнати 
систему опалення так, щоб гріти тільки ту частину примі-
щення, яка використовується. У кількох малокомплектних 
школах, що опалюються твердим паливом, можлива органі-
зація навчання у дві зміни. У другу зміну вчитимуться діти 
з іншого навчального закладу, закритого на опалювальний 
період для економії газу. Припиниться на певний час і опа-
лювання господарських приміщень, гаражів тощо.

По-друге, буде здійснено переоснащення опалюваль-
них систем та пристроїв споживання газу: встановлено лі-
чильники тепла та горілки, придатні для використання газу 
низького тиску, застосовано компенсатори.

По-третє, можливі зміни у нормативах температурного 
режиму. Зараз нормою для приміщень є 18 – 20 градусів за 
Цельсієм, а після перегляду цей показник може бути змен-
шено до 16 – 18 градусів.

По-четверте, в області значна частина котелень має бути 
переведена на альтернативні види палива: вугілля, торф, 
дрова, пелети та інші. Цей процес вже розпочато, хоча йде 

він досить повільно. Тим більше, що не існує 100-відсоткової 
гарантії того, що такого палива буде достатньо, щоб обігріти 
всіх бажаючих. Адже на постачання вугілля негативно впли-
ває ситуація на сході країни. Торфобрикет реалізує лише 
Ірванцівський завод, в той час як Смолинський тільки «роз-
качується». Виробництвом пелетів займається лише одне 
приватне підприємство у Новгород-Сіверському районі. Ще 
одне планують створити у Щорському.

Про те, як одержати дозвіл на право працювати з різни-
ми видами палива, розповіла в. о. директора Департаменту 
екології та природних ресурсів Катерина Тканко. З початку 
року їх було видано 122. Щоб одержати такий дозвіл, необ-
хідно звернутися до Центру надання адміністративних по-
слуг, пред’явивши пакет відповідних документів. 

— На перевірки Державної екологічної інспекції від-
повідно до змін, внесених до Закону «Про Державний бюд-
жет України на 2014 рік», встановлено мораторій, — пові-
домила перший заступник начальника Держекоінспекції в 
області Валентина Дзюба. Тож інспекція виконуватиме свої 
консультативно-дорадчі функції та сприятиме розв’язанню 
екологічних проблем, що виникатимуть зі зростанням числа 
котелень, які працюють на твердому паливі. Як-от, напри-
клад, з утилізацією залишків, що утворюватимуться після 
перегорання палива (золи, шлаку тощо).

Проте, підсумовуючи розмову, директор Департаменту 
ЖКГ, регіонального розвитку та інфраструктури Петро Го-
ловач наголосив, що використання альтернативних видів 
палива — не самоціль, а лише один зі шляхів економії при-
родного газу.

Департамент інформаційної діяльності та комуніка-
цій з громадськістю облдержадміністрації.

Таке дороге тепло
Нові ціни на житлово-комунальні послуги

У світлі останніх подій про російський газ як основне, 
відносно недороге, джерело тепла можна уже забувати. 
Тож і зміни в оплаті житлово-комунальних послуг неминучі. 
Постановою №81 КабМіну від 25 березня (зі змінами від 17 
квітня) затверджено нові тарифи на теплову енергію та пе-
редбачено заходи соціального захисту населення.

Роздрібні ціни на природний газ для потреб населення 
визначатиме Національна комісія регулювання енергорин-
ку. Гранична позначка узгоджуватиметься з Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів.

Тарифи диференційовано залежно від річного обсягу 
та видів споживання, а також з урахуванням граничної вар-
тості. Тож маємо такі розрахунки вартості газу для населен-
ня:

за умови, що обсяг споживання природного газу
- не перевищує 2500 куб. метрів на рік - 1197 гривень 

за 1 тис. куб. метрів;
- не перевищує 6000 куб. метрів на рік , - 1965 гривень 

за 1 тис. куб. метрів;
- перевищує 6000 куб. метрів на рік, - 4011 гривень за 

1 тис. куб. метрів.
У разі використання природного газу для приготування 

їжі та/або підігріву води у багатоквартирних будинках - 1299 
гривень за тисячу кубометрів.

Глава уряду Арсеній Яценюк відзначив, що тарифи на 
теплопостачання в Україні зростатимуть пропорційно впро-
довж 4 років. Перший рік – підвищення на 40%, другий рік 
– на 40% і два наступні роки — по 20%. Загальний обсяг ста-
новитиме 120%. Це необхідно для зрівнювання цін на газ і 
тепло з ринковими.

Детальніше ознайомитись із Постановою можна на офі-
ційному веб-порталі КабМіну або за посиланням http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/81-2014-%D0%BF.

Як виростуть тарифи на Чернігівщині?

Відповідно до Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» виконавчі органи сільських, селищних, 
міських рад встановлюють тарифи на оплату житлово-ко-
мунальних послуг для невеликих підприємств комунальної 
власності. Вказані тарифи також узгоджуються з підприєм-
ствами інших форм власності.

А от розрахунки споживання і вартості газу для великих 
житлово-комунальних підприємств, які обслуговують цілі 
мікрорайони та міста, здійснюються винятково за участі На-
ціональної комісії. Вартість послуг малих котелень узгоджу-
ватимуть на місцевому рівні. Усі викладки затверджуються 
Національною комісією та відповідними міністерствами.

Директор Департаменту житлово-комунального госпо-
дарства, регіонального розвитку та інфраструктури обл-
держадміністрації Петро Головач 23 червня під час брифінгу 
для представників ЗМІ розповів про вплив Постанови КМУ 
№81 на формування цін на житлово-комунальні послуги в 
області. Зокрема, Облтеплокомуненерго збільшить тарифи 
на 42,9%, ТОВ фірма «Технова» — на 46,5%, Ніжинтеплоко-
муненерго — на 30,8%, а КП «Теплокомуненерго Прилуки» 
— на 34,7%. Більш, ніж удвічі, зросте плата за водопоста-
чання. До того ж, в окремих населених пунктах через дуже 
високу собівартість (50-75 грн. за метр кубічний) постачан-
ня води може взагалі припинитися. Тут дієвим заходом, за 
словами Петра Головача, має стати об’єднання водопоста-
чальних підприємств у більш потужні. Як, наприклад, зараз 
відбувається у Ріпкинському районі.

Актуальним залишається питання встановлення при-
ладів обліку теплової енергії у багатоповерхових будинках. 
Адже, у зв’язку із запровадженням сезонного тарифу, спо-
живачі сплачуватимуть за послуги теплопостачання тільки в 
опалювальний період. Такі прилади в Чернігові розмістять 
за рахунок Облтеплокомуненерго.

Для забезпечення стабільного проходження опалю-
вального сезону в умовах жорсткої економії природного 
газу в області триває переведення котелень бюджетних 
установ на альтернативні види палива. За словами гене-
рального директора ТОВ фірми «Технова» Олександра Кор-
чинського, на підприємстві створено запас твердого палива 
на рівні минулорічного – 67 тисяч тонн. Перевага при цьому 
надається вугіллю.

Без допомоги не залишимося

З 1 липня в Україні набув чинності новий механізм ком-
пенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг, за-
тверджений Постановою КМУ №83 від 5 квітня 2014 року. 
Ним зможуть скористатися сім’ї, середньомісячний сумар-
ний дохід яких за попередні 6 місяців не перевищував про-
житкового мінімуму для сім’ї.

У 2014 році прожитковий мінімум на одну особу в розра-
хунку на місяць становить:

- для дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1032 гривні;
- для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1286 гри-

вень;
- для працездатних осіб: з 1 січня – 1218 гривень;
- для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 949 

гривень.
Варто зауважити, що до складу сім’ї входять усі особи, 

зареєстровані в помешканні.
Тож, якщо родина складається із чотирьох осіб (чоловік, 

дружина, дитина віком до 6 років та дитина старше 6 років), 
прожитковий мінімум для неї становить 4754 грн. (1218 грн. 
+ 1218 грн. + 1286 грн. + 1032 грн.). При цьому заробітна 
плата чоловіка і дружини становить 4500 грн. на місяць. 
Дохід сім’ї менше її прожиткового мінімуму, тому вона має 
право на компенсацію.

Сама компенсація є різницею між сумою, яку родина 
платила за ЖКП до підвищення тарифів, і сумою, яку спла-
чує після. Тож, якщо до 1 травня 2014 року сім’я платила за 
газ і тепло в межах встановлених норм 300 грн. на місяць, 
а після підвищення – 400 грн., то розмір щомісячної ком-
пенсації становитиме 100 грн. Ця сума не буде видаватися 
готівкою. Її зараховуватимуть на особові рахунки платника.

У зв’язку з тим, що тарифи зросли з 1 травня, а програ-
ма набула чинності з 1 липня, за бажанням сім’ї компенсація 
може бути призначена з травня 2014 року.

Для її отримання потрібно звернутися до органу соцза-
хисту населення за місцем реєстрації із заявою, довідкою 
про кількість зареєстрованих у будинку або квартирі, довід-
ками про доходи кожного мешканця і паспортом.

Діятиме і звична система субсидій.
Для детальної інформації про порядок отримання ком-

пенсації необхідно звернутися до районних управлінь праці 
та соціального захисту населення.

Телефон «гарячої лінії» Департаменту соціального захи-
сту населення облдержадміністрації: (04622) 5-60-97.

Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю ОДА.

