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Шановні жителі Городнянщини!
Дні Святої Трійці належать до найважливіших християнських 

свят, які особливо шанують віруючі люди. У дні Зелених Свят право-
славні християни переживають особливе піднесення і радість. У цей 
день Святий Дух зійшов на апостолів і надихнув їх нести у світ силу 
Христової істини.

Нехай Господь дарує нам сили, здоров’я, щастя, мир і злагоду в 
сім’ях, наснагу на добрі справи.

Веселих вам і радісних свят.
М. СИЛЕНКО.          Г.ПРИМАК.
В.о. голови райдержадміністрації.      Голова районної ради. 

Шановні громадяни Городнянщини!
Вітаємо вас з Днем Конституції України!

Основний Закон України став дієвою основою розбудови неза-
лежної демократичної держави. 

Всі ми прагнемо, щоб задекларовані права стали реальністю, і 
наші громадяни почували себе захищеними і впевнено дивились у 
майбутнє.

Нам усім потрібні час, віра і напружена праця, щоб конститу-
ційні засади увійшли в наше життя конкретними і зрілими змінами. 
Пам’ятаймо: Україна починається з кожного з нас.

У цей святковий день бажаємо всім міцного здоров’я, творчого 
натхнення, добробуту і затишку. 

М. СИЛЕНКО.       Г.ПРИМАК.
В.о. голови райдержадмі ністрації.  Голова районної  ради.

Шановні державні службовці!
Від щирого серця вітаємо вас із Днем державної служби 

України!
Враховуючи засади національних традицій і особливостей, дер-

жавна служба на сьогодні є цілком розвиненою державною інсти-
туцією, без якої неможливий поступальний соціально-економічний 
розвиток України.

Сумлінно виконуючи свої обов’язки, керуючись принципами 
патріотизму, професіоналізму і порядності, ви віддано служите на-
роду України, сприяєте ефективному функціонуванню державного 
механізму.

Зичимо вам, шановні колеги, енергійної, плідної, творчої праці, 
самовідданої та результативної. Адже громадський авторитет дер-
жавної служби України повинен базуватися на визнанні фаховості і 
прозорості. 

Щастя, міцного здоров’я душевної рівноваги і комфорту, здійс-
нення усіх мрій!

М. СИЛЕНКО.       Г.ПРИМАК.
В.о. голови райдержадмі ністрації.   Голова районної ради. 

28 ЧЕРВНЯ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ   
   УКРАЇНИ

23 ЧЕРВНЯ — ДЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ   
   СЛУЖБИ

На знімку: обеліск загиблим односельцям у Великій Вітчизняній війні на пагорбі слави у 
Кусіях.

На обеліску викарбовано  84 імена жителів села, що не повернулися з війни. Першим у 
списку – Герой Радянського Союзу В.П.Симонок. Матеріал про нього – «Недоспівана мрія»  
останній у циклі «Життя. Подвиг. Безсмертя.»  читайте на 3-й сторінці.

Під час  Великої Вітчизняної війни 8 тисяч 425  жителів Городні та району загинули в бо-
ротьбі проти німецько-фашистських військ. Сімом з них присвоєне звання Героя Радянсь-
кого Союзу. Два Герої родом з Кусіїв. Вічна слава і пам'ять захисникам Вітчизни!

Число  22 23 24 25 26

Температура:
вдень  +29 +28 +28 +29 +24
вночі  +16 +15 +15 +16 +19

Напрям вітру Пн-з Пн-з Пд-с Пд-с    Пд-с

Опади

СЬОГОДНІ – ДЕНЬ СКОРБОТИ І ВШАНУВАННЯ ЖЕРТВ  
   ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Повідомлення
25 червня 2013 року з 10 години на території Мощенсь-

кої сільської ради особистий прийом громадян проводитиме 
прокурор району РОЗИНКА Сергій Олександрович.

«Новини Городнянщини»  хочуть і  надалі бути з Вами. 
Поспішіть передплатити газету на ІІ  півріччя — залишилось всього 5 
днів.  Ціна така ж, як і  раніше.

Редакція газети.

У наступну суботу 29 червня побли-
зу с. Сеньківки біля Монументу друж-
би відбудеться традиційний молодіж-
ний фестиваль слов'янських народів. 
Початок урочистостей — о 11 год.

Позавчора відбулось пленарне засідання шістнадцятої сесії район-
ної ради шостого скликання. Депутати хвилиною мовчання вшанували 
пам'ять недавно померлих В.Д. Мельника, колишнього голови район-
ної ради і О.С. Феськовця — Героя Соціалістичної Праці, колишнього 
механізатора колгоспу імені Фрунзе.

Сесія розглянула 27 питань. Серед них — звіт про виконання Про-
грами соціального і економічного розвитку району за 5 місяців 2013 
року та прогноз її виконання за І півріччя. Прийнято рішення про утво-
рення комунального закладу «Городнянський районний Центр первин-
ної медико-санітарної допомоги» та затверджено його статут.

У роботі сесії взяв участь заступник голови облдержадміністрації 
О.М. Шанойло.

(Детальніше про роботу сесії у наступному номері).

Сесія районної ради



 2     Новини Городнянщини   22 ЧЕРВНЯ 2013 РОКУ

Сьогодні в Україні все гостріше стає питання вторинно-
го використання, переробки й знешкодження побутових та 
промислових відходів. Адже не вирішувалася роками про-
блема, коли переповнені звалища й полігони вивели з ви-
користання величезні площі землі, отруювали водойми та 
повітря. Актуальною ця проблема є сьогодні не тільки для 
мегаполісів — великих міст, де не вистачає сміттєперероб-
них заводів, а загострюється і в містечках, селах, селищах, 
де, як гриби після дощу, стихійно виростають «гори» зі сміт-
тя, яке розносить вітер, дикі тварини і куди, зрештою, не-
обмежений доступ дітей. Без реагування на цю ситуацію, 
«своя» біда кожного населеного пункту може перерости в 
національну екологічну катастрофу.

Про екологічні на всьому пострадянському просторі 
проблеми чуємо з кожним днем все більше і більше. Недар-
ма в Співдружності Незалежних Держав та в Росії 2013 рік 
оголошено роком екологічної культури та охорони навко-
лишнього середовища. Про екологічне законодавство, про 
політику поводження з відходами та про екологічну культуру 
в країнах СНД говорили на VI Невському міжнародному еко-
логічному конгресі «Екологічна культура — основа рішення 
екологічних проблем». Участь у конгресі взяв голова під-
комітету з питань державної політики у сфері поводження 
з відходами, енергозбереження, нетрадиційних та альтер-
нативних джерел енергії, народний депутат України Сергій 
Аверченко (фракція «УДАР Віталія Кличка»). Конгрес про-
ходить в Санкт-Петербурзі восьмий рік поспіль і цього року 
зібрав майже дві тисячі делегатів.

Ось озвучені цифри, які, зокрема, ілюструють масштаби 
проблеми в Росії. Так, площа звалищ у Росії щороку збіль-
шується на чотириста тисяч гектарів. А на території однієї 
Московської області, яка займає 0,3% площі всієї Російсь-
кої Федерації, скупчено п’яту частину — 20% усіх відходів 
Російської Федерації.

Про стан законодавчого забезпечення комплексно-

го управління відходами в Україні відповідно до Рамко-
вої Директиви Європейського Союзу про відходи, заходи 
щодо скорочення утворення відходів у рамках комплексної 
стратегії стійкого розвитку України та стратегію створення 
ринку відходів як вторинних матеріальних та енергетичних 
ресурсів поінформував учасників круглого столу народний 
депутат України Сергій Аверченко, який взяв участь у роботі 
«круглого столу «Проблеми поводження з промисловими та 
побутовими відходами та шляхи їх вирішення», що проходив 
у рамках конгресу.

Сергій Аверченко прокоментував ситуацію з побутови-
ми відходами в Україні так: «Питомі показники утворення 
відходів у середньому у великих містах досягають 330-380 
кілограмів на рік на людину. Тверді побутові відходи в основ-
ному захороняються на 4157 сміттєзвалищах і полігонах за-
гальною площею близько 7,4 тисячі гектарів і лише близько 
3,5 відсотка твердих побутових відходів спалюються на двох 
сміттєспалювальних заводах у Києві та Дніпропетровську».

Також народний депутат прокоментував і підтримав 
ідею, що «будь-які законодавчі ініціативи в екологічній сфері 
будуть ефективні тоді, коли кожна людина відповідально до-
лучиться до участі в їх реалізації. В побутові системи еко-
логічного виховання та освіти, яка починатиметься з сім’ї, 
дитсадка, школи та охоплюватиме ВУЗи, підприємства, 
найголовніша роль відводиться державі та громаді». На-
родний депутат України приєднався до прийняття за основу 
резолюції, в якій, серед іншого, йдеться: «В рік екологічної 
культури та охорони навколишнього середовища в СНГ ми 
заявляємо про необхідність включення екологічної скла-
дової в освітні та культурні програми, про важливість на-
копиченого досвіду з сучасними науковими знаннями. Це 
дозволить сформувати в суспільстві систему цінностей, що 
мотивуватимуть людей до збереження природних систем та 
біорізноманіття на нашій планеті, до вміння та бажання жити 
в гармонії з природою».

В ГАРМОНІЇ З ПРИРОДОЮ

Відповідно до Програми науково-технічного та іннова-
ційного розвитку Чернігівської області на 2011-2015 роки, 
з метою активізації науково-технічної діяльності, популя-
ризації та подальшого просування на ринок перспектив-
них наукових та науково-технічних розробок, які мають 
вагоме значення для зміцнення науково-технічного потен-
ціалу області, обласна державна адміністрація оголошує з 
10 червня по 10 липня 2013 року обласний конкурс  «Кра-
ща науково-технічна розробка регіону». 

До участі у конкурсі приймаються наукові та науко-
во-технічні розробки за останні 5 років (незалежно від 
участі в інших конкурсах), як впроваджені у виробництво, 
так і роботи, що знаходяться на завершальній стадії роз-
робки або впровадження у виробництво, в тому числі за-
хищені патентом (свідоцтвом).

