
З Днем Великої Перемоги!

Число 4 5 6 7 8
Температура:
вдень +26 +28 +27 +24  +21
вночі +17 +17 +17 +12  +13
Напрям вiтру Сх   Пд�з Пд Зах    Пн

Опади

Городнянській газеті сьогодні 95 років. Думаю, шановні
читачі, цією датою багато сказано. Вік солідний, поважний.
Це одне з найстаріших видань такого типу на Україні. І марно
сподіватися, що який(небудь сучасний засіб масової
інформації «дожене чи обжене» нас у стрімкому літописному
процесі. Новоявлені дослідники в особі вагомих підшивок
городнянської газети, які зберігаються в архівах, мають
неоціненне джерело історії повіту і району. І в цьому
найперша значимість тієї творчої роботи кількох поколінь
журналістів, які збирали, осмислювали і клали факти, події,
імена на газетні сторінки.

Різні були назви у газети в різні епохи. Заснована як
«Известия Городнянского уездного Исполнительного
комитета», вона охоплювала політичну, економічну і
літературну сфери нашого житття. Трохи згодом вона
виходила під назвами «Знамя Советов», «Комунар», а як
тільки Червона Армія визволила наш район від німецько(
фашистських загарбників, вже в жовтні 1943 року вона під
назвою «Вперед» закликала і згуртовувала трудящих на
відбудову поруйнованого господарства. Потім іменувалась
«Колгоспний промінь», «Сільські новини», а з 1987 року –
«Новини Городнянщини».

В нових умовах розвитку електронних засобів масової
інформації та комунікацій наше видання зайняло свою нішу
в інформаційному просторі і продовжує виконувати суспільні
функції.

Щоб мати уяву про газету, її треба насамперед
передплачувати і читати, бути її автором. У всі роки і періоди
навкого нашого видання гуртувались кращі літературні сили
району, десятки нелітераторів, які привносили на сторінки
життя з самої гущі народу.

З вдячністю називаю талановитих працівників редакції

газети, які віддали їй по 25(40 років. Це І.М.Коновал,
І.Г.Зацаринний, О.І.Седень, Т.К.Третяк, В.В.Манич,
А.С.Фаєвцова, І.І.Ушета, Л.Б.Серебряков, позаштатні автори
М.П.Таратин, С.С.Сахон, С.Б.Крутік. А ветерани
журналістської праці І.П.Дудко та М.К.Єрмоленко, вийшовши
на заслужений відпочинок, і тепер допомагають молодому
поколінню газетярів писати літопис сучасності.

Сьогодні наклад газети становить 5 тисяч примірників.
Звичайно, читають її значно більше людей. І межі
збільшення популярності таким тиражем не обмежені.
Напередодні 95(річчя газета змінила своє раніше «похмуре»
обличчя – половина її сторінок стала кольоровими. І наш
редакційний колектив щиро вдячний поліграфічно(
видавничому комплексу «Десна» за те, що допомагає  робити
її привабливою.

Можна багато цікавого почерпнути з історії видання,
розповісти, наприклад, про те, як редакція газети проводила
акцію по укладанню списків городнянців, які, захищаючи і
визволяючи Вітчизну в роки Великої Вітчизняної війни,
пожертвували своїм життям заради Перемоги над ворогом,
як газета збирала пожертвування на ті 11 гранітних стел, що
обступили постать Скорботної матері в сквері Городні.
Нагадаю про нагороди газеті – за участь у конкурсах,
фестивалях і головну серед них – Грамоту Президії Верховної
Ради Української РСР. Є про що згадувати. І нам не гоже
щось викреслювати чи переінакшувати в історії. Як було –
хай так і буде.

Основний засіб у журналістів – це слово. Воно діє, не
зникає, написане  залишається з нами. Тож будьмо, шановні
читачі, вірними нашому виданню, якому сьогодні 95.
Дивімось і в завтра, де вже висвічується й сторіччя,  будьмо
оптимістами.

Л.ЯКУБЕНКО.
Редактор газети.

Святкування Дня Перемоги у Городні
09.30 год. – збір ветеранів Великої Вітчизняної війни, керівників

установ, підприємств, організацій, представників громадськості та
політичних партій біля приміщення райдержадміністрації.

10.00 год. – святкове театралізоване дійство біля Меморіалу
«Скорботна мати». Покладання квітів. Поминальна панахида по загиблих у
роки Великої Вітчизняної війни.

11.00 год. – конкурс малюнків на асфальті (біля приміщення центру
соціальних служб для дітей сім’ї та молоді).

12.00 год. – спортивні змагання з масових видів спорту на міському
стадіоні.

Колективу міськрайонної газети «Новини
Городнянщини», авторському активу та

читачам!
Від імені районної державної адміністрації та районної ради

прийміть найщиріші вітання з поважним ювілеєм – 95(ою річницею від
дня заснування видання!

Зміни в суспільно(політичному житті країни породжують нові
виклики часу, але, пройшовши великий історичний шлях і серйозні
випробування, газета та її трудовий колектив залишилися вірними
славним традиціям журналістської ниви.

Міськрайонна газета «Новини Городнянщини» ( це індикатор
суспільно(політичного медіа(простору району. Неупередженість
поглядів, об’єктивність та незалежність оцінювання подій і фактів – це
основні показники професійності редакційної політики газети.

За час свого існування видання гідно берегло та примножувало
кращі ідеали людських цінностей, формувало свідомість громадянина,
його характер, поведінку, вчинки, активну життєву позицію.

Бажаємо вам, шановна редакція «Новин Городнянщини»,
подальшого процвітання та злагоди. Маємо надію, що ви й надалі будете
завжди на передовій у боротьбі за правду, об’єктивність та
справедливість.

Процвітання вашій газеті! Широкого кола шанувальників та високих
тиражів!

В. ЧЕРНОМАЗ. Г. ПРИМАК.
В.о. голови райдержадміністрації. Голова районної ради.

Слухайте городнянські новини періодично по обласному радіо «Сівер&центр» на першому каналі
Національного радіо України на хвилях 69,47 мега&герц – щодня о 8 год.10 хв., 18 год.10 хв.

Городнянська міськрайонна газета

Слова зникають, написане — залишається
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Заснована 4 травня 1917 року

95 років тому вийшов перший номер
Городнянської газети

Шановні працівники
редакції газети «Новини

Городнянщини», її читачі,
жителі району!

Прийміть мої щирі вітання з нагоди 95(
річчя заснування городнянської газети. Щиро
бажаю, щоб кожен її новий номер, кожна
сторінка і кожне слово відтворювали правду
нашого життя, життя простих трудівників
вашого краю.

Славну історію Городнянщини неможливо
пізнати без районної газети. Взявши на себе

Слово, яке залишається з нами

відповідальну і значиму роль літописця, це видання понад сімдесят років
виконувало й місію колективного агітатора, пропагандиста й організатора
мас, пліч(о(пліч з комуністичною партією боролась за втілення в життя
кращих ідеалів людства. Воно зафіксувало найвидатніші події, бойові і
трудові подвиги людей, підтримує і розвиває кращі традиції. Газета активно
утверджує велич і красу братерства і дружби народів. В умовах
незалежності України «Новини Городнянщини» зберігають відданість
трудовому народу, вірність ідеалам свободи, справедливості і гуманізму.

Бажаю  газеті  високих тиражів, її читачам – усім жителям
Городнянщини доброго здоров’я, оптимізму, добра та благополуччя.

Щиро – В.ЛЕЩЕНКО,
народний депутат України, перший секретар

Чернігівського обкому Компартії України.

Шановний колектив
редакції газети «Новини

Городнянщини»
Прийміть мої найщиріші вітання з 95(ою

річницею вашої газети!
Сьогодні, коли наше життя переповнене

інформацією, важко переоцінити вплив
друкованого слова на процеси, які
відбуваються у суспільстві.

За 95 років на шпальтах газети
відобразилася вся історія Городнянщини. І
сьогодні ваша газета продовжує жити
справами та турботами мешканців району.

Професіоналізм, з яким ваш колектив
підходить до випуску кожного номера, підтримує читацький інтерес до
газети. «Новини Городнянщини» завжди цінували за увагу до людей,
об’єктивність і професіоналізм. З вашою допомогою реалізуються головні
свободи – слова, совісті, свобода вибору.

Нехай і далі будуть чесними, людяними та талановитими ваші
журналістські роботи. Бажаю вам подальшого процвітання, стабільності
і нових творчих досягнень. Всім співробітникам газети – здоров’я, щастя,
оптимізму, цікавої і плідної роботи, творчої наснаги і нових читачів.

З повагою Ігор РИБАКОВ,
народний депутат України, голова фракції «Реформи

заради майбутнього».

З Днем Великої Перемоги!

Шановні
працівники і

ветерани газети
«Новини

Городнянщини»!
Прийміть щирі вітання з

нагоди 95(ої річниці заснува(
ння вашого видання.

Починаючи з травня 1917
року, районна газета, долаючи
складності і випробування,
крокує разом з жителями
Городнянщини. Упродовж цих
років залишаються незмінни(
ми її наближеність до життя та
різнобічне висвітлення
трудових буднів і свят регіону,
важливих подій в Україні та
світі.

Новини рідного краю
жителі як райцентру, так і
найвіддаленіших сіл черпають зі сторінок шанованого районного видання.
Ви – на передовій забезпечення конституційного права людини на
об’єктивну інформацію. Велика заслуга в цьому редакційного колективу
газети на чолі із Заслуженим журналістом України Леонідом Якубенком.

Завдяки щоденній копіткій роботі журналістів різних років і поколінь,
всього трудового колективу, „Новини Городнянщини” мають своє власне
обличчя, улюблене і пізнаване тисячами жителів району.

Бажаю вашому виданню і надалі залишатися популярним і потрібним,
колективу – добра і здоров’я, творчої наснаги та нових успіхів, а
шанувальникам газети – гарних новин і цікавих зустрічей на сторінках
своєї „районки”.

Великих тиражів, актуальних та змістовних матеріалів вашому
виданню, широкої читацької аудиторії!

З повагою
Голова обласної державної  адміністрації В.ХОМЕНКО.

    Шановні працівники,
ветерани і читачі газети

«Новини
Городнянщини»!

Прийміть найщиріші вітання з
нагоди поважного ювілею вашого
видання!

95 років – це майже століття історії
журналістської спільноти Городнян(
ського краю, в основі цінностей якої
шана і любов до рідного слова, людини
й Батьківщини.

Завдяки професіоналам, які
працювали і працюють у редакційному
колективі протягом багатьох років,
газета здобула серед жителів  району
визнання і повагу.

Переконаний, що ии і в подальшому об’єктивно, цікаво і правдиво
висвітлюватиме події та факти життя Городнянщини.

Від імені обласної ради сердечно бажаю вам міцного здоров’я і
благополуччя, успіхів і плідних, творчих здобутків на професійній ниві!

З повагою голова обласної ради                А.МЕЛЬНИК.
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Запитання журналістів до очільника
області були різнопланові. Одні стосувались
обговорених проблем на засіданні колегії,
інші – різних сфер життя та діяльності влади.
Проблема енергозбереження та
енергоефективності, над вирішенням якої
зараз зосереджено увагу, є однією з
головних, сказав В.М.Хоменко. Необхідно
всюди – і в бюджетних, і в комерційних
структурах переходити на використання
місцевих видів палива – відходів деревини,
торфу. Вже напрацьовані технології, які
дозволяють робити це.

Голова облдержадміністрації відзначив
позитивну динаміку в промисловості області

за підсумками І кварталу. Зріс
зовнішньоторгівельний оборот. Експорт
товарів переважає над імпортом. Але треба
розширювати ринки збуту, шукати нові
адреси.

У сільськогосподарському виробництві
є проблеми збуту картоплі. Зменшились
об’єми закупівель молока. Оскільки 60% його
заготовляють з приватних господарств, то
треба подбати про забезпечення його
високої якості. Молокозаводи не хочуть
купувати низькосортну продукцію. Але
головний напрям у збільшенні виробництва
тваринницької продукції – створення
високопотужних комплексів. Але й
допомагати приватним господарствам.
Наприклад, тих, які утримують по 10 корів,
забезпечувати доїльною апаратурою і
холодильним обладнанням.

Цьогоріч в області намічено під кукурудзу
зайняти близько 300 тисяч гектарів, отже,
буде добра кормова база худобі.