Болюче питання 
оплати праці 

бюджетникам області
Бюджетникам Чернігівщини станом на 1 серпня 2014 

року заборгували більше 73-х мільйонів гривень. Це з ура-
хуванням того, що у липні на покриття дефіциту асигнувань 
на оплату праці додатково з обласного бюджету вишукали 
більше 28 мільйонів. Загалом, дефіцит коштів для бюджет-
ної сфери становить близько 300 мільйонів гривень на рік.

На   щотижневому  брифінгу  в  облдержадміністрації 
в.о. директора Департаменту фінансів ОДА Анатолій Кис-
люк розповів про заходи щодо економії коштів та зупинився 
на окремих питаннях фінансового забезпечення бюджетної 
галузі регіону.

За словами Анатолія Кислюка, всі кошти на утримання 
та розвиток бюджетної сфери залежать винятково від чи-
сельності населення. І обраховуються пропорційно по всій 
державі, незалежно від кількості закладів і працівників у них.

Для прикладу, на утримання всіх закладів освіти області 
державою виділяється сума коштів, яка дорівнює: 8 тис. 
гривень (така середня сума по всій Україні), помножені на 
кількість всіх дітей шкільного віку. А по факту — на утриман-
ня всіх шкіл потрібно вдвічі більше.

— Раніше ці питання ми вирішували за допомогою до-
даткових трансфертів із державного бюджету, — каже Ана-
толій Кислюк. — Зараз, враховуючи складне економічне 
становище та стан справ на сході країни, сподіватися на це 
марно. Вирішення проблеми необхідно шукати самостійно.

Серед шляхів розв’язання проблеми — спрямування 
надлишкових доходів місцевих бюджетів на заробітну пла-
ту, економія енергоресурсів, оптимізація штатів бюджетних 
установ, обмеження видатків на преміювання та стимулю-
вання оплати праці.

Нестача коштів вимагає впровадження у місцевих бюд-
жетах режиму жорсткої економії та пошуку додаткових 
фінансових ресурсів. Найскладніша ситуація з цього при-
воду склалася у Ніжинському, Срібнянському, Коропському, 
Ріпкинському, Прилуцькому, Семенівському та Сосницько-
му районах.

Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю

облдержадміністрації

Область має споживати на третину менше природного газу

Допомагає 
конкретними ділами

Мабуть, несподіваним можна назвати висновок, який 
нещодавно озвучив наш народний депутат Ігор Рибаков. «Я 
працюю в законодавчому органі, тому моє завдання – бра-
ти активну участь у творенні законів, -- заявив він. – Разом 
з іншими депутатами ми розробили і подали у парламент 
кілька законопроектів, що стосуються розвитку сільських 
територій, рівня заробітної плати. Але поки що в нашій дер-
жаві не всі закони працюють. Ось тому я буду й надалі в міру 
можливостей допомагати людям конкретними ділами. На 
це воля Божа».

У всіх районах 207 виборчого округу людям відомі бла-
годійні акції цього народного депутата: безоплатні автобус-
ні маршрути в села, ремонт шляхів, міні-аптеки для ФАПів 
тощо. А будівництво 5 храмів у селах округу зробило висо-
кий рейтинг Ігоря Рибакова беззаперечним.

Нещодавно він, розуміючи фінансову скруту в бюджет-
них організаціях, передплатив для бібліотек, музеїв, мед-
закладів та шкіл районні видання до кінця нинішнього року.

В. ДЕНИСЕНКО.

5 cерпня у Городні побував народний депутат України 
Владислав Атрошенко. Зустрівшись в актовому залі міської 
ради з жителями району, які мають активну громадську по-
зицію, він пояснив, що вбачає сьогоднішнє головне завдан-
ня країни у стабілізації парламенту. Якщо для України мине 
загроза прямої військової агресії, країна вийде на шлях 
обов’язкових парламентських виборів, які відбуватимуться 
в непростих умовах, продиктованих часом.

-- Мабуть, нам випало жити в один з найскладніших пе-
ріодів існування нашої держави, -- сказав депутат. – І дже-
релом сьогоднішньої нестабільності у першу чергу є існую-
чий парламент. Президент країни Петро Порошенко, ідучи 
на вибори, чітко усвідомлював, що на нього покладається 
велика відповідальність. І він готовий її нести, одночасно 
роблячи кроки у напрямку змін на краще. Першочергове 
завдання – боротьба з корупцією, яку, як хронічну хворобу 

суспільства, мало діагностувати – її треба лікувати, хоча за-
пущеність вже сягає останньої стадії. 

Владислав Атрошенко підкреслив, що іншого правового 
шляху стабілізації парламенту, крім виборів, не існує. Саме 
тому до них треба підійти свідомо і з великою відповідальні-
стю. Парламенту необхідна сила, яка б підтримувала Прези-
дента, думала про майбутнє. Без необхідних реформ, під-
креслив депутат, Україна не матиме майбутнього, оскільки 
сьогодні її фінансова і економічні галузі перебувають фак-
тично у стадії клінічної смерті.

Депутат розповів присутнім про діяльність політич-
ної партії „Всеукраїнське об’єднання „Солідарність”. Воно 
об’єднує активних людей з активною позицією, які головним 
своїм завданням вбачають стабілізацію у новому парламен-
ті. 

       
  С.ЧУГАЙ.

Для земляків-городнянців
                                                                     
Шановні городнянці! Хочемо передати вам щирі слова 

вдячності від воїнів-земляків, які беруть участь в антитеро-
ристичній операції, а також від їх батьків за вашу допомогу і  
підтримку, яка їм вкрай необхідна.

 На кошти, зібрані жителями Городнянщини, були прид-
бані  берці, чоботи, камуфляжна форма, білизна, медика-
менти, засоби гігієни, спальні  мішки, продукти харчування  
та  інші необхідні  речі для городнянських військових, які 
вони замовляли. 

Вже відправлено посилок на суму 13 тис. грн., а зараз  
знову готуються до відправки в 13-й та 41-й батальйони 
бронежилети, портупеї, балаклави, форма та берці.

Але, на жаль, коштів, які ми зібрали, недостатньо для 
подальшої допомоги. Тому ще раз звертаємося до всіх не-
байдужих: може, в кого є колишнього вжитку берці, камуф-
ляжні форми, біноклі (хай не нові, але в належному стані), 
продукти харчування (м`ясні та рибні консерви), принесіть 
їх на склад МНС у пожежну частину. 

 13 та 14 серпня з 10 до 14 години в приміщенні місь-
кої ради  (зал засідань) буде  проходити  збір коштів від 
населення на допомогу городнянцям, які беруть участь в 
АТО.  Телефон координатора організації допомоги – 096-
3696130.

Хочемо, щоб ви знали, що кожен дзвінок воїнів із зони 
АТО закінчується словами: «Чекайте нас з перемогою!».

Л.БІЛОУС, Т.САВЧЕНКО.
Члени ініціативної волонтерської групи.

ВІЗИТИ

Країні необхідна стабільність
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На виконання наказу Міністерства ре-
гіонального розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства України „Про 
затвердження Порядку доведення до спожи-
вачів інформації про перелік житлово-кому-
нальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну 
цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності 
та про врахування відповідної позиції тери-
торіальних громад“ від 30.07.2012 № 390  
Городнянське ВУЖКГ пропонує на розгляд 
громади міста обґрунтування причин зміни 
тарифу на послуги водопостачання  та  во-
довідведення  для потреб населення, бюд-
жетних установ та інших споживачів.

Метою зміни тарифів у Городнянському 
ВУЖКГ, яке надає послуги з централізованого 
водопостачання  та водовідведення, є приве-
дення їх до економічно обґрунтованого рівня.              

Зауваження  та  пропозиції  приймають-
ся протягом 14 днів з моменту публікації за 
адресою: 37000,  м.Городня, вул. Льоноза-
водська,12. Тел.: 2-14-19, 2-15-73.

О Б Г Р У Н Т У В А Н Н Я
необхідності встановлення нових 

тарифів для Городянського 
ВУЖКГ

Послуги централізованого водопостачан-
ня  та водовідведення надаються трьом кате-
горіям  споживачів:

1.      населенню – 90,1 % від загального 
об’єму реалізації;

2.      бюджетним установам – 6,5%;
3.      іншим споживачам – 3,4 %.
Діючі тарифи на послуги водопостачання  

та водовідведення (рішення виконкому місь-
кої ради зі змінами  від 13.02.2014 р. № 14) не 

покривають в даний час витрат підприємства, 
перш за все у зв’язку  із зростанням цін на 
енергоносії.  Також зросли ціни на паливо-ма-
стильні матеріали і матеріали, необхідні для 
проведення ремонтних робіт, збільшилась 
вартість послуг інших підприємств, якими 
користується  Городнянське ВУЖКГ для ре-
алізації своєї діяльності, збільшився розмір 
мінімальної заробітної плати. 

За результатами фінансово-господарсь-
кої діяльності  Городнянське ВУЖКГ за два-
надцять   місяців 2013 року  та 6 місяців 2014 
року   від здійснення основної діяльності, а 
саме  послуг з  водопостачання,  отримало  
збитки у 35,3 тис.грн. Від  водовідведення  
збитки  склали 62,7тис. грн.  Відшкодування 
склали  по водопостачанню 95,1%., по во-
довідведенню – 84,1%., при тому, що  під-
приємство з серпня 2012 року працювало на 
скороченому  робочому тижні,  що дало еко-
номію фонду заробітної плати  на 163,2 тис. 
грн.