Учасниками конкурсу можуть бути, як окремі винахід-
ники, наукові та інженерно-технічні робітники, так і нау-
кові, творчі чи виробничі колективи, які працюють на під-
приємствах (організаціях, установах) області, незалежно 
від їх відомчої підпорядкованості та форм власності.

Участь у конкурсі безкоштовна. Необхідний комплект 
документів надає Чернігівський державний центр науки, 
інновацій та інформатизації (далі Чернігівський ЦНІІ). За-
яву про участь у конкурсі та конкурсні матеріали  необхідно 
надати до 10 липня 2013 року.

Переможці конкурсу одержують грошову винагороду.
Інформацію про умови конкурсу можливо отримати  

у Чернігівському ЦНІІ за адресою:  м.Чернігів, вул. П’ят-
ницька, 39, кімната 502.

Тел/факс: 676-054, 676-110, E-mail: cntei@cntei.info

Увага: конкурс науково-
технічних розробок

Президент Янукович 
у Братиславі зробив ще один 

крок до євроінтеграції України
На тлі складних геополітичних та економічних процесів 

у світі, Україна послідовно йде шляхом євроінтеграції, від-
повідно до закону «Про засади зовнішньої і внутрішньої 
політики». Та й взагалі євроінтеграція вигідна Україні, тому 
що Європа – це колосальний ринок, це передові технології, 
це інвестиції, це досконале правове поле і високі стандарти 
у всіх галузях життєдіяльності.

У цьому зв'язку, буде цікавим проаналізувати підсумки 
18-го саміту глав держав Центральної Європи у Братиславі, 
що щойно відбувся. У заході взяв активну участь Президент 
України Віктор Янукович.

Отже, що дав Україні Братиславський саміт? Перш за 
все, це був обмін думками на вищому, в даному випадку 
— регіональному рівні. Це вироблення або підтвердження 
політичної позиції. В першу чергу нас цікавлять євроінтегра-
ційні перспективи України.

Віктор Янукович провів цілу низку двосторонніх пере-
мовин із європейськими колегами, у яких заручився їх під-
тримкою щодо позиції України. А у своєму виступі на пле-
нарному засіданні саміту він зазначив: «Європейський союз 
для нас і сьогодні залишається прикладом політичного, 
економічного й соціального успіху. І не лише прикладом, а 
каталізатором системних соціально-економічних реформ, 
що наразі здійснюються в Україні».

Головний меседж, якій доніс Віктор Янукович до захід-
них колег, полягає в тому, що набагато простіше розмов-
ляти, коли від абстрактних розмов перейти до конкретних 
проектів. Зокрема, це розвиток регіонального та прикор-
донного співробітництва, Дунай, Чорне море, Балтика і 
Адріатика, енергетична безпека, від якої залежить благопо-
луччя всієї Європи; транспортна інфраструктура, що зв’язує 
Захід і Схід, Північ і Південь нашого континенту. Це - освітні, 
наукові та культурні обміни; туризм і розвиток безпосеред-
ніх контактів, дружніх відносин між нашими громадянами і 
між нашими народами. 

Підсумовуючи саміт, Президент України заявив, що 
саміт представляє відмінну можливість поспілкуватися з 
багатьма політиками за короткий проміжок часу. Звірити 
годинники в політиці. Що Україна не змінить курс на єв-
роінтеграцію, і що своїм нинішнім завданням він, як глава 
держави, бачить збільшення товарообігу України з іншими 
країнами, захист вітчизняного товаровиробника, виведення 
його на нові ринки.

Відносно майбутнього саміту у Вільнюсі, Янукович зая-
вив, що до 29 листопада 2013 треба зробити багато чого, 
і що це багато чого — в інтересах самої України. Але 29 
листопада 2013 історія України не закінчується, і життя не 
закінчується, сказав він. Нашій країні треба доробити бага-
то у виконанні вимог Європейського Союзу, імплементації 
європейських стандартів, але це необхідно і самій Україні.

Про те, що здійснювані, згідно до програми Президента 
Януковича, реформи потрібні насамперед самій Україні, на 
саміті в Братиславі говорила Президент Литви Даля Ґріба-
ускайте, яка прийматиме у Вільнюсі, ймовірно, доленосний 
для України саміт «Східного партнерства».

Чи справді стане вільнюський саміт доленосним для 
України – покаже час. Проте, в будь-якому разі активність 
керівника держави у відстоюванні стратегічних національ-
них інтересів країни заслуговує на повагу.

Іван ЧУЄНКО.
Журналіст.

С е р г і й  А в е р ч е н к о :  «Будь-які законодавчі 
ініціативи в екологічній сфері будуть ефективні 

тоді, коли кожна людина відповідально долучиться 
до участі в їх реалізації»

Про випадки телефонного шахрайства міліція регулярно 
попереджує громадян, але громадяни все одно потрапля-
ють на гачок шахраїв.

Ось кілька порад з цього приводу: передзвоніть тому, 
хто «потребує негайної допомоги» або людям, які можуть в 
даний момент бути поруч і підтвердити чи спростувати ска-
зане; запитайте невідомого про щось особисте, наприклад, 
у яке місто він телефонує, чи як звати того, хто «потребує 
допомоги», скільки йому років тощо.

Швидше за все, аферисти працюють навмання і так 
швидко не зорієнтуються. Якщо скажуть, що телефонують 
з міліції — передзвоніть у вказаний відділок і перевірте ін-
формацію. Так само і з  лікарнями чи іншими закладами. Це 
займе лічені хвилини, але збереже ваші кошти і нерви.

Як правило, такі телефонні шахраї дзвонять серед ночі, 
коли важко зорієнтуватися та логічно мислити, тим більше, 
отримавши таку негативну інформацію. І все-таки — спро-
буйте заспокоїтися, зосередитися і діяти виважено.

Так, до 60-річного жителя Прилуцького району зателе-

фонував невідомий і представився його сином. Жахливі пе-
решкоди на лінії зв'язку не давали можливості добре іден-
тифікувати голос, але батькове серце зойкнуло, коли голос 
у слухавці розповів, що його затримали за бійку працівники 
міліції і треба 10 тисяч гривень, аби не посадили до в'язниці. 
Після цього шахрай зателефонував ще раз і вказав місце, де 
треба водієві легковика передати гроші.

Наляканий батько, почувши невтішну новину про сина, 
зібрав гроші і почав слухняно виконувати поради «благодій-
ника», навіть не подумавши перевірити інформацію, не пе-
редзвонив синові. У зазначеному місці батько передав не-
знайомцю на легковику пакунок із грошима, надвечір син 
сам обізвався живий і здоровий.

Якщо ви або ваші знайомі все ж потрапили в подібну си-
туацію, і незнайомі люди, представляючись міліціонерами, 
вимагають у вас гроші за вирішення якихось питань, негай-
но телефонуйте в міліцію, щоб убезпечити себе від шахраїв.

Є. КОЛПАЧЕНКО.
Начальник райвідділу УМВС.

СЛУЖБА 102 Не попадіться на вудку телефонних шахраїв

Сьогодні в районі працює 528 медичних 
працівників. З них 75% серед лікарів мають 
вищу категорію, а 42% середнього медично-
го персоналу атестовані. На жаль, заробіт-
ною платою  всі вони забезпечені лише на 9 
місяців поточного року, а господарчі потреби 
лікарняних закладів  задоволені лише на 5 
міс.  Така вже ситуація в країні. Доводиться 
залучати благодійні кошти. І хоч їх відсоток 
не такий вже  і незначний, але все ж таки дає 
змогу і додатковий ремонт зробити, і нове 
медичне обладнання придбати.  За останній 
рік було  відремонтовано приміщень поліклі-
ніки  на 130 тис. гривень, а  медичного облад-
нання придбали на 150 тис. гривень.

На урочистому зібранні  напередодні Дня 
медичного працівника  охоронців здоров`я 
Городнянщини Городнянщини поздоровили 
в.о. голови райдержадміністрації М.Ф.Си-
ленко, заступник голови райдержадміністра-
ції П.А.Буйний, голова районної ради Г.Г.При-
мак,  міський голова А.І. Богдан та головний 
лікар району В.В.Ромець. Вони висловили  подяку усім  ліка-
рям, середньому та молодшому медичному персоналу,  по-
бажали їм розквіту професіональної майстерності, подяки 
за невтомний труд,  благополуччя в родинах, творчої насна-
ги,   а ще — щоб держава більше  приділяла уваги медичній 
галузі та піклувалася про її працівників.

— Хочу нагадати вам, що професія медичного працівни-
ка не закінчується у за дверима медичного закладу,  вдома і 
на вулиці ми повинні залишатися лікарями, рятувати людей, 
— сказав головний лікар району В.В.Ромець. – Доброти, на-
тхнення, оптимізму вам та  міцного здоров`я.

Почесні грамоти від  обласного управління охорони здо-

ров`я отримали — М.П.Назаренко та  В.І Ломаковський;  від 
райдержадміністрації  — Н.Ф.Тупик, Г.І.Шабуня, А.М Мужа-
нов, Г.Є.Шаповалова, М.М.Самойленко;  від районної ради 
—  Т.І.Шемець, Л.К. Горова, К.С.Тарнавська, від міської ради 
– О.М.Гузь, В.И.Козлова. В.Г Рябовол. Почесні грамоти та 
подяки від керівництва лікарні отримали більше п`ятидеся-
ти  працівників медичних  працівників району.

Закінчилися урочисті святкування яскравим концертом, 
який подарувало медикам молоде покоління городнянців.

А.НЕМИРОВА.
На знімку: урочисті збори напередодні Дня медич-

ного працівника.
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Життя. Подвиг. Безсмертя
Закінчення (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, 23-24, 27-28, 31-
32) Недоспівана мрія

Учора, 21 червня 1941-го у Володими-
ра Симонка був день народження, йому 
виповнилося 29 років. Щирі вітання від ко-
мандирів і однополчан лише на мить вта-
мовували біль проводів дружини з сином 
в далекі Кусії. Вже ніхто з військових, осо-
бливо отут, на кордоні, не сумнівався, що 
ось-ось спалахне війна. І він залишався на 
Дунаї, щоб стояти насмерть і не допустити 
ворога плюндрувати рідну землю. Він вірив 
і був впевнений, що зустрінеться з Іриною 
і синами. З цією мрією він жив постійно, не 
зраджуючи їй, в жорстоких боях пройшов від 
Рені до Херсонеса.