На запитання про те, чи зможе область
освоїти кошти, які виділить уряд області,
В.М.Хоменко відповів, що зроблено
висновки з минулих років. На сьогодні в
області достатньо готових проектів, були б
тільки кошти. Їх освоїти буде можливо.
Йдеться про масштабні плани по історико9

Мало знайдеться жителів району,
кому не було б знайоме ім’я Валентини
Іванівни Луговської. Воно стало
символом натхненної, самовідданої
праці на благо своєї країни і людей.
Кавалер двох орденів Леніна (1977 і 1983
р.р.), Знаку Пошани (1971 р.), ордена
Трудового Червоного Прапора (1974 р.),
володарка десятків інших урядових
нагород, Валентина Іванівна була
героєм багатьох публікацій нашої
газети. Саме тому у свій 95=річний
ювілей редакція «Новин Городнянщини»
вирішила нагадати читачам славне ім’я
жінки, яка стала справжньою легендою
для кількох поколінь городнянців.

Непростою була доля цієї мужньої жінки.
З дитинства  зазнала вона ударів долі. Вони
з братом не знали свого батька. Мама –
сирота, інвалід з дитинства. Вже у сім років
дівча самотужки із чужими жінками їздило
у Гомель, щоб купити там булок, а потім
перепродати їх у Городні – от вже і було за
що їжу купити. Але, не зважаючи на всі
складнощі і підступні примхи долі,
Валентина Луговська не зламалась –
навпаки, вона гартувалась, мов сталь,
долаючи нові й нові висоти.

45 років пропрацювала вона на

архітектурному комплексу «Древній Любеч».
На ряд об’єктів тут будуть задіяні і
благодійні кошти.

На якому етапі переговори з китайською
стороною щодо будівництва цементного
заводу? – таким було питання
кореспондента Новгородсіверської
телерадіокомпанії. Рішення ще не прийнято
– пояснив губернатор. Китайська компанія
вимоги наші почула. На першому плані –
екологія. Іде вивчення їх.

Ряд питань стосувалось співпраці з
головою обласної ради, виборчого процесу,
ефективної роботи ЗМІ, адмінреформи. На
останнє в очільника області думка така.
Адмінреформа – процес складний. Не слід
ламати через коліно. Наша область не дуже
урбанізована, тут свої особливості. Поки що
ніяких пропозицій влада не виробляла.

Для нас зараз головне – підкреслив
В.М.Хоменко – успішно реалізувати
соціальні ініціативи Президента. Вони
багатовекторні. Треба усунути перекоси в
максимальних доходах одних громадян і
мінімальних інших. Йдеться і про соціальну
відповідальність бізнесу за розвиток
регіону, територій. Школи, дитсадки,
медичні заклади, дороги  – у їх облаштуванні
бізнес повинен брати найактивнішу участь.

Городнянському льонозаводі. За цей час не
тільки собі, а й усьому світові довела, що
людська витривалість не знає меж – було,
по чотири зміни поспіль на сортуванні льону
простоювала. За що й наганяй від
керівництва не забарилась отримати…
Нелегкою ціною давались їй ті перемоги –
робота у зміну, на руках хвора мати, вдома
велике господарство, городи, будівництво
власного будинку.

З усім справилась Валентина Іванівна.
Всього досягла, чого мріяла. Нічого не
змогло зламати мужню жінку. Крім втрати
коханого чоловіка, з яким поруч пройшли все
життя, виростили доньку, плекали онуків та
правнуків.

— Татка не стало у 2009 році, —
розповідає донька Луговських Наталія
Анатоліївна. – Не передати, як тужила мама.
Від страждань та переживань вона
захворіла на хворобу, яка вразила очі. Ми
дуже вдячні лікарю Володимиру Петровичу
Голубовському, який взявся лікувати маму
на дому – адже у лікарню її водити було
складно. Скільки всіляких засобів ми не
перепробували! І таки знову мама здобула
перемогу над хворобою.

Та не довго раділа родина. У 2010 році
доля приготувала для жінки новий удар.

НАЙПЕРШЕ – РЕАЛІЗУВАТИ СОЦІАЛЬНІ
ІНІЦІАТИВИ ПРЕЗИДЕНТА

26 квітня відбулось засідання
колегії облдержадміністрації та

Регіонального комітету з
економічних реформ, на яких було

розглянуто питання модернізації
економіки, раціонального

використання енергоресурсів і
впровадження новітніх технологій.

За традицією, що склалася,
після засідання колегії відбулась

прес=конференція журналістів ЗМІ,
радіо і телебачення з головою

облдержадміністрації
В.М.ХОМЕНКОМ.

Шановні
ветерани війни!

Від щирого серця
вітаю Вас з великим і
радісним святом муж9
ності, героїзму та відваги
– Днем Перемоги!

Подвиг солдата
Великої Вітчизняної війни
навічно залишиться у
віках. Ми завжди будемо
пам’ятати, як наш народ
зміг об’єднатися та
вистояти у нелегкій боротьбі, позбавити світ від
фашизму!

Від щирого серця бажаю Вам міцного здоров’я,
бадьорості духу, родинного тепла та мирного неба
над головою.

Дякую Вам за Ваш героїчний подвиг та
відродження рідної землі!

З повагою  Ігор РИБАКОВ.
Народний депутат України, голова фракції

«Реформи заради майбутнього».

Дорогі
ветерани,
герої –

переможці!
Ось вже не одне десятиліття минуло відтоді, як

завершилася найкровопролитніша в історії людства
війна, вогонь якої зачепив своїм смертоносним
крилом майже всю земну кулю. Десятки мільйонів
кращих представників багатьох народів і народностей
ціною неймовірних зусиль захистили цивілізацію і
прийдешні покоління від геноциду, не дали повернути
колесо історії до часів рабства та інквізиторських
жахів середньовіччя. А саме таку долю готував нам
озброєний до зубів агресор, кований чобіт якого
плюндрував нашу рідну землю, несучи горе і біль
українським родинам. Та йому не під силу було здолати
високий дух волелюбного народу і непохитну віру
захисників Вітчизни у перемогу над ненависним
ворогом.

У цей день від щирого серця бажаємо Вам
міцного здоров’я, довголіття і щоб ніколи війна не
поверталася на нашу землю.

Віталій КОРЖ.
Народний депутат України.

ГЕРОЇ КОЛИШНІХ ПУБЛІКАЦІЙ

Коли із сильним болем її доставили вночі у
лікарню, медики вагались, чи можна робити
хірургічне втручання, чи витримає організм
літньої жінки операцію.

— Операція була дуже складною, —
згадує Наталія Анатоліївна, витираючи
сльози. – Ніхто нам не давав особливої надії
на те, що з мамою буде все гаразд. Але ж як
тільки медики боролися за її життя! Ніколи
не погоджусь з тими, хто каже, що у нас
недостатньо кваліфіковані лікарі. Я сама
бачила, скільки сил, тепла, чуйності і
професіоналізму докладали вони.
Володимир Іванович Ломаковський, Андрій
Михайлович Мужанов, Микола Олексійович
Ігнатенко, Владислав Васильович

Кульчицький – це ті лікарі, яким
наша родина вклоняється до землі. І
медсестри реанімаційного і
хірургічного відділення – вони
робили значно більше, ніж
наказували їхні професійні
обов’язки. Мабуть, саме через цю
людську доброту, яка лилась
щедрою рікою, мама не просто
вижила – вона всупереч
песимістичним прогнозам зараз
ходить, гріється на подвір’ї і навіть
картоплю збирається садити, та
тільки хто їй дасть. А ще ми з нею
співали. Одразу після операції, коли
її стан був тяжкий, вона була
безпорадна, ми тихенько згадували
українські пісні. Може, ще й від них
мама черпала силу, яка допомогла
їй стати на ноги.– Донька ласкаво
дивиться на матір.

Валентина Іванівна посміхається
своєю тихою, незабутньою і щирою
посмішкою. Роки і доля зробили своє
– забрали молодість, здоров’я,
коханого чоловіка. І все ж вона
щаслива жінка – у неї донька, зять,
які живуть зараз з нею, дві онучки
Іра і Таня і троє правнуків.  А ще –
повага і шана усіх нас, хто був
свідком її трудового подвигу.

— Мама дуже любить нашу
газету, — каже Наталія Анатоліївна.

– І я теж. Із задоволенням чекаємо кожен
номер «Новин Городнянщини». Це видання
з нашою сім’єю усе наше свідоме життя. Хай
у районної газети буде ще багато9багато
поважних ювілеїв. Бо вона потрібна людям.

Ми раді за відважну і мужню жінку, все
життя якої було боротьбою. Продовжує
боротьбу вона і зараз. Нехай доля посилає
їй сили на це. Щоб ми разом відсвяткували
ще не один ювілей.

С.ТОМАШ.

 Шановні
ветерани!

Щиро
вітаємо вас із

67�ю річницею
Перемоги у Великій

Вітчизняній війні 1941�1945 років!
Цей вікопомний день уособлює героїзм, силу

духу, ратну працю й вічну скорботу за нерозквітлими
долями кращих синів та дочок нашої Батьківщини.

Для нас, шановні ветерани, нащадків воїнів та
визволителів краю, найвищою життєвою істиною є
вірність вашій справі та вашому громадянському
обов’язку. Висловлюємо довічну синівську шану й
повагу нашим героям.

Земний уклін усім, хто виніс роки окупації та пекло
концтаборів й піднімав з руїн і відроджував рідний
край.

Міцного здоров’я, чудового настрою в цей
святковий і сумний для нас день бажаємо усім
жителям Городнянщини. Нехай почуття світлої
радості та безмежної гордості зігріває кожного, хто
береже пам’ять про Перемогу.

В. ЧЕРНОМАЗ.
В.о. голови райдержадміністрації.

Г. ПРИМАК.
Голова районної ради.

З Днем
Перемоги!

К годовщине
Великой
Победы

О, дорогие ветераны,
В лихое время мы живем:
Была страна, а стали страны,
Жить тяжелее с каждым днем!
Вы сединою убеленные,
Давно победы пробил час,
Как вышло так, что побежденные
Живут намного лучше нас?
И может лишь во сне присниться,
Что наш Союз, как прежде, цел.
Воздвигли новые границы,
Берем друг друга на прицел!
И забываем иль не знаем
Ту нашу общую беду,
И ветеранов вспоминаем
На День Победы, раз в году!

М.БАБАЕВ.

На знімку:В.І.ЛУГОВСЬКА з
онучками Іринкою та Тетянкою.



34 ТРАВНЯ 2012 РОКУ «Новини Городнянщини»

Було це 13 років тому. Пополудні мені в
кабінет подзвонили: завтра у Сеньківці буде
зустріч трьох сторін – російської, білоруської
та української з прикордонних питань. Я
зрозумів для себе одне завдання: треба бути
там і написати в газету. Сеньківка вже давно
стала справжньою меккою, до Монумента
дружби їздить багато людей, фестивалі
міжнародні проводяться там, інші заходи.
То що там буде цього разу – про це треба
проінформувати громадськість. Тим більше,
що зустріч буде з прикордонних питань, що
в період розбудови України дуже актуально.

Не буду описувати поіменно, хто тоді
приїхав (хоч весь тодішній список поважних
осіб, які прибули, у мене зберігається й
досі). Скажу загалом: прибули
представники прикордонних служб України,
Росії та Білорусі, заступники голів
облдержадміністрацій Брянської,
Гомельської та Чернігівської областей,

головні землевпорядники Климовського і
Городнянського районів, один з керівників
картографічної служби України. Був тут і
представник Республіки Казахстан. Як
виявилось, це була не проста зустріч, а
виїзне засідання спільної українсько5
російської урядової комісії, яке почалось
днем раніше у Чернігові і темою якого була
демаркація кордону між Росією і Україною.
Білоруська делегація була в якості
спостерігача.

Багато цікавих деталей і моментів (на моє
розуміння) я теж не описуватиму.

Оскільки учасники засідання приїхали
автобусом, то разом з ними і я спершу
поїхали до Монументу дружби. Не було тут
звичних виступів. Просто представник
прикордонної служби України Леонід
Осовалюк пояснив, що треба чітко визначити
точку зіткнення земель трьох суміжних
держав і спільно визнати її географічною
координатою, щоб потім нанести на карту.
Заперечень не було. Всі обступили пілони
Монументу і такою точкою визнали місце
стикування їх на пагорбі. Я, звісно, виконував
свою журналістську роботу: фотографував,
цікавився враженнями.

