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Шановні фізкультурники 
та прихильники здорово-

го способу життя!
Щиро вітаємо вас із Днем 

фізичної культури та 
спорту.

Самодисципліна, загартову-
вання, виважені фізичні наванта-
ження, заняття спортом впливають 
на формування світогляду людини 
та сприяють веденню здорового 
способу життя. Адже здоров'я нації 
це головна умова поступального ро-
звитку будь-якого суспільства. 

З нагоди свята прихильників 
фізичної культури та спорту бажає-
мо всім жителям району здоров'я, 
впевненості, творчих здобутків та 
достатку. 

М. СИЛЕНКО.   
        Голова райдержадміністрації. 

Г. ПРИМАК. 
Голова районної ради.

Для Городнянського лісництва поточний рік став 
роком інновацій. Оновились підходи до лісоко-
ристування та лісовідновлення, прийшли молоді 

спеціалісти, освоєно нові сфери діяльності.
Уся наша робота направлена на те, щоб вирощувати ліс, 

хоч побутує загальна думка про те, що лісівники лише пиля-
ють. Та це не так. Звісно, ми заготовляємо деревину, однак 
новітні підходи дають змогу робити це з мінімальним тиском 
на екосистеми, – запевнив лісничий О.Д.Ковтун. 

Так, лісовідведення ведеться на принципово новому рівні 
з використанням найсучасніших електронних приладів і тех-
нологій. Цю справу доручили молодому спеціалісту, випуск-
нику Харківського національного аграрного університету ім..
Докучаєва В.О.Кислому, який недавно прийшов працювати у 
лісництво.

Більше того, господарство почало освоєння поступових 
рівномірних рубок, при яких з ділянки вилучається лише ча-
стина дерев, а розріджені ділянки засіваються природним 
шляхом. Решту дерев вилучатимуть лише після того, як під-
німеться молода порость. Інтервал між рубками становитиме 
п’ять років.

Чимало новацій запроваджують й у штучному лісовід-
новленні. Вже більше 70% посадок здійснюється машинним 
способом, що дозволяє зекономити ручну працю. Лісівники 
освоїли вирощування сіянців із закритою кореневою систе-
мою. Посадка саме таким матеріалом збільшує приживлю-
ваність на 7%. 

Планомірно освоюють лісівники й вирощування нових, 
нетипових для наших лісів дерев та екзотичних чагарників. 
Це – модрина, сосна кримська, сосна гірська, ялівець коза-
цький, туя західна, самшит. Лісництво повністю забезпечує 
свої потреби у саджанцях, урізноманітнює насадження но-

Шановні працівники та ветерани лісового го-
сподарства району!

Щиро вітаємо вас із професійним святом!
Збереження та примноження лісового фонду загальнодержав-

ного значення – це стратегічне завдання регіонального та міжна-
родного рівня.

Відновлення лісових насаджень, виготовлення продукції для 
господарського використання та експорту сприяє зміцненню еко-
номічної стабільності регіону. 

Маємо надію, що традиції дбайливого догляду за лісовими пло-
щами, започатковані попередниками, й надалі достойно реалізову-
ватимуться сучасниками.

Бажаємо вам, шановні лісівники, добра, миру та злагоди. Ща-
стя та здоров'я вам і вашим родинам. 

М. СИЛЕНКО.   Г. ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації. Голова районної ради.

ДП «Городнярайагролісгосп» 
щиро вітає працівників та 

ветеранів підприємства, також 
всіх працівників лісової галузі 
з професійним святом – Днем 

працівника лісу.
Велике спасибі вам за невтомну працю і са-

мовідданість.
Ваша професія – одна з найважливіших на 

Землі. Оскільки ліси – це прекрасний, здатний 
до відтворення природний комплекс, надійний 
екологічний щит, який захищає природу і забез-
печує охорону здоров’я людини.  Бажаємо вам 
здоров’я, успіхів, здійснення бажань,  хай вас 
підтримують та надихають рідні люди, розуміють 
та допомагають колеги, минають негаразди та 
непорозуміння та ще багато всього приємного та 
доброго. Нехай ваше життя буде довгим, а доля 
завжди ставиться до вас прихильно. 

Зі святом вас. 
І.НАДТОЧЕЙ.

Директор ДП «Городнярайагролісгосп». 

ЗАВТРА – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ЛІСУ

Адміністрація та 
профспілковий комітет ДП 

«Городнянський лісгосп» щиро 
вітає працівників та ветеранів 

лісгоспу з професійним святом 
Днем працівника лісу!

Прийміть слова щирої вдячності й по-
шани за вашу невтомну, красиву працю, 
вагомі зусилля задля добробуту нинішнього 
та майбутнього поколінь.

 Сердечно бажаємо вам та вашим ро-
динам міцного здоров,я, успіхів, здійснення 
бажань та ще багато всього приємного та 
доброго. Нехай ваше життя буде довгим, а 
доля завжди ставиться до вас прихильно. 

Зі святом вас! 

вими породами, а надлишок продає колегам з сусідніх районів. Чималим роз-
садним господарством близько року опікується молода спеціалістка, також 
випускниця  Харківського національного аграрного університету ім.Докучаєва 
А.В.Аніщенко. 

Шукають у лісництві й нові шляхи. Сьогодні діє торговельна точка, в якій 
можна придбати саджанці екзотичних дерев і чагарників, дрова, березовий сік, 
віники для лазні тощо. ДП невдовзі відкриє фірмовий магазин, у якому можна 
буде придбати сухі ягоди, варення з чорниці, соки, сушені гриби та інші лісові 
дари. 

Якщо ми дбаємо про здоров’я нації, потрібно думати і про правильне хар-
чування. 

Давно пора перейти на натуральні продукти й відмовитись від нав’язаних 
нам хімічних напоїв та їжі. Тим більше, що все це у нас під рукою – у лісі, – про-
коментував лісничий Городнянського лісництва О.Д.Ковтун. Його син Анатолій 
також обрав професію лісівника і працює нині провідним інженером лісового 
господарства ДП «Городнянське лісове господарство».

Новації підтримують і здійснюють молоді спеціалісти лісового господар-
ства. На думку досвідчених лісівників, нове поповнення привносить чимало ко-
рисного у роботу господарства. Молодь активна, ініціативна, «на ти» з сучасною 
технікою, мислить творчо й з ентузіазмом береться за нові справи. Разом з на-
ставниками, а подекуди й з батьками вони чесно роблять свою справу у непро-
стих умовах сьогодення. У  ДП «Городнянське лісове господарство» працюють 
вже кілька сімейних династій, які зміцнюють колектив наступністю поколінь. Тож 
буде кому ліс ростити і доглядати за ним.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: О.КОВТУН та А.КОВТУН – сімейна династія лісівників; мо-

лоді лісівники В.КИСЛИЙ та А.АНІЩЕНКО у торговій точці лісництва.

ОДНА  РОБОТА – РОСТИТИ ЛІС
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Як уже повідомлялось, 
сесія районної ради, що від-
булася 5 вересня, розглянула 15 питань, що входили до по-
рядку денного. По більшості з них рішення були прийняті в 
протокольному режимі, оскільки всі підготовчі матеріали по 
них депутати одержали заздалегідь.

Депутати, заслухавши запропоновані зміни до рішен-
ня від 26 грудня 2012 року про районний бюджет, схвалили 
їх, а заодно і звіти про виконання районного бюджету за І 
півріччя ц.р., про витрачання коштів резервного фонду в 
цьому ж півріччі та про отримання і використання райбюд-
жетом позик. До начальника фінансового управління рай-
держадміністрації Л.В.Кучерявенко особливих запитань не 
було. Що стосується суті змін до бюджету, то вона пояснила 
їх так: доходи збільшились за рахунок додаткової дотації з 
держбюджету, субвенцій з облбюджету, субвенцій з місце-
вих бюджетів та інших надходжень на 4,8 мільйона гривень.  
Загалом збільшились і видатки бюджету Тому збільшено 
асигнування на охорону здоров‘я, на освіту, а також окремі 
статті витрат перерозподілено.