Він не спав всю ніч, мріяв, роздумував. 
Світанок 22 червня поклав початок випроб-
уванням мужності і бойових навичок. Під ар-
тилерійську кононаду, гул літаків і розриви 
бомб, німці і румуни нахабно рушили на Ду-
най. Мінометники взводу Симонка відкрили 
прямий вогонь у відповідь, і жоден з воро-
жих бійців на цій ділянці не дістався лівого 
берега річки.  І так чапаєвці не давали ворогу 
форсувати Дунай протягом місяця. Так три-
малися на кордоні хіба що захисники Брест-
ської фортеці. За цей час Ірина вже дійсно, 
мабуть, дісталася рідного села, роздумував 
Володимир. Ворожі атаки не припиняли-
ся цілодобово. Безрезультатно. Але поруч 
гинули і товариші. У перший день війни за-
гинув смертю хоробрих товариш Симонка, 
Микола Жеребний, уродженець Солонівки, 
з яким приятелювали ще з Гомеля. Та це був 
лише початок втрат. Смертельна небезпе-
ка чатувала на кожного захисника кордону 
практично щомиті.

Долаючи дорожні негаразди, Ірина Сте-
панівна прямувала на Чернігівщину. Посвід-
чення дружини офіцера сприяло одержати 
квиток на поїзд, автобус, просто одержати 
місце на автомашині, що евакуйовувала 
сім'ї військовослужбовців на схід країни.

У Кусіях Ірину зустріла матір, прийшли 
свекор Полікарп Данилович, свекруха Окса-
на Григорівна. Всі знали, що із заходу суне 
війна, німецька авіація вже скидає бомби на 
Гомель, виводить з ладу залізничну колію. І 
все ж живого свідка отої війни розпитува-
ли, як служиться Володимиру на кордоні. 
Розповідала про його відданість службі, в 
полку підлеглі його люблять. Та вона зали-
шила кордон ще за мирної ночі. А що там 
зараз? Чим було потішити стареньких, окрім 
що онуком, який був вилитий батько.

Зайшов до садиби голова місцевого 
колгоспу «Червона зірка» І.Г. Новик. З села 
в армію майже щодня відправляли молодих 
чоловіків, робота в колгоспі покладалася на 
жіночі руки.

— Учора мобілізували завідуючого фер-
мою Андрія Кравця, — говорив Іван Григо-
рович. — Прошу тебе, Ірино, замінити його. 
На фермі трудяться одні жінки, вважаю, що 
з ними ти порозумієшся. А ще буде до тебе 
особливе доручення, про яке скажу пізніше.

Вже наступного дня Ірина вийшла на 
тваринницьку ферму.

— Ми в селі відчували наближення 
фронту. Німці стримко займали міста і села 
Білорусії. Працювали ми для фронту. Перед 
нами стояло завдання поставляти черво-
ноармійцям продукти. Я особисто за день 
забивала кілька свиней, туші відправляли в 
армію. Всім цим керувала Ірина, — пригадує 
97-річна М.Г. Шеремет, перша дружина В.П. 
Симонка, яка ростила сина Олександра.

Ірина і Марія не просто працювали по-
ряд, вони дружили поміж собою, не вважали 
себе за суперниць. А лихо війни, добрі згад-
ки про Володимира, любов до нього тісно 
поєднувала їх.

Якось Іван Григорович попросив Іри-
ну пройтись колгоспним садом, що побіля 
ферми набирався сил.

— Райком партії залучає нас до ство-
рення партизанської бази під Добрянкою, — 

сказав голова. — На тебе, як активну жінку, 
дружину офіцера, я маю всі підстави покла-
стися в цій справі. Нам треба у визначене 
місце в лісі доставити продукти харчуван-
ня — борошно, крупи, картоплю, засолену 
свинину тощо. В селі всі знають, що подібні 
продукти ми відправляємо в армію, тож під 
виглядом відправки червоноармійцям ча-
стину їх треба вивезти на партизанську базу. 
Ти будеш це організовувати і вивозити. А за 
помічників будуть Полікарп Данилович і Да-
нило Григорович, мій брат. Люди надійні.

Ірина прийняла пропозицію з неабияким 
піднесенням. Адже і вона буде причетна до 
знищення ворога отут у селі. Часто опівночі 
підводи з продуктами рушали в Добрянку. 
Робилося це за суворої таємниці. В райкомі 
партії схвалили зусилля кусіївців.

Коли німці увійшли в Гомель, і невдовзі 
могли бути окуповані Кусії, було вирішено 
худобу, що залишилась в колгоспі, гнати на 
схід. Зі стадом пішли і Марія та Ірина, кіль-
ка юнаків. За три доби були вже біля Новго-
род-Сіверського. Але тут череду настигли 
німецькі літаки і скинули бомби. Супровод-
жуючим худобу довелося повернутися до-
дому.

І.Г. Новик боляче переживав окупацію 
села хоч і був на-
лаштований на 
підпільну роботу 
в тилу ворога. Зі 
вступом в Кусії 
окупанти, як і 
в інших селах, 
одразу ж взя-
лися «зачища-
ти» територію. 
Вони виявляли 
комуністів, ак-
тивістів, відда-
них радянському 
устрою селян, 
євреїв. Підла 
рука зрадника 
показала і на го-
лову колгоспу 
І.Г. Новика і його 
брата Данила. 
Їх окупанти роз-
стріляли.

Усвідомлю-
ючи смертельну 
загрозу, Ірина 
Степанівна з си-
ном В'ячесла-
вом пробралися 
в сусіднє біло-
руське село, де 
їм добрі люди 
надали приту-
лок. Там вони 
жили аж до визволення Кусіїв від ворога.

Окупанти встановили у селі комендант-
ський режим. Людей змушували засівати 
землю, врожай вивозили для своєї армії. 
Селяни не знали, що діється на фронті, гіт-
лерівська пропаганда бахвалялася про успі-
хи. Навіть, коли німців вже гнали від Волги, 
пропагандисти хизувалися «блискавичною» 
перемогою. А гірше для кусіївців було те, що 
вони не знали, як воюють односельці. Хто в 
живих, хто поранений? І тільки після звіль-
нення села від окупантів почали надходити 
повідомлення з фронту, листи, написані в 
окопах. Селяни з великим острахом зустрі-
чали листоношу — а враз прийшла похорон-
ка? З Кусіїв на фронт пішли близько 200 їхніх 
жителів, поклали голови задля перемоги 84 
чоловіків в розквіті сил. До речі, нині у селі 
налічується всього 85 жителів, серед яких 
лише 28 чоловіків, а працездатних 10. У селі 
72 двори та ще майже стільки пустуючих. 
Безсумнівно, що нинішня ситуація в селі є 
теж і наслідком втрат у Вітчизняній війні.

Полікарп Данилович і Оксана Григорів-

на не дочекалися з війни обох синів — Во-
лодимира та Івана. Іван помер від ран в го-
спіталі, про що надійшла похоронка. Доля 
Володимира була довго невідомою, хоч для 
фронтовиків він був прикладом героїзму. 
Доходили чутки від інвалідів, поранених, які 
прийшли з війни: Симонок був героєм обо-
рони Севастополя і Одеси.

Офіційним же документом про його за-
гибель стало повідомлення фінансового 
управління при Народному Комісарі Оборо-
ни Союзу РСР від 5 вересня 1945 року на ім'я 
Марії Гордіївни Шеремет. В ньому говорить-
ся: «На основі ст.ст. 9 п. «а» Постанови РНК 
СРСР №1474 від 5 червня 1941 року «Про 
пенсії і допомогу особам вищого, старшого 
і середнього начальствуючого складу, осо-
бам молодшого начальствуючого складу 
надстрокової служби, спеціалістам рядово-
го складу надстрокової служби і їх сім'ям» 
Вам на сина з 19 вересня 1943 р. нарахова-
на пенсія в розмірі 124 карбованці на місяць. 
Розрахунок на нарахування пенсії:

1) Пенсія нарахована із штатного окладу 
утримання 775 крб. і грошової виплати за 
орден Леніна і медаль «Золота Зірка» — 50 
крб. — всього 825 крб. З 1 серпня 1945 р. 
Вам пенсія нарахована в розмірі 186 крб.» 

Подібне повідом-
лення надійшло і 
на ім'я Симонок 
Ірини Степанівни 
про нарахуван-
ня пенсії на сина 
В'ячеслава. Те, 
що пенсії при-
значені пізніше 
від дати загибелі 
В.П. Симонка, 
та і сама дата не 
уточнена, пояс-
нюється тим, що 
документи Ча-
паєвської дивізії 
не були вивезені 
в останні дні її 
бойових дій, їх 
знищили. Не 
врахований при 
нарахуванні пен-
сії і другий орден 
Леніна, яким був 
н а г о р о д ж е н и й 
Симонок.

Брати Олек-
сандр і В'яче-
слав Симонки 
разом закінчили 
Кусіївську се-
мирічку. Олек-
сандр пригадує, 
що натоді  в їх-

ньому класі було 30 учнів. Нині в селі один 
учень, та і той вчиться у Деревинській школі. 
Олександр закінчив  сільськогосподарський 
технікум, працював у Перепиському кол-
госпі «Родина» економістом, бригадиром 
тракторної бригади відділку цього ж колго-
спу у Кусіях. Нині живе з матір'ю в Білорусії. 
В'ячеслав з матір'ю виїхав в Киргизьку РСР, 
вивчився на геолога, працював в геоло-
горозвідувальній експедиції. У 1979 році 
приїздив у Севастополь, побував у музеї 
25-ї Чапаєвської дивізії, де йому був вруче-
ний батьків портсигар, що вивезла з фрон-
ту медсестра мінометного батальйона ка-
пітана В.П. Симонка Ваделина Тарасова. У 
тому ж році побував у Кусіях, поклав квіти до 
обеліску загиблим односельцям. На обелі-
ску викарбовано 84 імен жителів села, що 
не повернулися з війни. Список цей відкри-
ває Герой Радянського Союзу В.П. Симонок. 
Його ім'я носить вулиця в селі.