Потім всі переїхали у Сеньківський

будинок культури. Сюди, у читальний зал
бібліотеки, зайшли всі представники
офіційних делегацій, а з ними і я. Виїзне
засідання спільної українсько5російської
комісії продовжилось. Головував на ньому,
як потім виявилось, посол з особливих
доручень Міністерства закордонних справ
України Ю.Костенко. І як тільки він оголосив
про продовження засідання і почав
викладати суть проблеми, заради якої
зібрались тут, я увімкнув диктофон. Це був
старого типу диктофон, величиною з
долоню, з стрічкопротяжним механізмом.
Тепер таких не виготовляють. Зараз у
журналістів на «озброєнні» цифрові
невеличкі і дуже зручні.

Я сидів обіч на видному місці, і
головуючий, побачивши мене з диктофоном,
раптом припинив виступати.

– Вибачте, – делікатно звернувся він чи
то до залу, чи то до мене. Але погляд зупинив

саме на мені. – А ви хто?
Все5таки до мене. Я не чекав такого. Але

одразу ж поспішив представитись:
журналіст, редактор місцевої газети. Назвав
своє прізвище, ім’я.

– Але ж, – продовжив головуючий, – ми
вас сюди не запрошували... То прошу вас
вийти...

– Але ж у мене така робота. Тут що, хіба
таємні переговори? – віднайшов я такі слова
у відповідь. – Ви порушуєте Європейську
конвенцію, яку Україна теж ратифікувала...

Мав я на увазі документ про вільний
доступ до інформації і безперешкодну
діяльність журналістів. Ймовірно, посол не
міг її не знати.

Він на якусь мить зам’явся. А потім,
окинувши поглядом присутніх, ультимативно
заявив:

– Тоді ми не будемо продовжувати
роботу, поки ви не залишите нас.

У залі настала тиша. Ніхто з членів
делегації Росії та Білорусі не висловив і
слова ні проти мене, ні на мій захист.
Головуючий наче чекав одного з двох таких
рішень. Зал вперто мовчав. Рішення чекали
від мене. Я тоді спокійно піднявся і сказав:

– Шановні, я поважаю присутніх тут, а

тому вийду. Але проти таких дій висловлюю
протест, як журналіст, працівник засобів
масової інформації.

Сказав і геть збентежений полишив зал.
Довго стояв у вестибюлі і не знав, що далі
робити. Але, зрештою, заспокоївся,
побачивши, що вхідні двері у читальний зал
закрились не щільно. Я підійшов до них
ближче і став дослухатись розмови. І зовсім
заспокоївся: через щілину було чути все, що
говорилося у залі. Не зовсім етично так
чинити... Але  ж і зі мною неетично
обійшлися. Та дарма: всеодно матиму
інформацію.

Так простояв, мабуть, з годину – до
закінчення засідання.

Коли всі вийшли з будинку культури, до
мене звернувся один поважний чоловік –
напевно, відповідав за організацію цього
заходу:

– Я вас запрошую їхати з нами на обід –
замочимо цю справу, – сказав, усміхаючись.

Я не встиг відповісти йому, бо підійшов
посол Юрій Костенко:

– Я прошу пробачити мені за таке моє
рішення, – він взяв мене під руку. – У нас
таке буває. Я вам дам інтерв’ю  і протокол
засідання.

Ми чекали ще півгодини, поки київська
стенографістка розшифрувала на ноутбуці
протокол. Юрій Костенко дійсно вручив мені
один примірник протоколу і свою візитівку.

Обід, як часто пишуть газети, пройшов у
теплій і дружній обстановці – у березовому
гаю. Були гарні тости. Мені довелось сидіти
поруч з москвичами5юристами
Міністерства закордонних справ. У такій
обстановці вони були відвертими – так мені
здалося. Вони висловились проти
демаркації кордону. Та це їх приватна думка.
Мене непокоїло одне питання: чому не
запросили на таке засідання місцевих
керівників сільрад суміжних регіонів. Але
ніхто мені зрозумілої відповіді не дав.

Мою інформацію про це засідання та
кілька інтерв’ю на другий день передало
обласне радіо, в наступному номері
надрукували «Новини Городнянщини».

Після того минуло багато років. Випадок
цей не забувається. До речі, торік знову в
Сеньківку приїжджали відповідні служби з
трьох держав. Визначали місце біля
Монументу дружби, де буде стояти
прикордонний стовп під номером 1. Був той
самий представник прикордонної служби
України і він пообіцяв учасникам демаркації
кордону з Росією державні нагороди, як
тільки вони помиють чоботи в Азовському
морі. Тобто закінчать встановлення
відповідних знаків по всій лінії кордону. А
протяжність такої лінії –  понад 2 тисячі
кілометрів.

Плутані почуття охопили мене того дня.
Мені здавалось, що отой стовп №1 буде
вкопаний у моє серце.

Візитівка Юрія Костенка ще й досі
лежить у шухляді кабінетного столу. Я часто
натрапляю на неї, коли шукаю необхідні
папери.Юрій Костенко тепер –
Надзвичайний, Повноважний Посол України
в Китаї. І зовсім недавно я дізнався, що його
дружина – відома українська поетеса
Людмила Скирда, поезією якої я
захоплювався ще в юності.

Отака історія одного випадку.
Л.ЯКУБЕНКО.

Візитівка до сеньківського блокнота

Накануне пешего перехода через
плато Устюрт в рамках программы
«Пешком через Великие пустыни Мира»
Заслуженные путешественники
России братья Синельники передали
весточку для нашей газеты. Говорит
Сергей Синельник:

«Я бы хотел от брата и от себя лично
поздравить газету с таким красивым
юбилеем – 95 лет это все*таки
серьезная дата. Дай бог всем
сотрудникам газеты «Новини
Городнянщини» здоровья, творческих
успехов, а газете не только
существовать, но и развиваться.
Отдельно хотим поблагодарить
редакцию за внимание к нам, за то, что
следите за нашими путешествиями, что
пишете о наших экспедициях.

Иногда мы приезжаем в Городню,
конечно, редко и хотелось бы чаще.
Ведь это наша Родина. Как будем в
Городне – обязательно зайдем в гости и

поздравим лично! Еще раз удачи вам,
добра и процветания!»

Сергей и Александр СИНЕЛЬНИКИ.
Заслуженные путешественники России.

Тільки один випадок із роботи журналіста
Бережеш худобу –
отримуй дотацію

За утримання великої рогатої худоби
селяни матимуть державну фінансову
підтримку. Тобто уряд забезпечив дотацію
за поголів’я «в руки селянину». Виплата
здійснюватиметься фізичним особам за
утримання народженого молодняка великої
рогатої худоби та за збереження його до
певного віку від дати подання відповідних
документів. Спеціальна бюджетна дотація
виплачується за утримання молодняка ВРХ,
який на момент подання фізичними особами
відповідних документів уперше досяг
певного віку. За молодняк від 3 до 5 місяців
– 250 грн. за голову, від 6 до 8 місяів – 500
грн.; за молодняк віком від 9 до включно 11
місяців – 750 грн.

Селяни повинні подати до місцевих рад
лише копії паспорта особи, ідентифіка5
ційного номера,паспортів ВРХ та номер
рахунку в банку. Для перерахування коштів
можна скористатися вже відкритим
рахунком для відшкодування витрат за вагу
придбаної худоби. Перерахунок коштів
Держказначейство здійснюватиме безпосе5
редньо туди, повідомляє департамент
інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабміну.

Гречка виборцям – підкуп
Центральна виборча комісія нагадала

політичним силам, які братимуть участь у
виборах до Верховної Ради, що надання
безоплатних товарів виборцям є непрямим
підкупом. Як передає УНІАН, про це йдеться
в ухваленому роз’ясненні ЦВК щодо порядку
проведення передвиборної агітації.

«Особи, винні у порушенні законо5
давства, притягуватимуться до криміналь5
ної, адміністративної або іншої відпові5
дальності відповідно до порядку, вста5
новленого законом», – підкреслюється у
роз’ясненні ЦВК.

Суботник для довкілля
Минулу суботу колективи райдерж5

адміністрації та районної ради влаштували
суботник. Це у зв’язку з тим, що у попередню
суботу – 21 квітня, яка позначена у календарі
як День охорони навколишнього середо5
вища, такому суботнику зашкодив дощ.

Службовці прибирали сміття на берегах
озера Циганського, впорядкували територію
оздоровчого дитячого табору «Полісянка» та
квіткові клумби біля адмінприміщення.
Попрацювали на свіжому повітрі з
задоволенням.

Наш.кор.

Відомості, зазначені у декларації
про майно, доходи, витрати і

зобов’язання фінансового
характеру за 2011 рік керівників
Державної податкової інспекції у

Городнянському районі
Упродовж 2011 року начальник Держав5

ної податкової інспекції у Городнянському
районі І.Ю. Неврова одержала доходів на
загальну суму 76963 грн. У власності є
частина квартири площею 29,3 кв.м.

***
Упродовж 2011 року заступник началь5

ника Державної податкової інспекції у
Городнянському районі О.М. Лукашенко
одержала доходів на загальну суму 54906
грн. У власності є квартира загальною
площею 37,6 кв.м.

З КОЛЕГІЇ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

27 квітня відбулось чергове засідання
колегії райдержадміністрації.

На ньому розглядались питання про стан
надання житлових субсидій населенню
району та про стан виконавської дисципліни
та роботи з документами у райдержадміні5
страції та виконкомах місцевих рад району
за підсумками І кварталу 2012 року.

Доповідаючи по першому питанню,
начальник управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації
Т.В.Висоцька зупинилась на порядку
призначення та надання населенню
субсидій. Вона також звернула увагу на факт
зменшення звернень за призначенням
субсидій, що зумовлено переобладнанням
внутрішніх опалювальних систем і ростом
смертності серед осіб пенсійного віку.
Проблемним, зазначила вона, є надання
інформації відділом земельних ресурсів про
наявність  та розмір земельних часток (паїв).
У багатьох громадян нема примірників
договорів оренди та угод про розірвання
договорів, що не дає права населенню на
призначення субсидії.

Після заслухання інформації по другому
питанню, яку надав заступник керівника
апарату райдержадміністрації В.Ю.Пили5
пенко, колегія прийняла протокольні рішення
з обох питань.

С.ТОМАШ.

На знімку 2011 року: Л.ОСОВАЛЮК: – Отут
треба поставити перший прикордонний знак.
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Відомо, що наслідуючи
дорослих, діти набувають базових
навичок у житті, визначаються у
своїх симпатіях і уподобаннях,
просто навчаються всьому
необхідному. Це певним чином
вилилось у достатньо масовий і
популярний учнівський рух –
шкільне самоврядування. Бажання
активно і якісно впливати на життя
школи, відстоювати власні
інтереси перед вчителями і
батьками, разом із ними творити
своє шкільне сьогодення згодом
потребувало висвітлення перед
широким учнівським загалом.
Саме з такої потреби еволюційно
та органічно з’явилася у міській
школі №2 газета «Паросток» —
саме як орган шкільного само(
врядування.

Перший номер «Паростка»
вийшов у травні 2006 року, з тих
пір він виходить чотири рази за
навчальний рік й понині, маючи
середній наклад 50 примірників.

Газета платна. Її вартість визначає
шкільне самоврядування – щоб
компенсувати витрати на
виготовлення. Автором і головним
редактором цього проекту стала
вчителька української мови та
літератури Ярина Сергіївна
Желдак, яка супутньо створила
журналістський гурток і виховує
вже другу генерацію юних
кореспондентів. Тематика різно(
манітна і визначається дещо
спонтанно, бо редколегія нама(
гається висвітлювати найакту(
альніші теми шкільного життя. Це
допомагає юним журналістам
тримати руку на пульсі, брати
участь у профільних конкурсах і
навіть ставати лауреатами таких
престижних змагань, як «На(
ціональний конкурс шкільних
газет».

Перші видавничі спроби у
районній гімназії з’явились з
легкої руки Заслуженого учителя
України Галини В’ячеславівни

ПАРОСТКИ  ШКІЛЬНОЇ  ЖУРНАЛІСТИКИ

Городнянщина  сыграла в
моей судьбе огромную роль.
Двенадцать  незабываемых лет
пронеслось , как мгновение. Да,
эта земля подарила  и продолжает
дарить миру прекрасных людей,
которые несут в себе добро,
любовь и радость. С этими
чувствами я  продолжаю жить,
каждый день  спешу радоваться
нашей скоротечной жизни .

Меня, как военного, жизнь
бросала со стороны в сторону по
всей необъятной территории
Советского Союза, и однажды
приземлила в  шевченковские
края, совсем недалеко от
знаменитого  дуба  в Седневе.
Эти  благословенные уголки на
земле  для многих северных
жителей Украины традиционно
называются малой родиной.