Звітувала сесії і начальник відділу економіки райдер-
жадміністрації Н.В.Лебедєва – про виконання делегованих 
повноважень в частині соціально-економічного розвитку 
району та у сприянні інвестиційній діяльності. Вона, проін-
формувавши депутатів про виконання обов‘язків по основ-
них напрямах роботи віддлу, приділила увагу й інвестиційній 
діяльності, яка є пріоритетною. Запроваджено контроль за 
виконаннм відповідних заходів, поширюються презента-
ційні матеріали про район, налагоджено співпрацю з Черні-
гівським регіональним центром з інвестицій та розвитку, на-
дається відповідна інформація щодо можливостей району, 
його продуктивних сил. Реалізується угода про партнерство 
в реалізації міжнародних проектів, зокрема щодо солідар-
ного фінансування. Розроблені і втілюються мікропроект-

ні пропозиції – ремонт ФАПів у 
с.Хрипівці, Макишині. Відповіда-

ючи на запитання одного з депутатів, Н.В.Лебедєва повідо-
мила, що згідно щоквартальної рейтингової оцінки, яку про-
водить облдержадміністрація, Городнянський район займає 
шосту позицію. Звіт прийняли до відома.

Сесія заслухала інформацію прокурора району С.О.Ро-
зинки – про стан законності в районі за підсумками півріччя. 
(Інформація друкується  в цьому номері газети). В обгово-
ренні виступив депутат Л.М.Якубенко, ряд питань задали 
депутати П.І.Верхуша, О.В.Кравченко. По цьому питанню 
прохала надати їй кілька хвилин для виступу сільський голо-
ва Великого Дирчина В.В.Сергіянська, яка не є депутатом. 
Проте сесія більшістю голосів не надала їй слова.

Інформацію взято до відома.
Порядком денним передбачалося заслухати й інформа-

цію начальника райвідділу внутрішніх справ Є.А.Колпаченка, 
але у зв‘язку зі службовими обставинами він не зміг бути на 
сесії, тому вирішено розглянути питання законності в районі 
з його участю на наступній сесії.

Потім сесія затвердила ряд програм – капітального ре-
монту доріг комунальної власності району на 2013-2015 
роки, розвитку водного господарства району на період до 
2021 року, взяла до відома виконання програми Організа-
ції ветеранів України Городнянського району на 2010-2015 
роки, інформацію про результати розгляду запиту депутата 
О.І.Верхуші.

З питань внесення змін до Регламенту роботи район-
ної ради та про звернення до Верховної Ради України щодо 
прийняття проекту закону «Про порядок імпічменту Прези-
дента України» запропоновані окремими депутатами проек-
ти рішень не набрали більшості голосів.

На цьому сесія завершила роботу. Вів сесію голова рай-
онної ради Г.Г.Примак.

Відповідно до рішення ХУІІ сесії 
районної ради шостого скликання 
публікуємо інформацію прокуро-
ра району про стан законності, бо-
ротьбі зі злочинністю та охорони 
громадського порядку на території 
району за підсумками І півріччя 
2013 року

Протягом першого півріччя 2013 
року в ході нагляду за додержанням 
і застосуванням законів прокурату-
рою району порушено 1 кримінальну 
справу, внесено 35 актів реагування, 
за наслідками розгляду яких до дис-
циплінарної відповідальності притяг-
нуто 35 осіб, з них 16 – контролюючих 
орагнів.

В інтересах держави заявлено по-
зовів до суду на суму 312 тис. грн., з 
них на 168 тис. грн. позови задоволе-
но. Реально  виконано судових рішень 
за 6 місяців 2013 року на  126 тис. грн. 

За півроку в сфері захисту кон-
ституційних прав і свобод громадян  
прокуратурою району внесено 16 по-
дань до органів державної влади та 
місцевого самоврядування. До дисци-
плінарної відповідальності притягнуто 
19 осіб, з них 9 осіб – працівники ор-
ганів державного контролю.

У сфері охорони прав дітей вне-
сено 6 подань,  5 осіб притянуто до 
відповідальності, забезпечено участь 
прокурора у розгляді судами 12 справ 
про захист прав дітей та поновлено 
права 25 дітей.

У частині додержання вимог за-
конодавства про охорону навколиш-
нього природного середовища було 
розпочато 1 кримінальне проваджен-

ня, внесено 4 подання та притягнуто 
до відповідальності 5 посадових осіб, 
у тому числі 2 посадові особи органів 
державного контролю.

У сфері нагляду за додержанням 
земельного законодавства було вне-
сено 5 подань, 5 посадових осіб при-
тягнуто до відповідальності. Заявлено 
позовів до суду на суму 225 тис. грн., 
повернуто до комунальної власності 
земельні ділянки вартістю понад 90 
тис. грн. загальною площею 4 га.

При здійсненні нагляду за до-
держанням законодавства у сфері 
економічних відносин прокуратурою 
району внесено 8 подань, притягнуто 
до дисциплінарної відповідальності 4 
посадові особи, з них 3 – органів дер-
жавного контролю. За актами проку-
рорського реагування відшкодовано 
до бюджету коштів на суму 6 тис. грн.

До прокуратури за звітний період 
надійшло 55 звернень громадян, 38 
з яких було вирішено та 16 направле-
но за належністю до інших відомств. 
27 березня при прокуророві району 
проведено міжвідомчу нараду, на якій 
обговорено стан виконання судових 
рішень, прийнятих на користь соціаль-
но незахищених категорій громадян, 
та визначено ряд заходів для налагод-
ження взаємодії державних органів та 
установ з метою своєчасного виконан-
ня судових рішень.

14 червня відбулась міжвідомча 
нарада щодо стану додержання зако-
нодавства про охорону, збереження і 
забезпечення раціонального викори-
стання об’єктів природно – заповідно-
го фонду, за результатами якої прий-
нято постанову, якою передбачено 

вжиття спільних заходів, спрямованих 
на подальше підвищення ефективності 
роботи у даному напрямку.

Протягом першого півріччя у рай-
оні зареєстровано 69 кримінальних 
правопорушень, з яких 2 – особливо 
тяжких, 17 – тяжких, 28 –  середньої 
тяжкості та 22 – кримінальні правопо-
рушення невеликої тяжкості.

У порівнянні з аналогічним періо-
дом минулого року збільшилась кіль-
кість кримінальних правопорушень 
проти життя та здоров‘я особи, проти 
безпеки руху та експлуатації транспор-
ту, проти громадської безпеки.

Незмінним залишається рівень 
злочинності серед неповнолітніх, що 
засвідчує про недостатню профілак-
тичну роботу у підлітковому середови-
щі.

Незважаючи на зниження рів-
ня злочинності проти власності, 
кримінальні правопорушення даної 
категорії складають 38% від загальної 
кількості кримінальних правопору-
шень.

Ці та інші актуальні проблеми бо-
ротьби зі злочинністю були обговорені 
25 червня на координаційній нараді 
керівників правоохоронних органів 
району  щодо активної взаємодії  їх по 
запобіганню та протидії злочинності і 
корупції. За наслідками наради розро-
блено комплекс спільних заходів щодо 
зміцнення законності та профілактики 
злочинності на території району.

С.РОЗИНКА.
Прокурор району,

радник юстиції.

ПАРЛАМЕНТСЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

Ігор Рибаков: «Під час 
нової сесії депутати мають 
продемонструвати єдність» 

Під час нової сесії у парламенті народні обранці повинні 
об’єднатися навкруги єдиної стратегічної мети — євроін-
теграції країни. Першим кроком має стати прийняття не-
обхідних євроінтеграційних законопроектів. Разом з цим, 
депутатам потрібно мобілізувати зусилля, щоб розгляну-
ти півтори тисячі документів, які будуть внесені в порядок 
денний цієї парламентської сесії. Про це заявив народний 
депутат України Ігор Рибаков, коментуючи відкриття третьої 
сесії Верховної Ради сьомого скликання.  