У Кусіях тепер не вдалося зустріти лю-
дини, яка б пам'ятала Володимира Полікар-
повича, та й знають односельці про нього 

мало. Батьки померли ще в 60-х, хата, де на-
родився, не збереглася. У селі немає шко-
ли, клубу, бібліотеки, у яких у свій час були 
розповіді про Героя, але ж все зникло разом 
із зникненням цих закладів. Не збереглося 
розповіді і про іншого Героя Радянського 
Союзу — А.Д. Стебу, який теж народився у 
Кусіях, пройшов всю війну, помер у Дніпро-
петровську, де й похований. Не здійснилася 
мрія Володимира Полікарповича покушту-
вати яблука з саду, що садив з головою кол-
госпу І.Г. Новиком. Саду немає, як і самого 
колгоспу.

На такій сумній ноті не хочеться завер-
шувати свою розвідку про Героя Радянсько-
го Союзу В.П. Симонка, звичайного хлопця 
з Полісся, який на 30-му році свого життя 
став легендою героїзму і віддав життя за 
майбутнє Батьківщини. Що спонукало його 
на подвиги? Мабуть, над цим і сам не замис-
лювався. Однак, добре усвідомлював, що 
мав захищати Вітчизну від нападників — то 
святий обов'язок її громадянина. І спливає 
на думку: а чи так би чинив я, будь на його 
місці? А чи чинили б так його нинішні ровес-
ники — хлопці нового покоління?..

Багато часу спливло. Не менше і змін 
сталося в нашому житті. Мені вдалося від-
творити лише частинку величі цієї простої 
людини, героя народу. Жаль розлучатися з 
ним. Багато залишається фактів не викладе-
них і не осмислених. І хай хоч ці рядки будуть 
світлою пам'яттю Володимиру Симонку.

М. ЄРМОЛЕНКО.
На знімках: сини В.П. Симонка Олек-

сандр (зліва), В'ячеслав (справа), в цен-
трі їхній двоюрідний брат Олександр 
(фото 1979 р.); дружина В.П. Симонка 
М.Г. ШЕРЕМЕТ (фото 1980 р.).

Від редакції. Ми закінчили публікацію на-
рису «Життя. Подвиг. Безсмертя» про героя 
Радянського Союзу уродженця с. Кусеї В.П.
Симонка і вдячні журналісту-ветерану М.К.Єр-
моленку  за цю розповідь. Хочемо звернути 
увагу читачів на те, що це найповніший до-
кументальний твір про нашого земляка, ім`я 
якого золотими літерами сяє в історії Великої 
Вітчизняної війни. Автор нарису використав 
усі відомі і невідомі джерела з різних  архівів, 
спогади однополчан та родичів, фотознімки 
та публікації з газет тих часів. Вони дали змо-
гу відтворити образ захисника Батьківщини, 
який особисто і безстрашно вів воїнів у бій з 
ворогом і здійснив героїчний подвиг, віддав-
ши своє життя.

Нарис про В.П.Симонка слугуватиме 
справі патріотичного виховання молодого по-
коління, яке шукає ідеалів у житті, хоче знати 
історію свого міста, села. Звертаємось до на-
ших читачів: надсилайте нам свої відгуки про 
цей нарис, а також про своїх земляків – відо-
мих і невідомих, які мирним і ратним трудом 
здобували і примножували славу придеснян-
ського краю. 

СЬОГОДНІ — ДЕНЬ СКОРБОТИ І ВШАНУВАННЯ ЖЕРТВ ВІЙНИ

Чия ж це вулиця, чий же це 
дім?..

Багато городнянців можуть не впізнати, що це за споруда, точніше будинок у нашому місті, що на знімку. Та 
ба! — упізнають, бо розташований він на вул. Перемоги саме в Городні.

Це колишнє приміщення казарми колишньої військової частини, де згодом була комендатура прикор-
донників. Згодом і їм воно стало непотрібне. Приміщення було прийняте у спільну власність територіальних 
громад міста і сіл району. Але й досі воно без конкретного господаря: ні районна рада, ні міська рада, ні ад-
міністрація не дійдуть згоди, кому ж його взяти на баланс?

Поки триває процес з'ясування юридичних і майнових заковик, приміщення мало не з кожним тижнем змі-
нює зовнішній вигляд: вибито вікна, поламані двері. Небайдужі до оточуючого середовища городнянці запиту-
ють редакцію: чиє ж це все таки приміщення? А один з депутатів районної ради навіть дорікнув журналістам: а 
чому ви не пишете про це?

От ми й пишемо. І фотознімок друкуємо. Невже справді нікому не потрібне це приміщення?
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14 червня у Городню завітали незвичні гості – лицарі сталевих коней, фанати мо-
тоциклів, байкери. І хоч наш прикордонний район не здивуєш вершником на дорогому 
мотоциклі, та побачити їх одразу стільки ще не доводилося. Чотирнадцять одягнених у 
чорну шкіру мотоциклістів прибули до дітей пропагувати здоровий спосіб життя. 

Акція, започаткована разом з центрами соціальних служб сім’ї, дітей та молоді 
(ЦСССДМ) «Байкери – дітям: молодь обирає здоров’я!», розпочалася з міжнародного 
зльоту байкерів у Чернігові 25 травня. Тоді організатори заходу запропонували своїм 
колегам привезти у Чернігів м’які іграшки хто скільки може. Змогли цілий автобус. Те-
пер хлопці з клубу «Агарта МС» їздять по області і пропагують активний здоровий спосіб 
життя, а для того, щоб їхні акції краще запам’ятовувались, дітям-учасникам вони дару-
ють іграшки. До речі, є серед «Агартівців» й дівчина – Тетяна Гусол, яка сама тюнингува-
ла свій «Дніпро», тепер більше схожий на ретро-мотоцикл. Спочатку байкери заїхали у 
Вихвостів, а звідти вже прибули у Городню.

Всюди стильних мотоциклістів зустрічали з неприхованою цікавістю. Імпозантне 
вбрання, мотоцикли, схожі на фантастичні транспортні засоби, разом зі щирою привіт-
ною манерою спілкування одразу приваблювали не тільки дітей, а й простих перехожих. 
Не залишилися осторонь і городнянські мотолюбителі, яких з кожним роком стає все 

більше. Вони зустрілись з чернігівськими колегами і з задоволенням долучились до акції. При-
був і старожил байкерського руху нашого міста Віктор Кравченко, якого більше знають за пріз-
виськом «Борода». Він присвятив захопленню мотоциклами усе своє життя й прищепив його 
своїй дружині Валентині. Разом вони вже подолали не одну тисячу кілометрів мотоподорожей. 

І поки діти малювали на асфальті, брали участь у конкурсах та вікторинах, організованих 
співробітниками ЦСССДМ та отримували за це іграшки, навколо припаркованих мотоциклів 
тривало живе й цікаве спілкування всіх з усіма. На згадку про візит байкери покатали усіх ба-
жаючих на мотоциклах, і, певно, це дітям запам’яталося найбільше. Бо хто в дитинстві не мріяв 
про важкий потужний красень-мотоцикл?

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: вгорі зліва — байкерська родина Кравченків; катання на мотоциклі.

Змагання за кубок Чернігівської обласної федерації 
риболовного спорту з ловлі риби спінінгом мали б прой-
ти на озері Черемошному поблизу Городні 15 червня. Для 
участі зареєструвались 20 команд – тобто 40 досвідче-
них риболовів з різних областей України і один з Підмо-
сков’я. Збиралися ловити лише з дамби та зі значними 
обмеженнями щодо приманок, щоб підвищити коефіцієнт 
спортивності. Однак не склалось і ось чому. Група органі-
заторів турніру, які прибули 13 червня для попередньої 
підготовки, жахнулись побаченому: прибережна мілина 
рясніла від мертвої риби та мальків. Сума ознак красно-
мовно вказувала на те, що тут недавно пройшлись елек-
тровудкою… Проводити після цього спортивний чемпіо-
нат було щонайменше безглуздо. 

Звичайно, змагання на кубок області не відмінили, а 
просто перенесли на водойму у с.Пакуль Чернігівського 
району. На офіційному сайті федерації причину такого 
рішення не вказали, лише зазначили, що це трапилось 
«у зв’язку з вимушеною неординарною ситуацією».  Ри-
боловна ж спільнота нашого міста та й району втратила 
можливість побачити, як проводяться професійні змаган-
ня з рибної ловлі, поспілкуватись з товаришами по захо-
пленню з інших регіонів, отримати досвід, врешті – просто 
цікаво і корисно провести вихідний на природі. Про втра-
чений авторитет району годі й казати. І все з-за чого? З-за 
того, вибачте на слові, що якомусь виродкові раптом за-
хотілося набомбити рибки електричним струмом, швидко 
і багато!

Та не в одному виродкові справа і не у цьому епізоді. 
Нікому не відкрию Америки, коли скажу: більшість наших 
водойм регулярно потерпають від вилазок електрову-
дочників, а ефективної управи на них немає. В офіційної 
влади усі посилання зводяться убік екологічної та риб- 

інспекцій, яких в районі, до речі, нема. Та навіть якби були 
– на кожен ставок охорону не поставиш. 

А інші державні і не дуже служби нам не можуть до-
помогти? Якщо включити здоровий глузд – то можуть і не 
тільки у боротьбі з електровудкою, а й з сітками. Як? Пря-
мо на місці реалізації браконьєрської риби – на ринку, де 
можна сміливо підключити ветеринарів, санепідстанцію, 
податкову інспекцію та навіть міліцію – було б тільки ба-
жання. І для цього не потрібно чекати нових більш якісних 
природоохоронних законів. Звідки риба? Купив? У кого? 
Виростив? Де? Зловив? Де дірки від гачків? Чому на спині 
сліди від сітки? Чому виловив більше встановлених зако-
ном 5-ти кілограмів?

