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12 березня у актовому залі міської школи №2 було ве-
лелюдно, панував гамірний і піднесений настрій. До школи 
завітали представники ПАТ КБ «ПриватБанку» – начальник Го-
роднянського відділення О.В.Пінчук та заступник директора 
Чернігівського регіонального управління С.О.Сердюк. Вони 
розповіли дітям про акцію для наймолодших клієнтів «Юніор-
Банку», яка проводилась інтерактивно через Інтернет. В рам-
ках проекту «Мрії збуваються» банкіри не тільки вивчають, 
про що мріють діти, а й реалізовують ці мрії. Учасники акції 
– діти – описують свої мрії на сайті проекту і самі ж голосують 
за мрії своїх ровесників.

За підсумками незалежного голосування у Чернігівській 
області перемогла мрія учня 5-Б класу міської школи №2 Де-
ниса Зверєва. Хлопець дуже мріяв про гірський велосипед і 
не тільки для розваг чи покататись – він хоче подорожувати 
на ньому. І ось новенький двоколісний красень вартістю 8,5 

тисяч гривень, прикрашений святковим бантом, вже у його 
руках – банкіри здійснили заповітну мрію юного мандрівника.

– Спочатку покатаюся по місту, звикну, а потім буду ман-
друвати. Хочу поїхати на велосипеді у Крим, – прокоментував 
щасливий Денис цю подію. Натхненний успіхом, хлопець вже 
думає про власний ноутбук, адже саме завдяки комп’ютеру 
та Інтернету він вже здійснив одну мрію.

Не залишились без уваги й однокласники переможця – їх 
банкіри пригостили солодощами і лимонадом. Привітали Де-
ниса також голова райдержадміністрації Ю.В.Висоцький та 
міський голова А.І.Богдан.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: Денис ЗВЕРЄВ на омріяному велосипеді з 
представниками «ПриватБанку» С.О.СЕРДЮК (зліва) та 
О.В.ПІНЧУК (справа).

МРІЯ ЗДІЙСНИЛАСЬМРІЯ ЗДІЙСНИЛАСЬ

У лютому поточного року на пряму теле-
фонну лінію до Президента України В.Ф. Яну-
ковича в форматі телевізійного проекту “Діа-
лог з країною” надійшло звернення жителів 
с. Карпівки Городнянського району стосовно 
закриття фельдшерсько-акушерського пун-
кту в їхньому населеному пункті. 

Звернення до Президента України роз-
глянуто відповідними службами. 

За повідомленням головного лікаря Го-
роднянської центральної районної лікарні 
Ромця В.В., план оптимізації медичних за-
кладів району на 2013 рік був додатково до-
опрацьований. За погодженням керівництва 

районної державної адміністрації та район-
ної ради закриття фельдшерського пункту в 
с. Карпівка в поточному році не планується.

Президент України В.Ф. Янукович неод-
норазово в своїх виступах наголошував, що 
дуже важливим є правильне розуміння цілей 
та завдань медичної реформи на місцях. 

За дорученням Президента України Міні-
стерство охорони здоров’я України з початку 
нинішнього року активізувало роботу з на-
дання органам місцевої влади методологіч-
ної, консультативної та практичної допомоги 
для вирішення проблемних питань, що вини-
кають у процесі реалізації медичної рефор-
ми. 

     ЛИСТИ ЧИТАЧІВ

Хто господар на землі?
1 лютого у нашому селі відбулись загальні збори жителів, 

під час яких ми мали можливість вирішувати нагальні 
проблеми для громади. Я особисто піднімав питання про так 
звані паї «мертвих душ». У Конотопі свого часу було виділено 
453 земельні паї жителям. З них 230 громадян живуть і досі, 
а 223 вже знаходяться за межею життя. Земля, що належала 
покійним, частково оброблялась льонозаводом, а потім – ФГ 
«Хлібороб В.І.». Решта земель – а саме поля №3, №7 та інші 
заростають бур’янами і лісом.

Люди у нас роботящі. Багато хто поїхав на заробітки, 
бо вдома нема роботи. Але є й такі, що охоче б працювали 
на землі. Кілька наших громадян купили трактори і хочуть 
брати землю для обробітку. Але чомусь беруть у сусідньому 
Щорському районі на полі, що межує з конотопським полем. 
На моє запитання, чому так, відповіді не дає ніхто. Не отримав 
я її і на сході села. Але ж тепер є у районі нова служба, яка 
контролює земельні відносини. Може, вона нам через газету 
дасть роз’яснення цим незрозумілим для нас процесам?

Ф.САВЧЕНКО.
с.Конотоп.

Ми попросили прокоментувати лист заступника Ми попросили прокоментувати лист заступника 
голови райдержадміністрації, начальника управління голови райдержадміністрації, начальника управління 
агропромислового розвитку О.М.ЛЕВЧЕНКА. Ось його агропромислового розвитку О.М.ЛЕВЧЕНКА. Ось його 
відповідь:відповідь:

– Практика проведення перетворень в аграрному секторі 
продемонструвала соціальну і психологічну неготовність 
селян до самостійного господарювання і самоврядування. 
Суттєво погіршився рівень життя і господарювання внаслідок 
радикальних реформ, прогресує майнове розшарування на 
селі. Сам процес становлення приватної власності на землю 
набув затяжного, невизначеного і скритого характеру, що 
свідчить про складність, суперечливість, неоднозначність і 
гостроту питання.

Право приватної власності на землю означає, що 
конкретно визначена на місцевості земельна ділянка 
належить певному громадянинові або юридичній особі. 
Система «української» приватної власності на землю не 
сприяє раціональному її використанню, селянин так і не 
став господарем землі, а залишився лише формальним 
її власником. Специфіка України в тому, що більшість 
селян реалізує своє право  приватної власності на землю 
за допомогою орендних відносин через різного роду 
посередників.

Ви, шановний Федоре Лукичу, до цього часу ніяк не 
збагнете, що це вже ваша земля, ваших дітей, ваших 
односельців, і ви самі повинні господарювати на ній, а не 
чекати, що хтось прийде зі сторони, обробить вам земельні 
ділянки, виростить, збере урожай і сховає його вам до 
комори. Тому не у районних служб треба питати чому не 
обробляються приватні земельні ділянки, а у господарів цих 
земельних ділянок, тобто у вас та ваших односельців.

 Підготувала С.ТОМАШ.

Шановна редакціє! 
До вас звертаються батьки  дітей-студентів, які навча-

ються у Чернігові. Питання  про  автобусний зв`язок з нашим 
селом вже порушувалось минулого року на сходах громади. 
Тоді воно було вирішене. Але цьогоріч знову доводиться про 
нього згадувати. Якщо раніше студенти не мали можливості 
виїхати з села, то зараз  проблема в тому, що виїхати вони 
можуть, а ось щоб повернутися, належних транспортних 
маршрутів немає. Городня ніби і недалеко,   але ж на чому до-
биратися з неї до Полісся  тим, хто навчається, особливо у 
вихідні  та напередодні? Вихід один -- мерзнути біля автовок-
залу, очікуючи на попутку. Скільки  це займе часу --  годину, 
більше чи менше,  ніхто сказати не може. 

У мене дві дочки-студентки. Тому дуже хвилююся за  стан 
їх здоров`я. Постійні перемерзання до добра не призводять…

Мене підтримують  усі батьки студентів, яким доводить-
ся їздити з Городні. Тому ми просимо  відповідні інстанції по 
можливості вирішити це нагальне  питання.

Т.НАГОРНА.
с.Полісся.

Чим  добиратися  студентам Чим  добиратися  студентам 
з  Г ородн і  д о  Пол і с ся?з  Г ородн і  д о  Пол і с ся?

ФАП в с. Карпівка не закриютьНА КОНТРОЛІ
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5 березня у ДП «Городнянське лісове господарство» відбулась 
профспілкова конференція за участю тридцяти делегатів з усіх ліс-
ництв. У роботі конференції також взяли участь голова райдержад-
міністрації Ю.В.Висоцький, начальник обласного управління лісово-
го та мисливського господарства В.Г.Лозицький та голова обласної 
профспілки лісівників Й.М.Райчинець.

Говорили про насущне – стан справ у господарстві, потреби і 
проблеми, діла та здобутки. Загальну картину окреслив директор 
підприємства В.Ф.Тимко:

-- Сьогодні дуже скоротилась  і продовжує скорочуватися потре-

ба у деревині і пиломатеріалах на внутрішньому ринку. Нестабільни-
ми є й закордонні споживачі, хоч вони і забезпечують 45% нашого 
збуту. Високим лишається податковий тиск -- 27,9% від чистого до-
ходу становлять податки і збори, а це 10 197 тисяч гривень. Та попри 
такі негативні умови нам вдалося оновити парк машин і механізмів, 
завершити будівництво доріг у Тупичівському та Невклянському ліс-
ництвах загальною протяжністю 14 кілометрів. 

На фоні цих негараздів лісівникам доводиться долати й природні 
проблеми: боротися зі шкідниками, кореневою губкою, запобігати 
пожежам, незаконним порубам та браконьєрству. Сьогодні ДП «Го-
роднянське лісове господарство» готується до міжнародної серти-
фікації своїх лісів, що спростить вихід на європейський ринок. Також 
затверджено план максимальної механізації більшості лісових робіт. 

Прикро те, що з усіма цими проблемами лісгоспи залишились 
наодинці. Держава не підтримує лісову галузь. Та попри негараз-
ди, керівництву разом із профспілковим комітетом вдається ви-
плачувати заробітну плату на рівні, вищому за середньообласний, 

створювати безпечні умови на виробництві, забезпечувати своїх 
працівників усім необхідним. А це – 313 штатних працівників, і їм 
потрібні спецодяг та спецвзуття, засоби індивідуального захисту на 
виробництві і повний соціальний пакет. Не забувають на підприєм-
стві і своїх пенсіонерів-ветеранів, яких підтримують та радують по-
дарунками до свят. Оздоровлюють дітей працівників господарства. 
У минулому році за рахунок підприємства оздоровили 41 дитину, з 
них – 21 у Криму. На майбутній оздоровчий сезон профспілка лісів-
ників поставила собі завдання оздоровити усіх дітей на Чорномор-
ському узбережжі. 

-- У минулому році підприємство дало 43% до обсягу промисло-
вої продукції району та сплатило до місцевого бюджету 5 240 тисяч 
гривень податків. ДП «Городнянське лісове господарство» -- наш 
промисловий флагман, – сказав Ю.В.Висоцький. І підприємство 
успішно тримає це звання. За підсумками року наш лісгосп вибо-
ров третє місце в області у галузевих змаганнях. У конкурсі «Кращий 
за професією» впевнено переміг лісничий Невклянського лісництва 
А.В.Лошик, а директор лісгоспу В.Ф.Тимко за багаторічну сумлінну 
працю став кавалером медалі «20 років Незалежності України».