«Перш за все йдеться про перспективу євроінтеграції. 
І справа не тільки в тому, щоб прийняти шість євроінтегра-
ційних законів. Важливо продемонструвати Європі нашу 
єдність. Для цього влада, опозиція та позафракційні депу-
тати повинні забути про дрібні чвари. Дискусії проводити у 
робочому режимі і з метою виявлення оптимального рішен-
ня, а не влаштовувати загальнонаціональне політичне шоу 
з кулачними боями під куполом», — висловив свою думку 
Ігор Рибаков.  

Політик впевнений, що більшість народних обранців –як 
провладних, так і опозиційних, підтримують стратегічний 
курс країни.  

«Не виключаю тертя всередині фракцій з питання асо-
ціації з ЄС, але впевнений, що більшість депутатів прого-
лосують за євроінтеграційні законопроекти. Адже вони 
потрібні не стільки Європі, скільки Україні та нашим вибор-
цям», — заявив Ігор Рибаков.  

Народний депутат наголосив, що розгляд стратегічно 
важливих законів не повинен депутатам відміняти поточну 
роботу.  

«Тільки за перший пленарний тиждень парламент роз-
гляне 56 питань, а усього за першу сесію заплановано роз-
глянути півтори тисячі документів. Я, як і раніше, у щоденній 
парламентській роботі буду виходити з інтересів своїх ви-
борців. Тому маю намір просувати свої законопроекти, які 
важливі для людей, котрі живуть у моєму виборчому окрузі. 
Це і підвищення орендної плати за земельні паї, забезпе-
чення зайнятості жителів села, розвиток аграрних галузей 
та інші», — заявив Ігор Рибаков.  

Загалом уся парламентська діяльність народного депу-
тата спрямована на покращення життя людей, підвищення 
їх добробуту і соціальних стандартів. 

За підсумками півріччя
ІЗ СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

В інтересах держави і громадян

На минулому тижні в Городнянському рай-
онному центрі зайнятості відбувся День від-
критих дверей з нагоди  проведення місячника 
підтримки підприємництва. Головна мета за-

ходу -  підвищити поінформованість населення про стан 
ринку праці та перспективи розвитку підприємництва в ре-
гіоні, про можливості відкриття власного бізнесу за спри-
яння державної служби зайнятості.

Залучення осіб до організації підприємницької діяль-
ності – одна з активних форм підтримки безробітних, що 
здійснюється державною службою зайнятості у разі від-
сутності на ринку праці підходящої роботи. Організація цієї 
роботи передбачає комплекс соціальних послуг. Безробіт-
ні, які виявили бажання зайнятися власною справою, за-
лучаються до різноманітних семінарів з підприємництва, 
отримують індивідуальні профконсультації щодо вибору 
професійного напряму підприємницької діяльності, про-
ходять профнавчання на курсах «підприємців-початківців».

У рамках заходу проведено відповідні семінари з орієн-
тації населення на  підприємницьку діяльність, під час яких 
слухачі отримали інформацію про те, як розпочати свій 
бізнес, як розробити бізнес-план, переваги бізнесу, його 
складнощі тощо. Цікаво було ознайомитися з організацією 
власної справи у нашому районі на реальних прикладах. 
Запропоновано цікаві історії, що продемонстрували, як  
стати успішним в бізнесі та за допомогою центру зайня-
тості перейти з категорії безробітного до процвітаючого 
роботодавця.

Клієнти, у яких виникли питання щодо підприємництва 
та самостійної зайнятості, залюбки скористалися інфор-
маційними матеріалами про маркетинг, менеджмент, 
бухгалтерський облік, оподаткування і т.д., розміщеними 
в профінформаційному секторі центру зайнятості. Всі ба-
жаючі мали змогу визначити рівень свого підприємниць-
кого потенціалу за допомогою сучасних тестових методик. 
Протягом дня працювала «гаряча» телефонна лінія.

Центр зайнятості допомагає відкрити власну справу
СЛУЖБА «101» ПОВІДОМЛЯЄ

Через паління у ліжку  
загинула людина

2 вересня  о восьмій годині  вечора   у  Городнянську 
пожежну частину  надійшло повідомлення з Горошківки 
– загорілись господарська будівля і сінник, які належать 
74-літній пенсіонерці К. На місце пожежі негайно виїхало  
відділення ДПРЧ-4. Вогнем  було знищено покрівлю,  пере-
криття, пошкоджено стіни господарської будівлі. Причиною 
загорання  стало необережне поводження з вогнем невідо-
мої особи. 

А вранці 3 вересня  сталася пожежа. Горів будинок  у Ве-
ликому Листвені по вул. Красноярова.  За адресою одразу 
виїхало  відділення ДПРЧ-4 м.Городні  та ПСО с.Тупичів. На 
місці пожежі було виявлено тіло сина господарки житлового 
будинку Гулого В.В., 1971 року народження. 

Причиною пожежі стало паління в ліжку.
О.ДОВБИШ.

Провідний інспектор Городнянського РВ УДСНС у Чер-
нігівській області. 

Громадська приймальня 
народного депутата 

України 
ГУБАРЯ Віктора Івановича

працює за адресою: м.Городня, вул. 
Шевченка 4/5, вівторок – з 10.00 до 
13.00, четвер – з 10.00 до 13.00. 

Тел. 2-19-82.

ПОВІДОМЛЕННЯ
18  вересня   2013 року в 14 год. 30 хв. в приміщенні 

актового залу міської ради відбудеться засідання 17сесії 
Городнянської міської ради 6 скликання  з таким поряд-
ком денним:

1. Про роботу УДКСУ у Городнянському районі по об-
слуговуванню міського бюджету.

2.Про прийняття на баланс газопроводів загального 
користування багатоповерхових будинків.

3. Про затвердження  експертної оцінки комунально-
го майна міської ради.

4. Про розгляд листів та заяв.
5. Про розгляд земельних питань. 
Та інші питання.

Секретар ради                                                                                         
Т. О. ПАЦЮК.
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Народилась дівчина 4 листопада 1938 року  у сім’ї 
Шамраїв, яка мешкала на околиці Городні – на са-
мому пагорбі при в’їзді з Чернігова, біля колодязя. 

Там і досі мешкають їхні родичі. У батька – простого робітни-
ка, інваліда через захворювання ніг, і матері-домогосподар-
ки було п’ятеро дітей, Валентина – найстарша з них. 

Хоч була зовсім малою, Валя пам’ятає, як німці увійшли у 
місто. Батько, якого через інвалідність не забрали на фронт, 
і мати посадили її з меншою сестрою Ніною у візочок і по-
везли у Гніздище, до бабусі. Пам’ятає і стрілянину – дитя-
ча пам’ять зберегла звуки від польотів трасуючих куль над 
Горошківкою. Коли родина через місяць-два повернулась у 
Городню, хату було не впізнати: видно, у ній добре погоспо-
дарювали німці за час відсутності хазяїв.

Голодні були післявоєнні роки. Батько працював у арті-
лі інвалідів. Зарплата така, що прогодувати велику родину 
було дуже проблемно. Сестричка Ніна, було, прохала: „Хо-
дімте по кусочки”. Це означало хліба у людей просити. Хоча 
батьки і тримали корову, та те мало рятувало. Щоденною 
їжею було молоко, розведене водою до синього кольору та 
заварене крохмалем. 