Можна знайти й інші підходи, треба їх знаходити.  Бо 
електровилов риби, як і лов сітками, – це не разові акції, 
а, на жаль, вже система. І займаються цим люди, які точно 
не пухнуть з голоду та особливо не бідують, бо для органі-
зації такого «промислу» щонайменше потрібні і човен, і 
автомобіль, і бензин…

А найбільше болить за те, що владі ці проблеми вза-
галі не потрібні. Немає у районі необхідних інспекторів – і 
трава не рости! Нема законодавчої бази для ефективної 
боротьби з рибними браконьєрами і нехай! Не відбулись 
якісь там змагання – так і треба! Та при цьому ми не ба-
чимо головного, що з кожним таким чимось, що могло б 
відбутись, а не відбулося, ми втрачаємо можливості для 
подальшого розвитку того ж зеленого туризму на базі 
тієї ж спортивної риболовлі, наприклад. А це – додаткові 
доходи для місцевих жителів, робочі місця, наповнення 
бюджету, зарплата для тих самих рибінспекторів. Коло 
замкнулось. То з чого починати?

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

НАБОЛІЛО!

З  чого  починати?
У Чернігівській області співробітники СБУ спільно з працівни-

ками міліції та прокуратури викрили та припинили протиправну 
діяльність групи осіб, які налагодили незаконне відновлення та 
збут вогнепальної зброї, бойових припасів до неї і вибухових ре-
човин на території Чернігівської та Київської областей.

Встановлено, що кримінальним «бізнесом» керував 51-річ-
ний мешканець м.Прилук. До цієї протиправної діяльності він 
залучив ще двох спільників, місцевих мешканців.

Зловмисники скуповували непридатну до використання 
зброю, яку у подальшому за допомогою спеціального обладнан-
ня реставрували, відновлювали її бойові властивості та продава-
ли зацікавленим особам. 

Співробітники СБУ затримали торговців під час чергової ре-
алізації 20 набоїв до револьверу та 4 тротилових шашок.

Загалом в результаті проведення оперативно-розшукових 
заходів та слідчих дій з незаконного обігу було вилучено 4 пісто-
лети, понад 130 набоїв до вогнепальної зброї та близько двох 
кілограмів тротилу. 

За цим фактом у лютому ц.р. слідчими УМВСУ за матеріала-
ми УСБУ було відкрито кримінальне провадження за ознаками 
вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.263 (незаконне повод-
ження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речови-
нами) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті перед-
бачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 
років. Наразі матеріали розслідування у кримінальному провад-
женні скеровано до суду.

Нагадуємо, що в Управлінні Служби безпеки України в Чер-
нігівській області продовжує діяти телефон довіри – 676-208. 
За цим номером громадяни можуть повідомити інформацію 
про ознаки підготовки та вчинення злочинів, факти порушення 
чинного законодавства з боку посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, військовослужбовців, державної виконавчої 
служби, працівників правоохоронних та контролюючих органів. 

Інформація, яка надійде за цим номером, обов’язково буде 
перевірена. За результатами перевірки згідно з чинним законо-
давством будуть прийняті відповідні рішення. Телефон довіри 
працює цілодобово.

Прес-група Управління СБ України в Чернігівській об-
ласті.

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ

Ремонтували та продавали зброю

Літо, канікули, відпочинок — завжди добре. А відпо-
чинок, проведений з користю, — ще краще. Створення 
сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу 
школярів, формування мотивації до усвідомленого ви-
бору майбутньої професії та позитивного ставлення 
до актуальності робітничих професій – саме це стало 
головною метою проведення конкурсу малюнку на ас-
фальті для дітей, які відпочивають у пришкільному та-
борі Дібрівненської ЗОШ. Це ще один крок служби за-
йнятості в допомозі школярам пізнати світ професій та 
в майбутньому здійснити правильний вибір свого про-
фесійного майбутнього.

Діти відповідально поставилися до виконання 
завдання, намагаючись як найточніше відтворити на ас-
фальті ту професію, яку вони хочуть здобути в майбут-

ньому. За мить сіре асфальтове покриття перетворило-
ся на яскраве поле дитячих мрій. На малюнках знайшли 
своє відображення найрізноманітніші професії: лікар, 
вчитель, ветеринар, пілот, водій, перукар, садівник, ліс-
ник, медична сестра, тракторист,  баскетболіст та інші.

Нелегке завдання постало перед журі – вибір най-
кращих малюнків,  адже кожен маленький витвір – це ще 
нереалізовані мрії і бажання дітей, кожне з яких треба 
поважати. Переможців та учасників конкурсу нагород-
жено заохочувальними призами. 

Під час зустрічі діти отримали багато корисної та 
цікавої інформації про безмежний світ професій, послу-
ги служби зайнятості та ситуацію на ринку праці.

Адміністрація центру зайнятості.
На фото: учасники конкурсу.

Професія моєї мрії
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Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

Люба, Виктор
Странный этот город – Чертков на Тернопольщине. 

Да на черта он мне нужен? Но… еду по заданию ре-

дакции, ибо курирую эту область в рамках программы «Пя-
тилетки шаг», посвященную очередному съезду всей Ком-
партии Советского Союза.      

Да, записываю интервью со всевозможными передовы-
ми доярками, комбайнерами, трактористами — ударными, 
угарными от пыли полевой и, скучая от дилетантизма жур-
налиста местного радио, спрашивая главу района в костю-
мчике ширпотребовском:

— И это все? А как же с культурным наполнением жизни 
землеробов и животноводов? Танцы? Дискотека?

— Обижаете, Вячеслав Алексеевич, — хмурит чело чи-
новник. – У нас пели брат и сестра. Вы их знаете?

— Знаю! — резко отвечаю, ибо зол на «совдепию». И же-
лаю немедленно пообщаться с артистами.

Миша Зубик, облкорр Украинского радио немеет от 
бесцеремонности столичного журналиста.

— Не волнуйся, друг, — успокаиваю. — Кто на что учил-
ся.

— Да я знаю, что они в Черткове, — смущенно говорит 
Михаил. – Они мне давно нравятся. Просто не достает сме-
лости обратиться к хорошим музыкантам.

— Дуб. Они – очень талантливы и доверчивы. Где сей-
час? – спрашиваю.

— В гостинице, — смущается  Зубик.  
Иду. Задерганный, тяжелый магнитофон надоедливо 

бъет по бедру.
— Доброе утро, Витя! – приветствую полусонного пар-

ня.
— Здравствуйте! – в глазах его легкое недоумение.
— Извините, что так рано к вам пришел. Но у меня есть 

лишь немного времени на интервью с вами и три часа на 
поездку по району.  Я называю свое имя.

— Люба! – вопит Виктор. — Быстрее иди сюда.
Сонная Любовь входит к нам в комнату. Смотрит на бра-

та. Понимает, что незнакомый человек с магнитофоном — 
это не сон, а явь. И понимает, что сейчас этот ранний гость 
запишет первое в их жизни интервью.Улыбается. Просыпа-
ется. Виктор – серьезен. 

— А скрипку принести? – спрашивает Люба.
— Да, — отвечаю. — Но я – не фотокорр. В записи пой-

дете.
— Где? – вопрошает Виктор
— Во всей нашей стране – Украине, — ухмыляюсь я, ибо 

очень сильно люблю дебюты и премьеры.
Минут тридцать мы говорили добро и чисто с теперь 

Заслуженными артистами Украины, Любовью и Победой, 
си речь Виктором, Анисимовыми о музыке,  песне, скрипке, 
гитаре, о ней, Жизни, о Творчестве. О Человечном. Их зна-
ют и на Кубе, и в Городне, и даже в селе Лашуки, и в Белой 
Церкви, и в Житомире, и в Росии…

Мудрые они ребята.Честные. Искренние. Добрые. Я так 
считаю.

Сонети
* * *

Поля мої! Суворі таємниці
Я відчуваю в плескоті хлібів...

В. СИМОНЕНКО.

Поля мого села – літопис лихоліття.
Над ними у війну злітали «яструбки»
Із капонірів, замаскованих під віття
Беріз і сосен. Їхні поруби-пеньки
Трудом дідів і вдів, обернені в угіддя,
У повоєнний час дарили колоски.
Та довго, мов луна воєнного страхіття,
Там на набоях підривались хлопчаки.
А підлітки росли, і вже бригадні коні
До крові віжками їм різали долоні,
Їх потом зрошений густіше лан ярів.
І в плескоті хлібів їм чувся рік врожайний,
Ввижались з майбуття ті трактори-комбайни,
Що змінять рабський труд селянських трударів.

* * *
Ми покоління пасинків війни...

Б. ОЛІЙНИК.

Ми – покоління дітлахів війни
І в більшості своїй – селянські діти.
Ми знали все: навиріст роби-свити,
Досвітні роси, спекотні лани...

Ми вміли працювати і радіти
Життю. Нам Переможної весни
Зоря світила й звала в день ясний,
І рвались ми в світи та до освіти.
Та на дорогах збірної Вітчизни
Не забували ми й стежок дідизни –
Тих рідних хат, садів, полів, ярів,
 І часто із всесвітньої дороги
Вертались ми на отчії пороги
До одиноких сивих матерів...

* * *

Три гілки любові на світі я знаю,
Три кращих людської душі почуття:
До неньки, до любої жінки, до краю, —
Що світять, мов сонце, на стежці життя.
Вони нас ведуть на усі здобуття,
І той сиротою себе відчуває,
Хто котроїсь гілки любові не має –
Прекрасного того душі опертя.
Три корені живлять і паросток роду,
І крону столітню усього народу,
І плід доленосний в розмаї гілля;
Плекають і віть триєдину любові.
Ті корені – єдність історії, мови
І тверді, що зветься вкраїнська земля.

Віталій ВЕРХУША.
м. Київ.