Згідно із законодавчими актами під-
приємство зобов’язане підвищувати заробіт-
ну плату (у діючому тарифі закладений розмір 
мінімальної заробітної плати – 1004 грн., а на 
сьогоднішній день – 1218грн.)

Зростання собівартості послуг водопо-
стачання та водовідведення відбулося за ра-
хунок зменшення обсягів реалізації послуг во-
допостачання на 59,9 тис.м3, водовідведення 
–  на 60 тис.м3  та збільшення фактичних ви-
трат на їх виробництво.

Відбулося зменшення обсягів споживан-
ня послуг промисловими підприємствами з 
водопостачання. Також знизили обсяги спо-
живання бюджетні організації та комуналь-

но-побутові підприємства міста. Зниження 
фактичних обсягів споживання послуг по на-
селенню порівняно до  врахованих у тарифах, 
що діяли у звітному періоді, становить: з во-
допостачання – 21,85 тис.м3, з водовідведен-
ня – 30,9тис.м3. Таке зниження відбулося за 
рахунок більш економного водоспоживання 
при встановленні населенням приладів обліку 
води. 

Динаміка зміни ціни на 
електроенергію (без ПДВ)

У діючих тарифах 0,71034 грн. за 1 кВт/
год,, в розрахункових 1,1722 грн. за 1 кВт/год.

Динаміка зміни ціни на пали-
во-мастильні матеріали (без ПДВ)

У діючих тарифах ПММ за 1л – 8,33 грн., в 
розрахункових  –12,17 грн. за 1л 

 Таким чином,  діючі  тарифи  на послуги з 
водопостачання  та  водовідведення вже  не  
можуть  виконувати  свого  економічного  при-
значення  і  повертати      підприємству  кошти,  
затрачені  на виробництво.    В зв‘язку з цим 
та враховуючи Постанову Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2011 р. № 869 «Про забез-
печення  єдиного  підходу  до  формування  
тарифів  на  житлово-комунальні послуги» 
виникає  необхідність розроблення  та  за-
твердження  економічно  обґрунтованих  та-
рифів  на  водопостачання  та водовідведення  
для  споживачів  усіх  категорій.

Розрахункові тарифи на послуги водопо-
стачання та водовідведення становлять:  з 
водопостачання – 6,68грн (з ПДВ),  водовід-
ведення  – 13,12 грн. (з ПДВ)

Cтруктура  тарифу  на  послуги  з  централізованого  водопостачання 
по  Городнянському   ВУЖКГ

№п/п Найменування показників   Одиниця вимиру  діючий тариф   розрахований тариф 
                      на 2014р
        всього грн. на м3 питома вага всього грн. на м3
1 Повна планова собівартість, всього:  грн  1315 3.71  100  1695.2 5.5635
2 Прямі витрати, в т.ч.   грн      
3  Матеріальні витрати:   грн  245.8 0.69  18.7  314.8 1.0332
4 електрична енергія    грн  244.3 0.68  18.6  313.2 1.0279
5 Матеріали для забезпечення технологічного процесу грн.  1.5 0.01  0.1  1.6 0.0053
6 Оплата праці  виробничого персоналу  грн  245.6 0.69  18.7        211.7 0.6948
7 Інші прямі  витрати    грн  133.5 0.38  10.1  212.9 0.6987
8 відрахування на загальнообов‘язкове державне 
 і соціальне страхування для виробничого персоналу грн  93 0.26  7.1  80.2 0.2632
9  амортизаційне відрахування   грн  40.5 0.12  3  132.7 0.4355
10 поточний ремонт основних засобів  грн      
11 Загальновиробничі витрати, всього:  грн  541.5 1.53  41.2  590 1.9363
12 електрична енергія    грн  6.2 0.02  0.5  8.6 0.0282
13 оплата праці апарату управління цехами, дільницями грн  209.3 0.59  15.9  253 0.8303
14 відрахування на загальнообов‘язкове державне 
 і соціальне страхування для апарату управління 
 цехами, дільницями    грн  79.3 0.22  6  95.8 0.3144
15 Інші витрати    грн  246.7 0.70  18.8  232.6 0.7634
16 Адміністративні витрати, в т.ч.  грн  48.1 0.14  3.7  263.5 0.8648
17 оплата праці апарату  управління  підприємством грн  32.4 0.09  2.5  180.3 0.5918
18 відрахування на загальнообов‘язкове державне 
 і соціальне страхування для апарату управління 
 підприємства    грн.  12.3 0.04  0.9  67.9 0.2228
19 інші витрати    грн  3.4 0.01  0.3  15.3 0.0502
20 Витрати із збуту (всього), в т.ч.    100.5 0.28  7.6  102.3 0.3357
21 Оплата праці персоналу, що здійснює збут  грн  63.4 0.18  4.8  59.2 0.1943
22 відрахування на загальнообов‘язкове державне 
 і соціальне страхування для персоналу, 
 що здійснює збут    грн.   24 0.07  1.8  22.4 0.0735
23 Інші витрати    грн  13.1 0.03     1             20.7  0.0679
24 Інше:       
25 Собівартість 1м3    грн  3,71 3,71     5.5635
26 рентабельність    %      
27 прибуток     грн      
 ПДВ              
28 Реалізація послуг ( вода)   м3  354.9            304.7 

Cтруктура  тарифу  на  послуги  з    водовідведення
по  Городнянському   ВУЖКГ

№п/п Найменування показників   Одиниця вимиру  діючий тариф   розрахований тариф 
                       на 2014р
        всього грн. на м3 питома вага всього грн. на  м3   
  
1 Повна планова собівартість, всього:  грн  1105.5 6,1175  100  1424.3 10.9384
2 Прямі витрати, в т.ч.   грн      
3  Матеріальні витрати:   грн  51.1 0,2862  4,7  77.6 0.596 
4 електрична енергія    грн  51.1 0,2862  4,7  77.6 0.596 
5 матеріали для забезпечення технологічного процесу грн.      
6 Оплата праці  виробничого персоналу  грн  386.5 2,1668  35,4  429.6 3.2995 
7 Інші прямі  витрати    грн  155.6 0,8726  14,3  231.8 1.7803 
8 відрахування на загальнообов‘язкове державне 
 і соціальне страхування для виробничого персоналу грн  146.3 0,8206  13,4  162.7 1.2496 
9  амортизаційне відрахування   грн  9.3 0,0520  0,9  69.1 0.5307 
10 поточний ремонт основних засобів  грн     
11 Загальновиробничі витрати, всього:  грн  359 1,9857  32,5  428.8 3.2933 
12 електрична енергія    грн  6.2 0,0349  0,6  6.6 0.0507 
13 оплата праці апарату управління цехами, дільницями грн  152 0,8403  13,7  162.1 1.2449 
14 відрахування на загальнообов‘язкове державне 
 і соціальне страхування для апарату управління 
 цехами, дільницями    грн  57.5 0,3182  5,2  61.4 0.4716 
15 Інші витрати    грн  143.3 0,7923  13  198.7 1.5261 
16 Адміністративні витрати, в т.ч.  грн  44.8 0,2478  4  184.7 1.4186 
17 оплата праці апарату  управління  підприємством грн  30 0,1683  2,7  125.5 0.9639 
18 відрахування на загальнообов‘язкове державне
  і соціальне страхування для апарату управління 
 підприємства    грн.  11.4 0,0638  1  47.6 0.3656 
19 інші витрати    грн  3.4 0,0157  0,3  11.6 0.0891 
20 Витрати із збуту, (всього), в т.ч.    100.9 0,5583  9,1  71.7 0.5507 
21 оплата праці персоналу що здійснює збут  грн  64.2 0,3547  5,8  41.5 0.3187 
22 відрахування на загальнообов‘язкове державне 
 і соціальне страхування для персоналу,
  що здійснює збут    грн.  24.2 0,1344  2,2  15.7 0.1206 
23 Інші витрати    грн  12.5 0,0692  1,1  14.5 0.1114 
24 Інше:     грн      
25 Собівартість 1м3    грн   6,1175     1 0 . 9 3 8 4  
 
26 рентабельність    %        
27 прибуток     грн      
 ПДВ       
28 Реалізація послуг ( вода)   м3    180.7       130.2

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про намір здійснити зміну діючих тарифів на послуги 

водопостачання  та водовідведення для потреб 
населення, бюджетних установ та інших споживачів 

Городнянським ВУЖКГ

З метою 
захисту країни

Указом Президента України «Про 
часткову мобілізацію» №607/2014 
від 21.07.2014 року розпочато 
третю хвилю мобілізації.

Згідно з документом, часткова 
мобілізація проводиться протягом 45 
діб з дня набрання Указом чинності на 
території всіх областей України, крім 
АР Крим і м. Севастополя.

Призов військовозобов’язаних, 
резервістів і постачання техніки здій-
снюється до Збройних Сил України, 
Національної гвардії України, Служби 
безпеки України, Державної прикор-
донної служби України та інших вій-
ськових формувань в обсягах, визна-
чених мобілізаційними планами з 
урахуванням резерву.

Місцеві органи виконавчої влади 
за участю органів місцевого самовря-
дування та із залученням підприємств, 
установ та організацій усіх форм влас-
ності мають організувати та забезпечи-
ти в установленому порядку:

1) своєчасне оповіщення і прибуття 
громадян, які призиваються на війсь-
кову службу, доставку техніки на збірні 
пункти та у військові частини;

2) виділення тимчасово будівель, 
споруд, земельних ділянок, транспорт-
них та інших матеріально-технічних за-
собів, надання послуг Збройним Силам 
України, Національній гвардії України, 
іншим військовим формуванням Украї-
ни відповідно до мобілізаційних планів.