Люди здесь, в отличие от
других мест нашей многоликой
Украины, говорят по(другому, на
своеобразном суржике. Но при

этом  они сами по себе очень
добры, безгранично трудолю(
бивы и настойчивы в повсед(
невных  хлопотах, как тягловые
лошади в период страды. В этом
их поразительная  сила  и явное
преимущество. Не  полюбить таких
людей просто грех.

Считаю возможным донести
до читателей новые имена из

многочисленных, достойных
уважения людей. Может пока(
заться, что причины для этого не
очень существенные. Но это
далеко  не так. Семья является
первичной ячейкой общества,  и

её состояние предопределяет
многое, в том числе и  ступень
развития самого  государства.
Соответственно, хочется выразить
особую благодарность всем тем
родителям, чьи дети воспитаны
на понятиях труда, ответстве(

нности и общепринятых правилах
поведения.

…  В те времена, когда
местной газете было лет так

на три десятка меньше, в
маленькой Стовповке в

последние  дни осени в
обычной семье  жителей
Николая и Тамары Чехман
родилась девочка.  Пов(
зрослевшего сразу сына(
первенца Вадима немного
удивило,  когда его сестрё(
нку мама назвала  необыч(
ным именем – Яринка. Мама
много читала  книг. В одной
из  них литературную
героиню называли  таким

необычным именем.
Верно подмечено в

народе: какие родители –
такие и дети. Постоянством
и преданностью  своему
делу  всегда отмечались и
отец,  проработавший мно(
гие годы дежурным  в
местных электросетях, и
мама, отдавшая медсест(
ринскому делу всю свою
трудовую жизнь. Примеров
для подражания в семье не
занимать.

Растёт  дочка  на радость
родителям, как белая лебё(
душка. И дома она роди(
телям активно помогает  по
хозяйству, и в школе  она
круглая отличница. Про(

ходит время – вырастают дети,
ищут собственный путь в
трудовую жизнь. Так и в этой семье
случилось, когда встретила Ярина
своего суженого. Сыграли свадьбу
и унеслась  наша юная землячка
на крыльях своей судьбы в
далекие от дома края. За плечами
у неё знания медицинского
работника и красный диплом
Черниговского медицинского
училища. Но самое главное её
богатство – это характер,
унаследованный от своих
родителей. Ярина всегда знает,
чего хочет добиться и всего
добивается сама.  У неё в крови
истинное бойцовское качество,
непреодолимое желание доби(
ваться победы и с каждым  шагом
приближаться к своей мечте, к
реальной цели. С этим она живёт,
и пока всё получается.

Такая черта характерна многим
городнянцам, чьи имена легко
можно перечислять среди мест(
ных жителей. Оглянитесь вокруг
себя! Они все незаметны для
окружающих, но каждый на своём
месте! И  каждый  из них знает, что
их труд  самый нужный людям,
самый почётный и ответственный.
И относятся к нему с должным
пониманием, с ревностью и
любовью.

Живёт нынче  городнянка за
тысячи километров от  родного
Чибрыжа, но высоко держит марку
своего родного края. С  честью
преодолела трудности  языкового
барьера, успешно подтвердила
свои профессиональные знания и
в непростой ситуации выиграла
конкурс среди  многочисленных
конкуренток на одно рабочее
место. Сейчас она твёрдо стоит на
ногах, пользуется авторитетом и
уважением сотрудников  клиники.
Поверьте мне – это достойно
больше, чем медали! Знай наших!

Каждый человек достоен
уважения, если он  добился всего
своим напряженным трудом.
Независимо от национальности,
положения в обществе, здоровья
и прочих различий!  Такой  не
спасует, не начнёт ныть и плакать,
жалуясь на трудности, и не
отступит  назад !

Зацаринної, і опікувалися ними
переважно вчителі. Спочатку це
були авторські методичні
посібники різних методформувань
школи, головною метою яких було
збагатити і покращити навчальний
процес. Згодом виникла потреба
й у періодичному виданні про
вчителів і для вчителів. Ним стала
газета «Свічадо», яка виходить
кілька разів на рік з листопада 2007
року.

Починання своїх наставників
школярі підхопили недавно і
роблять свою власну газету всього
другий рік. Причому перший рік
«Гімназист» робився взагалі на
ентузіазмі, і тільки у поточному
навчальному році уся організація
учнівської преси здобула форму
факультативу. Очолює його
вчителька української мови та
літератури Тетяна Олександрівна
Концева. Їй вже вдалось
сформувати постійну редакцію,
однак формування дієвої команди
для газети триває.

«Життя газети чимось подібне
до шкільного: воно завжди кипуче,
активне, молоде, але й поважне
водночас. Його не можна зупинити,
бо пошук і оновлення, відкриття і
досягнення нових вершин є його
смислом. Тож бажаємо старшій
наставниці рідній «районці» і всім,
хто її робить, цікавого й
насиченого позитивом сьогодення,
серйозного і виваженого погляду у
минуле і світлого майбуття!!!»

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімках: редколегія га�
зети «Гімназист»; два покоління
журналістів «Паростка»; одна з
активних учасниць редколегії
газети «Гімназист» та факуль�
тативу «Основи журналістики»,
наша юна колега Анна Куче�
рявенко святкуватиме свій день
народження в один день із
газетою «Новини Городнян�
щини».

Растёт в  семье Ярины
радость непоседливая – сынок

Денис. Мальчуган  не по годам
смекалистый и очень любит маму!
Кстати, в свои семь лет уже имеет
он первые личные успехи – две
медали на соревнованиях по
борьбе дзюдо. И в школе у него
порядок, замечаний быть не
может!

80 – летие  газеты «Новини
Городнянщини» мне посчастли(
вилось увидеть воочию и принять
участие в праздновании. Газета
наша – это зеркало родного края.
В ней бурлит та же кровь, что течёт
и  в наших жилах. Это чувство
передаётся благодаря кропотли(
вой и самоотверженной работе
всего коллектива редакции. С
некоторых пор  становится понят(
ным непревзойдённое значение
газеты в нашей жизни. Спасибо
всему коллективу,  который
возглавляет Леонид Михайлович
Якубенко, за повседневное воспи(
тание патриотизма и  чувства
гордости за своё Отечество, за
проявление на страницах люби(

мой газеты  чувства  причастности
тысяч городнянцев к  строитель(
ству лучшей жизни. Скажите
человеку  СПАСИБО, и на его лице
всегда появиться добрая улыбка.
Это ведь так просто! Слово (
великая сила, а  люди, говорящие
нужное и справедливое, управляют
этой силой.  Спасибо за их труд!

Сердечно поздравляю  всех
городнянцев с 95(й годовщиной
первого номера  газеты и хочу
добавить в нескончаемый список
людей, которыми  земляки имеют
право гордиться, Яринку Фили(
пенко, мою любимую невестку.
Ведь никто из вас её такую не знает,
а хочется, чтобы знали и её,  и её
родителей. Слава землякам(
городнянцам! И пусть вас всегда
будет много – и здоровых, и

умных ,и живущих в заслуженном
достатке!
Ваш земляк и бывший работник

редакции газеты «Новини
Городнянщини»

Валентин ФИЛИПЕНКО.
г. Росток, Германия.

На снимке: Ярина из сыном.

«Твоїм іменням
дорожу...»

Шановний наш читачу!
Разом порадіймо! Порадіймо
за цю прекрасну Людину.
Учителя, фронтовика, поета –
Степана Сидоровича Сахона,
уродженця с. Куликівки. Він
відмалечку зберіг і розвинув свій
поетичний талант і вже майже
70(!) років підтримує з газетою
творчі зв’язки. Це наша газета
допомогла йому у свій час ви�
дати збірку прекрасних поезій
під назвою «Десни блакитні очі»,
і відтоді вони прекрасним світ�
лом зоріють у наші душі, роз�
буджуючи прекрасні почуття.

Степан Сидорович нині живе
в Чернігові. До ювілейного
випуску газети подарував цю
підбірку поезій.

* * *
На слові цім не погрішу:
Твоїм іменням дорожу,
Моя співуча Городня,
Моя миліша всіх рідня.
Перед тобою, Городня,
Немов сповідуюсь щодня:
З вічних джерел твоя криниця,
З якої пить і не напиться.

В Городні, у скверику...
У цьому непримітнім скверику,
Лиш зором вправно поведи,
Відкриєш, звісно, не Америку–
Доби Петровської сліди.
Згадаєм суть: Полтавська

битва
Зі шведами – нехай їм грець.
В напрузі табори обидва,
Та переможний рішенець
Вчувавсь в шабельнім

передзвоні,
В пальбі ядерній гармашів.
Стомилися і люди, й коні –
Ніхто в бою не погрішив.
Побитий швед.
Карл кульгавий –
В сміхотній ролі втікача.
Забаглося легкої слави –
Пізнав дух честі русича!
У ратній гущі, не самотня,
Характер показала свій
Козача Городнянська сотня –
Належне віддамо і їй.
Підмітив те Петро державний:
Гармати в сквері – його дар.
Тут соловейко неугавний
Мелодій розлива нектар.

* * *
До голубого Чибрижа
Спішить щораз моя душа:
У зелі росянім незримі
Для серця віднаходжу рими,
У схови пам’яті кладу.
Звідсіль на супокій піду.
...В нову розвеснену добу
Хтось так, між іншим, спогада:
«Та він же і поетом був».

Василеві Чумаку
Хай ворон не кряче,
Василю Чумаче,
Бо ти між живими живий.
І голос твій дужий
Пройма і байдужих,
Як травня акорд громовий.
Твій клич: «Годі спати!»
Над зоряні шати
Злітав на веселки крилі.
А серце гаряче,
Василю Чумаче,
Горнулось до лона землі.
В Городні і в Ічні
До тебе всі звичні –
В свій час запальний гімназист
Вдивлявся на зорі,
У світ неозорий,
Трибуна й поета мав хист.
Хоч скільки минеться,
Та спів не урветься
І слово в червоній росі.
З любові і квіту твої заповіти,
Дай Боже, збагнуть їх усі.

...І Абраму Кацнельсону
Тут народжувалось соло
Поетичне на порі.
Може, в діжі тій купалось,
Що дощами наповнялась,
Бо стояла у дворі.
Його вірш жагою литий,
Не модерний – соковитий,
Городнящина, в тобі.
Ну а сам поет тямущий
Вирвався з тісної пущі,
Злинув в далі голубі.

Степан САХОН:
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Оказывается, не такто просто на склоне лет своих
написать очерк о родном городе. Да ещё если
этот город — Городня Черниговской области.

Утопающий в зелени лип, акаций, клёнов, тополей и
фруктовых садов. Речка Чибриж. Красавица Троицкая
церковь. За церковной оградой белые ангелыпамятники в
тени деревьев. Всё это в двух шагах от переулка Шевченко,
дома 2, в котором мои родители снимали квартиру.

В пору моего детства был расхожим запущенный не знаю
уже кем афоризм: «У нас петухи на три республики поют».

И три пушки, подаренные императором Петром Первым
в честь празднования им тезоименитства в Городне по пути
после Полтавской баталии в СанктПетербург, — этим
фактом тоже гордились городнянцы.

Городнянцы говорили на особом диалекте, смеси языков
трёх сопредельных республик. Колхоз в Городне назывался
«Третий Интернационал». Районная газета  – «Комунар». Так
что с точки зрения того времени с идеологией было всё в
порядке. Даже церковь снесли в порядке насаждения
атеизма. Я был в толпе зевак, когда этот вандализм
начинался.

Если, идя по тротуару по улице Черноуса, вы увидите
поставленный на ребро кирпич — это тот самый, из
разрушенного храма, использованный для мощения
тротуара.

Мой отец — коренной городнянец. Все его предки были
лицами духовными. В пору моего раннего детства родители
работали в колхозе. Мама — в огородной бригаде, папа пас
колхозное стадо. Впоследствии папа перешёл на работу в
заготконтору, а мама — в книжный магазин. Папа был знаком
со многими жителями города. Некоторые знакомства в ту
пору не поощрялись. Из «бывших» в Городне жили братья
Расинские, полковник и священник, сёстры Орбелиани.

В годы репрессий конца 30х годов «бывших» не сажали.
Врагами народа объявляли различных руководителей, о чём
публиковала газета «Комунар».