Попереду у лісівників лісокультурна весняна кампанія, а ще – 
освоєння нових виробництв можливого експортного спрямування. 
Колеги з сусідньої Росії мають неабияку потребу у посадковому ма-
теріалі із закритою кореневою системою. Якщо вдасться подолати 
усі бюрократичні перешкоди, у працівників лісу з’явиться додаткова 
можливість заробити. А заробляти вони уміють, аби лише не зава-
жали.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

Дитина 
у вимірі 

майбутнього
Проблема становлення України 

як незалежної, модернізованої та 
розвинутої держави світу не вирішується 
за один день. Це питання кропіткої  
чесної праці та наявності стратегічного 
бачення у тих, хто знаходиться при 
владі. Будь-яке стратегічне бачення 
приречене на невдачу та провал, якщо 
воно не враховує фактор інвестування 
у майбутнє, тобто у дітей. І тому 
сьогодні варто проаналізувати нові 
соціальні підходи Президента України 
в тій їх частині, в якій вони стосуються 
державної допомоги дітям.

Нові соціальні ініціативи глави держа-
ви носять назву «Діти – майбутнє України». 
Як справедливо зауважив Президент, якщо 
сьогодні не зробити стратегічні інвестиції в 
тих, хто будуватиме Україну впродовж май-
же всього ХХІ століття, то чи взагалі буду-
ватиметься наша держава? Чи буде вона 
розвиватися? Чи дасть модернізація та й 
загалом уся державна політика результати?

Саме тому Президент України поста-
вив перед урядовцями та чиновниками цілу 
низку чітких завдань. 

«Реалізація нових соціальних ініціатив 
– це персональна відповідальність кожного 
члена уряду, кожного члена місцевої влади. 
І підхід, коли ми з вами будемо реалізовува-
ти цю програму, повинен бути однозначний 
– не люди до нас повинні йти, а ми з вами 
повинні йти до людей» - нагадав Віктор Яну-
кович можновладцям про їх прямий обов’я-
зок державних службовців.

Реалізація нових соціальних підходів 
Президента щодо збільшення державної 
допомоги дітям буде здійснюватися ком-
плексно, за чітко визначеними напрямками.

Так, створення «гарячої телефонної 
лінії» з питань захисту сімей з дітьми забез-
печить можливість для оперативного реа-
гування на порушення прав дітей, випадки 
загрози їх життю та здоров’ю. Крім того, 
діти зможуть вчасно отримати невідкладну 
психологічну допомогу та поради фахівців.

Президент України дав невідкладне 
доручення уряду збільшити державну до-
помогу малозабезпеченим сім’ям, в яких 
зростають діти. Підвищену допомогу як 
малозабезпечені отримають 140 тисяч 
українських сімей. Збільшення допомоги 
забезпечить додаткове зростання доходів 
малозабезпеченої сім’ї з дітьми до кінця 
2013 року – у середньому на місяць до 619 
грн. на сім’ю, а у 2014 році – у середньому 
на 976 грн. на сім’ю (порівняно з початком 
2012 року).

Нові соціальні підходи Віктора Януко-
вича передбачають забезпечення дітей-ін-
валідів умовами для виховання у сім’ї. Пре-
зидент України наголосив на невідкладній 
необхідності протягом 2013-2014 років 
створити мережу центрів денного перебу-
вання для дітей-інвалідів (відділень при ре-
абілітаційних центрах). Таким чином, 15 000 
українських дітей-інвалідів отримають нові 
місця у центрах денного перебування.

Програма «Діти – майбутнє України» 
створює належні умови для раннього ви-
явлення і вчасної медико-соціальної реа-
білітації для дітей із вродженими вадами 
або із затримками розвитку. Передбачено 
відкриття у всіх областях нашої держави па-
тронатної служби при дитячих поліклініках, 
соціально-реабілітаційних центрах або 
Будинках дитини. Це забезпечить вчасне 
медичне і психологічне супроводження ма-
тері з дитиною. Допомога надаватиметься 
дитині з моменту її народження, що спри-
ятиме зменшенню інвалідизації дітей, стан 
яких потребує ранньої корекції та подаль-
шої реабілітації.

Окрім вище названого, Віктор Янукович 
доручив чиновникам збільшити у 2013 році 
розмір соціальної допомоги на дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, які мають інвалідність. Вже з цього 
року зросте соціальна допомога для 1612 
сиріт з інвалідністю.

Нові соціальні підходи Президента 
України не обмежуються вищесказаним. 
Вони стосуються і забезпечення доступу 
кожної дитини до дошкільної освіти, і ро-
звитку обдарованих дітей ,і багатьох інших 
проблем, що вже почали вирішуватися. 

Президент України розпочав гарну 
справу. Справу, що повинна дати свої бла-
городні результати, адже наші діти того 
варті. 

Ігор КОВАЛЬСЬКИЙ. 
Журналіст.

15 березня відбулось пленарне засідан-
ня п’ятнадцятої сесії районної ради шостого 
скликання. Вона заслухала звіт голови рай-
держадміністрації з питань виконання бюд-
жету, у якому Ю.В.Висоцький назвав основні 
показники соціально-економічного розвит-
ку району. Депутати прийняли до відома як 
звіт голови, так і звіт про виконання Програ-
ми економічного і соціального розвитку рай-
ону за 2012 рік.

Звіт начальника відділу освіти Ю.В.Де-
нисенка обговорювався ще більш жваво. 
Особливо непокоїло депутатів питання про 
школи, які перші у черзі на закриття – Ко-
нотопську, Великодирчинську та Дібрівнен-
ську. «Не можна закривати заклади освіти і 
медицини у районі!» – категорично вислов-
лювались вони. Було зачитано також звер-
нення батьків Конотопської школи до депу-
татського корпусу. А депутат О.І.Верхуша 
вніс пропозицію накласти мораторій на за-
криття шкіл та ФАПів. 

Однак доповідь Ю.В.Денисенка нази-
вала красномовні факти. Якщо сьогодні се-
редньообласна вартість навчання одного 
учня у школі за рік  становить 8,122 гривні, 
то на Городнянщині ці показники коливають-

ся від 7,341  гривень у міській школі №2 та 
8,187  гривень у районній гімназії до 16,839 
гривень у Дібрівненській школі, 17,18  гри-
вень у Конотопській та 23, 626 гривень – у 
Великодирчинській школах. Втім, зазначив 
начальник райвідділу освіти, справа навіть 
не тільки у фінансовому забезпеченні, яке 
дуже гостро сьогодні стоїть у районі. Метою 
оптимізації перш за все є рівний доступ до 
якісної освіти дітей. Адже зрозуміло: якщо у 
школі 15-20 учнів, то їм доводиться учитись 
у класах-комплектах, а один вчитель викла-
дає одразу кілька предметів. Діти з таких 
шкіл позбавлені можливості брати участь у 
командних змаганнях, повноцінно займа-
тись гуртковою та позакласовою роботою. 

Дебати були припинені після того, як 
було роз’яснено, що закриття школи мож-
ливе тільки зі згоди громади. Отож, відділу 
освіти для досягнення оптимального ре-
зультату треба проводити величезну роз’яс-
нювальну роботу серед населення, демон-
струвати батькам переваги навчання їхніх 
дітей у більш сучасних, більш продуктивних 
закладах освіти. А пропозиція про накладан-
ня мораторію залишилась неприйнятною, 
оскільки все одно не має юридичної сили.

З не меншими емоціями розглядалось і 
питання про хід виконання рішення районної 
ради «Про затвердження районної цільової 
соціальної Програми розвитку позашкільної 
освіти та підтримки обдарованої молоді на 
період до 2015 року». Думки депутатів з цьо-
го приводу були діаметрально протилежні: 
одні доводили, що робота у цьому напрямку 
у районі ведеться, і це добре видно по ре-
зультатах, інші ж казали, що роботу за звіт-
ний період треба визнати незадовільною, 
оскільки Програма фінансується так, що 
про яку підтримку можна говорити? Врешті 
зійшлись на компромісному рішенні: звіт на-
чальника відділу освіти прийняти, але робо-
ту визнати недостатньою.

Депутати також розглянули блоки фінан-
сових та майнових питань, прийняли про-
позицію про розробку районної Програми 
розвитку фізичного виховання і спорту в 
Городнянському районі на 2013-2016 роки 
для забезпечення фінансової підтримки цієї 
галузі, вилучили з оперативного управління 
ГРО ФСТ «Колос» міський стадіон і передали 
його в управління відділу освіти, затвердили 
районну Програму забезпечення житлом ді-
тей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування , та осіб з їх числа на 2013—2015 
роки та вирішили ряд інших поточних пи-
тань.

С.ТОМАШ.
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Сфера діяльності народного депутата 
України Ігоря Рибакова в окрузі виходить 
далеко за межі соціальних угод розвитку, 
які були підписані з кожним населеним пун-
ктом. Зокрема, завдяки народному депутату 
почалася реконструкція Городнянської рай-
онної гімназії, котельні Тупичівської школи з 
застосуванням енергоефективного джере-
ла теплопостачання, міняють вікна та двері 
у Вихвостівській школі. Проводиться інша 
робота, спрямована на розвиток району. 

Діяльність Ігоря Рибакова розповсюд-
жується на всі сфери: освіту, медицину, 
сільське та лісове господарство, комуналь-
ний сектор. Як тільки-но він прийшов в округ, 
життя у районі значно пожвавішало, з’яви-
лася надія, що проблеми нарешті почнуть 
вирішуватися. 

Народний депутат проводить велику 
благодійницьку діяльність. На адресу Ігоря 
Рибакова приходить тисячі листів від жи-
телів округу, і жоден з них не залишається 

поза увагою. Він  допомагає церквам, лю-
дям, які потрапили у скрутне становище, пе-
реймається долею територіальних центрів, 
шкіл-інтернатів.  

Ігор Рибаков повідомив, що незабаром 
у кожному районі округу відкриються його 
приймальні. А щоб робота була поставлена 
на високий рівень, на даний час проходить 
навчання керівників приймалень. Адже вони 
повинні не просто проводити прийом людей 
з листами-проханнями до народного депу-
тата, а й при потребі надати кваліфіковану 
консультацію.  

Нещодавно Ігор Рибаков зареєстрував 
законопроект, який передбачає встановлен-
ня мінімального рівня річної орендної плати 
за користування земельним паєм у розмірі 
не менше 5% його вартості. Для зрошуваних 
земель, де урожайність вища, — не менше 
7%. Це дуже важливий законопроект для 
селян, оскільки дає можливість підвищити їх 
добробут. «Нинішні здирницькі умови ніяк не 

прийнятні для жителів сільських населених 
пунктів, — наголосив Ігор Рибаков. — Мій 
обов’язок захистити селян, і даний закон 
дозволяє це зробити». 