– Мама годувала нас „за гудками”, – згадує Валентина 
Пантеліївна.—Вранці посьорбаємо отієї запарки, а через 
годину вже знову їсти хочеться. А мати каже: „ Чекайте гу-
дочка. Як проголосить – ото й обідати приходьте”. Тож і че-
кали гудка на „Червоному ходорі”, який чути було аж ген за 
містом. Як робітників на обід покличуть – так і ми скоріш у 
хату біжимо.

* * *
У 1956 році Валентина закінчила школу. Вчилась непо-

гано, але могла б і краще. На заваді стояла задерикувата 
вдача. Де які пустощі – вона заводатор. Ох і діставалось за ті 
витівки! Вже коли працювала, вчителька Тамара Миколаївна 
Ляшенко, зустрівши колишню ученицю, сказала: „ Бачиш, 
Валю, з тебе люди які вийшли. А я грішним ділом думала, 
що з твоїм характером ти у тюрмі будеш”.  

Вчитися після школи у дівчини не було ніякої можли-
вості – багатодітна  сім’я ледь зводила кінці з кінцями. Тож 
Валентина пішла працювати на маслозавод. Через рік її 
викликали у райком комсомолу. Першим секретарем тоді 
був Ю.О.Шпунт. Він разом із вчителем Роменського сіль-
ськогосподарського технікуму Г.П.Руденком проводив 
агітаційну роботу серед робітничої молоді щодо подаль-
шого навчання. Вмовили. Одразу ж і документи забрали. 

Незабаром їх викликали на екзамени. Там одразу по-
передили: у кого є два роки трудового стажу, вважайте 
вже себе студентами. У Валентини ж був тільки рік. Тож, 
приїхавши додому, вона була не впевнена, що її задумка 
вдасться. Тим більше, що батьки категорично не хотіли, 
щоб дочка їхала вчитися – адже всі гроші, що заробляла, 
вона віддавала у сім’ю, щоб прогодувати менших дітей.

Ось вже й вересень надходить, а виклику з техніку-
му нема. „Не поступила”, – думала Валя. Аж найменший 
братик Борис пошепки доклав: „Якогось листа мамка 
сховала...”. Були сльози, образи. Мама плакала: „Не їдь. 
Як ми без тебе?”. 

– Біднота тоді була така, що, коли нарешті молодшій 
сестрі Ніні вдалось купити зимове пальто у серпні, вона 
одразу ж влітку одягла його і пішла у кіно, – зі сміхом зга-
дує Валентина Пантеліївна. – Боса, але у пальто. Кіно тоді 
крутили у військовій частині. Там вішали біле простирадло, а 
вся молодь всідалась прямо на землі. Коли я все ж, не зва-
жаючи на протест батьків, поїхала вчитися у технікум, Ніна 
пішла працювати як старша.

* * *
У технікумі Валентина намагалась стримувати свій бун-

тарський характер. І це їй потроху вдавалось. Вона була 
комсоргом групи, отримувала підвищену стипендію – 21 
карбованець 50 копійок. На ті кошти й жила. Коли вперше 
приїхала додому на жовтневі свята, напередодні три дні не 
їла. Рідні розмовляють, а Валя набиває рота їжею і відпо-
вісти не може. Мати знову у сльози: „Кидай!”. А донька на 
своєму: „Ні за що!”.   

Важко було.  Жили дівчата у гуртожитку в кімнаті утрьох.
– Як закінчувались у нас гроші і продукти, Люда Фе-

дорченко брала гітару, і ми співали, – сміється Валентина 
Пантеліївна. – Думали так голод обдурити. Якось увечері 
до гуртожитку зайшла вчителька англійської мови. Вона все 
зрозуміла і сказала: „Дівчата, ану, проведіть мене додому”. 
А як дійшли до її домівки, вона з порогу: „Мамо, погодуйте 
дітей. Вони голодні”. Так нам ще й булочок з собою у гур-
тожиток дали. 

Технікум Валентина Шамрай закінчила у 1960 році з чер-
воним дипломом. Отримала направлення у радгосп „Лінці” 
у Харківську область. Працювала півтора року бригадиром 
овочівницької бригади. А потім на настійні прохання матері 
повернулась додому, у Городню.

Щоб допомагати родині, не нехтувала ніякими заро-
бітками: розвантажувала вагони з вугіллям на залізничній 
станції, взимку разом з чоловіками колола лід на річці та на 
Черемошному (його тоді використовували на маслозаводі 
для охолодження масла), підміняла лаборантів у контроль-
но-насіннєвій лабораторії, працювала друкаркою у суді.

А 1963 рік змінив долю дівчини докорінно. Тоді помер 
директор МТС В.І.Конон, а на його місце за призначенням 
прибув зі Щорса М.І.Циганок. Сестра Ніна, яка працювала 
контролером автобусів, якось наважилась підійти до но-
вопризначеного Миколи Івановича і запитати: „ А у вас не 
знайдеться роботи для моєї сестри?”. Він відповів просто: 
„Приводь. Побачимо”. Таким чином Валентина з 13 лютого 
1963 року стала працювати інженером по спецроботах у  
Городнянській МТС, яка згодом стала райсільгосптехнікою. 
Одночасно заочно дівчина скінчила Харківський сільсько-
господарський інститут ім.Докучаєва і отримала диплом 
вченого агронома по захисту рослин з відзнакою. Відповід-
но відбувалось просування по службі. Валентину перевели 
на посаду агронома, потім – старшого агронома, началь-
ника механічного загону, а у 1969 році вона стала заступни-
ком керуючого. За цей період відбулись зміни і в особисто-
му житті Валентини: вона знайшла свою долю. Тракторист 
Олександр Іванович Сорока став її надійним супутником на 
все життя. Разом з ним виростили двох доньок – Ларису та 
Наталю.

* * * 
– Ми батьків майже не бачили у дитинстві, – сміється 

менша донька Наталя Олександрівна. – Вони практично 
пропадали на своїй роботі. Добре, що у нас була бабуся 
Мотя.

Про бабусю – окрема історія. Хтось із жінок розповів 
Валентині Пантеліївні щемливу історію нещасної жінки. Бу-
дучи інвалідом з дитинства (мала горб на спині), Мотрона 
вимушена була мешкати разом із племінником, якій всіляко 
знущався над старенькою. Сороки забрали чужу людину з 
Конотопу до себе. Старшій доньці Ларисі тоді тільки півро-
ку виповнилось. Мотя стала справжнім членом сім’ї. Вела 
господарство, гляділа дитину, як рідну. Тож коли народилася 
друга донька, Валентина без остраху довірила малу своїй 

помічниці і вийшла на роботу, колі малій виповнилось два 
місяці.

Валентина Пантеліївна – людина, яка цілком віддавала-
ся роботі. Вона просто жила нею. Чоловіки, що знаходились 
під її керівництвом, називали її не інакше, як „наша мама”. 
Вимоглива, строга, але справедлива. Її залізний характер 
мав багато спільного з чоловічим. Одного разу вирішила 
для себе будь-що навчитися їздити за кермом. І не упускала 
жодної вільної миті, щоб добитися свого.

–  Виїдемо з водієм кудись на перевірку, я його – з маши-
ни, а сама – за кермо, – згадує сьогодні Валентина Пантелі-
ївна. – Доки Миколі Івановичу не поскаржився: мовляв, якщо 
щось трапиться, хто відповідатиме? Тоді директор сказав 
мені: „Знаєш що? Якщо вже так хочеш вчитися водити – їдь 
у Чернігів, вчись і отримуй права”. Так з 1969 року я вже мог-
ла сама водити машину, автобус, бензовоз. А згодом наш 
мехзагін отримав у соціалістичному змаганні перше місце у 
республіці по всіх показниках. У нагороду ми отримали „Мо-
сквич-408”. Отоді я вже всілася за кермо. Подобалась мені 
їзда! Приз той був недаремний – мої люди у мехзагоні на 
роботі викладувались по повній. Я вимагала, щоб у 8 годин 
вони були не на території підприємства, а вже на робочо-
му місці, хоч би то й у якомусь із колгоспів. Ганяла, словом, 
хлопців. Звісно, не всім подобалось. Але по-іншому чи мож-
на було у чоловічому колективі? 