З НОВИХ ПОЕЗІЙ

Моя триєдина любов

Днем раніше «Фронт змін» Ар-
сенія Яценюка ухвалив рішення 
про саморозпуск.  Тепер «фронто-
вики» поповнять ряди «Батьківщи-
ни». Так само вчинять і члени партії 
«Реформи і порядок» та частина 
«Народного руху»

Ініціатором такого об’єднання 
стала сама Тимошенко. Вочевидь, 
що саме її листи та звернення пе-
реконали чисельних противників 
об’єднання, і в результаті бурхли-
ва внутрішньопартійна дискусія 
завершилася  одноголосним рі-
шенням всіх делегатів з їзду. 

Політолог, президент 
Аналітичного центру «Відкрита 
політика» Ігор Жданов, вважає 
з’їзд «Батьківщини» прикладом 
того, коли демократи об’єдну-
ються заради майбутнього, а не 
«перед розстрілом», як це буває 
зазвичай. «Сьогодні ми побачили, 
що завершився процес об’єднан-
ня опозиційних політичних сил. 
Він був доволі довгим і складним, 
оскільки мова йшла про об’єднавчі 
процеси на різних рівнях, де учасниками були десятки тисяч 
людей», — сказав Жданов.

І дійсно, об’єднавчий процес тривав більше року, і не 
треба забувати, що це не лише союз кількох партій, а ще і 
персональний союз двох потужних лідерів. За цей час вони 
мали поступитися частиною своїх амбіцій, зробити виснов-
ки із минулих помилок.

«Спільну справу з Арсенієм та командою «Фронту змін» 
ми робимо вже більше року. За цей час ми переконливо 
довели, що не помилилися один в одному», — звернулася 
у листі до учасників з’їзду Юлія Тимошенко. Слова мами, 
написані з-за грат, озвучила із трибуни біля Михайлівського 
собору донька Євгенія.

Тепер Юлія Тимошенко і Арсеній Яценюк націлені на 
спільну перемогу на президентських виборах. У листі-звер-
ненні лідер «Батьківщини» визнала Яценюка своїм найближ-
чим соратником.

«Я довіряю Арсенію. Бачу, як йому важко. По ньому пря-
мою наводкою б’ють і свої, і чужі. Але він уміє тримати удар, 
він боєць і при тому інтелектуальний, сучасний, патріотич-
ний політик, — написала Тимошенко. — Ми з Арсенієм — не 
політичні конкуренти, ми вже давно одна команда, яка має 
спільні, добре осмислені стратегічні цілі й волю до спільних 
перемог».

З’їзд обрав Тимошенко головою партії, а та-
кож, за ініціативою Яценюка, висунув її кан-
дидатом у президенти на виборах 2015 року.
На думку політолога Тараса Березовця, в даній ситуації 
можна говорити про передвиборчий тандем між Тимошен-

ко і Яценюком: «Обрана стратегія видається мені найбільш 
оптимальною і нагадує кампанію в американському стилі. 
Кандидатом у президенти висунута Тимошенко, а резервна 
роль відведена Яценюку».

Це означає, що якщо Юлія Тимошенко буде звільнена, 
візьме участь у виборах і переможе, то Арсеній Яценюк за-
йме пост прем’єр-міністра. Якщо ж такої можливості не 
буде, то «Батьківщина» підтримає на виборах Яценюка. «І 
він, у разі перемоги, першим же своїм указом звільнить Тим-
ошенко і призначить її главою уряду», — вважає політолог.

На з’їзді підтвердилося, що Юлія Тимошенко, незважа-
ючи на те, що через кримінальні переслідування перебуває 
за гратами, бере активну участь у стратегічному управлінні 
партією. Вона передала розроблений особисто нею ідео-
логічний маніфест партії, поправки до статуту, пропозиції 
щодо складу керівних органів. Зокрема, саме вона реко-
мендувала учасникам з’їзду обрати головою політради Яце-
нюка.

Сам Арсеній Петрович,  звертаючись до учасників з’їзду 
підкреслив, що опозиційні сили об’єдналися для того, щоб 
сформувати одну з найпотужніших команд в країні, а не про-
сто змінити табличку на офісі президента України. « У нас із 
Юлією не просто політичний союз, у нас союз двох людей, 
які готові покласти своє життя для того, щоб Україна стала 
вільною європейською державою, — зазначив він. — Наше 
завдання — щоб кожен українець відчув, що змінилася кра-
їна, змінилося його життя, що його політичні, соціальні та 
економічні права реалізуються в нашій державі».

                                                                              
Людмила ЗАХАРОВА.

Головна опозиційна партія країни збільшує і  зосереджує свої сили. 
У суботу , 15 червня, на Михайлівській площі в Києві пройшов об’єд-
навчий з’їзд ВО «Батьківщина», на якому відбулося урочисте злиття 
партій Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка в одну потужну команду 

ДПІ у Городнянському районі інформує та нагадує!
У 2013 році по ДПІ у Городнянському районі обліковуєть-

ся 15784 земельних ділянок фізичних осіб, з них сплачують 
плату за землю (з урахуванням частково звільнених) 9048 
платників. До пільгової категорії платників відноситься 
11932 фізичних особи.

Площа оподаткування земельних ділянок становить 
8825,7 га, площа ділянок, які знаходяться у власності чи ко-
ристуванні фізичних осіб-пільговиків, — 18416,7 га, що на 
10137,6 га більше у порівнянні з минулим роком.

Нарахування земельного податку на 2013 рік по строку 
29 серпня становить 644,5 тис. грн., з них надано пільг на 
444,5 тис. грн.

Землекористувачі Городнянщини з початку року сплати-
ли до місцевого бюджету понад 177 тис. грн.

ДПІ у Городнянському районі нагадує: податок за землю 
фізичних осіб у 2013 році необхідно сплатити до 29 серпня.

За додатковою інформацією звертайтесь у ДПІ у Го-
роднянському районі — каб. 8, або зателефонуйте за номе-
ром 2-16-55.

О. КОМЗОЛ.
Старший держподатінспектор ДПІ у Городнянському 

районі.
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ПРОДАЮТЬСЯ:

 –1-кімнатна квартира у військовому містечку, загаль-
на площа 32 кв.м., на 1 поверсі. Тел. 067-3773855.

–1-кімнатна квартира на 9 поверсі. Недорого. Тел. 
2-55-94, 096-1381124. 

– 1-кімнатна квартира по вул. 1 Травня, 26/1 з газом, 
без зручностей. Недорого. Тел. 096-7046131.

– 3-кімнатна квартира в центрі. Тел.: 066-3611003.
– 3-кімнатна квартира по вул. Перемоги. Тел.: 097-

9155191, 096-1662003.
– 3-кімнатна квартира в цегляному будинку, 3 поверх. 

Тел. 066-9950838.
– 2-х поверховий будинок в центрі м. Городні, 1996 

року будівлі, 128 кв.м., силікатна цегла, зі всіма зручностя-
ми, з меблями і побутовою технікою, газифікований, ділян-
ка 11 соток приватизована, гараж з побутовою надбудів-
лею, добрий під’їзд (заходь і живи). Ціна 39 тис. у.од. Торг. 
Тел. 099-5280888.  

– будинок в с. Хотівля по вул. Жовтневій, 8 (центр 
села). Є колодязь, цегляний сарай, землі – 0,7 га. Тел.: 095-
4558369, 2-30-03.

– будинок в с. Пекурівка в центрі. Є газ, сарай, город 
10 соток. Ціна договірна. Тел. 068-5124447, 2-33-54.

– будинок зі зручностями. Тел. 098-4400751.
– півбудинку у центрі міста по вул. Радянській. Є газ, 

0,12 га землі. Тел. 097-5429360. 
– частина житлового будинку з госпбудівлями, 4 со-

тки землі. Тел.: 2-41-50, 063-7313592.
– дерев'яний будинок 1960 р. в с. Дібрівне по вул. На-

бережній,72. Документи готові. Тел. 091-1140095.
– частина будинку по вул. 1 Травня, 53. Є літня кухня, 

госпбудівлі, погріб, газ, вода, колодязь у дворі. Тел. 098-
7439691.

– півбудинку по вул. 8 Березня. Тел.: 3-65-36, 098-
6171666, 097-4986213.

– півбудинку з євроремонтом. Вхід окремий. Є  газ, 
вода, погріб, гараж, сарай. Тел. 066-1166184, 093-8314411, 
2-16-65.

– металопластикові вікна, двері, вхідні двері, рами 
(від майстра) за найнижчими цінами. Передплати не 
беру. Виїзд по району безкоштовно. Тел. 067-9448017.

– вікна, двері (від виробника) за найнижчими ціна-
ми. Доставка. Монтаж. Тел. 063-8688126, (0462)611-226.

– вікна, двері, балкони, москітні сітки, підвіконня, 
відливи. Тел.: 093-7879291, 93-73-10.

– коза (третій окіт). Тел:. 2-27-04, 097-1156104.
– кізки. Тел. 2-53-92.
– телиця віком 1 рік і 5 місяців. Тел.: 2-49-88, 093-

4326099.
– корова віком 7 років в с. Дроздовиця. Терміново. Тел. 

096-1695537, 3-67-44.
– корова. Тел. 068-5124423.
– корова віком 4 роки в с. Хрипівка по пров. 1 Травня, 

14. 
– корова віком 8 років в с. Великий Листвен. Тел. 3-33-

16.
– корова віком 10 років. Недорого.  Тел. 098-6425661.
– тільна телиця віком 1 рік 4 місяці, рудої масті. Термі-

ново. Тел. 096-0631383.
– робочий кінь та молода кобила. Можлива доставка. 

Тел. 068-1012868.
– кобила віком 1 рік в с. Тупичів. Тел. 097-3320884.
– жеребчик віком 1 рік і 3 місяці. Ціна – 6000 грн. Тел. 