 Всі законопроекти Ігоря Олександрови-
ча спрямовані на покращення життя людей 
і розвитку України. Саме тому рівень довіри 
людей до свого народного депутата дуже 
високий. Згідно з останніми соціологічни-
ми дослідженнями близько 70% виборців 
Городнянського району задоволені тим, що 
саме Ігор Рибаков обраний депутатом по їх 
округу. Майже 50% опитаних не просто зна-
ють про діяльність народного депутата, а 
назвали конкретні справи, зроблені народ-
ним депутатом, проблеми, які йому вдалося 
вирішити, і ті, над якими він працює зараз. 

Це вперше за багато років, коли так ви-
соко оцінена діяльність народного обранця 
виборцями округу.     

Валентина МИХАЙЛОВА.

Незабаром у Городнянському районі відкриється приймальня 
народного депутата Ігоря Рибакова
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СТАРТУЄ  ВЕСНЯНИЙ  
ПРИЗОВ

Городнянський військовий комісар під-
полковник В.М.Бубенцов видав наказ «Про 
призов громадян на військову службу», згід-
но якого у квітні-травні 2013 року призива-
тимуться на строкову військову службу усі 
юнаки 1995 року народження, яким у період 
призову виповнилося 18 років, а також гро-
мадяни 1988-1994 років народження, у яких 
закінчилась відстрочка від призову і які не 
були призвані раніше.

Призовники повинні прибути на призовну 
дільницю за адресою м.Городня, вул. Чорно-
уса, 40, у час, зазначений у повістках. Хто не 
отримає повісток, повинен з’явитися до вій-
ськкомату 1 квітня 2013 року. При собі слід 
мати документи, які засвідчують особу.

Керівники підприємств, установ, органі-
зацій та навчальних закладів повинні від-
кликати своїх працівників з відряджень для 
забезпечення своєчасного їх прибуття на 
призовну дільницю.

Громадяни, які ухиляються від призову і 
не з’являються за повісткою до військового 
комісаріату, несуть відповідальність згідно із 
законодавством.

В середині травня 1942 року фашистські війська 
захопили Керченський півострів. 11-а німецька 
армія націлилася на Севастополь. На блоковане 

місто її командування кинуло 204 тисячі солдат і офіцерів, 
задіяло 2045 гармат і мінометів, 450 танків, понад 600 
літаків. Захисники міста могли протиставити ворогу 106 
тисяч бійців, 600 гармат і мінометів, 38 танків і 53 літаки.

7 червня, після тривалої авіаційної і артилерійської 
підготовки, за час якої на Севастополь було скинуто понад 
100 тисяч фугасних і запалювальних бомб, випущено 125 
тисяч артилерійських снарядів, ворог розпочав третій 
штурм. У місті були зруйновані майже всі приміщення, 
промислові об’єкти і інше. Німці були впевнені, що 
після такого шквального вогню на позиціях радянських 
військ, та і в самому Севастополі мало хто вцілів. Однак 
фашистів зустрів сильний, добре організований вогонь 
червоноармійців і чорноморців. На всіх ділянках оборони 
розгорнулися жорстокі бої.

Дуже складна ситуація склалася у третьому секторі 
оборони, де знахабнілого ворога утримували чапаєвці. 
За всяку ціну німці намагалися заволодіти Мекензієвими 
висотами,  де понад 200 днів оборону тримав 31-й 
Пугачовський полк, у тому числі і мінометний батальйон 
капітана Симонка. Звідси до міста 16 кілометрів, це були 
ворота виходу на Північну бухту. Прорвавши оборону, ворог 
одержав можливість контролювати постачання захисникам 
міста. Гітлерівці втрачали тисячі своїх солдат, але в бій 
вводили нові  і нові сили. Фашистське командування 
поповнило 11-у армію піхотною дивізією, знятою з 
Харківського фронту. На кожний квадратний метр оборони 
міста німці скинули 1,5 тонни смертоносного металу. 
Захисники міста стояли насмерть. Випустивши останні 
міни, чапаєвці піднімались в рукопашну, але ворога не 
пропускали.

Але фашистам вдалося прорвати оборону в районі 
Інкермана. Тепер чапаєвці опинилися у ворожому кільці. 
Була дана команда залишити оборонні укріплення 
третього сектору і відступити до інкерманськиних висот. 
Батальйон Симонка з боєм відходив на нові позиції. В строю 
залишилося менше половини особового складу батальйону. 
Комбата непокоїло закінчення боєприпасів, що ось-ось 
могло статися. На поновлення розраховувати було марно. 
Симонок з кількома бійцями вийшли на поле, де тільки-що 
тривали бої в пошуках мін. Їм вдалося натрапити на кілька 
ящиків невикористаних боєприпасів.

Несподіванкою сталася поява на передовій командарма 
І.Ю. Петрова. Він об’їжджав оборону на своєму пікапі, як 
і завжди, стоячи в генеральській формі. Звертаючись до 
бійців, Іван Юхимович сказав:

– Потримайтеся, братці, чекаємо на прихід суден для 
евакуації.

Симонок добре розгледів обличчя генерала. Воно було 
спокійним, хоч навколо рвалися снаряди і бомби, свистіли 
кулі. Поява командарма додала комбату надії і впевненості. 
Він згадав евакуацію армії з Одеси. Тоді під командуванням 
І.Ю. Петрова операція пройшла без будь-яких втрат.

Ворог нещадно скидає бомби на Севастополь. Кожний 
новий день штурму стає все більше жорстокішим. Місто 
практично під залізним ковпаком, а передній край оборони 
німці бомблять ще з більшою силою.

«Міста майже немає. Немає більше Севастополя з 
його акаціями і каштанами, чистими тінистими вулицями, 
парками, невеликими світлими будинками і залізними 
балкончиками. Він зруйнований. Але є інший, головний 
Севастополь, місто адмірала Нахімова і матроса Кошки, 
хірурга Пирогова і матроської дочки Даші. Тепер це місто 
моряків і червоноармійців, із яких просто неможливо 
кого-небудь виділити, бо ж вони всі герої», – записав свої 
враження письменник Євгеній Петров, який також загинув 
в останні дні оборони. За таких обставин командування 

прийняло рішення з боями вийти з міста і відходити до 
самої південної частини Кримського півострова – до мису 
Херсонес.

Тепер бої тривали за кожний зруйнований будинок, 
кожну вулицю. Німці погано орієнтувалися в місті і наступали 
по головних вулицях. З руїн їх атакували червоноармійці, 
ворог ніс величезні втрати.

Група бійців з капітаном Симонком зайняла позицію 
на високому горбі біля напівзруйнованого будинку з 
понівеченим бомбами садом. І раптом голос:

– Капітан Симонок?
Він оглянувся і впізнав медсестру Ваделину Тарасову, яку 

в батальйоні звали Валею. Вона напівсиділа-напівлежала.
– Пробираюся теж до мису. От тільки «провідник» 

слабенький, – показала Ваделина на костур, – мало 
допомагає звестися на ноги.

Тепер Симонок побачив, що нога у неї перев’язана.
– Рана в тебе серйозна. Тобі, Валю, треба дістатися якщо 

не до Херсонеса, то хоча б до першого - ліпшого медичного 
пункту. А там, дивись, і на Велику землю потрапиш.

– А ви ж тут як?
– А ми, Валю, тут залишимося. Будемо стояти до 

останнього. Це наш обов’язок, наша клятва. Ти, Валю, 
будеш жити. Повинна жити.

Володимир Полікарпович вийняв з кишені портсигар.
– Подарунок від дружини Ірини рівно рік тому в день 

мого народження. «Люблю. Згадуй, твоя Ірина» – слова на 
портсигарі. Від них завжди щеміло на душі. А тепер я не 
хочу, щоб цей портсигар комусь дістався. Закінчиться війна, 
знайди нагоду і передай у моє рідне село – може, попаде 
дружині чи сину. А більшого з війни не можу нічого передати. 
Хай пробачать мене.

Симонок написав на клаптику адресу, поклав у 
партсигар. Ваделина поклала його в санітарну сумку.

В цей момент за будівлею з’явилися кілька німців. Вони 
йшли бадьоро і розкуто, може, ще й напідпитку. Симонок 
першим схопив автомат і пустив чергу. Бійці підтримали 
його вогнем. Ще кілька фриців знайшли тут свій безславний 
кінець.

– Обшукати, забрати зброю! – дав команду капітан.
На вулицю виїхала вантажівка, Симонок кинувся їй 

назустріч. Машина спинилася, боєць за кермом кинув 
погляд на капітана. На гімнастерці золота Зірка Героя, два 
ордени Леніна, не відмовляти ж в проханні. Бійці допомогли 
Ваделині сісти в машину.

– Хай щастить тобі, Валюша!
Ваделина Тарасова народилася у молдавському містечку 

Григоріопіль. Після закінчення медучилища працювала в 
місцевій лікарні. У перші ж дні війни вона в санітарній частині 
31-го Пугачовського полку. Разом з чапаєвцями пройшла 
бойовий  шлях від Рені до Севастополя. Нагороджена 
орденом Червоної Зірки.

– Разом з такими, як сама, дівчатами виносила з поля 
бою поранених, лікувала, була прачкою і куховаркою, 
готувала ліки з трав, зокрема в Севастополі, де скрутно 
було з медикаментами, а прісну воду по ковтку ділила між 
пораненими, – пригадує Ваделина Павлівна.

Ваделині пощастило дістатися Херсонесу і потрапити 
на борт есмінця «Ташкент», який останнім побував у 
блокованому Севастополі. Він доставив захисникам 
продовольство і зброю, з берега забрав поранених. У морі 
його атакували німецькі літаки, судно отримало пробоїну, 
втратило управління. Та кілька пароплавів підійшли до 
пошкодженого «Ташкента», прийняли поранених і доставили 
до Новоросійська.

Захисників Севастополя ворог притиснув на невеликому 
клаптику землі Херсонеського мису. Надії на евакуацію вже 
немає. Морські судна не підходять, бо і з моря півострів 
блокувався ворогом. Фашисти безперервно бомблять і 
обстрілюють з гармат і мінометів смужку землі 200-300 
метрів шириною і протяжністю 10-11 кілометрів. Втрати в 
людях у багато разів перевищують все, що було до цього. 
Та захисників міста об’єднує мужність, хоробрість і масовий 
героїзм. Вони не мають їжі, питної води, дошкуляють спека 
і сморід від трупів загиблих у штикових боях. Не було 
можливості винести поранених і хоронити загиблих. Не 
роблять цього і німці.

Пліч-о-пліч в бою моряки, піхотинці, артилеристи, навіть 
не обмундировані мешканці міста. Єдиного управління вже 
немає.