Законодавством України внесені 
зміни в деякі законодавчі акти: частину 
першу статті 21  Закону України «Про 
мобілізаційну підготовку та мобіліза-
цію» доповнено абзацом сімнадцятим 
такого змісту:

«У разі реєстрації, перереєстра-
ції, переобладнання чи зняття з обліку 
транспортних засобів, які можуть бути 
призначені для доукомплектування 
Збройних Сил України та інших військо-
вих формувань в особливий період, 
подавати до органів та підрозділів, що 
відповідно до Закону України «Про до-
рожній рух» здійснюють державну ре-
єстрацію та облік транспортних засо-
бів, документи з відміткою районного 
(міського) військового комісаріату про 
постановку їх на військовий облік (знят-
тя з військового обліку)».

У статті 210-1 Кодексу України «Про 
адміністративні правопорушення» 
збільшені розміри штрафних санкцій 
за порушення законодавства про 
оборону, мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію:

Зокрема, статтею 210-1 «Порушен-
ня законодавства про оборону, мобілі-
заційну підготовку та мобілізацію» 
зафіксовано:

«Порушення законодавства про 
оборону, мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію тягне за собою накладен-
ня штрафу на громадян від десяти до 
тридцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових осіб - 
від тридцяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинен-
ня порушення, передбаченого части-
ною першою цієї статті, за яке особу 
вже було піддано адміністративному 
стягненню, тягне за собою накладен-
ня штрафу на громадян від тридцяти 
до ста неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових осіб - 
від ста до трьохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян».

Продовжується відбір військовозо-
бов’язаних на службу в Збройних Си-
лах України за контрактом та для про-
ходження служби у військовому резерві 
солдат, сержантів, офіцерів. За більш 
детальною інформацією звертатись у 
Городнянський райвійськкомісаріат за 
адресою: м.Городня, вул. Чорноуса, 40, 
кабінет №10, телефон 2-17-80, стар-
ший лейтенант Давидюк Ю.О. 

Також з метою реалізації громадя-
нами України свого конституційного 
права на захист Батьківщини прово-
диться відбір добровольців для ком-
плектування військових частин Високо-
мобільних десантних військ та установ 
Департаменту державної прикордон-
ної служби України. Звертатись за на-
ступними контактними телефонами:

в Командуванні ВДВ ЗС України – 
підполковник Люльчак Віктор Івано-
вич (093-6406515, 066-6763560); 

в Департаменті Державної при-
кордонної служби – полковник Бе-
взюк Олександр Петрович (044) 
5276475, 067-8361105).

В БУБЕНЦОВ.
Військовий комісар.
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Н е з а б а р о м 
йому 60! Він – 
успішний під-
приємець,  який 
очолює ТОВ 
«Астра», СТОВ 
« Щ о р с с і л ь г о -
спсервіс», забез-
печує  бензином і 
соляркою як бюд-
жетні сфери, так і 
чи не увесь аграр-
ний сектор кількох  
районів нашої об-
ласті.  Орендовані 
землі, які обробля-
ють господарства, 

що працюють під крилом Григорія Никифоровича, склада-
ють  більше 6 тисяч гектарів.

Люди ж, які віддали в оренду Божку свої земельні паї, 
жодного разу не пошкодували про це. Навпаки, у них душа 
радіє, що земля «родить», а не  заростає  бур’янами. Не 
менш важливий й інший фактор, матеріальний: за будь-яких 
умов,  незважаючи на складні (як цьогоріч) погодні умови, 
селяни стабільно і в повному обсязі отримують  свої процен-
ти. Ті, у кого є підсобні господарства, беруть зерно, старики 
здебільшого віддають  перевагу дровам, а спадкоємці  по-
мерлих  власників паїв, які  живуть у містах, зазвичай  отри-
мують плату грошима. 

До того ж, більше 400 членів  його трудового колективу  
мають не лише роботу, а й  непогану зарплату, що випла-
чується  без затримок. Словом, тут усе по-людськи, а керів-
ник – без чванства і пихи.

Це той вдалий випадок, коли  успіх у справах, що за-
безпечує  господарю достаток, не міняє  його самого, не 
ставить над  простими трудягами. І причина,  ймовірно, не 
лише в особливій  натурі, а в тому, що з дитинства  звик ро-
зраховувати на себе,  не сподіваючись ні на заможних  ро-
дичів, ні на чийсь спадок.

У молодості пройшов нелегку школу – від комбайнера 
на жнивах (був  навіть переможцем соціалістичних змагань),  
прокладача нових магістралей  на БАМі до далекобійника на  
риболовецьких суднах. Ходив по  півроку у плавання в чужі 
країни, заробив на ті часи великі гроші. 

Окрім землі й паливно-мастильних матеріалів, укладав 
кошти у деревообробну  галузь, яка тепер розгалужена і 

прибуткова. Вона є одним з головних пріоритетів бізнесу. 
Григорій Божок ретельно забезпечує експортні поставки за 
угодами, що укладені  з іноземними фірмами.

Як звичайну людину, батька і сім‘янина, його теж хвилює  
сьогоднішня неспокійна обстановка на сході України,  по-
зиція деяких  авантюрних магнатів у питаннях фінансуван-
ня  сепаратистських угрупувань, загалом  нагнітання теми 
війни.

– Ніщо не варте смертей наших хлопців, наших військо-
вослужбовців, –  наголошує Григорій Божок, депутат  облас-
ної ради. І додає, що підтримує  курс Президента України 
Петра Порошенка на стабільність  і мир у нашій державі, 
підтримує  його кроки по розпуску парламенту, проведен-
ню позачергових виборів. На цьому тлі бачить перспективу у 
молодій політичній силі – партії «Солідарність», яку готовий 
представляти у Верховній Раді  від 207 виборчого округу. 
Більше того, готовий у складі монолітної команди нашого 
Президента кожним своїм днем подальшого життя показу-
вати приклад професійних і людських якостей.

Ну, а  якостей цих уже не перелічити. Вони – у постійному 
сповідуванні духовних цінностей,  постійному творінні до-
бра, меценатстві (гроші Григорій  Божок виділяє і на школи, і 
на дитсадки, і на дороги, освітлення,  лікування хворих дітей,  
проведення великих і малих благодійних заходів).

«Легко допомагати, коли грошей – кури не клюють», –так 
може подумати або  сказати хтось.  Неправда.  Коли справді 
стільки, хочеться  мати ще і ще, особливо, коли дістаються 
легко.

Божок знає ціну заробленим гривням, як знає і глибину  
проблем, особливо немічних, ветеранів війни. У самого дід  
з фронту не прийшов, і мама старенька живе в селі.

Терпіти не може інтриг, дріб’язкових душ, всього показо-
вого і  нещирого.

Колеги по-справжньому  поважають його, вважають  
справжнім чоловіком, лідером, за яким  можна і в вогонь, і 
у воду!

Його дуже любить  сім’я – чарівна дружина Наталя,  донь-
ка і маленький  синок. Друга (старша) донька вже  заміжня, 
живе далеко, ну а Кирилко, якому всього  два рочки, щойно 
побачить татка  – тягне до нього рученята і  починає щебе-
тати. Григорій Никифорович вважає  такі миті найщасливі-
шими, адже  усього цього не може замінити ні успіх, ні навіть 
новий рівень  розвитку справи, ніякі коштовності і блага. За-
ради цього варто жити і виходити на нові рубежі.

О.КОМПАНЕЦЬ.

Вже протягом 2014 року такою допомогою скористалися 
23 особи. Серед новостворених підприємців  11 захистили 
свій бізнес-план з розвитку торгівлі. Є такі, що займаються 
юридичними послугами, послугами з ремонту автомобілів, 
надають косметичні послуги, розводять бджіл, ремонту-
ють меблі. Щоб стати приватним 
підприємцем, потрібно повірити в 
себе, окреслити план дій, побуду-
вати стратегію досягнення мети, 
а служба зайнятості допоможе 
своїм клієнтам у здійсненні таких 
задумів матеріально.

Безробітні, яким виповнилося 
18 років та які не можуть бути пра-
цевлаштовані за сприяння служби 
зайнятості протягом одного міся-
ця у зв’язку з відсутністю на ринку 
праці підходящої роботи, за ба-
жанням можуть отримати допом-
огу по безробіттю одноразово для 
організації підприємницької діяльності.

Крім того, для вас у центрі зайнятості проходять заходи, 
які допоможуть при започаткуванні власної справи. Зокре-
ма: 

-    семінари із загальних питань організації підприєм-
ницької діяльності;

-    індивідуальні профконсультації; 
- профдіагностичні обстеження щодо схильності до за-

йняття підприємницькою діяльністю;
-   навчання на цільових курсах „Підприємець-початкі-

вець”;
-   професійне навчання за професіями, які необхідні для 

створення власного бізнесу; 

-   консультації з питань організації та провадження під-
приємницької діяльності.

Усі послуги надаються безкоштовно.
Існують законодавчі обмеження щодо виплати допомо-

ги по безробіттю одноразово для організації підприємниць-
кої діяльності. Одноразова ви-
плата допомоги по безробіттю 
не проводиться безробітним, 
яким допомога по безробіт-
тю скорочувалася з підстав, 
передбачених підпунктом 2 
пункту 5.3 та пунктом 5.4, або 
припинилася відповідно до 
підпункту 8 пункту 5.5 «Поряд-
ку надання допомоги по безро-
біттю, у тому числі одноразової 
її виплати для організації без-
робітними підприємницької 
діяльності», затвердженого 
наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України від 20.11.2000 № 307, а також 
особам, які шукають роботу вперше, та особам, які протя-
гом останніх 24 місяців, що передували початку безробіття, 
були зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.