096-0658759.
– кобила в с. Перепис. Тел. 097-1561566.
– ВАЗ-21114, 2001 р.в. у гарному стані. Тел.: 098-

4464611.
– ВАЗ-2106. Недорого. Тел. 067-9572047.
– гараж з погребом кооператива «Сокіл». Тел. 066-

7401049.
— трактори, преси, картопле-  та зернозбиральні 

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

– трактор Т-25. Тел. 096-8493946.
– склад по вул. Вокзальній із залізною дорогою у ви-

робничій зоні, 900 кв.м., сухий, дах після ремонту. Є рампа, 
зручно під столярку, складське приміщення, прийом мета-
лолому, земля 0,7 га в оренді. Ціна – 50000 у.од. Торг. Тел. 
099-5280888. 

– мед, бджоли. Тел. 096-8493946.
– металошукач «Гаррет 2500». Ціна – 800 у.од. Тел. 

066-2090501.
– 2 велосипеди «Ардіс Веннето» колишнього вжитку у 

відмінному стані для підлітків. Ціна – 500 грн. за кожен. Тел. 
2-58-63.

– копалка 2-рядна навісна, плуг 2-корпусний, ко-
сарка. Тел. 066-2247238.

– цегла, бій цегли, піноблоки, газоблоки, плити до-
рожні та перекриття, перемички, шифер, дошка для 
підлоги, кільця для каналізації. Тел. 067-2345270.

КУПЛЮ:

– корів, коней. Дорого. Перевезення. Тел.: 2-25-62, 
096-3403112.

– розкладушку у доброму стані. Тел. 098-7851213. 

ЛИСТ У ГАЗЕТУ

18 червня перестало битися серце нашої любої матусі, 
бабусі та прабабусі  Томаш Уляни Сергіївни.

Висловлюємо свою вдячність усім, хто розділив з нами 
тягар непоправної втрати, був поруч у найскорботнішу хви-
лину нашого життя – родичам, сусідам, знайомим, колективу 
редакції газети «Новини Городнянщини».

Нехай біда не торкається чорним крилом ваших родин.
Рідні покійної.

Дирекція СТОВ «Тупичівське» та ветерани колгоспного 
виробництва с. Тупичева глибоко сумують з приводу смерті 
Героя Соціалістичної Праці, колишнього механізатора кол-
госпу імені Фрунзе

ФЕСЬКОВЦЯ Олександра Степановича
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.

Колектив управління Пенсійного фонду в Городнянсько-
му районі висловлює глибоке співчуття начальнику персоні-
фікованого обліку, інформаційних систем та мереж Михаль-
ченко А.П. з приводу тяжкої втрати – смерті батька

КАЛЮЖНОГО Петра Романовича. 

Управління агропромислового розвитку глибоко сумує з 
приводу смерті колишнього головного бухгалтера 

КАЛЮЖНОГО Петра Романовича
і висловлює співчуття сім'ї  покійного.

Колектив редакції міськрайонної газети «Новини Город-
нянщини» висловлює глибокі співчуття відповідальному 
секретарю редакції газети Томаш С.В. та її сім,ї з приводу 
смерті її свекрухи

ТОМАШ Уляни Сергіївни.

Районна організація Партії регіонів висловлює глибокі 
співчуття члену партії, депутату міської ради Чепурній Т.О. з 
приводу тяжкої втрати — смерті батька

ШКАПОЇДА Олександра Климентійовича.

Ось і закінчився навчальний рік, пролунав 
останній дзвінок для випускників. При шко-
лах запрацювали літні табори де діти мають 
можливість гарно відпочити та одночасно от-
римати корисну інформацію. Навчальні кла-
си перетворились на відпочивальні кімнати, 

а шкільне подвір’я стало табором, де залюбки збирають-
ся діти, аби весело та корисно провести час. Педагоги 
докладають чимало зусиль для того, щоб організувати 
для дітей веселий, пізнавальний та активний відпочинок. 
Спеціалісти Городнянського районного центру зайнятості 
також долучилися до їхньої праці. Так, з метою розширен-
ня інформованості школярів про світ професій, надання 
профорієнтаційної допомоги у свідомому професійному 
самовизначенні, популяризації та підвищенні престижу 
робітничих професій серед учнівської молоді, виховання 
у дітей спрямованості на самопізнання і власну активність 
було проведено профорієнтаційний захід з використан-
ням «Мобільного центру профорієнтації» для учнів, які 
відвідують літній табір Дроздовицької загальноосвітньої 
школи. Захід проходив під гаслом «Твоє майбутнє - в твоїх 
руках!».

Робота в дитячих таборах має свою специфіку. Діти 
різняться віком, а отже, й по-різному сприймають інфор-
мацію. Тому для них спеціалісти з профорієнтації підготу-
вали низку розважально-пізнавальних вправ, враховуючи 
вікові особливості. Під час заходу діти отримали інфор-
мацію про послуги служби зайнятості та стан ринку пра-
ці, продемонстрували свої знання світу професій, взяли 
участь у конкурсах та позмагалися зі своїми однолітками 
на ерудованість, обізнаність та кмітливість, поспілкува-
лися з представниками центру зайнятості, переглянули 
відео ролики про актуальні професії.

Захід пройшов динамічно, змістовно й цікаво. Задово-
лення отримали і організатори заходу, і присутні.

Адміністрація центру зайнятості.

«Твоє майбутнє — 
в твоїх руках!»

7 червня не стало нашої дорогої 
подруги, колеги і просто чудової 

жінки
ШЕВЧЕНКО Віри Іванівни

11.04.1962 р. – 7.06.2013 р.
Ми будемо пам’ятати її доброю, ніж-

ною, талановитою і життєрадісною лю-
диною. Вона була нам гарною колегою, 
надійним товаришем і наставницею у 
житті. 

Дорога наша, дякуємо долі за те, що 
ти була поруч з нами.

Вічний спокій твоїй світлій душі. 
Сумуємо. Пам’ятаємо.

Колектив колишнього агропромбанку «Україна».

22 червня минає півроку, як 
пішов з життя наш дорогий чоловік, 

батько і дідусь
ШАНОЙЛО 

Михайло Пилипович
18.11.1935 р. – 22.12.2012 р.

Горбок землі мовчить, як все навко-
ло,

І огортає душу тихий жаль,
Що не побачимо ніколи
Ні твою радість, ні твою печаль.
Не заросте ніколи та стежина,
Що провела тебе в останню путь,
Похилиться зажурена калина
І добрим словом люди пом’януть.

Вічно сумуючі: дружина, діти, онуки. 

23 червня – 3 роки світлої 
пам’яті

найріднішої для нас людини
ПИЛИПЕНКА 

Олександра Анатолійовича
Сияет солнце, иль туман клубится,
Иль дождик над могилою твоей,
Пусть в вечном сне тебе, родной, 

приснится
Как трудно нам без помощи твоей.
Ты так любил людей, родное небо,
Ты жить хотел, ты добрым был для 

всех.
И горько сознавать, что ты так мало прожил,
Ушел от нас, оставив нам печаль и слезы.
Любим. Помним. Скорбим.
Царствие небесное и вечный покой твоей светлой 

душе.
Сумуючі рідні. 

26 червня виповнюється 10 років з 
того часу як пішов у вічність 

ПОЗНЯК Федір Антонович
29.09.1934 р. – 26.06.2003 р. 

с.Великий Дирчин.
Ми завжди згадуємо тебе, ріднень-

кий,
І добрий сміх, і гумор повсякчас.
Уся рідня тобі вклоняється низенько
За те, що був, за те, чого навчив ти 

нас.
Сумуючі рідні.

26 червня – півроку світлої 
пам’яті

дорогого чоловіка, батька
ГРЕЧУХИ Валерія Івановича

2.09.1966 р. – 26.12.2012 р.
Не хватит сил, не хватит слез,
Чтоб пережить всю боль утраты,
Большое горе нам принес,
Печали день и скорбной даты.
Такой любимый и родной,
Ты не придешь уже домой.
Господь призвал тебя к себе.
Скорбим и помним о тебе.
Жизнь когда-нибудь кончается,
Лишь бессмертна душа.
Помоги же нам, Господи,
Чтобы боль отошла. 

Вічно сумуючі: дружина, син.

24 червня – 10 років світлої 
пам’яті

ДУДИ Михайла Петровича
2.07.1948 р. – 24.06.2003 р.

Одной звездой на небе стало боль-
ше,

Одной душою меньше на земле…
Не совпадает время с этой болью,
И все напоминает о тебе.
Так мало лет дано было судьбой,
Так много мог еще ты совершить.
Вся радость жизни вмиг ушла с то-

бой,
Мы свято будем образ твой хранить.

Сумуючі рідні.

22 червня – півроку світлої 
пам’яті нашої дорогої і любої ма-

тусі і бабусі
ЯКУШ Любові Миколаївни

15.07.1960 р. – 22.12.2012 р.
Без тебе так гірко і важко на світі,
І сонце не так зігріва.
Пішла із життя ти у вічну розлуку,
Для нас залишилась журба…
І хата вже пуста,
І двір наш сирота,
І обміліла у дворі криниця.
А нам не віриться, що вже тебе 

нема,
Що можеш ти тепер лише прис-

ниться.
Сумуючі: діти, онуки, рідні. 

Продам «Фольксваген-Кадді», 2000 р.в.; 1,9, СДІ; білого кольо-
ру, у відмінному стані; без пробігу по Україні. Т. (097)7085203.

Продам «Шевроле-Авео», 2011 р.в., базова, пробіг 30 тис.
км, у відмінному стані. Ціна 78 тис.грн. Т. (098)4420215.

Продам «Ауді-80», 1991 р.в., м.і. 1,8; газ, бензин. Ціна 
договірна. Тел.(068)0930201, Діма.

Продам «ВАЗ-2108» на запчастини. Двигун 1,3; 5КПП. 
Тел. (098)8028801 (по вихідних).

Продам японські скутери «Хонда», «Ямаха», «Сузуки» у відмінному стані та 
нові «Альфа», «Дельта», «Актив». Великий вибір. Кредит. Т. (067)3787277.

Продам 3-кімнатну квартиру у центрі Щорса.
Тел. (097)7634418.

ВТРАТИ

О.С. ФЕСЬКОВЕЦЬ
20 травня ц.р. на 74 році жит-

тя помер ветеран колгоспного 
виробництва Герой Соціалістич-
ної Праці Олександр Степанович 
Феськовець.