Симонок з мінометниками відбиває ворожий наступ. До 
них спускається кілька моряків.

– Чи не Симонок, бува? – звертається один з них з 
комісарськими відзнаками. – Бачу по нагородах, а читав у 
фронтових газетах про подвиги неодноразово.

– Так точно, товаришу комісар! А ви ж хто будете?
– Виходить, що ми земляки, я з Володимирівки, Дмитро 

Прокопович Курико. Напередодні нападу  фашистів на 
Севастополь закінчив Балаклієвську школу морської 
прикордонної охорони. З часу формування 55-го дивізіону 
його комісар.

Володимир і Дмитро міцно обнялися. Вони без слів 
відчували один одного, що отут розділять разом долю 
захисників Батьківщини.

– Мене менше хвилює, що залишусь тут назавжди, – 
сказав Симонок. – Більше те, що не можу втямити, чому так 
сталося? Здається, все робили, щоб не пропустити ворога. 
А виявилося, що, мабуть, не все.

– За всіх обставин  я в полон не здамся, остання куля в 
пістолеті моя, – говорив Курико.

– У мене якщо і кулі не залишиться, я піду на фриців з 
багнетом.

Про цю несподівану зустріч земляків Володимира і 
Дмитра розповів Г.А. Воловик, доцент кафедри металургії 
Дніпропетровського металургійного інституту. При обороні 
Одеси він командував батареєю 55-го спеціального 
дивізіону зенітної артилерії. Він був свідком загибелі в бою 
комісара Дмитра Курики.

М. ЄРМОЛЕНКО.
На знімку: двоє з батальйону В.П. Симонка – В.П. 

ТАРАСОВА, Ф.В. БАЖАН.
Фото 1969 р.

Далі буде.

ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В.П. СИМОНКА

Життя. Подвиг. БезсмертяЖиття. Подвиг. Безсмертя
Продовження (поч. у № 51-52, 

53-54, 57-58, 61-62, 65-66, 89-91, 
107-108, 111-112 за 2012 рік, №7-8, 
13-14)

Піду на фриців з багнетом

19 березня відбулись збори жителів 
громади у Мощенці. У них взяли участь 
голова районної ради Г.Г.Примак, депу-
тат районної ради О.І.Верхуша, заступник 
головного лікаря О.В.Ігнатенко, виконав-
чий директор СВК «Мощенський» В.М.О-
лексієнко та дільничний інспектор міліції С. 
В. Приходько.

Перед громадою за свою роботу звіту-
вав сільський голова С.В.Руденок. Він 
зазначив, що до Мощенської сільської 
ради входять три населені пункти – Мо-
щенка, Сутоки  та Гасичівка, у яких загалом 
проживає 509 громадян, з яких 186 – гро-
мадяни працездатного віку, а 98 – діти до 
18 років. За 2012 рік у громаді померло 12 
чоловік, народилося ж лише 4 немовлят, не 
відбулось жодного весілля. 137 будинків є 
нежилими. Тобто демографічна ситуація 
примушує бажати кращого. 

Однак це не значить, що життя спини-
лось. Запитань у жителів громади виника-
ло багато. Найбільше -- щодо діяльності 
СВК «Мощенського» -- зокрема, щодо 
виплати орендної плати за землю,  пере-
оформлення договорів оренди за новою 
процедурою, виплати коштів за майнові 
паї. Оскільки засідання явно затяглося, 

було вирішено окремо зібрати збори, на 
яких  заслухати звіт керівництва про про-
цеси, що відбуваються у «Мощенському», і 
отримати відповіді на всі запитання.

Багато скарг було висловлено щодо 
роботи магазину підприємця Ю.М.Ткача. 
Точніше, до одного з його продавців – Т.А.
Дегтяр. Кілька років тому це питання вже 
стояло руба і спільними зусиллями про-
давця у 2009 році було звільнено. Однак 
через рік по тому господар знову прийняв 
її на роботу. Обурювались селяни тим, що 
саме цей працівник їх обважує, недодає 
здачі, продає продукти, у яких скінчився 
термін реалізації. Посприяти у вирішенні 
цього питання вони просили і голову рай-
ради, і депутата, і дільничного.

Примушує бажати кращого і торгівель-
не обслуговування жителів Гасичівки. Там 
є магазин, але нема продавця. Хліб заво-
зить раз на тиждень підприємець. Але цьо-
го явно недостатньо – населення потребує 
й інших товарів. Парадоксальним є те, що, 
як сказав сільський голова, місцеві жителі 
( у Гасичівці їх 52, з яких пенсіонерів 28) 
працювати у магазині не хочуть. А коли все 
ж довелось вмовити одну жінку, протягом 
кількох днів до магазину за покупками ніх-

то не прийшов. Напевне, перш, ніж озвучу-
вати проблему, слід самим визначитись, 
чого ж саме ми прагнемо.

Турбувало жителів громади і питання 
переведення їхньої сільської лікарської 
амбулаторії у статус ФАПу. О.В.Ігнатенко 
запевнила їх, що це необхідна процеду-
ра, адже лікарняний заклад, у якому нема 
навіть лікаря-терапевта, не може бути ам-
булаторією. Втім, сказала вона, для самих 
жителів нічого не зміниться – адже всі пра-
цівники залишаться на своїх місцях і ліку-
ватимуть людей, як і раніше. 

На сході також задавалось питан-
ня, чому для жителів сільської місцевості 
виклик «швидкої» є платною послугою, під-
німалась проблема бродячих собак, недо-
статність фінансування місцевої школи та 
необхідність перенесення стовпа електро-
мережі з території шкільного спортивного 
майданчика, підвищення суми самоопо-
даткуванння з  25  до 30 гривень.

В цілому звіт голови було затвердже-
но, роботу сільської ради схвалено. Перед 
селянами виступили Г.Г.Примак та О.І.Вер-
хуша. Вони підтвердили свою готовність 
допомагати громаді у вирішенні будь-яких 
проблемних питань.

С.ТОМАШ.

СХОДИ 
ГРОМАД …І не відбулося жодного весілля
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Городнянські лауреати конкурсу «Майкрософт Україна»
17 січня 2013 року в офісі компанії «Майкрософт Україна» відбулося засідання журі дев’я-

того всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор». Конкурс організовано компанією «Май-
крософт Україна» та проведено за сприяння Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

На дев’ятий всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор» подана рекордна кількість робіт 
— 2586.

Вчителі з Городні Хмеленок Микола Павлович та його дружина Хмеленок Валентина Яків-
на вдруге брали участь у цьому конкурсі.

Микола Павлович знову став лауреатом цього конкурсу, а Валентина Яківна вдруге одер-
жала сертифікат — за свою роботу «Художній дивосвіт Катерини Білокур».

РОЗЛИТИСЯ  ЧИБРИЖУ  НЕ  ДАЛИРОЗЛИТИСЯ  ЧИБРИЖУ  НЕ  ДАЛИ

Конкурс  д итячого  ч итання 
Вже кілька років підряд в Україні проводиться Всеу-

країнський конкурс дитячого читання «Найкращий читач 
України». Цього року в районній бібліотеці за таке звання  
боролися учні 6-7 класів  шкіл району. Це  Оля Мельник, 
Христина Фролова (районна гімназія); Анна Кучерявенко 
(друга міська школа); Дмитро Титенок, Надія Кражай (об-
ласна школа-інтернат); Настя Філон (с.Тупичів); Олег Рекун, 
Катя Пиниця (с.Смичин).

 Юні читачі розповідали про себе і про свої літературні 
уподобання, показали знання та ерудицію у вікторині. Також 
книголюби підготували  й домашнє завдання  – читацький 
щоденник, в якому ділилися своїми враженнями від прочи-
таних книг. Конкурсанти довели, що вони,  хоч  ще зовсім 
молоді, але вже багатогранні і творчі особистості. Журі важ-
ко було обрати  кращих, тому що до фінального конкурсу 
різниця була в 1-2 бали. Все ж таки переможцем  стала гім-
назистка, учениця 6-В класу  Ольга Мельник. Кожен учасник 
конкурсу отримав подарунок завдяки спонсорській допом-
озі приватного підприємця Л.В. Стародубець та магазину 
«Забудовник».

Свято книги подарувало присутнім приємні враження та 
ще  раз довело, що і у наш вік комп’ютеризації книга ша-
нується. Як сказав Максим Рильський: «Книга – найбільш 
складне і велике чудо з усіх чудес, створене людством на 
шляху до щастя».

Л.РОМАНЧУК.
Заступник директора центральної районної системи 

бібліотек.

СЛУЖБА 101 ПОВІДОМЛЯЄ
16 березня 2013 року о 18 годині 20 хвилин  у  Городнянський 

відділ МНС  надійшло повідомлення про пожежу у житловому бу-
динку  в с. Дрозовиці по вул. 1-го Травня, який належить громадян-
ці  1957 року народження, тимчасово непрацюючій.

На місце пожежі  одразу ж виїхало 1-е відділення Городнянської 
державної пожежно-рятувальної частини. Вогнем було пошкодже-
но перекриття на площі 2 кв.м. Проте пожежникам вдалось вряту-
вати житловий будинок та матеріальних цінностей на суму 50 000 
гривень. Причиною пожежі стало порушення правил пожежної 
безпеки при експлуатації печі.

О.ДОВБИШ.
Інспектор Городнянського РВ управління інспекції держ-

техногенної безпеки.  

Щорічно 24 березня в усьому світі від-
значається як День боротьби з туберкульо-
зом. 

Збудник туберкульозу  був відкритий у 
1882 році німецьким вченим Робертом Ко-
хом, тому мікробактерія називається «па-
личкою Коха». Туберкульоз  –  надзвичайно 
підступна інфекційна хвороба, вона вражає 
практично усі органи і системи організму, 
здебільшого локалізується в органах дихан-
ня. 

Туберкульоз – повітряно-крапельна ін-
фекція. Мікробактерії туберкульозу дуже 
стійкі в навколишньому середовищі. Захво-
рювання виникає тоді, коли імунна система 
людини пригнічена: застудні захворювання, 
катари верхніх дихальних шляхів, негігієнічні 
умови життя, погане харчування, зловжи-
вання алкоголем, наркотиками, шкідливі 
звички та стреси.

Для виявлення туберкульозу щороку 
дорослим необхідно  проходити флюоро-
графічне обстеження легенів, а дітям -- про-
водити проби Манту,  профілактичні ще-
плення.

Ранніми проявами туберкульозу є: ка-
шель більше 2-3 тижнів, підвищення темпе-
ратури протягом 7 днів і більше, задишка, 
біль  у грудній клітці, втрата апетиту, постій-

на втома, слабкість, безпричинна втрата 
ваги, підвищення потовиділення, особливо 
вночі, кровохаркання. При появі  навіть од-
ного з перерахованих симптомів потрібно 
негайно звернутися  у поліклініку.