Відкриття бізнесу – непростий крок, який потребує про-
фесійних знань, умінь та капіталовкладень. Але той, хто 
вирішив ризикнути, зазвичай опиняється на плаву – отри-
мує і роботу, і заробіток, а також можливість бути незалеж-
ним від роботодавця.

За більш детальною інформацією звертайтеся до центру 
зайнятості .

Адміністрація центру зайнятості.

ОСОБИСТОСТІ

Господар на землі 

Н е з а б а р о м прибуткова. Вона є одним з головних пріоритетів бізнесу. 

Григорій  Божок народився на Щорсів-
щині, в с. Рогізки, у простій селянській ро-
дині.  Тому з дитинства звик розраховувати  
передусім на себе…

У книзі його життя написана  не одна сторін-
ка, однак ключовою залишається сентенція: 
де народився, там і пригодився.

ЗАПОЧАТКУВАТИ ВЛАСНУ СПРАВУ
ДОПОМОЖЕ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

ЗАЙНЯТОСТІ 

В поточному році центр 
зайнятості продовжує 
надавати таку послугу, 
як надання допомоги по 
безробіттю одноразово 
для відкриття підприєм-
ницької діяльності.

З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ

Два авторитети
Вчитель, лікар — два авторитети,
Працелюби нерозлучні два.
Вродою — ну хоч пиши портрети,
Вдачею — не густо їх бува.
Вчитель світло дум несе до класу,
Щоби перелити дітворі,
Спершу їх довіривши Тарасу
Десь там опівночної пори.
Головне — збагнуть палітру слова,
Мов заглянуть в душу — хто ми є.
Слово — усьому першооснова —
Зваги і краси нам додає.
І радів учитель, коли Інка
Твір читала: «Горлице моя».
Резюме таке: «Я — українка»,
Хтось з-за парти: «Українець я».
...А лікар дещо в іншій номінації:
Йому оберігать  здоров'я нації,
А відтак і юних громадян:
Петриків, Серьож, Ганнусь, Тетян.
Здорова нація — держава теж міцна,
Отож висока і трудів ціна.
Тривожні дні, безсонні довгі ночі,
Із болями щоразу очі-в-очі,
А їх, на жаль, ніяк не убува —
Святі у лікаря і руки, й голова.
... І як би нам про все сказать не дрібно,
Розумно, без іронії і в такт?
Труди учителя і лікаря — потрібні,
Без них не обійтися — ну ніяк.
Учитель й лікар — два авторитети,
Працелюби нерозлучні два.
І вродою — ну хоч пиши портрети,
І вдачею — не густо їх бува.

Вистоїм і на цей раз, 
братове!

Краю мій вишнево-тополиний,
Моя праслов'янська славна Русь,
До твоєї кожної світлини
Я з любов'ю сина пригорнусь.
Прошуміли, краю, над тобою
Віхи часу у стодзвонні птиць.
Та ти завше був самим собою
В ореолі дивних зоряниць.
Хоч стрічались і літа похмурі,
Обсідало доли вороння —
Не зігнулись, вгамувались бурі,
Божого очікуючи дня.
В наших генах нуртувала крівця
Гетьмана Богдана й Богуна,
Сповнювала душу українця
Вірністю, як Бог велів, сповна.
Так уже судилось тобі, нене,
Почуватись воїном щораз.
Слово незбориме і натхненне
Дарував тобі Пророк Тарас...
Знову неспокійно: зирить скоса
«Брат російський» на твої скарби,
Суне свого хижацького носа
На Кримчанські плеса голубі.
З болем в серці бачим, як на сході
Братовбивча сіється війна.
Керівник — один із сумазбродів,
У людській подобі сатана.
Вистоїмо і тепер, братове,
Доведем, хто справді ми єси.
Хай постануть лиш напоготові
Братства і єднання голоси.
Боже правий, праведний і сущий,
Засвіти погожі, мирні дні.
Хай всі наші вбивці проклятущі
Згинуть перші в праведнім вогні!

Степан САХОН.

Нашим дітям 
потрібне Життя!

Гей, слов'янський народе, очнись!
У молитві до Себе звернись.
І виходь із туману омани,
Ми – єдиний народ, ми — Слов'яни!
Відкривайте роти, говоріть.
Без крові договори робіть,
Бо ж земля на всіх нас одна,
Не пробачить наруги вона.
Брата, кров та плач матерів...
Де ти, розуме наш, чи здурів?
Серце ж людяне, не кам'яне,
Ти почуй і себе, і мене.
Нашим дітям потрібне Життя!
Хай скоріше прийде каяття.
Ми усі винуватці війни,
Й зупинить її зможемо ми.
Збережи, не каліч, не ламай!
Хай живе, хай цвістиме наш край.
Не стріляй, не вбивай, зупинись!
У молитві до Себе звернись...

Наталія КОВАЛЬОВА.



 

            9 СЕРПНЯ  2014 РОКУ    Новини Городнянщини    5

Останніми роками дуже гостро стоїть питання 
укомплектування районної лікарні професійними 
кадрами. Більшість лікарів, які тут працюють, – 
пенсійного і передпенсійного віку. Ситуація непро-
ста – рівень життя у периферійних містечках зовсім 
низький, зарплати маленькі, можливості приватної 
практики мінімальні, а забезпечення молодих фа-
хівців житлом – і взагалі справа проблемна. Чи вар-
то дивуватися, що молодь не хоче осідати у таких 
містечках? 

Однак не всі дотримуються такої точки зору. З 
1 серпня нинішнього року наша районна лікарня 
поповнилась трьома молодими лікарями, які після 
проходження інтернатури залишились працювати 
на Городнянщині.

Руслана Василівна Зубок – городнянка, у 1984 
році закінчила міську школу №2 і поступила у Чер-
нігівське медичне училище. Після нього закінчила 
Київський національний медичний університет 
імені О.О.Богомольця за спеціальністю лікувальна 
справа. Інтернатуру проходила у лікувальних за-
кладах області, у тому числі й у Городнянській цен-
тральній районній лікарні.

– Житло у мене є, тому такого забезпечен-
ня не потребую, – каже Руслана Василівна, лікар 
акушер-гінеколог. – В роботі мене все влаштовує. 
Єдине, чого хотілося б, – це щоб держава більше 
уваги звертала на периферійну медицину, ство-
рювала фахівцям умови для роботи, забезпе-
чувала необхідною апаратурою. Адже пологове 
відділення районної лікарні сьогоднішній вигляд 
має тільки завдяки його завідуючому І.Г.Заровно-
му, який знаходить спонсорів для підтримання відділення у 
нормальному стані. Й від самих громадян хотілося б більшої 
відповідальності щодо власного здоров’я, виконувати хоча 
б мінімальні засоби профілактики – наприклад, з’являтись 
на онкопрофогляди. Та це поточні питання, а взагалі я вирі-
шила, що залишаюсь працювати тут, у рідному місті.

Віталій Ігорович Маклюк – новий лікар-терапевт район-
ної лікарні. Він теж приступив до виконання своїх обов’яз-
ків з 1 серпня. Родом він з Дібрівного нашого району. Після 

школи закінчив Полтавський медичний коледж, а потім – Ки-
ївський національний медичний університет імені О.О.Бого-
мольця за спеціальністю загальна практика—сімейна ме-
дицина. У перерві між навчанням у коледжі та університеті  
працював медбратом у маніпуляційному кабінеті Городнян-
ської районної лікарні. 

– Інтернатуру я теж проходив у Городні, – каже молодий 
фахівець. – Так що і робота, і район, і його населення мені 
знайомі  не з чуток. Не секрет, що районній лікарні не виста-

чає спеціалістів, тому навантаження на терапевтів 
досить відчутне. Є і житлова проблема, і невідомо, 
коли і як вона вирішуватиметься.

Олена Володимирівна Сухоставець – лікар – сто-
матолог, корінна харківчанка. У 2012 році закінчила 
навчання на бюджетному відділенні Харківського 
національного медичного університету за спеціаль-
ністю стоматологія. У серпні 2012 року приїхала у Го-
родню за направленням для проходження інтернату-
ри, а відтепер залишилась тут для постійної роботи.

– Поки що знімаю квартиру, але обіцяють з часом 
вирішити це питання, – розповідає. – Не маю намі-
ру залишати Городню, тим паче, якщо буде житло. 
Я вважаю, що мені дуже поталанило, що я потрапи-
ла саме сюди. Найприємніші враження і від лікарні, 
і від усього медичного персоналу. Колектив зустрів 
мене якнайкраще. Особливу подяку маю висловити 
Михайлу Степановичу Митьку, який був завідуючим 
стоматологічним відділенням на час мого приїзду, а 
також лікарям Євгенії Михайлівні Маклюк та Надії Ва-
силівні Маклюк, які дуже допомагали мені і продов-
жують допомагати. Мені подобається і місто, і його 
люди, і я рада, що тут житиму і працюватиму!