У 1979 році відбулась реконструкція діючого підприєм-
ства. Від сільгосптехніки відокремилась у самостійне під-
приємство райсільгоспхімія.  Її начальником став А.М.Сер-
дюк, а заступником – Валентина Пантеліївна. А через п’ять 
років – у 1984 році – ця  леді зі сталевим характером прийня-
ла на себе керівництво підприємством.  

За час її перебування на цій посаді на території рай-

сільгоспхімії, яка займала два гектари площі, було збудо-
вано агрохімлабораторію, яку оснастили чехословацьким 
обладнанням, гараж, заасфальтовану стоянку для техніки, 
автозаправну станцію, їдальню, магазин, двоповерхове ад-
міністративне приміщення. Після аварії на ЧАЕС  у райсіль-
госпхімії ввели посаду спеціаліста по радіаційному контр-
олю. Для робітників підприємства зробили першокласний 
зубний кабінет, у якому свої працівники лікувались безко-
штовно. А ще, що найголовніше, – швидкими темпами зво-
дилось житло для сімей робітників.

– Не все мені гладко вдавалося, але, можливо, дякую-
чи характеру, ми долали рубіж за рубежем, – каже Вален-
тина Пантеліївна. – Коли зводили гараж, наприклад, то від-
ступили від проекту. Тобто, зробили три гаражні бокси, а 
решту обладнали як ремонтну майстерню, поставили там 
кран-балку. Ну необхідна вона була нам. За те на нас накла-
ли штраф у розмірі трьох тисяч карбованців. А я, головний 
бухгалтер і будівельник заплатили власні кошти – кожен 
по одному окладу. Та й дарма. Були непорозуміння і коли 
ми зводили житлові будинки по вулиці Ювілейній для своїх 
працівників. Спочатку треба було брати дозвіл і виготовляти 
проект. А ми без дозволу почали роботи. Потім, коли настав 
час будинки здавати у експлуатацію, довелось мені їхати аж 
у Київ, у Держплан. Петро Дмитрович Шаповал, що був тоді 
заступником голови райвиконкому, поїхав зі мною – щоб до-
помогти у разі потреби добитися у потрібні двері. Відчитали 
нас, як школярів, а дозволу так і не дали. Я тоді на прощання 
їм сказала: „Будувала і будувати буду!”. А через деякий час 
приїхали з Києва двоє перевіряючих. Довго ходили, огля-
дали, перевіряли. Пожурили для виду. А потім пожали руку і 
сказали: „Молодець!”.  Адже ми збудували 63 квартири. Ко-
жен третій робітник отримав житло.

У 1991 році В.П.Сороку викликали у „високі” кабінети і 
спитали, чи не хоче вона спробувати будувати п’ятиповер-

хівку у центрі міста. Вона подумала і сказала: „Можна”. 
Було виділено 450 тисяч карбованців, і підрядник, якому 
належало віддати третину квартир у новозбудованому 
житлі. П’ятиповерхівка, що напроти податкової інспекції, 
виросла за рік. Все вийшло, як задумано, крім одного: 
вредна Пантеліївна не віддала підряднику третину квар-
тир. Сказала: „Вистачить і десяти відсотків! Решта нашим 
людям потрібна”. У ті часи городнянці мріяли потрапити 
на роботу у сільгоспхімію, щоб отримати житло. Хоча не 
всім воно давалось легко: на підприємстві відчувалась за-
лізна рука керівництва – проштрафився, значить, просу-
вайся у черзі на житло на кілька номерів назад.

* * *
Не тільки будівництвом та роботою жило підприєм-

ство у „сорочинські” часи. Тут активно працювала худож-
ня самодіяльність. Для її учасників шили чудові костюми. 
Райсільгоспхімія утримувала власну футбольну команду 
та духовий оркестр. Механіка О.І.Реву навіть спеціально 
відряджали у Москву для придбання духових інструментів. 
А ще було збудовано сучасний двоповерховий фізкуль-
турно-оздоровчий комплекс. У ньому розташовувались 
пральня з чехословацьким обладнанням, сауни – чоловіча 
і жіноча, басейн, дві душові, дві ванні кімнати (для них вже 
й сіль морську закупили), кабінет для фізіотерапевтичних 
процедур, два кабінети для лікарів. Та не судилося комп-
лексу запрацювати на всю силу.

У 1995 році Валентина Пантеліївна пішла зі своєї по-
сади через стан здоров’я. А у країні почали активно від-
буватись необоротні процеси руйнації всього надбаного 
державою. Навряд чи навіть вона б змогла своєю залізною 
хваткою утримати підприємство „на плаву”. А душа за нього 
болить і до сьогодні.

– Мені хлопці, колишні працівники, сьогодні кажуть: „ 
Пантеліївно, не вздумай приходити у колишню райсільгосп-
хімію – ти помреш на місці”, – з сумом каже вона.—Знаю, 
що хлопці мене боялись, але й поважали. А я своїх людей 
любила. І одночасно вимагала  – ніякої брехні. Як хто про-
штрафився, але правду признається, я його перед усіма за-
хищала. А як хто бреше, викручується – того і сама карала, 
і перед вищим начальством за нього не заступалась. Тож і 
дисципліна була – трактори всі по лінієчці стояли...

За тими спогадами – все її життя. 
– Маму побоювались, бо вона на роботі була різка і не-

передбачувана, – каже донька Наталя. – Але і любили, навіть 
досі „мамою” називають.

– Я просто була справедливою і  людиною слова, -- ні-
яковіє Валентина Пантеліївна.

* * * 
Розповідь про цю жінку – не випадкова. За своє життя 

вона мало потрапляла у поле уваги. Не тому, що її діяння за-
лишались не поміченими. А тому, що сама вона не є люди-
ною публічною, не визнає „показухи”. Все, що вона робила, 
будучи єдиною жінкою-керівником такого рангу в Україні, 
робилось не заради слави. А заради людей, які були поруч. 
Тому навіть ті з колишніх працівників, кому свого часу діста-
валось від Валентини Пантеліївні „на горіхи”, сьогодні при 
зустрічі щиро жмуть їй руку, а іншим пояснюють: „То наша 
„мама” пішла”.

С.ЧУГАЙ.
На знімках: робочий день на МТС; В.П.СОРОКА у мо-

лоді роки; з чоловіком і доньками.

ДО 90-РІЧЧЯ РАЙОНУ: ЛЮДИ ТВОЇ, ГОРОДНЯНЩИНО!

Валентину Пантеліївну Сороку мало хто не знає у Городні. Особливо стар-
ше покоління городнянців пам’ятає рішучу, вольову жінку, яка керувала 
одним з найпотужніших свого часу підприємств – райсільгоспхімією. Гос-
подарство чималеньке – автопарк з 55 машин, мехзагін з 55 тракторів, склад міндобрив у районі за-
лізничного вокзалу, ремонтні майстерні, агрохімлабораторія, 180 працівників, з яких тільки 25 жінок. І 
вона справлялась. Та ще й як! Підприємство за рік вивозило на поля 250 тисяч тонн органіки та 44 тонни 
вапна, заготовляло 220—400 тисяч тонн торфу, отримувало близько 50 тисяч тонн мінеральних добрив, 
вносили ці добрива на площі 15—20 тисяч гектарів полів тощо. Мабуть, їй вдавалось це, дякуючи осо-
бливому характеру, який гартувало саме життя.

Зі сталевим 
характером
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Чи є у  «Шанса» 
шанс?!