На території Чернігівської області щоріч-
но виявляється близько 800 хворих на ту-
беркульоз. У Городнянському районі за 2012 
рік було виявлено 21 особу з активною фор-
мою туберкульозу. Серед них -- 17 чоловік, 
які є бактереовиділювачами.  У районі   за 
минулий рік зареєстровано 5 випадків реци-
дивів туберкульозу, 8 громадян померло від 
туберкульозу (з них 4 особи працездатного 
віку).  10 хворих вилікувано від цього недугу, 
8 – ще продовжують лікування.

Туберкульоз – хвороба виліковна. Сьо-
годні стали доступними ефективні ліки, які 
сприяють швидкому одужанню і є безко-
штовними для таких пацієнтів.  Але повне 
одужання можливе лише за умови суворого 
дотримання лікування та рекомендацій ліка-
ря. І чим раніше розпочати лікування, тим 
менше залишкових змін залишиться у хво-
рого після перенесеного захворювання.

Л.САНДІЙ.
Районний фтізіатр.
Т.ПАНЧКОВСЬКА.

Голова районного осередку товариства 
Червоного Хреста.

16 березня у Тупичеві відсвяткували «Щедру масляну». 
Підготували та провели свято спільно з церковною грома-
дою працівники сільського будинку культури та підліткового 
клубу «Сучасник».  Відбулося цікаве дійство з піснями, хоро-
водами, гаївками. Були відтворені події кожного дня тижня 
Масляної.

Настоятель Свято – Покровської церкви отець Михайло 
закликав прихожан підготуватися до Великого Посту, пока-
яння та примирення. Дітей і дорослих пригощали апетитни-
ми млинцями, варениками, ароматним чаєм. Після часту-
вання відбулася спортивно-конкурсна програма. Богатирі 
підіймали гирі: перше місце серед дітей виборов Володи-
мир Лещенко, друге – Олександр Овчар, третє –  Денис 
Конадиб, серед дорослих сильнішим виявився Олександр 
Барташ. Найкращий результат у армреслінгу показав Сер-
гій Ситник, другим був Олександр Стародубець, третім – 
Сергій Бобок.  Всі бажаючі демонстрували силу та сприт-
ність  у перетягуванні канату.

Весело та цікаво проходили різноманітні масляничні 
ігри та забави. Кмітливі з задоволенням відгадували загад-
ки. Всі знайшли собі заняття до душі. І хоча зима лякала не-
весняною заметіллю, всім було тепло і радісно .

Л.ШОВКОВА.
Сільський голова с.Тупичів.

На знімках: під час святкування.

16 березня у Тупичеві відсвяткували «Щедру масляну». 
Пі о а а ро е с о с і о з ер о ою ро а

А вареників вистачило на всіх!А вареників вистачило на всіх! Святковий вогник для жінок
 Сонячного весняного дня 8 Березня у Мощенці відбувся 

святковий захід для жінок.  Свято  розпочалось з привітання  
сільського голови С.В. Руденка, звернутого  до всіх жінок 
села і до присутніх у залі. З вітаннями виступили і  ветерани, 
від імені яких до жінок звернувся М.І. Зинькевич.  

У святковому концерті пролунали пісні, вірші, гуморески 
для таких коханих мам, бабусь та всіх жінок.  Свої виступи 
дарували односельцям  аматори Л.Я. Борисовець, Н.М. 
Дайнеко, Н.С.Конопацька, Н.Г. Ступак, Л.М.Дегтяр та інші.

 Свято вдалося на славу. А після концерту на святковому 
столі з`явились різноманітні святкові страви. Столи накрили 
за допомогою спонсорів –  директора Мощенського 
сільського споживчого товариства В.І.Шаповал та 
генерального директора  СВК «Мощенський» Ю.В.Пінчука.

 Л.РУДЕНОК.
с. Мощенка.

«Музична спадщина» Полісся
Оглядова музична програма на тему «Музична спадщи-

на» була організована у сільському клубі с.Полісся  9 берез-
ня. Виступали  вокальні дитячий, юнацький  та фольклорний 
колективи, а також солісти художньої самодіяльності,  учас-
ники гуртка художнього читання. Слід додати, що  Полісян-
ський фольклорний колектив  бере участь в різних культур-
них заходах не тільки  у рідному селі та Городні, а й в інших 
селах району.

24 БЕРЕЗНЯ – ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

Будьте уважні до свого 
здоров‘я

Із рішення п’ятнадцятої сесії районної ради шостого скликання 
від 15 березня 2013 р.

Городнянська районна рада вносить зміни до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад міста та 
сіл Городнянського району, що підлягають відчуженню в 2013 році, який затверджений рішенням районної ради від 20 
грудня 2012 року, доповнивши його наступним змістом:

№ 
п\п

Назва 
об’єкту

Балансова 
вартість

Місцезнаходження 
об’єкту

Балансоутримувач Спосіб відчуження

16. Гараж 12864,00 м. Городня,
вул. Леніна, 12а

Городнянська районна 
рада

аукціон

Г. ПРИМАК.
Голова районної ради.

ТРАДИЦІЇ

Минулої суботи, 16 березня, 
Чибриж раптом розлився й пе-
рекинув свої води через міст по 
вулиці Радянській. Несподівана 
повінь не встигла наробити шко-
ди – комунальники разом з вод-
госпівцями оперативно пони-
зили рівень води. І хоч частину 
міського парку таки затопило, 
будівлям і технічним спорудам 
на берегах вже нічого не загро-
жує. Ситуація ускладнюється 
ще й тим, що більшість шлюзів 
на Чибрижі не регулюються по-
ложенням заставні, як раніше. 
Однак спеціалісти певні, що 
наша річка шкоди місту вже не 
наробить.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: льодяні комірці на деревах нагадують про найбільший рівень води у 

Чибрижі.
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В.ЛАШУК.  В.ЛАШУК.  
с. Лашуки.с. Лашуки.

Семен Фарада бе-
гает коридорами 
и лестницами те-

лерадиоцентра «Останкино» 
и вопит: «Люди! Люди..и…!» 
Смешно? Отнюдь. Я пом-
ню первые свои радиошаги 
в «Юности» – есть в Рос-
сии такая радиостанция, по 
крайней мере в Союзе точно 
была. Так вот, первые шаги от 
кабинета до студии преодолевал минимум за двадцать ми-
нут. Лабиринты-с… Летишь с магнитофонными пленками, 
никого не замечаешь. Эфир – дело святое. Тут не до Алле-
гровой, Пугачевой, Преснякова-старшего, его известного 
спутника Саульского, ни до Ахмадуллиной, ни до Якушевой 
с Кусургашевым, даже модный в те времена Титомир не 
вызывает раздражение, что не могу я остановиться в беге 
и принять новые песенные фонограммы. Может, на миг 
остановлюсь пожать руку Макаревичу. И то…ненастоящий 
он. Красный портвейн в Орехово – Борисово пить – го-
разд. А так? Не моя это музыка. Бегу на третий этаж. Там – 
«Маяк» . Каретникова, Жетвин, Цветов, Каверзнев…Ой, там 
в «Останкино» всех много. Монтирую «кадр» в программу, 
ибо я «захватчик», сиречь, поставщик звукового материа-
ла. Выполнил. Вскочил в кафе, где и Таня Веденеева, моя 
прелесть, и КВН-щик, не хочу даже упоминать, и Лев Озе-
ров и… Лена Салмина с молодым, робким, рыжим парнем 
с умным взглядом.

– Знакомься, Слава. Это – Игорь. Его песни и музыка 
мне нравятся, и я думаю, у тебя, в Украине, его творчество 
не останется незамеченным.

Если Лене кажется,  то это и впрямь достойно внима-
ния. Пресняков, стоящий за мною, саркастически хмыкнул. 
Довелось обжечь его взглядом. Ишь…

– Лады, Лена. Где пишем? Студии-то все по записи 
предварительной, – спрашиваю.

– Так ты ж из Киева со своим магнитофоном прибыл, – 
смеется.

– Тогда проблем нет. Идем в сад. Лю – ди….,– мы хохо-
чем. Веденеева повела плечиком…

Запись  того интервью прошла обычно. Вопрос-ответ. 
В Киеве Игоря голос звучал довольно часто, но вот только 
слушатели «Полевой почты» почему-то всегда в письмах 
просили «Чистые пруды»… Кто на что учился…

Мы не виделись с Игорем несколько лет. Он, конечно, 
заматерел: «Россия», «Глобус», «Бывший подъесаул»… И 
прочее, и прочее. Вы, конечно же, догадались, о ком речь? 
Но имя в «Осколках» называется позже. Мы сидим с Колей 
Козловским, работником Крымского обкома комсомола, у 
меня дома, пьем водку и крымское вино, кушаем - жена моя 
хорошо готовит – слушаем музыку, а я все где-то витаю.

– Что случилось? – спрашивает гость.– Может, я в тя-
гость?

– Нет. Просто сегодня я целый день не могу изловить 
Игоря. У него всего один концерт в Киеве, а мне необхо-
димо  встретиться и поговорить. Есть важные вопросы. А 
так все нормально. Вера тебе уже постелила. Так. Еще один 
звонок…, –  я набираю номер Игоря.

– Слушаю вас, –  вежливый голос внимателен….
Далее мы с Николаем оставили Веру в неведении, при-

ехали в гостиницу «Украина». Мой крымский друг, который 
забронировал номер здесь же, правда, этажом ниже, при-
нес канистру вина, мы долго говорили с Игорем, его братом 
Володей. Но из всего ночного интервью  я запомнил лишь 
категоричное Игорево:

– Был Макаревич, да весь сплыл, – задумался и продол-
жил, – Власти нельзя продаваться. Предаст!– и стукнул по 
столу. – Наливай! Хорошее вино, Коля. А тебе даю до пол-
дня новый наш альбом – «Спасательный  круг». Мы так те-
перь и называемся…

Интервью это много раз пользовалось моими друзьями 
и на телевидении, и на радио. Теперь хранится дома. Дома, 
из которого утром следующего дня улетала моя Вера с Вя-
чеславом – младшим на далекую Кубу. По привычке, даже в 
прощальный вечер,  включил программу «Время».

– Внимание! Только что за кулисами убит Игорь Таль-
ков!..

Что это?...

Державний архів Чернігівської області – одна з найбіль-
ших скарбниць документальних пам‘яток історії України. 
Його було створено у січні 1923 року як Чернігівський гу-
бернський історичний архів, підпорядкований губвиконко-
му. У зв‘язку зі змінами в адміністративно-територіальному 
поділі в серпні 1925 р. він був реорганізований в Чернігівсь-
кий окружний історичний архів, у листопаді 1926 р.– край-
овий, листопаді 1932 р. – обласний історичний архів. А з 
1941р. має назву Державний архів Чернігівської області.