Життя і трудовий подвиг цієї 
людини назавжди пов'язані з с. Ту-
пичевом, з колгоспом імені Фрун-
зе, з Городнянським районом.

О.С. Феськовець народився 
в селянській родині. Батько його 
загинув на фронті. Олександр ріс 
з двома сестрами напівсирота-
ми. Після закінчення семирічки у 
профтехучилищі здобув професію тракториста. Три роки 
працював на освоєнні цілинних земель у Казахстані, від-
служив армію і повернувся у Тупичів, де працював трак-
тористом.

У тамтешньому колгоспі розкрилися його найкращі 
риси людини-творця — відданість професії, високе тру-
дове сумління, організаторські здібності. Він багато років 
очолював механізовану ланку, яка вирощувала високі 
врожаї картоплі. Працю механізатора-новатора належно 
оцінила Батьківщина: О.С. Феськовець удостоєний ор-
денів Трудового Червоного Прапора, Леніна, найвищого 
звання — Герой Соціалістичної Праці і звання лауреата-
Державної премії республіки.

О.С. Феськовець обирався депутатом районної та 
сільської рад, виконував громадську роботу, до останніх 
днів свого життя був  і залишається зразком для нових 
поколінь нашого часу.

Райдержадміністрація і районна рада глибоко су-
мують з приводу непоправної втрати і висловлюють 
співчуття сім'ї і рідним, усім його землякам. Нехай його 
ім'я назавжди збережеться у пам'яті тих, хто знав його і 
працював з ним. Хай ніколи не потьм'яніють золоті рядки 
його імені в історії Тупичева і Городнянського району.

Райдержадміністрація і районна рада.
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КУПЛЮ: телят, корів, коней, лошат,   
  свиней. (Доріз цілодобово). 

Тел.:  098-9842336, 067-8452878. 

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

Окна металлопластиковые.
Двери входные, межкомнатные.
Металлопрофиль (на забор, кровельный).
Сайдинг, металлочерепица.
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.

Хромовые – 220 грн.,
Яловые – 110 грн.,
Кирзовые с ушками – 65 грн.,

КУПЛЮ новые военные сапоги 
Тел.: 067-9756145, 
095-2171487.

ПРОДАЮ кримський ракушняк без посередників. 
Доступні ціни. Тел.: 097-8886183, 066-9333155, 

093-6211312.

«СтеклоПласт» – НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК ВІКОН 
Двері вхідні: Україна, Китай.
Двері міжкімнатні: МДФ, ДСП, де-
рево.
Сайдинг фасадний, цокольний.
Котли газові, водонагрівачі, 
радіатори, труби (гарантія).
Металочерепиця, метало- про-

філь кровельний, парканний (від 
45 грн.).
Ламінат.
Душеві бокси та кабіни.
Та багато іншого.

Монтаж вікон, дверей, парканів.

Звертатися: вул. Петровського, 2 (територія ринку, біля  м-ну „Наша 
ряба”) з 9.00 до 14.00 год., або по тел.: 2-60-47, 063-0215624.  

Вихідні – субота, понеділок.

Можливий кредит і розстрочка до 3 місяців

Реалізуємо дрова-обріз-
ки, євроцемент ПЦІ-500-Н, 
плитку тротуарну, єврозабо-
ри бетонні, кільця бетонні, 
бордюри, водостоки. 

Адреса: м. Городня,   
вул. Аеродромна, 40. 

Тел/факс.: (04645)2-60-06, 096-8989960.

м. Городня, вул. 1-го Травня, 21 (2-й поверх)
   тел. (050)8590451

Знижки 

до 20% 
на деякі меблі

18 червня  відсвяткував свій 
ювілей завідуючий хірургічним 
відділенням Володимир Іванович 
ЛОМАКОВСЬКИЙ. 

Колектив хірургічного від-
ділення щиро вітає прекрасну 
людину, висококваліфікованого 
спеціаліста.

Бажаємо міцного здоров’я, осо-
бистого щастя, невичерпної енергії 
і наснаги у всіх ваших добрих спра-
вах. 

Хай у Вашому домі завжди панують мир і злагода, у 
серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість.

Нехай доля і надалі буде прихильною до Вас, дару-
ючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних 
друзів.

Многая Вам літа!

20 червня відсвяткувала свій 75-річний ювілей 
наша  дорога мати, бабуся, прабабуся Ганна Дми-
трівна РОЗИНКО з с. Лютіж.

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной
Мы весь мир поместили б в ладони,
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Что воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что  взамен ничего не просила,
 Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно-нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

З любов’ю: діти, онуки та правнуки. 

20 червня відсвяткувала 
свій день народження Людмила 
Олександрівна ШИЛОВА (НЕЧИ-
ПОРЕНКО).

Для декого з нас вона є важли-
ва і дуже необхідна у нашому житті 
людина. Вчитель від Бога, поміч-
ник, наставник і просто Друг. 

З днем народження тебе, люба! 
Від усіх, хто тебе знає і кому ти 

небайдужа.
Всі твої учні.

21 червня відсвяткував свій 
75-річний ювілей наш дорогий, 
люблячий чоловік, батько, діду-
сь Євген Іванович ПІДЛІСНИЙ.

У цей святковий день, коли на-
став твій ювілей,

Ми від душі  тебе вітаємо
Здоров’я, радості, щастя ба-

жаємо.
Живи нам на радість у щасті та 

мирі,
Хай Бог посилає здоров’я та 

сили,
Хай Матір Божа тебе оберігає,
Хай доля дарує довгі літа,
А в серці довіку живе доброта.

З повагою: дружина, син, невістка, онуки. 

21 червня відсвяткував свій 
день народження Євген Івано-
вич ПІДЛІСНИЙ з м. Городні.

В работе желаем тебе вдох-
новенья,

В кругу семьи – тепла и до-
броты,

Среди друзей – любви и ува-
женья,

А в личной жизни сбывшейся 
мечты. 

Пусть лицо твое счастьем си-
яет,

Расцветают в улыбке глаза,
С днем рожденья тебя поздравляем
И удачи желаем всегда!

Вірні друзі.

22 червня святкує свій ювілей наша дорога дру-
жина, мама і бабуся Анна Пилипівна МЕЛЬНИК з 
м.Городні.

Благодарим, что ты живешь на 
свете,

Нет никого тебя милее и родней.
Тебе желаем много ясных дней.
Прими от нас в любви признанья 

эти!
Ты добротою нас своею окружа-

ешь,
Всегда заботлива, внимательна, 

нежна,
Наверное, ты и сама не знаешь,
Как сильно нам твоя любовь нужна.

Чоловік, діти, онуки. 

Юридична консультація. 
Тел.: 099-0123038, 093-8735193.

На роботу потрібен перукар. 
Тел.: 095-7064349, 093-8735193.

Продаж - Ремонт
Сільгосптехніки

ОВС-25, СМ-4, ЗМ-60У, Петкус Гігант, 
Селектра, Супер, ПС-10А, ОП-2000, БДТ-
7-4-3, СЗ-3,6, СЗТ-3.6, СЗ-5.4, СУПН-8, 

БДВП-4.2, КРН-5.6, КПС-4.2.

Можлива доставка.
Тел.: 098-5962914, 097-6551722.

Продам кримський ракушняк. Доставка безкоштов-
на. Суперціна. Тел. 067-5581550, 095-2772227.

Однокласників, пер-
шу вчительку Верхушу 
Галину Іванівну, класно-
го керівника Янковську 
Євгенію Григорівну, всіх 
вчителів 8-Б класу 1986 
року випуску та 10-Б кла-
су 1988 року випуску за-
прошуємо на зустріч, яка 
відбудеться 27 липня 
2013 року.

Дуже всіх чекаємо!
Тел.: 063-1848959, 

098-4400898.

Козелецький технікум ветеринарної медицини Білоцерківського 
національного аграрного університету 

1700 Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. сім'ї Розумовських, 41.
Тел. 04646, або (02446) 4-15-96, 2-12-00, факс 2-14-83.
E-mail:techvet@cg.ukrtel.net Сайт: techvet.org.ua

Ліцензія АВ № 552235 від 16.08.2010 р.
Відділення: ветеринарна  медицина продуктивних і дрібних тварин (денна форма навчання). 
Прийом документів для вступу з 01.07.2013 року.
Вступні іспити для абітурієнтів з базовою загальною середньою освітою з предметів: укра-

їнська мова (диктант) і біологія (усно).
Абітурієнти з повною загальною середньою освітою надають сертифікати Українського центру 

оцінювання якості освіти з української мови та літератури і біології або хімії.

А г е н т с т в о  п р а з д н и ко в 
« В В Ф  и  К о м п а н и я »  о т к р ы в а е т 

в  р е с т о р а н е  « Ж е в е д а » :
—  банкетный зал (свадьбы, юбилеи и т д. ) – суббота, воскресение.  
— музыкальный клуб (любителям живого исполнения) – пятница с 

20.00.
Тел.: 2-11-27, 2-51-60, 063-8570779.

На ринку знайдено в'язку ключів від автомобіля 
ВАЗ і мототранспорту. Звернутись у контору базару 

або за тел.  097-6513290.

8 червня в Івашківці відбув-
ся 6-й шаховий турнір-меморіал 
пам’яті М.Н.Бобка. В змаганнях 
взяли участь 16 шахістів з Черні-
гова, Городні, Тупичева, Великого 
Листвена і Куликівки. Змагалися за 
швейцарською системою в шість 
турів по 20 хвилин.

Переміг один з організаторів турніру -- І.Г.Зубов з Тупи-
чева, який набрав 5,5 очок з 6-ти можливих. Друге місце у 
С.А.Зуба з Великого Листвена – 5 очок, третє – у С.І.Буйно-
го з Городні – 4,5 очка.

Призери змагання отримали грамоти та грошові призи, 
а переможець ще й перехідний кубок. Турнір відбувся за 
підтримки сільського голови С.Г.Седнівця.

СПОРТ

Т У Р Н І Р   П А М ’ Я Т І  
Т О В А Р И Ш А