Прочитала замітку в наших «Новинах» про проблеми, 
які виникли у приватного підприємтсва «Шанс» у зв`язку з 
постановою Кабінету Міністрів про передачу своїх функцій 
по укладенню підземних комунікацій ВАТ «Чернігвгаз», яке 
отримало на ці роботи монопольні права. Це так Кабінет 
Міністрів «піклується» про добробут населення, яке і так 
ледь животіє.

Чому мене так розхвилювала ця новина? Справа в тому, 
що я, вчителька-пенсіонерка, у 2011 році нарешті спро-
моглася провести у свій будинок газ. Я дуже вдячна під-
приємству «Шанс», начальнику В.О.Смоляку, його підлег-
лим за те, що вони створили для мене при проведенні робіт 
по газопостачанню в мою оселю дуже комфортні умови. 
По-перше, все обладнання вони завезли самі, по-друге, в 
короткі строки приїхали і виконали всі роботи якісно, а го-
ловне – за розумними цінами.

 А тепер, я гадаю: навряд би змогла заплатити ще до-
даткові гроші якійсь організації, яка може працювати як їй 
заманеться, бо конкуренції немає, тобто, як говорять росія-
ни: «Что хочу, то и ворочу». Влада наша багато говорить про 
своє сприяння малому бізнесу. А на ділі що виходить? Цей 
бізнес буквально знищують, не дають йому розвиватись, 
тим самим кидають напризволяще таких людей, як я.

Оцінюючи роботу «Шансу», хочу  відмітити ще одну де-
таль: завжди, коли у мене виникали якісь проблеми, потріб-
на була допомога або просто порада (я літня самотня жін-
ка), я її завжди отримувала.

Дуже задоволена, що встигла до цього «ноу-хау» на-
шого уряду забезпечити собі комфортне існування, маючи 
в домі газ. Але за державу прикро, що вона своїми такими 
постановами ускладнює наше і без того нелегке життя, а та-
кож не дає людям спокійно працювати.

Хочеться вірити, що великі структури ніколи не підім-
нуть ті маленькі підприємства, які успішно задовольняють 
потреби споживачів щодо якості і оперативності виконання 
замовлень.

В.ПРОЦЕНКО.
м.Городня.

Літературний 
велопробіг у Смичині

У Смичинській бібліотеці відбулася зустріч з громадою 
села та постійними читачами,  присвячена 350-річчю  села. 
Серед гостей були самодіяльні поети, уродженці Смичина 
–  О.Ф. Купа, Т.М.Стрілок, Л.М.Денисенко, Н.М.Чорна. До 
бібліотечної гостини завітали і учасники літературного ве-
лопробігу-2013, організованого  районною бібліотекою, та 
городнянські поети Тетяна Лашук та Юрій Суходол. 

Гостей бібліотеки за традицією зустріли запашним  ко-
роваєм. Присутні мали можливість доторкнутися до вічного 
і прекрасного – поезії, та роздивитися книжки місцевих ав-
торів, які були надруковані  зусиллями смичинської бібліо-
теки: «Мої життєві спогади» (О.Купа), «Взрослым  и детям о 
своей планете» (Т.Стрілок), «Втрачене кохання»(Л.Денисен-
ко) та «Чарівний світ» (Н.Чорна), а також послухати їхні вірші 
в живому виконанні. 

Наостанок  найменші  користувачі бібліотеки залюбки 
ласували солодощами, а дорослі  залишили в своїх серцях 
на добру згадку неповторну атмосферу затишку і доброзич-
ливості  цієї бібліотеки. 

Н.БОНДАРЕНКО.

6 вересня на базі місцевої школи відкрився новий одно-
груповий дитсадок у с.Перепис. Голова райдержадмінстра-
ції М.Ф.Силенко, заступник голови райради М.М.Демченко, 
начальник відділу освіти Ю.В.Денисенко привітали громаду 
з такою подією та привезли дарунки закладу і його вихован-
цям.

 – Садок відкрито, але ще є над чим працювати. Головне, 

щоб кожна дитина мала змогу отримувати якісну освіту, по-
чинаючи з дошкільної, – сказав М.Ф.Силенко, вітаючи при-
сутніх. Він також вручив солодощі усім восьми вихованцям 
дитсадка. 

М.М.Демченко, уродженець Перепису, він же і депутат 
райради, порадів тому, що у села нарешті виникла потреба 
у дошкільному навчальному закладі і висловив заповітне 

побажання: «Щоб село росло!». Від рай-
онного осередку Партії регіонів він привіз 
іграшки для дітей. 

Щиро раділи події начальник відділу 
освіти Ю.В.Денисенко, сільський голова 
С.В.Третяк та представник батьківської 
спільноти Н.М.Янко, які подякували одне 
одному за взаєморозуміння і плідну спі-
впрацю.

Керівник СТОВ «Родина» Г.Г.Дубина 
прийшла на новосілля до дошкільнят із су-
часним великим телевізором.

– Коли ми запрошуємо на роботу лю-
дей з інших сіл, то перше, що запитують: 
чи є у вас садок і школа. Тож відтепер ми 
матимемо додатковий фактор привабли-
вості підприємства і села для енергійних, 
працьовитих людей. Тому ми підтриму-
ватимемо садок чим зможемо, – сказала 
вона.

Не залишилась осторонь і шкільна 
спільнота, вчителі пообіцяли підтримати 
молоду завідуючу-виховательку Л.І.Мак-
симову, а старшокласники – взяти шеф-
ство над малюками. Любов Ігорівна родом 
з Росії, однак виросла у Перепису. Мову 
знає з дитинства – навчила мама. Заочно 
закінчує Чернігівський державний педу-
ніверситет ім.Т.Г.Шевченка.

– Приємно повернутися у школу не 
ученицею, а завідуючою дитсадком, – 
зізналась вона.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: під час урочистостей.

Вже 27 років відділяють нас від  страшної  події, яка  
трапилася 26 квітня 1986 року. Нема вже багатьох наших 
товаришів,  які прийняли на себе  шалений удар «мирного» 
атому. Вічна їм пам`ять і земний уклін… Але, повертаючись 
до нас, живих,  хочу сказати наступне. На території нашого 
району вже довгий час діє організація, утворена на основі 
статуту Всеукраїнської громадської організації інвалідів 
«Союз Чорнобиль України». Сьогодні вона налічує всього 
40 чоловік та існує  головним чином за рахунок членських  
внесків.

За період, коли була створена районна організація, наші 
представники брали  участь практично в усіх акціях, у тому 
числі на державному рівні,  відстоювали свої права і вико-
нання взятих державою на себе стосовно чорнобильців та 
осіб, постраждалих від аварії у Чорнобилі, обов`язків. За 
цей час членами нашої організації  за допомогою міської 
ради, райдержадміністрації та народних депутатів у Городні 
був відкритий пам`ятник  героям-чорнобильцям, Алея Сла-
ви героїв-чорнобильців. 

Зараз ми постали перед проблемою приміщення, де ми 
б могли спілкуватися, вирішувати якісь загальні  питання. 
Вона потребує невідкладного вирішення. 

Наша спілка налічує  поки що 40 осіб, тоді як  загальна 
кількість чорнобильців у районі, які  безпосередньо брали 
участь у ліквідації аварії,  – 342 чоловіка. Тому  найближчою  
метою є об`єднання усіх чорнобильців-ліквідаторів і тих, хто 
має статус потерпілих, навколо  вже існуючої спілки. Буде-
мо  раді поповненню організації. З цього питання  просимо 
звертатися до Наталії Федорівни Шулдик (бухгалтера рай-
відділу освіти).

М.МАЛАНЧУК.
Голова  Городнянського відділення Всеукраїнської 

громадської організації «Союз Чорнобиль України». 