Интеллигенцию города представляли учителя и врачи.
Из популярных в Городне врачей в моей памяти сохранилась
фамилия доктора Сибирякова. И, конечно же, целая плеяда
учителей нашей школы. Получив образование в школе с

украинским языком преподавания, большинство её
выпускников успешно поступали в ВУЗы на территории
Российской Федерации. Я не называю фамилий учителей
— на высланной мною в прошлом году в адрес газеты
фотографии нашего 5го выпуска 1941 года есть их фамилии.
Но об одной городнянской учительнице я расскажу. Её имя
— Зоя Константиновна Краснопольская. Она вместе с двумя
племянницами жила в том же переулке Шевченко, в
последнем доме на чётной стороне. Племянницы любили
играть со мной, как с куклой, научили меня читать и считать.
Зоя Константиновна уговорила моих родителей отдать меня
в школу не в восемь, а в семь лет. Взяла меня за руку и лично
привела в школу № 1 (в здание бывшей мужской гимназии),
сама усадила меня за парту.

С пятого класса я учился в средней школе № 2.
Подружился с Вульфом Бомштейном, братьями Тимофеем
и Фёдором Меженными, Колей Ермаком. На нашей улице
Петровского заводилой был Колька Гнучевский, а вместе с
Виталиком Плоским, братьями Пономаренко и братьями
Бомштейнами организовали однажды товарищеский матч
по футболу против футболистов — пацанов из хутора
Алёшинского. Победила гроза. Мы попали под ливень.

Вместе ходили купаться на «копанку» — в верхнем
течении Чибрижа. Вместе по вечерам распевали песни. Я
вспоминаю, как июльскими вечерами, после заката солнца,
доносилось с ближних околиц хоровое пение украинских
песен. Чаще всего звучала песня о Кармелюке.

Так прошла моя юность в родном городе. Выпускной
вечер, напутствия учителей, прогулка по родному ночному
городу по улице Черноуса до пушек... Немецкие солдаты в
это же время расчехляли пушки для удара по Советскому
Союзу.

О выпускниках нашей школы.
Вадим Сибиряков — участник финской компании и

Великой Отечественной войны. После войны был
Начальником физподготовки Вооружённых сил СССР.

Во время и после войны я встречался с Петром Ерёменко,
который служил в эскадрильи Северного флота. С Павлом
Савосто, который воевал в партизанском отряде. Много раз
был ранен и контужен.

О родном городе с любовью

Полковника Ивана Короткого встречал на военных
учениях. Тимофея Меженного в должности зам. начальника
отделения Львовской железной дороги я встретил в г.Ровно.

К 60летию Победы был издан сборник «Калифорнийцы
— участники Великой Отечественной войны». В сборнике
упомянуты три ветерана, уроженцы Городни. В их числе
украинский поэт Абрам Кацнельсон. Проживая в США, поэт
печатал в русскоязычной прессе новые стихи на украинском
языке. В СанДиего жил ветеран, младший брат моего друга
Наум Бомштейн с супругой, моей одноклассницей Марией
Рахленко.

Я бывал во многих прекрасных городах, теперь живу в
двадцати минутах езды от мировой туристической мекки.
Но только лишь упоминание слова «Городня» вызывает
настоящее ностальгическое чувство. Пользуясь случаем,
поздравляю тружеников газеты «Новини Городнянщини» с
юбилеем. Успехов вам в вашем благородном труде.

Искренне ваш постоянный читатель Л.И.БРАЙНИН.
г. Лос�Анджелес, США.

Михайло Кирикович Єрмоленко – людина землі і слова.
Із солонівських ланів та лісів його журналістське слово –
виважене і мудре, як і сама земля. Там воно проросло однієї
весни і було пересаджене на город біля маминої хати на
солонівській Шатиловці. Білявий хлопчик Михайлик
виростив його у кріпкий саджанець, а потім у могутнє дерево,
як і сосна на перехресті двох сільських вулиць — Свято
Миколаївської (раніше Жовтневої)  та імені Шатила.

Чи був у Городнянській районній газеті і «Деснянській
правді» другий такий журналіст,
щоб міг розгледіти так
достеменно усі корені і наслідки
якоїнебудь проблеми села, як
Михайло Кирикович?

Руки його запрацьовані,
мозолясті від роботи, поінде темні
від землі – селянські. Бачили і
знають усіляку працю. Чи щось
збудувати, чи виростити, чи навіть
і великодню паску спекти – все
підкоряється цим долоням.

 Треба бачити, як легенько та
впевнено тримають ті руки
зелений стовбурець розсади, або
погладжують, годують якусь
худобу, присвічуючи посмішкою
та добрим словом.

А потім ті ж руки беруть ручку
і акуратними літерками рівненько
складають слова у речення.

 Михайло Кирикович чотири
роки  із своїх 74 на пенсії. Та скільки
ж можна працювати у різних
закладах – п’ятдесят років
трудового стажу? І поштарем був,
і завідуючим сільським будинком
культури (тоді, до речі, багато
доводилось танцювати та інших
цій, подекуди  нелегкій, хоч і
веселій,  справі навчати), і вчите
лем – теж був. А більше за все  —
журналістом. Ось і цієї весни не
витримав. В улюбленого вчителя
О.Я. Римара ювілей, 85річчя.

 — Ви ж про нього так не
напишете, ви ж його так не знаєте,
як я, — захвилювався  Михайло Кирикович.

Полишив  тимчасово свої сільськогосподарські клопоти
та  й поїхав у Мощенку. Написав статтю для «Новин
Городнянщини»…

А починав  свою журналістську діяльність ще піонером.
Маленький Михайлик дуже старанно навчався (він усе в
житті робить старанно  та віддано – така вдача), писав вірші,
відправляв їх у «Піонерську правду».  Коли подорослішав,

нариси і репортажі Михайла  друкувала Городнянська
районка.  Вивчився у Ніжинському педагогічному інституті
ім. М.В.Гоголя на біологічному – став Михайлом
Кириковичем. Але не вчителем врешті решт, а журналістом.
Його покликало слово, привело в кореспонденти.
Наставником Михайла Кириковича став колишній редактор
районної газети Іван Миколайович Коновал. А створювати
макет газети навчав колишній партизан та працівник
друкарні з великим досвідом — Федір Федотович Бебко.

Про обрану журналістську долю Михайло Кирикович не
пошкодував жодного разу в житті. Мабуть, тому і надано
було йому перемогу у номінації «За відданість професії» на
обласному фестивалі представників ЗМІ  «Золотий передзвін
Придесення» у 2006 році, як і орден «Знак пошани».

Михайло Кирикович завжди писав багато, але дуже
змістовно. Той самий випадок, коли словам тісно, а думкам
– просторо. Його слово – золоте. Став вже заступником

редактора у Городні. Запросили власним кореспондентом у
«Деснянську правду». В його «кущі» було чотири райони –
Городнянський, Щорський, Менський, а ще й Корюківський.
У чотирьох районах він держав руку на пульсі, стежив за
усіма головними подіями, висвітлюючи їх в обласній пресі
більше 20 років. А потім знов повернувся у рідні «Новини
Городнянщини».

 І от що цікаво. Михайло Кирикович критичні статті писав
часто й густо. Проте якось так вмів навести критику, що люди

на нього образи не тримали. Бо важко
знайти приводи проти  правди,
ввічливо та доказово висловленої.
Тільки зітхали деякі керівники та
чухали потилицю..

Сьогодні Михайло Кирикович
весь у сівбі, городах та бджолах –
весна прийшла. Скоріш, скоріш
посіяти, посадити – хай росте, хай
виросте, щоб було, щоб було чим
пригощати родину. Бо на пам’яті
голодне післявоєнне дитинство.

Великий трудівник, він завжди з
незадоволенням поглядає на годи
нник – «О! Вже три години (чотири,
п’ять) і день закінчується!»  — «Та
завжди ж якась година!»  Ні, Михайло
Кирикович запланував зробити те і те,
а доба – така маленька, не хоче
розтягуватися.

— Мені краще на покіс, ніж на
танці, — одного разу, ще в молодості,
поділився Михайло Кирикович із
своїм однокласником.

Так, для нього покіс – свято. Тому й
улюблена пісня у виконанні Миколи
Росторгуєва та ансамблю «Любе» —
«Покосы».

Свого часу Михайлу Кириковичу
неодноразово пропонували редактор
ські посади в інших районах. Не пішов.
Не зміг жити далеко від мами Агафії
Корніївни  та сестри Марії  в Соло
нівці. Вважав, що відповідальний за
них,  що постійно потребують його
особистої допомоги. Немає давно
мами, немає сестри… Проте при

будьякій можливості – їде у Солонівку. Бо щасливий там.
Земля, слово і діти – то три наймогутніші і найвеличніші

річки океану його душі. І яка більша? Просто без однієї з  тих
річок зміліє океан. І ще очікують на своє втілення рядками
на листі паперу розповіді Михайла Кириковича про
Солонівку.

 А. НЕМИРОВА.
На знімку: Михайло Кирикович ЄРМОЛЕНКО бере

інтерв’ю у народного депутата України Нестора
ШУФРИЧА.

А починав він юнкором…

ПИСЬМА ИЗ
ДАЛЕКА

НАШІ ІМЕНА



«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.50 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 В центре внимания.
10.05 Клуб редакторов.
10.50  «Зямля беларуская».
11.05  сериал «Когда ее
совсем не ждешь...»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00 Документальный цикл
«Сваты. Жизнь без грима»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мультфильм.
15.35 «День полнолуния»
17.15  сериал «Маруся»
18.15 Арена.
18.45, 00.05 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Когда ее
совсем не ждешь...»
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.45 Дневник «Евровидения»
22.55  «Обмани меня» (США).
00.15 День спорта.
00.30 «День полнолуния»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00 «Василий Лановой. И
страсть, и слезы, и любовь…».
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.10 Новости спорта.
16.15 «От 180 и выше».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Обратный отсчет».
19.05 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Открытый формат».
22.05 «Закрытая школа».
23.10  «Агентурная разведка».
00.10A00.40 Ночные новости.

НТВ

06.30 Боевик «Шпионские
игры».
08.00 Сегодня.
08.20 «Первая передача».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Дачный ответ.
11.20 «Развод поAрусски».
12.10  комедия «Я считаю: раз,
два, три, четыре, пять...».
13.50  «Последнее путешестA
вие Синдбада».
19.00 Сегодня.
19.30 «Шансон годаA2012».
22.20  «Счастливого пути!».
00.20  «Я, Путин. Портрет».
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«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 Приключенческий
сериал «Хорошие парни»
10.05 Арена.
10.35 Культурные люди.
11.05  сериал «Когда ее
совсем не ждешь...»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  «Обмани меня» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мультфильм.
15.35 Мелодрама «Май»
17.20  сериал «Маруся»
18.15 Сфера интересов.
18.45 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55 Концертная программа
21.00 Панорама.
21.45 Торжественное собраA
ние и праздничный концерт,
посвященные 67Aй годовщиA
не Победы в Великой
Отечественной войне.
23.20   «Хорошие парни»
00.10 День спорта.
00.25 Мелодрама «Май»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.05 Премьера. «Между
нами, девочками».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00 «Владимир Ивашов.
Баллада о любви».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.10 Новости спорта.
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Лето волков».
22.10 «Закрытая школа».
23.15  «Война на море».
00.15A00.45 Ночные новости.

 НТВ

06.35  «Шпионские игры».
08.00 Сегодня.
08.20 «Академия красоты
08.55 Их нравы.
09.30 «Дело вкуса».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 «Внимание, розыск!».
14.00 Остросюжетный сериал
«Возвращение Синдбада».
19.00 Сегодня.
19.30  «Чужие крылья».
22.05  «В августе 44Aго...».
00.00  «ОтставникA3».

«Беларусь 1»

06.55 «Белорусы A Герои
Советского Союза».
07.45 Слово Митрополита
Филарета на день
Великомученика Георгия
Победоносца.
07.55 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 Военная драма «В бой
идут одни «старики» (СССР).
10.55 Торжественное шествие
ветеранов Великой ОтеA
чественной войны и возлоA
жение цветов к монументу
Победы. Прямая трансляция.
12.20 Праздничный концерт.
13.20 З«Летят журавли»
15.15  фильм «Звезда»
16.50 Праздничный концерт.
17.40 «Оружие».
17.55 Минута молчания.
18.15 Премьера. «Крепость
над Бугом».
18.40 Военная драма
«Брестская крепость»
21.00 Панорама.
21.драма «Облава» (
23.40 День спорта.
23.55 Киноповесть «Судьба
человека» (СССР).