Одразу три молоді спеціалісти – це для райлі-
карні як струмок свіжого повітря. Хай же добрим ви-
дасться цей почин, тим більше, що для цього є пе-
редумови – інтернатуру у Городнянському районі на 
сьогодні проходять вісім завтрашніх лікарів: Л.С.Є-
фименко, Н.П.Бербець та М.Г.Затварницька (ліка-
рі-інтерни з педіатрії), Я.О.Глушак та Ф.Ю.Глаголєва 
(лікарі-інтерни з хірургії), С.Л.Лісіна (лікар-інтерн 
з радіології), О.А.Кумпан (лікар-інтерн з внутрішніх 

хвороб) та М.П.Федорка (лікар-інтерн з сімейної медици-
ни). Чи залишаться вони чи хоча б частина їх працювати у 
районі, як це зробили троє їхніх колег, – питання без відпові-
ді. Району це ой як потрібно. Мабуть, треба докласти зусиль 
для того, щоб молодих фахівців задовольнили умови праці і 
проживання, щоб вони могли реалізувати себе тут.

С.ЧУГАЙ.
На знімку: молода зміна лікарів – О.В.СУХОСТА-

ВЕЦЬ, В.І.МАКЛЮК та Р.В.ЗУБОК.
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 Ще зовсім недавно кооператив  «Черемошне» нарахо-
вував 380  членів, а зараз їх трохи поменшало. Чоловік із 
п`ятнадцять відмовились від своїх ділянок, їх забрали інші, 
і тепер  оброблять по дві. Дачні ділянки виросли у ціні,  у 
більшості випадків коштують стільки ж,  як  і будинок з зем-
лею у місті. Навіть незважаючи на те, що у кооперативі не-
має води, а свердловину треба пробивати самотужки. Зате, 
правда, є електрика, старанні  робочі руки городнянських  
дачників, велика любов до землі, яка навічно вкарбована 
глибоко у серці будь-якого українця, до всього, що виро-
стає на ній, тягнеться до сонця. 

Цим літом потреба у волозі, як у тому,  що надає життя,   
і в людському, і в зеленому царстві особлива. Все жовкне, 
печеться: і квіти, і овочі, і трава. Проте у Черемошному  --  
городи оздоблені яскравими квітниками, та й на городах – 
нівроку, незважаючи на майже пустельну спеку. 

Одна з перших дач за огорожею кооперативу належить 
подружжю Єрмоленків. Любов Петрівна та Микола Костян-
тинович  -- дачні  фанати. У них і невеличка  водойма з кара-
сиками-пательниками (навіть вони ховаються у тінь, ближче 
до стінок у воді)  для онуків. Дачу  дружина з чоловіком до-
глядають  разом вже майже 25 років. Ще досить молоді та 
стрункі пенсіонери обожнюють свій маленький рай, місце 
для відпочинку душі, де вранці і ввечері  стоїть  потужний за-
пах матіол, нічних красунь, яскравим різнобарв`ям милують 
око маки, гладіолуси, конвалії тощо, де вирощуються  улю-
блені сорти городини.

У подружжя Нагорних, які теж усім серцем прив`язані до 
своєї дачної ділянки,  два великих шпалерних кущі ожини. 
На фоні старшого, трирічного, Анна Олексіївна і сфотогра-
фувалася, розповідаючи про  своє захоплення – органічне 
землеробство (її чоловік -- Микола Іванович займається  ін-
шим домашнім господарством). На дачі у Нагорних  у жод-
ному разі не використовуються хімічні препарати,   культурні 
рослини у більшості мульчовані. І особливо гарно виглядає 
цілий «помідорний сад», який вирощений на землі, щільно 
вкритій мохом, адже  поряд – ліс. 
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ЗЕМЛЕ МОЯ!

А от Ольга Василівна Лобода прикрасила свою дільницю і разом всю вулицю  
червоним калиновим кущем. 

Гарні та рясні помідори  і в дачному господарстві В.П.Сукало, більшість з них із 
жіночими іменами. Особливо вдалася «Зінуля» та «Сливка Бендрика», яка вже до-
сить широко розповсюдилася по Городні. Валентина Павлівна вважає, що найкра-
ще вирощувати помідори «на стіні».

Любов до свої дачних господарств видно і в тому, як люди прикрашають їх. Ну, 
здавалось би, чимало іншої роботи, щоб отак виробляти  майже у зріст людини ля-
льок біля порогу, вимальовувати їм обличчя. І ось – казкові  дід і баба вже  зустріча-
ють гостей з воріт.

А на ділянці у нашого гіда – голови кооперативу  Олександра Павловича Пашука  
– усіх зустрічає щедра яблунька з гілляччям до землі у рясних яблуках.

-- Дача  -- місце активного відпочинку, а просто кажучи, годувальниця, -- роз-
повідає Олександр Павлович. –У нас є кілька родин, які живуть на дачі  цілий рік. А 
одна жінка живе на дачі з початку існування кооперативу. Вже й добре облаштува-
лася. Земля дає силу, щастя, достаток у родині. Відриваючись від землі, людина 
втрачає дуже багато, а головне – себе. 

А.НЕМИРОВА. 
На знімках: А.О.НАГОРНА, В.П.СУКАЛО, подружжя ЄРМОЛЕНКІВ, О.П.ПА-

ШУК.
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

МОГИЛЬНЫЕ ОГРАДЫ
ПАМЯТНИКИ

профессионально, 
качественно, аккуратно

г.Городня, ул. 1-го Мая, 50, 
Тел.: 097-1490663, 

063-9814105.
ул.Волковича, 37. Тел.: 

098-4279444, 093-1023321, 
(04645) 2-18-55, 2-60-41.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Все для похорон.

ПРОДАЮТЬСЯ:
– 2-кімнатна квартира по вул. Чумака. Тел. 066-

4161202.
– будинок. Тел. 067-6127437. 
– будинок площею 89 кв.м. Є газ, вода. Тел. 063-

9819469.
– ділянка під забудову 18 соток в м. Городні. Тел. 096-

1739258.
– будинок в с. Хрипівка. Тел. 067-8503677.
– будинок по вул. Шевченка. Можливий обмін на авто-

мобіль. Тел. 067-3394536.
 – гараж у військовому містечку. Тел.: 2-60-41, 2-57-61, 

097-1490663, 096-7793785.
– теличка тільна віком 15 місяців. Тел.: 096-4393253, 

2-52-86.
– тільна теличка в с. Макишин. Тел.: 098-4293575, 063-

3926973.
– корова з 3-м телям. Тел. 096-1739258.
– корова віком 10 років. Ціна договірна. Тел.: 098-

9147563, 3-93-70.
–терміново корова (4 телят) в с.Вихвостів. Тел. 067-

7440150.
– тюки сіна  в с. Лемешівка. Тел. 097-5175565.
– сіно в тюках. Тел. 096-3397593.
– солома в тюках з доставкою. Тел. 096-9818555.
– солома в тюках з доставкою. Тел.: 097-0578195, 098-

4464611.
– солома пшенична, вівсяна в тюках з доставкою. 

Тел.: 096-3403112, 2-25-62. 
– автомобіль ВАЗ-2110, 2009 р.в., темно-зеленого 

кольору (металік), 1,6 л., 80 к.с., пробіг 115000 км, у добро-
му стані. Нова підвіска, антиком, тонування, сигналізація, 
ц/з, електросклопідіймачі, л/с диски, фаркоп, MP3, USB. 
Комплект зимової гуми «Nokian». Тел. 099-7805502.

– автомобіль «ДЖАК» вантажний на 2,5 тонни.  Термі-
ново. Недорого. Тел.: 067-7565711, 093-7756900. 

– 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.

– цегла, шифер, пісок, щебінь, ракушняк, плити до-
рожні та перекриття. Тел.: 096-6550552, 067-2345270.

– цегла червона, біла,  вогнетривка, бій цегли, бал-
ки, крокви, дошка, перемички, ракушка, шлакоблок. 
Тел.: 096-0663386, 097-4868282. 

– червона цегла, залізобетонні перемички, бій, ке-
рамзит. Все колишнього вжитку. Тел. 097-7111318. 

– шифер, цегла червона, вогнетривка, віконні 
рами, скло, (все колишнього вжитку), листи алюмінієві 
нові. Плити на грубу, кутники металеві 100 мм, 90 мм, 
75 мм, шули 150 мм х 150 мм. Тел. 098-9147625.

–  дрова від пилорами з доставкою. Тел. 067-1908775.
– огорожа двомісна,  ліжко 2-спальне, диван, ки-

лим для підлоги (3х4). Тел. 098-6652394.
– ємкість металева 4 м.куб., електродвигун 7 кВт, 

3000 об/хв. (новий).Тел. 067-8503677.
– двері з коробкою нові, стовпчики бетонні 10х10 по 

2 м., велосипеди колишнього вжитку, ємкості на 1000 
л, кухонні тумби нові, цегла колишнього вжитку, піноб-
лок, шлакоблок, соковижималка, нарізка BOSCH нова, 
сейфи металеві, ваги нові електронні до 45 кг, телеві-
зор колишнього вжитку. Тел.: 067-7565711, 093-7756900.

– рушниця, електродвигун 2 кВт, військова розкла-
душка, труба азбестоцементна d-200. Тел.: 096-0827739 
(ввечері), 2-35-29.

ЗНІМУ:
– 1-кімнатну квартиру або кімнату. Тел. 097-8349980.

ПОСЛУГИ:

– валимо дерева будь-якої складності. Тел. 067-
2345270.

– консультації з приводу здоров’я. Тел. 067-6127437. 