З початком навчального року відкрився одногруповий 
дитячий садок у с.Макишині на базі місцевої школи й од-
разу зіткнувся з низкою проблем. Головна з яких -- відсут-
ність коштів. Формально кошти є, бо сільрада ще у червні 
перерахувала на потреби школи і садка 6 тисяч гривень, але 
Держказначейство не дає їм руху. Тож робили садок на ен-
тузіазмі. Батьки та вчителі принесли 
усе необхідне – від умивальника до 
чайника та іграшок, вихователька 
Г.В.Коса постелила власний килим, 
і… садок запрацював. Садок працює 
не повний день, а всього три години. 
Головна мета діяльності закладу – 
підготувати дітей до першого класу 
школи. 

10 вересня до макишинських до-
шкільнят завітали заступник голови 
райдержадміністрації Ю.М.Грицен-
ко з методистами райметодкабіне-
ту Н.Б.Курицькою та Н.В.Хуторною. 
Вони привезли юним вихованцям 
закладу пізнавальну настільну гру і 
солодкі подарунки, а також ознайо-
мились з проблемами та здобутками 
садка. Діти розказали гостям вірші, 
які вони вже вивчили під час підго-
товки.

Отак реалізовуються соціальні 
ініціативи Президента, які отриму-
ють повну підтримку з боку людей, 
але чомусь не знаходять коштів у 
Держказначействі. При цьому всі ро-
зуміють, що садок і школа -- це чи не 
головні фактори життя на селі. Звіс-

но, потрібна й робота, та з нею у більшості сіл складається 
не краще, ніж з казначейськими грішми. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: Ю.ГРИЦЕНКО, Н.КУРИЦЬКА та Г.КОСА з 
вихованцями Макишинського дитсадка.

САДОК,  ПРОФІНАНСОВАНИЙ  
ЕНТУЗІАЗМОМ

ПОВЕРНУТИСЬ  ЗАВІДУЮЧОЮ
Чорнобильці-
ліквідатори, 
єднаймося!

РЕЗОНАНС

СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ПРЕЗИДЕНТА: УКРАЇНА – ДІТЯМ



У Брянську ми по-
з н а й о м и л и с ь 
з дивовижною 

людиною – Алевтиною Єв-
докимівною Пастуховою, 
– учителькою брянської 
школи, яка, виконуючи 
свої професійні обов’яз-
ки, здійснила справжній 
громадянський подвиг: у 
двох школах міста -- №56 
і 60-й вона зі своїми уч-
нями організувала музеї 
– військової журналістики 
і музей Брянського фрон-
ту. Зустріч з цією людиною 
була не просто цікавою, а 
й захоплюючою. І, мабуть, 
треба по-доброму заздри-
ти таким ентузіастам, які, 
незважаючи ні на що, йшли 
до своєї мети. Обидва му-
зеї є кращими на Брянщині. 
Музей військової журналі-
стики з 1985 року носить 
звання народного, а музей 
Брянського фронту зане-
сений у Книгу Пошани на 
Поклонній Горі у Москві. 
Це під керівництвом за-
ступника директора школи 
№56 А.Є.Пастухової її учні 
стали ініціаторами уста-
новки двох пам’ятників  вій-
ськовим журналістам – на 
Центральному кладовищі у 
Брянську і на Галявині жур-
налістів, де з перших днів 
війни виходила червоноар-
мійська газета «На разгром 
врага». Цю ініціативу під-
тримав  губернатор області 
М.В. Денін і його заступник 
А.М.Теребунов. А зібрали 
кошти напам‘ятники шко-
лярі, студенти, громадсь-
кість міста.

Галявина журналістів – затишний куточок брянського 
лісу. Вона приймає сотні гостей, які приїжджають сюди по-
черпнути історію багатьох десятиліть, відчути себе патріо-
том, збагнути суть людського буття, мудрість і пам'ять про 
покоління, яке захистило Батьківщину. Безсумнівно, такого 
пам’ятника, як тут, не побачиш ніде. На двох пілонах, наче 
розгорнутих сторінках блокноту, увись здійнялось перо – 
професійний знак журналістів, обійнятий прапором з п’я-
тикутною зіркою. А на стелі біля підніжжя пам’ятника напис: 
«Здесь в сентябре и октябре 1941 года выпускалась газета 
Брянского фронта  «На разгром врага».

Ми гортали цю газету, яка в ті грізні дні виходила щоден-
но у лісових умовах. Сюди, в будиночок лісника, після того, 
як фашистська авіабомба попала в приміщення друкарні в 
Брянську, перемістились працівники редакції фронтової га-
зети і стали в автодрукарні випускати свою продукцію. Тут 
було надруковано 34 номери газети. І пожовклі сторінки без 
хвилювання читати не можна. Відчуття душевного збуджен-
ня проймає тебе до краю. Ротаційні машини та інше друкар-
ське обладнання розміщалось у критих автовантажівках. 
Ніч, холод, дощ чи сніг, а газета друкувалась.

Так вже трапилось, що Брянському фронту випали най-
тяжчі випробування, і йому довелось відступати, щоб ство-
рити заслін ворогу в напрямку на Москву. Разом з фронтом 
йшла і газета. Відступаючи, на галявині, де базувалась вона, 
працівники вимушені були закопати ящики із шрифтами, бо 
не вміщались вони на автомашинах.

Сюди, на цю лісову галявину, ніколи не полишав думки 
повернутися редактор газети О.М.Воловець. Ще в травні 
1943 року, перед початком Курської дуги, полковник Воло-
вець був упевнений, що обов’язково розшукає галявину, оте 
місце, де закопали шрифти, а серед них і кліше-заголовки, 
щоб ними оформити газету. І ось така можливість випала. 
Одразу після визволення Брянська і області 3 жовтня 1943 
року у трофейному редакційному «віллісі» редактор із свої-
ми заступниками О.К.Лапіним і В.О.Хмелевським з його дру-
жиною Зоєю Хмелевською, яка в газеті завідувала відділом 
листів, виїхали за Брянськ у ліс.  Управляв авто сам Воло-
вець, свого шофера він відпустив, бо той був дуже стомле-
ний. Вони знайшли знайому галявину. Щасливі, перед тим, 
як рушити назад, вони вирішили сфотографуватись. І – о, 
який страшний випадок! Зоя Хмелевська зробила останній 
знімок за 3 хвилини до своєї загибелі. Як тільки вони від‘їха-
ли від галявини, авто трапило на міну. Вибух обірвав життя 
38-річного Воловця і 28-річної Зої Хмелевської, покалічив 
В.О.Хмелевського – він був поранений в ноги. О.К.Лапін 
зумів у тяжкому стані доставити Хмелевського у Брянськ, 
а через кілька днів організував доставку  його літаком у го-
спіталь Москви. Воловця і Зою Хмелевську поховали  в цен-
трі Брянська – там, де були поховані загиблі під час визво-
лення міста воїни. 

Мабуть, судилось бути й такому. Син Воловця Сергій 
став журналістом-міжнародником – працював в Індії, Англії, 
Німеччині, добре знав іноземні мови, написав кілька книг. 

Але вже нема його 
в живих. У Лапіна 
троє дітей, і всі 
працювали в засо-
бах масової інфор-
мації. Син Сергій 
і внук Іван стали 
журналістами. До 
речі, автору цих 
рядків довелось 
давати інтерв‘ю 
Брянському те-
лебаченню. Брав 
інтерв‘ю Сергій 
Лапін – досвідче-
ний телевізійник, 
колишній власкор 
Д е р ж т е л е р а д і о 
СРСР по Брянсь-
кій і Калузькій об-
ластях.