Змінилось і підпорядкування архіву : до 1960 р. він під-
порядковувався місцевим органам Міністерства внутрішніх 
справ УРСР, з 1961- облвиконкому , з 1992 – обласній дер-
жавній адміністрації.

В архіві зосереджені документи з кінця ХVІІІ ст. до те-
перішнього часу, окремі датуються ХУІІ – першою полови-
ною ХVІІІ ст.

Найдавніші документи знаходяться у фонді Чернігівсь-
кого губернського дворянського депутатського зібрання. 
Серед них : універсали гетьманів, печатки Чернігівської 
полкової канцелярії, полку Малоросійського війська та ін.

З дореволюційних фондів найбільший інтерес виклика-
ють фонди Ніжинського грецького магістрату (1723-1870), 
Канцелярії Чернігівського цивільного губернатора, Черні-
гівського губернського правління, Чернігівських у селян-
ських та міських справах присутствій, губернського у зем-
ських та міських справах присутствія та ін.  У них містяться 
відомості про створення Чернігівської та Полтавської гу-
берній, участь Чернігівського ополчення у Вітчизняній війні 
1812 року,  підготовку та проведення селянської революції 
1861 року, про чернігівців , які брали участь у національно- 
визвольній боротьбі балканських народів проти османсько-
го ярма у 1877-1878 роках, економічний та політичний стан 
міст і селищ Чернігівщини ;  унікальні документи з автогра-
фами М.Кутузова, М.Барклая-де-Толлі, М.Глінки, Т.Шевчен-
ка, Л.Глібова, Б.Грінченка тощо.

Велику групу представляють документи про револю-
ційні виступи селян та робітників в період революції 1905-
1907рр. Є відомості про проведення столипінської рефор-
ми.

Зберігаються метричні книги з 1860 по 1933 роки і ще 
багато цікавих документів.

Не менше значення мають і документи періоду радянсь-
кої влади, які відображають її встановлення і соціалістичне 

Игорь

СКАРБНИЦЯ ІСТОРІЇСКАРБНИЦЯ ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВНОМУ ДЕРЖАВНОМУ 

АРХІВУ АРХІВУ 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ ОБЛАСТІ 
90 90 

РОКІВРОКІВ

будівництво на Чернігівщині .
З початком Великої Вітчизняної війни діяльність архів-

них установ області була підпорядкована вимогам воєнного 
часу. 5 липня 1941 року архівні матеріали 121 фондів ( 38820 
справ) Чернігівського облдержархіву були евакуйовані до м. 
Ульяновська. Значна частина документів, які не встигли ви-
везти, була знищена внаслідок сильного бомбардування м. 
Чернігова 23 серпня 1941 року. В місті, окупованому німець-
ко – фашистськими військами , 19 листопада 1941 року від-
ділом освіти міської управи було створено архівне бюро, 
завданням якого була охорона архівів, що уціліли.

У фондах періоду фашистської  окупації зберігаються 
документи міських, районних, сільських управ та старо-
статів, підприємств та організацій, які існували під час оку-
пації. 

23 вересня 1945 року архівні документи з евакуації були 
повернуті облдержархіву.

У фондах Чернігівського підпільного обкому КПУ , Черні-
гівської обласної комісії з історії Великої Вітчизняної війни, 
обласної комісії із розслідування злочинів , скоєних німець-
ко-фашистськими загарбниками, та інших відображені 
участь трудящих у війні, їх героїзм на фронті і в тилу, розміри 
збитків, нанесених окупантами.

Фонди післявоєнного періоду містять економічні харак-
теристики області і районів після визволення від німець-
ко-фашистських загарбників, відомості про відбудову і по-
дальший розвиток народного господарства.

У серпні 1991 року на зберігання до Державного архіву 
Чернігівської області було передано 400 тис. справ архіву 
Чернігівського обкому Компартії України. У 1992 році з 
архіву Управління Служби безпеки України прийнято понад 
41 тис. фільтраційних справ на громадян, які примусово 
вивозились до Німеччини в період німецько-фашистської 
окупації області.

У фондах архіву зберігаються документи, пов‘язані з 
перебуванням і діяльністю на Чернігівщині  державного, 
партійного і військового діяча Ю.М.Коцюбинського, радян-
ського військового діяча  М.Г.Кропив‘янського, чувашсько-
го письменника М.Сеспеля, діяча революційного руху О.Д. 
Стасової, письменника О.Десняка, композитора Д.Б.Каба-
левського, письменника-літературознавця І.Андроникова 
та багато інших.

В архіві зберігаються більше 100 фондів особового ха-
рактеру, серед яких є фонд нашого земляка , журналіста – 
краєзнавця Дудка І.П., фото-  і фонодокументи. 

Протягом 90 років існування діяльність Державного 
архіву Чернігівської області пов‘язана зі збиранням, збе-
реженням та використанням документів, кожен з яких має 
свою неповторність та оригінальність і яких на сьогодні 
налічується мільйони справ у тисячах фондах.

Кваліфіковану допомогу дослідникам та відвідувачам 
надають досвідчені працівники архіву.

Л.ДЕМЯНЦЕВА.
Начальник архівного відділу райдержадміністрації.

Не допускайте подання недостовірних даних
Сучасні технології дають можливість проводити регулярну звірку 

даних, поданих безробітними та роботодавцями до центру зайнятості, 
до податкової  інспекції, до Пенсійного фонду. Про це попереджають-
ся як роботодавці, так і безробітні спеціалістами центру зайнятості. 
За результатами звірки в поточному році відслідковується негативна 
тенденція до подання недостовірних даних. За це передбачена від-

повідальність. Якщо людина, яка перебуває на обліку в центрі зайнятості, приховала 
факт працевлаштування, (навіть на декілька днів), то вона повертає отриману допо-
могу по безробіттю. Якщо роботодавець завищив суму середньої заробітної плати в 
довідці про доходи безробітного, то зайво виплачена безробітному сума повертається 
до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на ви-
падок безробіття за рахунок роботодавця. Трапляються випадки, коли є розбіжності 
між даними, які надаються до ПФУ, та відповідними даними, поданими до центру зай-
нятості, а саме в розмірі доходів та датах прийняття та звільнення працівників, що теж 
призводить до повернення коштів. Будьте уважні! 

 Не допускайте подання недостовірних даних, за які доводиться відповідати.
Адміністрація центру зайнятості.

17 лютого у приміщенні  другої міської школи 
відбувся  турнір з міні-футболу на золотий кубок  
міського голови Городні. Його  відкрив  А.І.Богдан:

-- Дуже приємно вже третій рік поспіль  бачити 
юних спортсменів, які  горять  запалом, та жваву,  
азартну, старанну  гру. Добре також, що  кількість 
учасників  збільшилася,   і до  участі в змаганнях 
приєдналась команда з Тупичева.  Мріємо, щоб 
більше дітей  Городнянщини займалося спортом, 
адже спорт, особливо дитячий,  – це здоров`я,  
впевненість у собі,  перші кроки  до гарного 
майбутнього.

Шість команд юних спортсменів 2003-2004 
років народження представляли  Городнянську 
районну гімназію (тренери Андрій Торін та 
Світлана Шевцова), міську школу №2 (тренер 
Артем Лукашенко), ДЮСШ (тренери Олександр 
Рода, Сергій Карасько, Олександр Стряпко) та 
Тупичівську школу (тренер Євгеній Шабота). 

Суддями на турнірі були Сергій Карасько, 
Олександр Рода та Олександр Стряпко. Кращими 
гравцями  визнані  нападник Євген Юрченко, 
захисник Максим Коровин,  воротар Іван Редюк,  гравець  
Іван Канадиб,  бомбардир Артем Бойко, який забив  на  цих 
змаганнях  аж 10 голів.  

Третє місце у змаганнях посіли новачки – шкільна 
команда з Тупичева,  друге – команда гімназії, а першими 
стали господарі спортивного залу – команда міської школи 
№2. Золотий кубок за перше місце, грамоти та медалі 
переможців вручила організатор турніру, депутат міської 

ради Тетяна Чепурна. Юні спортсмени отримали  також  
футболки  та  канцелярські набори від  районного осередку 
Партії Регіонів.  

А.НЕМИРОВА.
На знімку: переможці турніру з міні-футболу –  

команда міської школи №2  разом з тренером Артемом  
Лукашенком та депутатом міської ради  Тетяною 
Чепурною.

Надзвичайно цікавим та інтригуючим 
виявився фінальний турнір із зимового міні-
футболу, який тривав майже два місяці на 
відкритих майданчиках району. Масовості 
цього заходу сприяло поєднання фінальних 
ігор турніру із святкуванням «Широкої 
масляної» на міському стадіоні. До чільної 
шістки команд фіналу потрапили міські 
колективи: «Енергія», «Пушки», «Ветеран», 
«Юність» та дві сільські команди Тупичева 
і Куликівки. На першому етапі команди, 
розділені на дві підгрупи, розіграли по дві 
путівки до фіналу. В підсумку, в зустрічі 
за третє місце зустрілися «Ветеран» та 
Куликівка. Більш досвідчені гравці «Ветерану» 

довели свою перевагу, перемігши з рахунком 
1:0. Найцікавішим був фінальний матч між 
«Енергією» та «Юністю». Основний час цієї 
зустрічі закінчився з нічийним результатом 
1:1, тому довелося пробивати післяматчеві 
пенальті, в яких точнішими були футболісти 
«Енергії». Урочисто пройшло і нагородження 
переможця та призерів змагань. Команди 
піднімалися на змонтовану сцену під звуки 
музики на спортивну тематику, де їм вручалися 
грамоти, медалі та кубки. Численні глядачі 
привітали спортсменів оплесками. Змагання 
були організовані райрадою спортивного 
товариства «Колос» та відділом у справах 
молоді та спорту райдержадміністрації.

і і ї і ї

Золотий кубок  з міні-футболу Золотий кубок  з міні-футболу  

ФУТБОЛ Турнір фінішував

СПОРТ
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Продам магазин у Щорсі, вул.Залізнична, 23-А (у примі-
щенні, де знаходиться автомагазин). Т.(096)7370291.

Продам цеглу, плити перекриття, панельні плити. 
Тел.: (066)3561888, (097)7456145.

Продам автомобіль «Нива» у гарному стані. 
Тел. (097)8759006.

Продам «ВАЗ-2106» у гарному стані.
Тел. (063)7807322.

Продам трактор «Т-25», плуг, сівалку, обприскувач, 
косарку роторну, косарку сегментну. Т. (097)8094038.