Загублений військовий квиток серії МО 343087 від 
22.11.1999 р., виданий на ім’я Конопацького Максима Оле-
говича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

9 серпня – 40 днів світлої пам’яті
 нашої любої матусі, бабусі, прабабусі

КОЖЕМ’ЯКО Любові Сидорівни
03.10.1925 р. – 01.07.2014 р.

Как хочется нам верить, что где-то ты 
    живешь,
Пусть ангелом небесным летаешь и поешь,
Крылом своим укроешь ты дочек от беды,
С лица ты слезы смоешь, мигнешь лучом   

    звезды.
Спи, наша мама, спи, дорогая, у Господа в светлом раю.

Сумуючі рідні.

13 серпня – півроку світлої пам’яті
ШТАЦЬКОГО Миколи Степановича

12.08.1935 р. – 13.02.2014 р.
Дні ідуть, а час нас не лікує,
І біль душі нічим не заглушить...
Нема тебе, хоч скільки хочеш клич.
Горбок землі мовчить, як все довкола,
І ми не можемо з цим змиритися.
І знову несемо тобі квіти, які колись 

    приносив ти.
Царство Небесне і вічний спокій твоїй душі. 

Сумуючі рідні. 

10 серпня – півроку світлої пам’яті 
найдорожчої у світі людини – доньки, мами, 

сестри, онуки, племінниці
ФРОЛКОВОЇ Марини  Юріївни
01.12.1987 р. – 10.02.2014 р.

Зачем покинула нас рано,
Наполнила горестью наш дом?
Не заживет больная рана,
Стал черно-белым мир кругом.
В глаза твои нам не взглянуть

И жизнь твою нам не вернуть.
Такой любимой и родной
Ты не придешь уже домой.
Тебя уж нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда,
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.
Пусть земля тебе будет пухом.

Вічно сумуючі рідні. 

6 серпня – 40 днів світлої пам’яті нашої 
дорогої матусі

ШАТИЛО Валентини Дмитрівни
12.09.1955 р. – 28.06.2014 р.

Згасла свіча, зів’яли квіти,
Нема без тебе світла і тепла.
Скажи нам, рідненька,
Як без тебе жити,
Як зрозуміти, що тебе нема?...
Нехай земля тобі буде пухом,
А душі твоїй – вічний спокій.

Сумуючі рідні.  
 

12 серпня – півроку світлої пам’яті
ПОКОРМЯХО Миколи Васильовича

15.09.1942 р. – 12.02.2014 р.
Полгода без тебя – мучительная дата,
Ты далеко, в божественном саду.
А нам все кажется, что ты ушел куда-то,
И тихо шепчешь: «Я сейчас приду».
И слышно нам то в шорохе, то в стуке
Неторопливый и знакомый шаг,
А сердце разрывает боль разлуки

И снова слезы горя на глазах.
Лебединым пухом пусть будет тебе земля. 

Сумуючі: дружина, син, онук. 

Минув рік світлої пам’яті найдорожчої у 
світі людини – батька, дідуся
СНІГИРЯ  Василя Федосійовича
17.08.1930 р. – 04.08.2013 р.

Не заросте ніколи та стежина,
Що провела тебе в останню путь.
Похилиться зажурена калина
І добрим словом люди пом’януть.

Вічно сумуючі: дочка, зять, онуки. 

7 серпня минуло 9 днів, як пішла у віч-
ність наша любляча, дорога мама, бабуся

БИСЬКО Віра Фадіївна
06.05.1926 р. – 30.07.2014 р.

Згасла свічка і зів’яли квіти,
Нема без тебе світла і тепла...
Якби ти знала, як нам важко жити,
І хата вже пуста,
І двір наш сирота,
І обміліла у дворі криниця...

А нам не віриться, що тебе нема,
Що можеш ти тепер лише присниться.

Сумуючі: діти, онуки. 

12 серпня – рік світлої пам’яті
АНДАРАЛ Надії Яківни

27.02.1934 р. – 12.08.2013 р.
Вот год тебя уже нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Все, кто знал, – помяните добрым словом.

Вічно сумуючі рідні. 

7 серпня – 40 днів світлої пам’яті
АТРОШЕНКО Ніни Артемівни

22.01.1936 р. – 29.06.2014 р.
Мы будем помнить тебя вечно
За то, что ты была ко всем сердечна,
За твою мудрость, доброту, за деловитость твою.
За искренние, умные советы,
За то тепло, что отдавала ты нам.
Хранить твой образ будем в сердце вечно
И память добрую, и вечную печаль.
Земля тебе пухом и царство небесное твоей душе.
Помним. Любим. Скорбим.

Рідні і друзі.

Колектив зубопротезної лабораторії висловлює глибоке 
співчуття медсестрі Крупеник С.В. з приводу тяжкої втрати 
– смерті матері. 

Колектив Городнянської центральної районної лікарні ви-
словлює глибоке співчуття медичній сестрі стоматологічно-
го відділення Крупеник С.В. з приводу тяжкої втрати – смерті 
матері. 

Колективи Городнянської гімназії  та загальноосвітньої 
школи висловлюють глибокі співчуття вчителю музики Коб-
зарю Ю.М. з приводу смерті батька

Михайла Костянтиновича.

Колектив ДП “Городнянський лісгосп» висловлює глибо-
ке співчуття начальнику нижнього складу Зайцю М.М. з при-
воду тяжкої втрати – смерті матері

Євгенії Дмитрівни. 

Група товаришів висловлює глибокі співчуття  М.М. Зайцю 
– начальнику нижнього складу ДП «Городнянське лісове госпо-
дарство» з приводу тяжкої втрати – смерті його матері

Євгенії Дмитрівни. 

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
Непоправне горе увірва-

лося у нашу сім’ю. 30 липня 
2014 року померла наша 
дорога мама,  бабуся, теща, 
свекруха Бисько Віра Фаді-
ївна. 

Висловлюємо глибоку 
вдячність всім, хто підтри-
мав нас у ці важкі хвилини: 
сусідам, родичам, знайо-
мим, кумам, сватам, друзям, 
колективам стоматологічно-
го відділення, райспожив-
спілки, отцю Володимиру.

Хай Господь Бог оберігає 
вас від горя і біди.

Родина покійної. 

Державна податкова інспекція у Городнянському 
районі Головного управління Міндоходів у Чернігівсь-
кій області оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади начальника відділу податкового аудиту.

До участі у конкурсі допускаються громадяни Украї-
ни, які мають повну вищу освіту фінансово-економічного 
спрямування з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра 
або спеціаліста, та мають стаж роботи за фахом не менше 
2 років, які вільно володіють державною мовою, чинним 
законодавством, нормативними актами, що належать до 
компетенції органів Міндоходів та відповідного структур-
ного підрозділу.

Подаються документи: 
заява, заповнена особова картка (форма П-2 ДС), дві 

фотокартки (4 х 6), копії документів про освіту, декларація 
про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2013 рік, копія паспорта.

Термін прийняття документів – протягом 30 календар-
них днів з дня виходу оголошення про проведення конкур-
су.

Додаткова інформація щодо основних функціональ-
них обов‘язків, розміру та умов оплати праці надається 
працівником, відповідальним за кадрову роботу. 

За довідками звертатися за адресою: 15100, м.Го-
родня, вул Леніна, 4, каб.2, тел.2-11-56.

Макишинська сільська рада згідно статті 21 Закону 
України «Про відходи» оголошує конкурс щодо визначен-
ня юридичної особи з надання послуг по збиранню, пере-
везенню та знешкодженню відходів у спеціально визначе-
них місцях. 

За довідками звертатися за адресою: 15172, с. Ма-
кишин, вул. Піонерська,8, тел. 3-68-18.

Термін прийняття документів – протягом 30 календар-
них днів з дня виходу оголошення про проведення конкур-
су.

Управління Пенсійного фонду України у Городнян-
ському районі оголошує конкурс на заміщення тим-
часово вакантної посади державного службовця: 
провідного спеціаліста відділу з призначення пенсій.

Вимоги до кандидатів: освіта вища, вільне володін-
ня українською мовою, вміння працювати на комп’ютері.

Подаються документи: заява, особова картка ф. 
П-2ДС, копія паспорта, 2 фотокартки розміром 4х6, копія 
документа про освіту, декларація про майно, доходи, ви-
трати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік, 
копія військового квитка.

Термін прийому документів: протягом 30 днів з дня 
опублікування оголошення. 

Звертатися за адресою: м. Городня, вул. Чорноуса, 
9, тел.: 2-13-00, 2-47-84.

Відповідно до Закону України «Про мисливське госпо-
дарство та полювання» з 9 серпня по 30 жовтня 2014 року 
включно триватиме сезон полювання на пернату дичину.

Зокрема на диких качок, голубів (крім голуба-синяка) – 
на світанку з 9 серпня по 30 листопада включно.

На перепілку – на світанку 9 серпня по 30 жовтня вклю-
чно.

Дні полювання на пернату дичину – субота, неділя, сере-
да, а для мисливців – власників лягавих порід собак додат-
ковий день – четвер.

Норми добування дичини  за день полювання: качок – 4, 
лисок – 5, перепілок – 5, куликів – 5, голубів – 5, курочок во-
дяних – 4.

Полювання влаштовується на території мисливських 
угідь МРП ЧОО УТМР.

Будьмо обережні і відповідальні
Відповідальність за безпеку полювання, виконання пра-

вил техніки безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю  

лягає на самих мисливців.
Полювання без належного на те дозволу, в забороне-

них місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями 
або способами, на заборонених місцях для добування тва-
рин  тягне за собою попередження або накладення штрафу: 
на громадян від 102 до 1020 грн., на посадових осіб – від 510 
до 1530 грн.