ОНТ

07.00  «Наше утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Василий Лановой,
Георгий Юматов, Алина
Покровская в фильме
«Офицеры».
10.40 «Песни Весны и
Победы».
10.55 Торжественное шествие
ветеранов Великой ОтечестA
венной войны и возложение
цветов к монументу Победы.
Прямая трансляция.
12.20 «Песни Весны и
Победы». Продолжение.
13.20  фильме«Судьба».
16.00 Наши новости
16.20 фильм «Время собирать
камни».
17.55 Минута молчания.
18.00 Наши новости.
18.15  фильм «Поп».
20.30 Наши новости.
20.55 Легендарное кино в
цвете. «В бой идут одни
старики».
22.25  фильм «Снайпер 2.
Тунгус».
01.05A02.00 «Песни Победы.
День Победы».

НТВ

06.55  «Чистое небо».
08.40  «Небо в огне».
10.00 Сегодня.
10.20  драма «Небо в огне».
13.00 Сегодня.
13.20  драма «Небо в огне».
14.10, 18.00  сериал «ВозA
вращение Синдбада».
17.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против фаA
шизма». Минута молчания.
19.00 Сегодня.
19.30  драма «Чужие крылья».
22.05  драме «Спасти рядоA
вого Райана».
01.00 «Алтарь Победы. Битва
за Берлин».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.40 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10   «Хорошие парни»
10.10 Земельный вопрос.
10.35 К тёще на блины.
11.15 Военная драма
«Брестская крепость»
14.00 Сериал «Маргоша»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Осенний
вальс» (Украина).
17.15  сериал «Маруся»
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.55 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Сваты» (Украина).
21.00 Панорама.
21.45 Приключенческий
сериал «Хорошие парни»
22.50 Драматический сериал
«Обмани меня» (США).
00.05 День спорта.
00.20 Мелодрама «Осенний
вальс» (РоссияAУкраина).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.10 Премьера. «Между
нами, девочками».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00 Премьера. «Добрый
день».
13.00 Наши новости.
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
21.05 «Лето волков».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 Премьера. Великая
война. «Битва за воздух».
00.15A00.45 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Квартирный вопрос.
09.35, 15.35, 18.40 Обзор.
Чрезвычайное происшестA
вие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных.
14.25 Возвращение Мухтара.
15.10 «Дело вкуса».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проA
верка».
17.25 «Говорим и покаA
зываем».
18.10 ЧудоAлюди.
19.00 Сегодня.
19.30 Псевдоним «Албанец»A
4".
21.15  «Мент в законе».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал «Литейный».
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07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 «Дорогие куклы».
09.55 Мультфильм.
10.05 Сфера интересов.
10.35 Телефильм АТН.
11.00  сериал «Сваты»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Обмани меня» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мультфильм.
15.35 «Мастер путешествий»
16.15 Концертная программа
17.25 «Перезагрузка».
18.10 Зона комфорта.
18.45 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Сваты»
21.00 Панорама.
21.50 Командировка.
22.05 Дневник «Евровидения»
22.20  «ЕвровидениеA2012»
00.00 День спорта.
00.15 Триллер «Генеральская
дочь» (США).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.10 Премьера. «Между
нами, девочками».
11.10 «Бедная Настя».
12.00  «Добрый день».
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Большая разница».
22.10  «Что? Где? Когда?» в
Беларуси.
23.25  «Фальшивомонетчики».
01.05A01.35 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 «Тайный шоуAбизнес».
09.35, 15.40, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшестA
вие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных.
14.25Возвращение Мухтара.
15.15 «Дело вкуса».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проA
верка».
17.25 «Говорим и покаA
зываем».
18.10 ЧудоAлюди.
19.00 Сегодня.
19.30 Боевик «Псевдоним
«Албанец»A4".
21.15  «Мент в законе».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30«Стреляющие горы».

«Беларусь 1»

09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 «Здоровье». ТокAшоу.
09.55 Комедийный сериал
«Участок».
10.55 «Мастер путешествий»
(США). Фильм «Париж».
11.30 «Все путем!»
12.10  Лирическая комедия
«Верные друзья» (СССР).
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.40 Комедия «Кадриль»
17.15 Дневник «Евровидения»
с Денисом Курьяном.
17.30 «Зона Х». Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.10 Триллер «Авария»
21.00 Панорама.
21.40 Концертная программа
«Место встречи».
22.50 День спорта.
23.00 Боевик «Люди Х» (США).

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Моя жена меня
п р и в о р о ж и л а » .
Многосерийный фильм.
09.40 «Жить здорово!».
10.40 «Смак».
11.20 Среда обитания.
12.20 «Умницы и умники».
13.05 «Смешарики. ПИНAкод».
13.20 Теория невероятности.
14.10 «Минута славы. Мечты
сбываются!».
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20  фильм «Моя вторая
половинка».
19.25  «Обмен женами».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «ДОстояние РЕспубA
лики: Илья Резник».
23.15 «Что? Где? Когда?».
00.25A01.00 «Наша
Белараша».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.10 «Академия красоты
08.45 Их нравы.
09.25 «Дело вкуса».
10.00 Сегодня.
10.20  «Анастасия».
11.05 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25  фильм «Смерш.
Легенда для предателя».
17.35 Очная ставка.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Боевик «Псевдоним
«Албанец»A4".
21.10  «Мент в законе».
22.55 «Ты не поверишь!».
23.45  «Стреляющие горы».

«Беларусь 1»

06.50 Лирическая комедия
«Верные друзья» (СССР).
08.30 Утренняя волна.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Тэлефільм АТН
«Бярэсце A брама
неўміручасці» цыкла «Зямля
беларуская».
09.50 Комедийный сериал
«Участок»
10.55 «Зона Х». Итоги недели.
11.25 К тёще на блины.
12.10 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
12.50 Культурные люди.
13.25 Мультфильмы.
14.15 Клуб редакторов.
15.10 Новости региона.
15.30  Комедия «Мимино»
17.25 Коробка передач.
18.00 Суперлото.
18.50 Романтическая
комедия «Развод» (США).
21.00 В центре внимания.
21.55 Дневник «Евровидения»
с Денисом Курьяном.
22.10 Криминальная драма
«Время убивать» (США).

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
09.20 «Моя жена меня
приворожила».
09.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Фазенда».
11.45  «Брэйн ринг».
13.00 «Смешарики. ПИНAкод».
13.15   фильм «Реальная
сказка».
15.10 «Обратный отсчет».
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 Воскресный «Ералаш».
16.40  фильм «Частный сыск
полковника в отставке».
20.00 Контуры.
21.05 «Две звезды».
22.55 «ПрожекторперисхилA
тон».
23.35A00.40 «Yesterday live».

НТВ

06.35  «Шпионские игры».
08.00 Сегодня.
08.20 «Первая передача».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Женский взгляд»
11.05 Дачный ответ.
12.05 «Развод поAрусски».
13.00 Сегодня.
13.20 «Генералы холодной
войны». Андрей Громыко.
14.15  фильм «Егорушка».
16.20 Следствие вели...
17.10 И снова здравствуйте!
18.00 «Внимание, розыск!».
18.30 Чрезвычайное происA
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» A
20.00 Чистосердечное
признание.
20.45 «ЦТ».
21.55 «Тайный шоуAбизнес».
23.00  «Мент в законе».

УТ�1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00 Пiдсумки тижня
9.35 Точка зору
10.00 Т/с «Чотири танкiсти i
собака»
10.40 ШефAкухар країни
11.45 Контрольна робота
12.20 Вiкно в Америку
12.55 Право на захист
13.20 Темний силует
13.35 Х/ф «Чекаю i
сподiваюсь»
15.50 Х/ф «Повiтряний вiзник»
17.00 Х/ф «Фронт у тилу
ворога»
19.35 Смiшний та ще
смiшнiший
20.00 «Пiснi вiйни»
20.40 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.35 Концерт
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «КлонA2»
10.50 Т/с «Було кохання»
11.45 «Шiсть кадрiв»
12.25 «Знiмiть це негайно»
13.20 «Цiлковите
перевтiлення»
14.15 «Давай одружимось»
16.05 «Говоримо i показуємо»
17.00 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30,23.25 ТСН
20.15 «Принци бажають
познайомитися»
21.30 Х/ф «Гiтлер, капут!»(2)
23.40 «Tkachenko.ua»

ІНТЕР

7.15 Х/ф «Вперше одружена»
9.15 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика»
11.15 Т/с «Маршрут
Милосердя»
13.05 «Слiдство вели»
15.00 «Сiмейний суд»
15.55 «Судовi справи»
16.50 «Жди меня»
18.05 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Серце пiдкаже»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Одного разу в
Ростовi»
22.25 Х/ф «К.С.»
0.25 Х/ф «Зв’язок часу»

УТ�1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Уряд на зв’язку
10.00 Т/с «Чотири танкiсти i
собака»
11.45 В гостях у Гордона
12.45 Хай щастить
13.05 Кордон держави
13.35 Х/ф «Сходження»
15.25 Х/ф «Пам’ятай iм’я
своє»
17.05 Х/ф «Дорога на
Рюбецаль»
18.40 Екстрений виклик
19.30 ФолькAmusic
20.20 Aфтершок
21.20 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон»
10.50 Т/с «Було кохання»
11.45 «Шiсть кадрiв»
12.25 «Знiмiть це негайно»
13.20 «Цiлковите
перевтiлення»
14.15 «Давай одружимось»
16.05 «Говоримо i показуємо»
17.00 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30,23.35 ТСН
20.15 «Мiняю жiнку»
21.30 «Моя сповiдь»
22.30 «I прийде кохання»
0.00 Х/ф «Сорокап’ятка»

ІНТЕР

6.50 Т/с «Третього не дано»
10.20,20.30 Т/с «Одного разу
в Ростовi»
12.15 Т/с «Маршрут
Милосердя»
14.10 Т/с «СнайперA2»
18.00 Т/с «Кровинушка»
20.00 «Подробицi»
22.25 Х/ф «4 днi у травнi»
0.25 Х/ф «Стрiлок»

УТ�1

7.55 Спецпроект «День нашої
перемоги»
9.00 Новини
10.00,19.30 Урочистостi з
нагоди Дня Перемоги
14.00 Концерт
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.25,22.50 ШустерALive
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено

1+1

7.35 Х/ф «ПерлAГарбор»
11.15 Х/ф «Невловимi
месники»
12.50 Х/ф «Новi пригоди
невловимих»
14.20 Х/ф «Корона Росiйської
iмперiї»
17.00 «Голос країни»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Сволота»(2)
22.00 Х/ф «Нездiйсненне
завдання»
0.40 Х/ф «Перегiн»(2)

ІНТЕР

7.15 Х/ф «Летять журавлi»
9.05 Д/ф «Колiр вiйни»
10.05 Х/ф «День Перемоги»
11.45 Х/ф «Благословить
жiнку»
14.05 Концерт
16.15,20.30 Х/ф «Стомленi
сонцемA2»
20.00 «Подробицi»
23.55 Х/ф «Живий»(2)
ICTV
6.25 «Брест. Герої фортецi»
7.40 «Друга ударна»
9.30 Т/с «ДиверсантA2»
14.55 Х/ф «Туман»
18.45 Факти. Вечiр
19.05 Х/ф «ТуманA2»
22.40 Х/ф «Смерш»
1.30 Т/с «У чорному списку»

УТ�1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 ФолькAmusic
10.20 Т/с «Чотири танкiсти i
собака»
12.25 Х/ф «Батько солдата»
14.05 Аудiєнцiя
14.45 Урочистостi з нагоди
Дня Перемоги
17.35 Концерт
18.35 Футбольний код
18.55 Футбол. «Шахтар» A
«Олександрiя»
21.35 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «КлонA2»
10.50 Т/с «Було кохання»
11.45 «Шiсть кадрiв»
12.30 «Знiмiть це негайно»
13.25 «Цiлковите
перевтiлення»
14.20 «Давай одружимось»
16.10 «Говоримо i показуємо»
17.05 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30,0.05 ТСН
20.15 «Я люблю Україну»
21.35 Х/ф «Нiчнi сестри»(2)
23.40 «Вечiрнiй Ургант»
0.20 Х/ф «Сволота»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.30 Т/с «Одного разу в
Ростовi»
11.00 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 Т/с «Говорить полiцiя»
18.10 Т/с «Кровинушка»
20.00 «Подробицi»
0.20 Х/ф «Ворог у ворiт»

 УТ�1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 «Променi темного
простору»
10.05 Т/с «Чотири танкiсти i
собака»
11.10 «Вiра. Надiя. Любов»
12.20 «Надвечiр’я»
12.55 Околиця
13.30 Х/ф «Пам’ять серця»
15.15 Наша пiсня
16.00 Х/ф «Винищувачi»
17.30 Х/ф «Без права на
провал»
18.50 After Live
19.10,21.25 ШустерALive
22.10 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
22.20 Фiнал «Молодi
музиканти Євробачення»
0.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «КлонA2»
10.50 Т/с «Було кохання»
11.45 «Шiсть кадрiв»
12.25 «Знiмiть це негайно»
13.20 «Цiлковите
перевтiлення»
14.15 «Давай одружимось»
16.10 «Говоримо i показуємо»
17.05 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Пiслязавтра»
22.50 Х/ф «Мисливцi за
скарбами»
0.50 «Вечiрнiй Ургант»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Одного разу в
Ростовi»
11.00 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 Т/с «Говорить полiцiя»
18.10 Т/с «Кровинушка»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Вечiрнiй Київ»
22.30 «Велика полiтика»

УТ�1

8.00 ШустерALive
10.35 Х/ф «Визволення»
18.25 Золотий гусак
18.55 Пiсня року
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.45 Зiрки гумору
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Експерт на зв’язку
23.50 «Футбольна легенда»

1+1

7.20 «Справжнi лiкарi»
8.10 «Свiтське життя»
9.05 «Хто там?»
10.10 Мультфільми
11.00 «Свiт навиворiт»
12.10 Х/ф «Нянька за
викликом»
14.05 Х/ф «Дiлова жiнка»
16.15 Х/ф «Освiдчення»
18.25,20.00 Х/ф «Трохи не при
собi»
19.30 ТСН
0.15 Х/ф «Мисливцi за
скарбами»

ІНТЕР

8.20 «Городок»

9.00 «Орел i Решка»

10.00 «Україно, вставай!»