Продам японські скутери б/в без пробігу по Україні та нові 
«Альфа», «Дельта», «Актив». Великий вибір. Тел. (067)3787277.

Колектив райдержадміністрації висловлює глибоке 
співчуття техпрацівниці Головач Т.Ф. з приводу тяжкої втра-
ти – смерті матері. 

24 березня – півроку світлої пам’яті
люблячого чоловіка, батька, 

свекра, турботливого дідуся
МАЛЬЦЕВА Олега Івановича

25.06.1946 р. – 24.09.2012 р.
Мы не знаем, что бы с миром стало,
Если б в мире не было тебя.
Все, чем прекрасен этот мир –
Все то в тебе таилось.
Но с сердцем, наш родной ты 

человек, твоим,
Ничто на свете не сравнится.
Спасибо за чудесную улыбку,
За нежный взгляд, за рук твоих тепло,
За то, что нам с тобой было всегда уютно,
За то, что нам всегда с тобой было светло.

Сумуюча твоя сім‘я. 

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

осталось…
МАЛЯРЕНКО Олександр 

Григорович
19.04.1941 р. – 14.02.2013 р.

Пройдет зима, наступит весна,
Расцветут тополя и березы,
Только с нами не будет тебя,
И не высохнут горькие слезы.
Сердце все не верит в горькую 

утрату,
Будто ты не умер, а ушел куда-то.

Сумуючі: дружина, доньки, 
онуки.

23 березня – річниця світлої пам’яті 
ГАВКО Олени Кирилівни

24.07.1921 р. – 23.03.2012 р.
Сердце погасло, словно зарница,
Боль не приглушат года.
Образ твой будет вечно храниться
В памяти моей всегда.
Пам’ятаю. Люблю.

Сумуючий син.

Ты был для нас пример для подражания,
Мы и сейчас живем, сверяясь по тебе,
К тебе, Отец, приходим на свидания,
Советоваться в счастье и беде.

Год назад, 25 марта, 
перестало биться сердце нашего 

любимого, единственного, самого 
родного человека – отца, мужа, 

дедушки
КИСЛОГО Федора Петровича
28.04.1938 г. – 25.03.2012 г.

Нет слов, чтобы описать нашу 
скорбь.

Нет такой силы, которая могла 
бы удержать боль. Без тебя опустело 
все: и дом, и земля. В душе остались 
только воспоминания. Ты научил нас 
жить, дружить, любить, прощать…
Мы отдали бы кусочек сердца своего, 

лишь вновь забилось бы твое.
Прости, что не смогли тебя уберечь.
Пусть земля тебе будет пухом,
А душе – царствие небесное.

Вечно скорбящие: жена, дети, внуки.

26 березня – 5 років світлої 
пам’яті

НОВИКОВА Сергія Анатолійовича
02.07.1962 р. – 26.03.2008 р.

Как жестока судьба, что тебя отняла,
А нас оставила страдать
И каждый день слезами умываться,
И о тебе, Сережа, вспоминать.
Рано ты ушел от нас, не простившись,
И радость, и счастье унес ты с собой.
Прости, если сможешь, любимый 

наш, родной.
Вічно сумуючі: мати, дружина і діти.

24 березня – рік світлої пам’яті 
ПІКУЛЕВОЇ (Цимбаліст) 

Євгенії Іванівни
19.08.1928 р. – 24.03.2012 р.

Как много твоего осталось с нами,
Как много нашего ушло с тобой.
Тебя мы будем помнить и любить.

Син Анатолій, невістка Оля, 
онуки Альона, Сніжана зі своїми 

сім’ями. 

23 березня – рік світлої пам’яті 
люблячого батька, чоловіка

ІТЧЕНКА 
Олександра Григоровича

24.02.1967 р. – 23.03.2012 р.
Пройдет зима и будет весна,
Расцветут тополя и березы.
Только с нами не будет тебя
И не высохнут горькие слезы.

Сумуючі: дружина, син. 

Минуло 2 роки і 6 місяців, як не стало 
нашого синочка, чоловіка, батька, 

брата 
РОДИНЧЕНКА  

Валентина Валентиновича.
24 березня йому б виповнилося 

40 років.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Невозможно в смерть твою 

поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Сумуючі рідні.

Ті, хто забув – згадайте,
Хто пам’ятає – пом‘яніть.

28 березня – 40 днів, як пішов 
з життя наш люблячий чоловік, 

тато, дідусь, прадідусь 
КОЗЕЛ Петро Андрійович

07.11.1925 р. – 17.02.2013 р.
Життя не вічне, але й досі не 

віриться в той страшний ніби сон, коли 
проводжали в останню путь, що не 
почуємо більше його дотепних жартів, 
мудрих порад. Затихла, спорожніла 
без нього оселя.

Царство небесне та вічний спокій 
його душі.

Сумуючі рідні.

ПРОДАЮТЬСЯ:

– 3-кімнатна квартира в дев’ятиповерховому будинку. 
Тел. 096-6355399.

— 2-кімнатна квартира у приватному секторі. Є сарай, 
гараж, палісадник. Тел. 098-5635979.

– 1-кімнатна квартира по вул. Чумака, 5/30, 5-й по-
верх, площа 37 м.кв., ціна – 11000 у.од. Тел.: 2-10-29, 093-
4615101.

– будинок в с. Тупичів по вул. Чернігівській, 14/2. Тел.: 
097-3576705, 2-52-25.

– будинок у центрі с. Хотівля. Тел. 067-5272282.
– будинок, 80 кв.м. Є газ, вода, госпбудівлі. Тел.: 097-

6102527, 098-6427706.
– будинок, 80 кв.м. Є вода, газ, госпбудівлі. Тел. 2-18-

17.
– дача в с. Бутівка. Тел.: 097-6224522, 063-4944587.
– півбудинку по вул. Леніна, 151. Тел. 2-47-20.
– склад, навіс. Тел. 063-7102377.
– недобудований будинок в м. Городні (піноблок, об-

кладений цеглою), 20 соток землі. Тел. 063-4777860.
– частина будинку по вул. 1 Травня, 53/1. Є літня кухня, 

госпбудівлі, погріб, газ, колодязь у дворі Тел. 098-7439691.
– приватизована ділянка 0,9 га. Тел.: 093-7503092, 

098-0593573.
– жеребець гнідий, робочий, віком 13 років. Тел. 097-

8420894.
– робочий кінь віком 10 років. Тел.: 3-93-94, 096-

0623542.
– козел віком 2 роки. Ціна договірна. Звертатися: м. Го-

родня, II пров. Калініна, 11. Тел. 2-11-34 з 7.00 до 11.00 год.
– корова в с. Дібрівне. Тел. 098-9148001.
– трактор ЮМЗ-6. Тел. 096-1797971.
– трактор МТЗ-80. Тел. 067-6495968. 
– трактор МТЗ-80, плуги, культиватор КПЖ навіс-

ний, пружинний, відвал снігозбиральний, поворотний. 
Тел. 098-5244112.

– двигун ВАЗ-2105, коробка колишнього вжитку. Тел.: 
093-7503092, 098-0593573.

– дитяча коляска (зима-літо) колишнього вжитку і за-
хист для ліжечка. Тел.: 093-4194319.

– коляска, ходунки. Тел. 093-5451209.
– дрібна картопля, віз на дерев‘яному ходу, плуг 

кінний, пральна машина, стіл, ліжко дерев‘яне полу-
торне. Тел. 2-58-63.

– сіно в тюках. Можлива доставка. Тел. 097-7504096.

КУПЛЮ:

– корів, коней. Дорого. Перевезення. Тел.: 2-33-62, 
096-3403112.

– картоплю велику і насіннєву. Тел. 098-4807087.
– картоплю. Тел. 096-9818555.

ЗДАМ:

– будинок з можливістю подальшого викупу. Тел.: 097-
7742557, 050-1590535.

ОБМІНЯЮ:

– 3-кімнатну квартиру по вул. Перемоги (5 поверх) на 
будинок. Тел.: 2-58-83, 098-8421593. 

Загублений диплом про вищу освіту Ніжинського дер-
жавного педагогічного інституту, виданий на ім’я БОДЬО 
Віталія Миколайовича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Управління праці та соціального захисту населення 
Городнянської райдержадміністрації 

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад дер-
жавних службовців:

– головного спеціаліста з питань обслуговування потер-
пілих внаслідок аварії на ЧАЕС (на період соціальної відпустки 
основного працівника);

– державного соціального інспектора.
Вимоги до учасників конкурсу: освіта повна вища юридична 

або економічна, стаж роботи на державній службі не менше 2-х 
років, досконале володіння українською мовою, вміння працювати 
на  комп’ютері. 

Подаються документи: заява, особова картка ф. П-2ДС, дві 
фотокартки 4х6 см, копія паспорта, документи про освіту, декла-
рація про доходи за 2012 рік.

Термін прийому документів – протягом 30 календарних днів з 
дня оголошення конкурсу. 

За додатковою інформацією щодо основних функціональних 
обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатися за адресою: 
м. Городня, вул. Леніна, 11. Тел. 2-15-03.

Могильні огорожі
ПАМ‘ЯТНИКИ

Професійно, якісно, акуратно.
Все для поховання від 950 грн.

ФОП Мокрій
Адреса: вул. 1 Травня, 50, тел. 2-60-
41, 097-1490663; вул. Волковича, 
39, тел. 2-18-55, 067-9573016.

ВІЧНА 
ПАМ’ЯТЬ

Городнянська міська рада 
оголошує конкурс з питання оренди комунального 

майна Городнянської міської ради:
нежитлове приміщення за адресою: м. Городня, вул. Леніна, 

15, загальною площею 25 кв.м.
Балансоутримувачем даного приміщення є Городнянське ви-

робниче управління житлово-комунального господарства. 
На розгляд конкурсної комісії подаються такі матеріали:
– заява про участь у конкурсі;
– проект договору оренди відповідно до умов конкурсу.
Для юридичних осіб:
– документи, що посвідчують повноваження представника 

юридичної особи;
– копії установчих документів;
– відомості про фінансове становище (платоспроможність) 

учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської за-
боргованості.

Для фізичних осіб:
– копія документу, що посвідчує особу учасника конкурсу або 

належним чином оформлену довіреність, видану представнику 
фізичної особи;

– свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта під-
приємницької діяльності для ФОП;

– декларацію про доходи.
Конкурсні пропозиції надаються в окремому конверті з напи-

сом «На конкурс».
Конкурс відбудеться 23 квітня 2013 року о 15.00 год.
Заяви приймаються за адресою: м. Городня, вул. Леніна, 13. 
Кінцевий термін прийняття заяв – 18 квітня 2013 року. 
За додатковою інформацією звертатися по тел.: 2-15-73, 

2-13-26. 
А. БОГДАН

Міський голова.