За повторне порушення правил полювання  -- штраф від 
1020 до 1700 грн. з конфіскацією рушниць та інших знарядь, 
або позбавлення права полювання на строк до трьох років з 
конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення 
правопорушення.

Для посадових осіб покарання – штраф у розмірі від 
1530 до 2550 грн. з конфіскацією знарядь і засобів вчинення 
правопорушення. 

Шановні мисливці, просимо вас постійно пам’ятати та 
дотримуватись правил проведення полювання та правил 
поводження з мисливською вогнепальною зброєю, аби 
уникнути небажаних наслідків.

Д. ЛОСЬ.
В.о. начальника  райвідділу міліції.
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КУПЛЮ ДОРОГО корів, коней, телят. 
Доріз цілодобово. Перевезення.

Тел.: 2-21-79, 067-3574593.

КУПЛЮ ДОРОГО: телят, корів, коней,  
свиней. (Доріз цілодобово). Тел.:  067-8452878. 

Постійно закуповуємо: ВРХ, коней, телят, 
свиней. Ціни найвищі.  Доріз цілодобово. 

Тел. 068-3752462, 093-5930439.

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

Доріз цілодобово. Перевезення.  
Тел.: 096-6905157,  096-6905018.

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). 

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

Тел. 093-7076089,  067-9226219.

Редактор  Л. ЯКУБЕНКО.

Куплю телят, корів, свиней. Ціни найвищі. 
Електронне зважування. Тел. 096-1027022.

Реалізуємо та виготовляємо кільця бетонні 
каналізаційні, європаркани бетонні, плитку та 
плити тротуарні. Туалети, бесідки, металовироби. 
Установка. Доставка. Ціни договірні. Тел.: 063-7128725, 
2-18-55, 2-60-41, 097-1490663, 098-4279444.

Поїздки в Катюжанку по 

п'ятницях і суботах. 

Тел. 067-3799655.

Дорого: коней живою вагою (14-15 
грн./кг), а також корів та биків. Доріз цілодо-
бово. Тел.: 068-5357253, 098-7411833. 

Великий 
асортимент шпалер 
(виробництво Корюківка)

Доступні ціни!
Адреса: м. Городня, 

вул. 1 Травня, 21а
Працюємо:  
з 9.00 до 18.00 

(вихідний – понеділок).

ЗАКУПОВУЄМО
дорого корів, коней, 

биків живою вагою.
– перевезення;
– у зручний для вас час;
– вигідна для вас ціна;

                   – розрахунок на місці;
                   – ввічливе ставлення;
                   – купуємо на утримання.

Працюємо ЦІЛОДОБОВО.  
Доріз ЦІЛОДОБОВО. 

Тел.: 068-2483420, 098-5827203.
Щиро вітаємо з ювілейним днем народження нашу дорогу 

доньку, любу дружину і маму, найкращу сестру Оксану Мико-
лаївну ПЯТЬКОВСЬКУ. Прийми наші найтепліші привітання і по-
бажання з нагоди прекрасного ювілею!

Поздравляем тебя с днем рожденья,
Самый близкий, родной человек,
Пусть здоровья, и счастья, и радости
Хватит вдоволь на целый твой век!
Оставайся такой же красивой,
Доброй, отзывчивой, простой,
Будь всегда для мужа – милой,
Для детей всегда – любимой,
Для родных – всегда родной!
Пусть поздравленья в этот день
Твой праздник делают теплей,
Отличным будет настроенье,
На сердце станет веселей!
Желаем сердцем и душой
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.

З любов’ю: мама, тато, чоловік, діти та сестра з сім’єю. 

5 серпня відсвяткував свій ювілейний день народження  
наш дорогий кум Сергій Григорович СЕДНІВЕЦЬ.

Від щирого серця вітаємо і бажаємо 
міцного здоров’я, гарного настрою, благо-
получчя у житті! 

Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
Тож хай у тебе їх буде багато,
Щоб здійснились задуми всі!
Щастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток й добро,
Серце радість й любов зігрівають,
Друзі й рідні дарують тепло!

З повагою сім’я Коваль. 

6 серпня відсвяткувала свій ювілей дирек-
тор Великолиственської школи Ольга Олексі-
ївна ПРОЦЕНКО.

Хай радість приносять і будні, й свята,
Хай дні лиш хороші приходять до хати.
Хай будуть завжди і здоров’я, і сила,
І доля довіку хай буде щаслива.
Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття.

З повагою колектив Великолиственської 
середньої школи.

Цими днями відзначатиме свій 60-річний ювілей дуже до-
бра, щира і турботлива дружина, матуся і бабуся Тамара Ми-
хайлівна ШАТИЛО.

Чоловік, діти та онуки сердечно вітають любу ювілярку з 
нагоди свята і бажають: міцного здоров’я, щастя і довголіття.

Лагідна, рідненька, 
 добра і проста,
Наша дорогенька, 
 наша золота!
Вже сивий туман 
        покрив Вам волосся,
Вже діти дорослі 
 й онуки ростуть,
А серце у Вас гаряче 
 ще й досі,
І руки спочинку ніяк 
 не знайдуть.
За вашу любов, за щиру 
 турботу,
За вічне бажання добра 

 нам усім,
За мудрі поради, 
 невтомну роботу
Вам, наша рідненька, 
 низенький уклін.
Ми дякуєм Богу, 
 що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я 
 Господь Вам дає.

Швидко, зручно!
Продовольчий магазин «Ірис», 

розташований по вул. Радянській, 66 надає БЕЗКО-
ШТОВНО послугу з доставки продуктів харчу-
вання до вашої оселі. Щоденно з 8.00 до 20.00 год.

Замовлення по тел.: 096-6594842.

Щороку в другу неділю 
серпня в нашій країні відзна-
чається День працівників ве-
теринарної медицини. Наша 
професія – одна з найдавніших, 
наймогутніших, найзатребувані-

ших. Адже на спеціалістах ветеринарії ле-
жить велика відповідальність за підтриман-
ня епізоотичного благополуччя в районі, 
забезпечення ветеринарно-санітарного 
контролю та нагляду за якістю сільського-
сподарської продукції, за здоров’ям тварин 
та людей. Кожен з нас робить все належне 
для цього. Із вдячністю згадую людей, які 
в різні часи докладали всіх зусиль для ро-
звитку і дієздатності служби району, а зараз 
знаходяться на заслуженому відпочинку. 
Це О.Д. Смаль, О.І. Криволап, В.І. Богдан, 
Н.М. Прищепа, В.Д. Лихачова, Н.М. Собо-
дож, М.Т. Білогуб. 

Щирих слів подяки і найкращих поба-
жань заслуговує кожна ланка нашої галузі 
– працівники районної лікарні ветеринар-
ної медицини, районної лабораторії, лабо-
раторії ветсанекспертизи на ринку, діль-
ничних лікарень, дільниць ветеринарного 
пункту. Важливу і копітку роботу проводять 
спеціалісти ветеринарної медицини в ре-
формованих господарствах. Все це люди, 
які обрали цю нелегку і дуже відповідальну 
професію за покликанням. 

Кожного року в наш колектив прихо-
дять молоді спеціалісти, які закінчують  
спеціальні учбові заклади і працюють на 
благо нашого району. 

В цей нелегкий для країни час бажаю 
всім гідно нести покладену на нас від-
повідальність,  а також терпіння, міцного 
здоров’я,  благополуччя в сім’ях.

О. МАЛИЦЬКА. 
Начальник управління

ветеринарної медицини.                              

ПРОДАМ автомобілі 
ВАЗ-2107, ВАЗ-2106. 

Т.: (097)0061501, 
(097)1536944.

Для багатьох з нас тварина – товариш. 
Або – необхідний у домашньому господар-
стві помічник. У будь-якому випадку ми від-
повідаємо за цю живу істоту. Тому ми так  
вдячні  ветеринарному лікарю, який рятує від 
лиха та болю наших кицьок, собак, корівок, 

свиней тощо. Слава про доброго ветерина-
ра розповсюджується далеко за межі лікарні, 
населеного пункту, де він працює. Як, напри-
клад,  про  фельдшера Городнянської ветери-
нарної  лікарні  О.М.Павловича. 

 Після закінчення Козелецького ветери-
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нарного технікуму  він працював у СВАТ 
«Городнянське», а з 2007 і по сьогодні – у 
ветлікарні. Кожного дня на його плечах 
відповідальність про тих, хто не  може сам 
розповісти про свій біль. Але й вдома у 
Олександра Миколайовича  чималенько 
своїх тварин. Серед них, як водиться, свині, 
бройлери, а ще -- декоративні кролі та бій-
цівські голуби.  

До Олександра Миколайовича зверта-
ються у будь-який час дня і ночі за порадою 
та допомогою.  Скільки тих хвостатих, ро-
гатих  та чотирилапих він врятував за роки 
своєї праці, мабуть, не перелічити. 

Олександр Миколайович завжди залюб-
ки ділиться досвідом  з новим  поколінням 
ветеринарів, ніколи не відмовляється від 
проблемних завдань. 

У свято і у будні ми будемо по-доброму 
пам`ятати про  уважних Айболитів з великою 
вдячністю за їх працю, професіоналізм та 
душевні якості.

А.НЕМИРОВА.
Назнімку: О.М.ПАВЛОВИЧ  з пацієн-

том. 

Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!