10.45 «Вирваний з натовпу»

11.20 «Найрозумнiший»

13.15 Х/ф «Кадет»

15.15 «ЮрмалаA2010»

17.00 «Вечiрнiй Київ»

19.00 «Розсмiши комiка»

20.00 «Подробицi»

20.25 «Вечiрнiй квартал»

22.30 «Вечiр боксу»

0.30 Х/ф «Час розплати»

УТ�1

9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Крок до зiрок.
10.10 Караоке для дорослих
10.55 ШефAкухар країни
11.45 Атака магiї
12.25 Х/ф «Потоп»
17.30 Золотий гусак
17.55 Маю честь запросити
18.45 Концерт
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки тижня
22.00 ФолькAmusic
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.05 Олiмпiйський виклик

1+1

7.55 «Ремонт+»
8.40 Мультфiльм
9.05 «ЛотоAЗабава»
10.10 Мультфільми
11.00 «Велика рiзниця»
11.45 «Мiняю жiнку»
13.05 Х/ф «Пiслязавтра»
15.20,20.15 Х/ф «Трохи не при
собi»
19.30,0.25 «ТСНAтиждень»
23.25 «Свiтське життя»

ІНТЕР

6.45 «Вечiр боксу»
8.40 Мультфільми
9.30 «Школа Комаровського»
10.05 Неділя з «Кварталом»
11.05 «Свати бiля плити»
11.30 Д/ф «СватиA5»
12.35 Т/с «Байки Мiтяя»
18.00,20.55 Т/с «Янголи вiйни»
20.00 «Подробицi»
22.55 «Що? Де? Коли?»
0.25 Х/ф «Фiрма»(2)
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Подружжя Баранових у Дроздовиці мешкає з лютого 1980
року. Весь цей час голова сім’ї Сергій Борисович працює
директором школи. Марія Миколаївна після виходу на
заслужений відпочинок опікується домашнім господарством.

Сергій Борисович – наш, місцевий, уродженець
Городнянщини. А от Марію Миколаївну на українську землю
привело кохання – як виявилось, справжнє, єдине, на все
життя.

Народилась вона якраз на Різдво 1952 року у с. Нові
Милевичі, що на Гомельщині. Мати з батьком часто хворіли,
тривалий час проводили у лікарнях, а бабуся пересувалася
за допомогою милиць. Тож Марія з братом старші класи
школи закінчували у дитячому будинку.

Після отримання атестату зрілості дівчина вирішила
спробувати свої сили і вступати до педагогічного училища.
Але доля їй не усміхнулась, тож разом з іншими вихованцями
дитячого будинку, які не стали студентами, Марію відправили
працювати на фабрику «Комінтерн» у Гомелі, яка

спеціалізувалась на випуску чоловічих костюмів.  Робота
горіла у швидких руках, а запал молодості додавав сил і
енергії. У 1974 році Марію Сочилович – юну комсомолку,
ударника праці, переможця соціалістичних змагань —
робоча зміна фабрики «Комінтерн» обрала секретарем
комсомольської організації. У неї й досі зберігається
комсомольський квиток, виданий у жовтні 1968 року.

У 1975 році Марія Миколаївна отримала високу відзнаку
– вона була нагороджена срібним значком ЦК ВЛКСМ
«Молодий гвардієць п’ятирічки». Тоді ж її запросили і на
екскурсію у Москву.

— Та поїздка була приурочена до Дня Перемоги, — згадує
Марія Миколаївна. – Група було сформована з передовиків
виробництва Гомельської області. Враження від поїздки живі
й досі. Ми побували на ВДНГ Союзу РСР. А ще спілкувались
з ветеранами Великої Вітчизняної війни. То були справжні
герої, які захищали Батьківщину. Тоді історія нищівної війни
ще жила у серці кожного громадянина Радянського Союзу,
тому розповіді ветеранів не просто слухали – ми всотували
їх, затамувавши подих. Справжньою подією був і похід до
музею Збройних Сил. Саме там ми узріли справжнє Знамено
Перемоги. Те, яким був увінчаний подвиг радянських воїнів
у визвольній війні. Фото на згадку під тим Прапором – то
пам’ять на все моє життя.

Молода дівчина, повернувшись з поїздки, продовжила
свою натхненну працю на фабриці з подвійною енергією.
Тут, у своєму робочому колективі, вона стала членом
Комуністичної партії.

Час від часу у вихідні Марія приїздила з колегою@
подружкою у с.Старосілля Городнянського району. Батьки
подружки радо приймали Марію, їй подобалось тут бувати.
Тут, у церкві в Автуничах, куди вона прибігла з подружкою у
Великодню ніч, вона і зустріла Сергія Баранова. Юнак ще
навчався у педагогічному інституті, попереду його чекала
армія. Але які перепони не може подолати справжнє кохання?

У серпні того ж 1975 року Марія Миколаївна
розрахувалась з роботи, а 7 листопада – у річницю Великої

Жовтневої соціалістичної революції — молодята взяли
шлюб.

Свою трудову династію новостворена сім’я Баранових
починала у Кусіях. Сергій Борисович викладав, як він сам
жартує, все, що довелось – трудове навчання, літературу,
фізику тощо. Чотири останні роки він був директором школи.
Марія Миколаївна ж працювала піонервожатою. Жили у
шкільній квартирі. Тут народились діти – Ярина та Ярослав.

— Нашого первістка ми не довго думали, як назвати, —
посміхається Марія Миколаївна. – Улюбленою книгою нашою
була «Малиновий дзвін» Юрія Збанацького. Звідти і прийшло
ім’я Ярина. У сільраді ще записувати не хотіли – мовляв,
нема такого імені і край. Але ми відстояли свою Яринку.

А у лютому 1980 року Сергію Борисовичу запропонували
посаду директора школи у Дроздовиці. Марія Миколаївна
спочатку теж працювала піонервожатою, а потім заочно
закінчила Ніжинське культосвітнє училище і з 1985 року була
художнім керівником у сільському будинку культури. Вона

має гарний голос, тож
жодне свято у селі й
нині не обходиться без
її участі.

Тут, у Дроздовиці, у
Баранових народи@
лась найменша донька
– Таня. Цікаво, що всі
троє дітей пішли
батьківською стежи@
ною. Ярина Сергіївна
нині працює викла@
дачем української
мови та літератури у
Городнянській міській
школі №2, Ярослав і
Тетяна теж мають
педагогічну освіту,
тільки нині працюють
у Чернігові у приватних
структурах.

Дві сестри Марії
Миколаївни живуть у
С т а в р о п о л ь с ь к о м у
краї, брат – у Вітебську.
Щороку сестри зустрі@
чаються. Їздять по
черзі: то вони у
Дроздовицю, то Марія
Миколаївна збираєть@
ся у неблизьку путь.

— А я їй не перечу,
— каже господар. – Нехай їздить, доки є можливість.
Господарству я вже якось раду дам. Адже радість від
подорожі не схожа ні на що інше. Ми зі школярами і своїми
дітьми де тільки не бували свого часу: щороку їздили то у
Москву, то у Ленінград, Карпати, Юрмалу… У ті часи при
школі щороку працювала виробнича бригада. От на виручені
кошти та за спон@
сорської підтримки
колгоспу ми й
сідали на колеса.

Скільки фото@
знімків у сімейних
альбомах Бара@
нових – не пере@
дивитись. Господар
обійстя свого часу
займався фото@
справою, тож прак@
тично всі значущі
моменти життя
родини зафіксо@
вані.

— Моя мрія –
побувати у Хатині, —
ділиться Марія
Миколаївна.— От
відчуваю, треба
мені туди потрапити
і край. То пам’ять
наша. Хай і гірка, але пам’ять, яка повинна існувати вічно
заради життя.

С.ТОМАШ.

На знімках : фото на пам’ять під Прапором Перемоги
(Марія Миколаївна третя справа у першому ряду);
ударниця соціалістичної праці Марія Сочилович на
своєму робочому місці на фабриці «Комінтерн».

ДОЛІ
ЛЮДСЬКІ

10 травня – 4 роки світлої
пам’яті

ДУБІНИ
 Івана Пилиповича

23.11.1926 р. – 10.05.2008 р.
Напрасно говорят, что время душу

лечит,
Стирают горе в памяти года,
Но сердцу нашему не легче,
Ведь боль утраты не стихает никогда.

Рідні.

2 травня минуло 40 днів
світлої пам’яті

СТРАДОМСЬКОЇ
Анастасії Петрівни

15.10.1928 р. –
24.03.2012 р.

Я разом з вами, тільки ви
Помітити мене не в силі.
Ось дні настали весняні,
Квітучі, теплі, серцю милі.
То ж знайте – я живу,
Дощем я падаю над вами,
Я місяцем вночі свічу,
Розквітну білими садами.
Я птахом, ніжним вітерцем
Над вами опівдні літаю.
Я вірю, пам’ятаєте мене,
Я з неба вас оберігаю.

Рідна наша, спи спокійно.
Пам’ятаємо, любимо, сумуємо.

Діти, онуки, правнуки.

3 травня – 40 днів світлої пам’яті
КИСЛОГО Федора Петровича
28.04.1938 р. – 25.03.2012 р.

Дорогий наш, з тобою пішло наше
щастя та спокій. Біль, розпач, сльози і горе
стали нашими супутниками. Як важко в це
повірити. Веселий, енергійний, вмів
любити і дружити. Скромний, чуйний,
працьовитий. Він заслужив великий
авторитет і повагу як у односельчан, так і в
учнів. Був педагогом від Бога, найкращим
чоловіком, батьком та дідусем. Кохати тебе
було легко, забути – не  можливо. Пробач,
що не змогли тебе вберегти.

Ти завжди був із нами, рідненький,
В будні дні, і у свята твої.
То чому ж ти стоїш на порозі,
І не хочеш до нас зайти,
Відвезли ми твою домовину,
Поховали у рідній землі.
Ти би радий до нас повернутись,
Та не можеш до хати зайти.
Не сумуй, наш коханий, рідненький,
Будем ждати тебе ми завжди,
Ти хоча би постій на порозі,
Як не можеш до хати зайти.
Нехай земля тобі буде пухом, а душі – царство небесне.

Вічно сумуючі: дружина, діти, онук.

8 травня – 4 роки світлої
пам’яті

ЛУКАШЕНКА Петра Гнатовича
11.07.1927 р. – 08.05.2008 р.
Я ушел, а вы меня не зовите,
Не плачьте и не просите.
Я никогда не приду.
А вы ко мне не спешите,
Я вас еще подожду.
Земная жизнь сложна и

скоротечна,
И близких провожать безмерно

жаль,
Хранить твой образ будем в сердце

вечно,
И память добрую, и вечную печаль.
Ты с нами мыслями и духом,
Земля тебе пусть будет пухом.