Державна податкова інспекція у Городнянському 
районі 

оголошує конкурс на заміщення вакантної поса-
ди: головного державного податкового ревізора – 
інспектора з питань погашення податкового боргу;

У конкурсі можуть взяти участь громадяни України, 
які мають повну вищу освіту відповідного професійного 
спрямування (фінансово-економічна або юридична), за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, 
вільно володіють державною мовою, чинним законодав-
ством, нормативними актами, що регулюють діяльність 
органів Державної податкової служби України.

Подаються документи: заява, заповнена особова 
картка (форма П-2 ДС), дві фотокартки (4 х 6), копії доку-
ментів про освіту, декларація про майно, доходи витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік, медична 
довідка про стан здоров’я (форма 133-о), копія паспорта, 
копія військового квитка.

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

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

Пропонує вибір побутової техні-
ки та найкращі ціни в місті на пральні 
машини «Indesit», морозильні камери 
«Swizer».

Розстрочка без переплат на будь-
який товар.

Друк фото – 1 грн.
Фото на чашку – 50 грн.
Тел.: 2-48-96, 093-8711162.

Пропонує вибір побутової техні

Магазин «Наталі» Магазин «Наталі» 
(критий ринок)(критий ринок)

Продам дерев`яний будинок у Щорсі (центр), вул.Червоноармійська з усіма 
зручностями. Є сарай, гараж, зем.ділянка. Ціна договірна. Т.(097)3706972.

         www.price.ua
ДОСТАВКА ШИН І ДИСКІВ 

(на усі види авто і сільгосптехніки)
Здійснюється по Чернігову і Чернігівсь-
кій області. Усі умови доставки ви мо-
жете уточнити у наших менеджерів за 
телефоном служби прийому замовлень:

(044)3606922, (068)0702689, (063)3913936.
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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.

Тел.: 2-21-79, 067-3574593, 097-1442590.

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

Тел.:  098-9842336, 067-8452878. 

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ, СВИНЕЙ.КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ, СВИНЕЙ.
Доріз цілодобово. Тел. 098-9331055.

Окна металлопластиковые.
Двери входные, межкомнатные.
Металлопрофиль (на забор, кровельный).
Сайдинг
Установка: дверей, окон, заборов (всех цветов).

Адрес: ул. Артёма, 56. Тел. 067-4455696, 
093-4194282, 2-55-59. 

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

Доріз цілодобово. Перевезення.  
Тел.: 098-9719442,  097-6121023.

Продається порошок для вигрібних ям,
 туалетів. Тел. 050-3426999, 063-7980085. 

Купуємо дорого телят, корів, свиней. 
Доріз цілодобово.  

Тел.: 096-1027022, 096-4294006.

Число  23 24 25 26 27

Температура:
вдень  -9  -9 -8 -6 -5
вночі  -10 -11 -11 -10 -12

Напрям вітру Пн-с Пн Пн Пн Пн

Опади

Розпродаж!
Тракторів від 12 до 80 к.с.

Сінтай, Джинма, Дон-Фенг, 
Феншоу.

Знижка до 2000 грн.
Доставка по області 

безкоштовно.
Саджалки, плуги, 

культиватори, сівалки і т.д.
Мотоблоки від 4 до 12,5 к.с. 

Власне виробництво
металочерепиці 
та профнастилу

(різні кольори та розміри)
Труба квадратна: 20х20, 
40х20, 40х40, 50х50, 60х40
Ціни найнижчі по області!
Доставка по області.

м.Чернігів, вул. Жабинського, 13.
Тел.: (0462) 67-22-22, 
063-5346200, 050-2931223.

Магазин «Сільгосптехніка»
ТОВ ВТП «Облагропостач»

с. В.Мурвійка, вул. Вокзальна, 9, 
Куликівського району 
Чернігівської області.

Тел.:097-9660622, 063-3757710. 

Постійно закуповуємо телят, корів, сви-Постійно закуповуємо телят, корів, сви-
ней, коней, биків.ней, коней, биків. Доріз цілодобово. Тел.  Доріз цілодобово. Тел. 
068-3752462 (Київстар), 093-5930439 (Лайф).068-3752462 (Київстар), 093-5930439 (Лайф).

Покупаем металлолом от 300 кг в Покупаем металлолом от 300 кг в 
любом количестве. Доставка. Резка. любом количестве. Доставка. Резка. 
Тел. 097-8571983.Тел. 097-8571983.

Лицензия АГ № 578773.

Хромовые – 220 грн.,
Фетровые – 300 грн.,
Яловые – 110 грн.,
Бурки – 400 грн.,

КУПЛЮ новые военные сапоги КУПЛЮ новые военные сапоги 
Летные – 200 грн.

Тел.: 067-9756145, 
095-2171487.

Милого, рідненького, найдорожчого в світі іменинни-
ка Олексія Євгенійовича ГУБСЬКОГО 
щиро, з любов’ю та найкращими по-
бажаннями вітають сестри та  брат з 
сім’ями. 

В цю чудову пору, у весняну днину,
Коли дарує сонце золото прикрас,
Ти прийми, рідненький, привітання  

  щирі
Від усіх, хто любить тебе повсякчас. 
Нехай життя твоє квітує рясно 
  й пишно,
Здоров’я і достаток нехай поруч  

  йдуть,
В оселі буде тепло і затишно.
Зі святом! Завжди щасливим будь!

22 березня відсвяткувала свій 90-річний ювілей Ма-
трона Михайлівна КОВАЛЬЧУК з с. Великий Листвен.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Усі найкращі, що розквітли квіти,
Ми Вам даруємо у Ваш святковий день.

З повагою: сім‘я Березинців.

22 березня виповнилося 90 років нашій  дорогій мамі, 
бабусі та прабабусі Матроні Михайлівні КОВАЛЬЧУК з 
с.Великий Листвен.

Ось 90 вже накувала
Тобі зозуля, мила мамо!
І ми всі дякуєм тобі
За твої руки золоті,
За серце, сповнене тривоги,
Прокладені синів дороги,
І за любов, що віддала
Онукам й дітям ти сповна!
Бажаєм, мамочко, тобі,
Щоб квітли весни золоті,
Щоб Бог здоров’я дарував
І сонцем кожен день стрічав!

З любов’ю: дочки, зяті, онуки і правнуки.

24 березня святкуватиме своє 55-річчя люба матуся, 
лагідна, турботлива бабуся Галина Михайлівна АТРОШЕН-
КО.

Будь така, наче цвіт на калині –
Чиста, ніжна, завжди чарівна,
Хай у твоєму житті завтра й нині,
Вічно квітне весела весна.
Щастя й долі тобі ми бажаємо,
Більше радісних митей в житті,
І найкраще, що в серці маємо,
Ніжно й щиро даруєм тобі.

З любов’ю: донька, зять, онучок Ігорьок. 

22 березня відсвяткувала свій день народження наша 
дорога матуся  Віра Олексіївна КЕНЯ з с. Дібрівне.

Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть.
Земной поклон тебе, родная, мама,
За то, что ты на белом свете есть.
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной,
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут 

властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

Сім‘я. 

22 березня відсвяткувала свій 
90-річний ювілей наша люба дру-
жина, матуся, бабуся, прабабуся 
Марія Григорівна ПОДКУР. 

Від щирого серця вітаємо її з 
цією датою!

Бажаємо міцного здоров’я і 
довголіття!

У тебя день рождения
И большой юбилей,
Так прими поздравления
От  родимых детей.
Любим, ценим и верим:
Сила духа – крепка,
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!

З любов’ю: чоловік, діти, онуки, правнуки.

20 березня  відсвяткував свій 
60-річний ювілей наш дорогий син, 
чоловік, батько і дідусь Костянтин 
Іванович ТУПИК. Щиро вітаємо і ба-
жаємо:

Желаем долгих лет в расцвете сил
И чтоб всегда чего-нибудь хотелось.
О чем мечталось, чтоб сбывалось,
И чтобы все на свете удавалось.
Желаем, чтоб везде ты успевал,
И чтобы никогда не уставал.
Чтоб люди близкие тебя любили,
И судаки, и щуки чтоб ловились.
Чтоб жизнь твоя счастливою была,
И мы с тобою вместе навсегда.

З любов’ю: мати, дружина, доньки та онуки.

26 березня святкуватиме свій день 
народження Андрій Володимирович 
СЕМЕНЯКО.

Пожелать хотим здоровья,
Счастья, радости, тепла,
Чтоб улыбка неизменно
На твоем лице была,
Чтоб сбылись твои мечтанья,
Человек наш дорогой, 
Чтоб все беды и печали
Обходили стороной.
Чтоб на жизненной дороге

Никаких преград не знать
И счастливые рассветы
Сотню лет еще встречать!

З найкращими побажаннями: батько та сестри.

Цими весняними днями святкуватиме свій ювілейний 
день народження  чарівна жінка, дорога наша кума і хре-
щена Людмила Костянтинівна ГОРОВА.

У день ювілейний, в цей радісний 
час

Прийміть найщиріші вітання від 
нас.

Бажаєм здоров‘я, добра, дов-
голіття,

Хай вистачить щастя на ціле 
століття

Хай крізь буде лад – на роботі, в 
сім‘ї.

І радість на серці, і хліб на столі.
З любов‘ю: куми, хрещеник 

Антон.

20 березня відсвяткував свій 55-річ-
ний ювілей наш дорогий тато, свекор, 
дідусь Федір Миколайович НАМИСЬ.

Ведь возраст этот опыт лишь приносит,
И вас ничуть  не старит он.
55 – для Вас еще не осень,
А только бархатный сезон.

З повагою і любов’ю: син Ігор, 
невістка Наталія та онуки Анастасія, 

Данило.

Найширший вибір будівельно-господарчих товарів, Найширший вибір будівельно-господарчих товарів, 
кращі ціни в місті. кращі ціни в місті. 

Ви плануєте будівництво Ви плануєте будівництво 
або ремонт житла?або ремонт житла?

Завітайте в магазин Завітайте в магазин 

« В А Ш  Д І М »« В А Ш  Д І М »

м. Городня, вул. Чорноуса, 24. 
Тел. 2-19-05, 097-1959621, 050-

6448772, 093-1189939.

Консультації. Консультації. 
Кредит. Кредит. 

Доставка.Доставка.

Р е м о н тР е м о н т 
паливної апаратури 

до дизельних двигунів.
Звертатися за адресою: 
м. Городня, вул. Волковича, 

39. Тел.: 097-4124708, 2-47-24. 

Буріння свердловин. 
Швидко. Якісно. 

Тел. 067-5984852.

Здаємо в оренду дві ізольо-
вані кімнати під офіс чи магазин 
по вул. Леніна, 14. Орендна плата 
за домовленістю. Тел.: 2-15-50, 
067-2429728.