Cумуюча дружина.

5 років, як пішов з життя
ГУЛАЙ

Микола Петрович
19.12.1987 р. – 08.05.2007 р.

В глаза твои нам взглянуть
И жизнь твою нам вернуть.
Такой любимый и родной,
Ты не придешь уже домой.

Сумуючі: бабуся, мама, тато,
брат, сестра, рідні, близькі,     друзі.

1 рік, як пішов з життя
СМИКУН

Микола Михайлович
24.08.1966 р. – 06.05.2011 р.

Без тебе так гірко і важко на світі,
І сонце не так зігріва.
Пішов  із життя ти у вічну розлуку,
Для нас залишилась журба.
Усі, хто пам’ятає, пом’яніть добрим

словом.

Сумуючі: мама, брати, сестри,
рідні та близькі покійного.

5 травня – рік світлої пам’яті
нашого дорогого сина, чоловіка,

батька та дідуся
ЛАЄВСЬКОГО Миколи Петровича

22.09.1953 р. – 05.05.2011 р.
И снова… Навернулись слезы
В конкретный час, в конкретный миг.
Мы о тебе не забываем,
Скучаем, помним и скорбим.

Сумуючі рідні.

Колектив та учні Переписької школи
висловлюють глибоке співчуття учениці 7
класу Удод Оксані, учню 9 класу Удоду
Ярославу, учню 11 класу Удоду Дмитру та
учениці 2 класу Удод Анастасії з приводу
тяжкої втрати – смерті матері та бабусі

УДОД Людмили Іванівни.

Класний керівник та випускники 2011
року випуску висловлюють глибоке
співчуття однокласнику Реуцькому
Олексію з приводу тяжкої втрати –
передчасної смерті батька

РЕУЦЬКОГО Анатолія Ілліча.

Андріївська сільська рада глибоко
сумує з приводу передчасної смерті

РЕУЦЬКОГО Анатолія Ілліча
і висловлює щире співчуття сім’ї,

рідним та близьким покійного.

Колектив Автуницької школи глибоко
сумує з приводу смерті директора школи

РЕУЦЬКОГО Анатолія Ілліча
і висловлює співчуття рідним та

близьким покійного.

Державна податкова інспекція у Городнянському районі
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
/ завідувача сектору інформатизації та обліку платників податків.
У конкурсі на посаду завідувача сектору інформатизації та обліку платників

податків можуть взяти участь громадяни України, які мають повну вищу освіту
відповідного професійного спрямування (фінансово@економічна або технічна
освіта – за спеціальністю з комп’ютерних технологій), за освітньо@
кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, які вільно володіють
державною мовою, чинним законодавством, нормативними актами, що
регулюють діяльність органів Державної податкової служби України, з
досвідом роботи за фахом не менше року.

Подаються документи: заява, заповнена особова картка (форма П@2
ДС), дві фотокартки (4х6), копії документів про освіту, декларація про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік, медична
довідка про стан здоров’я, копія паспорта.

Термін прийняття документів – протягом 30 календарних днів з дня
виходу оголошення про проведення конкурсу.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру
та умов оплати праці надається працівником, відповідальним за кадрову
роботу.

За довідками звертатися за адресою: 15100, м.Городня, вул. Леніна,
4, каб. 3, тел. 2J11J56.
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РЕДАКТОР Л. ЯКУБЕНКО.

КУПУЄМО ДОРОГО
корів, коней, биків.

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

Куплю корів, коней, телят, лошат,
корів на молоко.

Ціни найвищі. Доріз цілодобово.
Тел.: 0(244) 2/93/00, 066/7493002, 098/5192982.

телят, корів, коней, лошат, свиней.
 Дорого. Доріз цілодобово.

Тел.: 067/8452878, 098/9842336.
КУПЛЮ:

Выезд по району, доставка, монтаж – бесплатно!
Самые низкие цены.
Тел.: 093/7879291, 067/9448017, (22) 937310.

Окна. Двери.
От производителя.

Кредит безнал+НДС

КУПУЄМО ДОРОГО  корів,
коней, биків. Доріз цілодобово. Перевезення.
Тел.: 096/8510921, 068/1012868.

Бурение скважин диаметром труб 40�140 мм
Доставка и установка оборудования.

 Тел. 093/2086870.

Бурение скважин на воду. Не нарушаем
ландшафт. Тел.: 050/4405549, 063/5963129.

Реализуем плитку тротуарную, еврозаборы
бетонные, дрова/обрезки. Доставка, вызов мастера
на замеры. Тел.: (04645) 2/60/06, (098)2182855.

ПРОДАЄТЬСЯ:
— 3/кімнатна квартира, 8/й поверх з ремонтом. Тел.

096/7362652.
–– 3/кімнатна квартира в центрі міста. Ціна 12000

у.о. Тел. 097/5965050.
— 1/кімнатна квартира у центрі міста. Тел.: 093/

4421112, 097/6012747.
— будинок, 70 кв.м., в центрі міста, 7 соток землі, вода,

газ, ванна. Тел. 096/5227683, 093/9201972.
— півбудинку з присадибною ділянкою по вул. Щорса,

98. Є газ, вода. Тел. 097/7652962.
— півбудинку в центрі. Тел. 096/7333953, 097/8497496.
— автомобіль „Opel/Kadett”, 1986 р.в., червоного

кольору, у гарному стані, двигун/1,4, коробка – 5/тиступенева.
Тел. 095/8672116, 2/57/95.

— трактор саморобний, дизель 4/циліндровий. Тел.
097/6529959.

— трактор. Тел. 096/8353096, 067/1448246, після 17.00
год.

— морозильні ларі на 400/500 літри, колишнього вжитку,
стан добрий, ціна – 2500 грн. – 1 шт.  Тел. 2/30/51.

–– стінка довжиною 3,10 м, висотою 2,40 см.; стіл
письмовий, колишнього вжитку. Тел. 096/9612398.

— трактори, преси, картопле/ та зернозбиральні
комбайни, саджалки, копалки, обприскувачі та інший
сільськогосподарсь/
кий інвентар з По/
льщі. Запчастини.
Доставка. Тел.: (244)
4/42/35, 099/
0487886, 096/
2625220.

–– робоча коби/
ла 7 років. Тел. 098/
0528756.

–/ молода коро/
ва. Тел. 2/50/78, 097/
3388526.

КУПЛЮ:
– корів, коней.

Дорого. Тел.: 2/33/
62, 096/3403112.

ЗДАМ:
— в оренду

кафе, сауну. Тел.
097/5965050.

З А Г У Б Л Е Н О
зв’язку з п’яти
ключів біля мага/
зину „Агат”. Хто
знайшов, прошу
повернути за винагороду. Тел. 097/5960136.

Адреса: м. Городня,
вул. Леніна, 3.

Тел. 063/1890505.

в новому сучасному
стоматологічному

кабінеті.
Досвідчені лікарі. Діє система знижок.

Звертатися за адресою: м.Чернігів, вул. Шевченка,
53. Тел. 0 (22) 937/810.

ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДИ
www.elektro/velosiped.narod.ru

МОТОЦИКЛИ ALPHA 110,
ДЕЛЬТА 110.

Тел.: 066/2004999, 093/4556064.

6 травня святкуватиме свій день
народження щира душею і добра серцем
жінка Любов Василівна ВАСИЛИШИНА.

Дорогу іменинницю від усієї душі
щиро і тепло вітає сім’я Дудко.

 Хай для Вас квітує білий цвіт,
Збуваються усі найкращі мрії.
Хай Бог посилає многа літ,
Здоров’я, щастя, радості, надії.

3 травня відзначила свій ювілей
кохана дружина, люба матуся, дорога
бабуся Олена Петрівна КОСТИРКО.

У цей святковий день,
Коли настав твій ювілей,
Ми від душі усі вітаєм,
Здоров’я, радості бажаєм.
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог посилає здоров’я та сили.
Хай доля дарує довгі літа,
А в серці довіку живе доброта.

З любов’ю та повагою: чоловік, доньки, зяті, онуки Юра і
Юля.

7 травня святкуватимуть свої дні народження наші люба
донька Олена Михайлівна РЕБЕНОК та дорога хрещениця Тетяна
Василівна КОВАЛЬ з с. Лемешівки.

Хай спокій і мир панують у ваших родинах,
А щастя всміхається при кожній годині,
Хай легко працюється, легко живеться,
Все вміється, множиться і додається.
Здоров’я міцного, удачі без краю
Від щирого серця я вам бажаю.
З любов’ю: мама та хрещена Смикун

Варвара Федорівна.

Позика
на нерухомість, земельні ділянки, авто

(різні марки), с/г техніку та її комплектуючі.
Тел. 063/309/91/71.

Виставки картин місцевих
художників – явище більш=менш

звичне для Городні, а от фотовиставка
– це, певною мірою, дивина. Тому

галерея робіт фотохудожника
Володимира Миколайовича Фаєвцова

одразу ж прикувала увагу всіх
небайдужих до мистецтва художньої

світлини.

У кожного митця свій шлях до осмис/
лення своєї справи, свого місця у житті. Для
Володимира цей шлях розпочався з гітари.

– Я був першим, хто заспівав на
Городнянському танцмайданчику. Разом із
Анатолієм Душейком ми створили перший
ВІА «РАДУГА», грали переважно на танцях. З
тих пір мене всюди супроводжує гітара.
Потім я практично не виступав зі сцени, та у
колі друзів, для теплої компанії
близьких людей, для себе, коли є
натхнення, граю і співаю під гітару.
Бо ніщо так не об’єднує, не надихає,
як теплі рядки душевних пісень.

Певно, саме такий настрій і був
визначальним у житті фотохудож/
ника. Бо як ще можна пояснити той
романтизм, який гнав молодих і
дужих хлопців світ за очі на
будівництва по всьому безкрай/
ньому Союзу?!

У 1975 році Володимир Фаєвцов
вирушає на Крайню Північ, якій
віддає 20 років свого життя. Спочатку
механік, а згодом і капітан пароплаву
річкового флоту «Головтюмень/
нафтогазу», він бере участь в одному
з найграндіозніших будівництв
Радянського Союзу – нафтогазо/
проводу «Уренгой/Памари/
Ужгород». Відпустки проводить у
мисливській хатинці посеред тайги.
Мабуть, тому північ, тайга, справжня
чоловіча дружба і відчуття ліктя
товариша ще довго тривожитимуть
Володимира ностальгічними спогадами.
«Тайга й понині кличе!» – зізнався він.

Красоти суворої природи, побут його
підкорювачів і трударів, будні північних
промислів – все це бачив Володимир
Фаєвцов через об’єктив свого фотоапарату.
Любительські зйомки переросли у роботи
для преси, почали перемагати у виставках.

МАЙСТРИ

Перехід до професійної фотодіяльності
починається закінченням Московської
академії міжнародного співробітництва у
2002 році. Він багато і плідно працює для
реклами, для Московського Дому
Національностей, влади Москви. Бере

участь у численних регіональних і
міжнародних фотовиставках. З 2004 року
починає викладацьку діяльність в учбових
закладах Москви, розробляє власний
спецкурс «Основи художньої фотографії». У
2008 році Володимир Миколайович
Фаєвцов стає переможцем Державного
конкурсу «Кращі фотографії Росії» та
почесним членом Міжнародної академії

творчої фотографії. На думку російських
мистецтвознавців, художник найкраще
проявив себе у жанровій фотографії та
натурному портреті. Найбільший його
доробок — 40 робіт експонується у палаці
Рум’янцевих/Паскевичів у Гомелі, ще більше

– у приватних колекціях і
галереях по всьому світу.
Анонс однієї з фотовиставок
дає таку оцінку: «Роботи
Володимира Фаєвцова – це
цілий світ, світ живий та
динамічний, і в той самий час
– спокійний і прекрасний».

Попри заслуги та визна/
ння, митець залишився тим
романтичним і трохи со/
ром’язливим юнаком, який
свого часу наважився «підко/
рювати» Північ. У спілкуванні
з гостями його фотовиставки
він щиро цікавився їхніми
враженнями й уважно при/
слухався до коментарів.
Юначим залишилося й став/
лення до нового світового
устрою:

– Сьогодні я громадянин
Росії, вже два роки пропи/
саний у Гомелі, а дружина у
мене – городнянка. Власне, у

Городні я вже майже живу, — посміхається
Володимир і додає: — «Мой адрес –
Советский Союз!». Цьому стану душі не
можна зрадити.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: Володимир ФАЄВЦОВ на
власній фотовиставці та його фото=
знімки.