Перша познач-
ка на галявині про 
те, що місце це 
пам’ятне, з‘яви-
лась у 60-х роках 
минулого століття, 
коли О.К.Лапін на 
зрізі стволу сосни 
прикріпив таблич-
ку, де були описані 
події 1941-1943 
року. Але варва-
ри-мисливці не-
вдовзі простре-
лили її, і цей знак 
довелось зняти. 
Коли ж школярі 
дізнались про це і 
організували му-
зей, вони виріши-
ли облаштувати 
пам’ятне місце. 
Дуже швидко 
його стали звати 
Галявиною жур-
налістів. А на про-

ект пам’ятного знаку оголосили конкурс. Найвдалішим було 
визнано ескіз пам’ятного знаку двох школярів – Юрія  До-
ганова і Ігоря Отлєва: постамент із бетону у вигляді пера із 
зіркою. Його відкрили на Галявині журналістів 7 травня 1990 
року. У жюрі конкурсу входив і ветеран Великої Вітчизняної 
війни, колишній заступник редактора газети «На разгром 
врага» О.К.Лапін. Але після тривалого часу пам’ятний знак 
почав руйнуватися, і його переробили із гранітних пілонів. А 
символ – журналістське перо – зосталося.

Багато ще цікавих, незвичних розповідей почули го-
мельські і чернігівські журналісти під часзустрічі з А.Є.Пасту-
ховою.  Вона подарувала нам свою книгу «Мы помним», яка 
щойно вийшла з друку.

А потім ми були учасниками хвилюючої урочистості – 
нагородження молодих журналістів – переможців конкурсу 
«Media Next», що проводився на Брянщині. Галявина жур-
налістів – це місце,  де ціною життя попередніх поколінь у 
грізні роки війни боротьби з фашистами утверджувалось 
святе діло – несхитний поступ  до Перемоги.

Л.ЯКУБЕНКО.
На знімках: розповідає А.Є.ПАСТУХОВА; журналісти 

із Ріпок М.І.ШВЕД та Ірина ГОЦМАНОВА із Чечерська 
гортають фронтову газету; директор Департаменту 
внутрішньої політики Брянської облдержадміністрації 
В.В.Євсєєв (у центрі) вручає диплом конкурсу школярці 
з Стародуба Аліні ГРИБЧЕНКО; юні журналісти – пере-
можці конкурсу біля пам‘ятника журналістам.
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Три дні на брянській землі

3. На Галявині журналістів
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Продам «ГАЗ-53», бензин, борт, будка, газ пропан; 
трактор «МТЗ-80» з причепом. Тел. (067)7271715.

Продам шалівку (25) двометрову, обрізну. 
Ціна 400 грн./м3. Тел. (097)8887740.

Продам «ВАЗ-2108», 1986 р.в.; «ВАЗ-2109», 1994 р.в. (не фарбо-
вана). Обмін. Акумулятор б/в. Т.: (096)7331053, (063)5772551.

Продам саморобний трактор (дизель, гідравліка, світло), ціна договірна; 
«ВАЗ-2106» у доброму стані, ціна 12500 грн. Т.: (097)9911049, (063)7807322.

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
Щиро дякуємо всім, хто розділив з нами наше горе – тяжку 

втрату, смерть нашої дорогої матері, бабусі Концевої Лідії Василів-
ни: родичам, кумам, друзям, колективам Городнянської школи І ст. 
та районної гімназії. 

Низький уклін вам усім! Хай Господь Бог оберігає вас від горя і 
біди.

Родина покійної.

Колектив Городнянської центральної райлікарні глибоко 
сумує з приводу передчасної смерті оператора комп’ютер-
ного набору 

ІВАНОВОЇ Ольги Леонідівни
і висловлює щире співчуття рідним та близьким покій-

ної. 

Однокласники 11-В класу 2004 року випуску Городнян-
ської школи №2 висловлюють глибоке співчуття Іванову 
Сергію з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті мате-
рі. 

Колектив санепідслужби глибоко сумує з приводу пе-
редчасної смерті 

БОРЧАНОВА Івана Миколайовича
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного. 

Колектив санепідслужби глибоко сумує з приводу пе-
редчасної смерті

ІВАНОВОЇ Ольги Леонідівни
і висловлює співчуття рідним та близьким покійної. 

Колектив ясел-садка №4 глибоко сумує з приводу смер-
ті колишньої працівниці

ІВАНОВОЇ Ольги Леонідівни
і висловлює співчуття рідним та близьким покійної.

Педагогічний колектив та працівники Великолиствен-
ської  школи висловлюють глибоке співчуття вчительці по-
чаткових класів Якуш С.В. з приводу тяжкої втрати – перед-
часної смерті матері

МОСКАЛЕЦЬ Валентини Олександрівни. 

Педколективи районної гімназії та Городнянської ЗОШ 
висловлюють глибокі співчуття вчителю Примак А.В. з при-
воду тяжкої втрати – смерті її матері

КОНЦЕВОЇ Лідії Василівни. 

14 вересня – 40 днів світлої пам’яті
РАТУШНОГО Василя Тимофійовича

13.09.1940 р. – 06.08.2013 р.
Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль оставил навсегда…
Мы помнить будем тебя вечно
И не забудем никогда.
Будет осень и будет весна,
Расцветут тополя и березы,
Только с нами не будет тебя,
И не высохнут горькие слезы.
Прости нас, родной, что не смог-

ли тебя спасти.
Вечная и светлая память тебе, 
а душе твоей вечный покой.

Дружина, син, невістка, онук. 

12 вересня – 9 днів світлої 
пам’яті

коханої дружини
ІВАНОВОЇ Ольги Леонідівни

26.03.1959 р. – 04.09.2013 р.
Прости, пожалуйста, что уберечь 

мы не сумели,
Прости, не ожидали мы такой по-

тери.
Ты в сердце нашем навсегда,
Пусть будет пухом для тебя земля. 

Сумуючий чоловік, діти, рідні 
та близькі. 

12 років світлої пам’яті
ПОДОСИНОВА Петра Титовича
20.08.1933 р. – 09.09.2001 р.

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

приснится,
Как трудно нам без помощи твоей.
Зачем судьба жестоко наказала?
Ведь ты для нас был так необхо-

дим,
Мы знаем, для тебя открыты двери 

рая,
Мы помним о тебе – ты не один.

Сумуючі рідні. 

3 роки, як пішла з життя напов-
нена планами, життєлюбна, гарна, 

розумна жінка
ВОЛКОВА Олена Миколаївна

15.01.1957 р. – 14.09.2010 р.
Велика працелюбність, здібність 

до розуміння інших, чуйність, вміння 
любити і дарувати людям радість були 
твоїми рисами характеру. 

Вічна пам’ять та безмежна вдяч-
ність тобі за те, що ти була з нами від-
крита, щедра і щира душа.

Земля тобі пухом.
Скільки б років не минуло, люби-

мо, пам’ятаємо, сумуємо. 
Рідні. 

16 сентября – год, как тра-
гически погиб наш дорогой сын, 
брат, дядя 

ЕВМИНЕНКО Антон Анатолье-
вич

25.12.1985 р. – 16.09.2012 р.
Светлая память, царство не-

бесное и вечный покой тебе, Ан-
тон.

Прошел уж год, а сердце все бо-
лит и плачет,

Душа рыдает по тебе, родной,
Ну почему Господь так на земле 

решает:
Он добрых забирает в мир иной.

Так пусть тебе, сынок, будет там спокойней,
Так пусть тебя приютит Божий дом,
А мы здесь будем плакать и молиться
За то, чтобы тебе уютно было в нем.

Скорбящие родные. 

16 вересня – 40 днів світлої 
пам’яті нашого брата

ВАСИЛЬЄВА 
Миколи Миколайовича

07.12.1950 р. – 06. 08.2013 р.

Не простившись ни с кем,
Не сказав нам «прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Нам оставив печаль.

Сумуючі сестри з сім‘ями.  

ПРОДАЮТЬСЯ:
– 1-кімнатна квартира. Терміново. Тел.: 2-75-26, 063-

2710634.
– квартира 33 м.кв., без ремонту, автономне опалення. 

Тел. 093-7465394.
– 2-кімнатна квартира у приватному секторі. Є літня 

кухня, гараж, сараї, палісад. Тел. 098-5635979.
– 2-кімнатна квартира по вул. Жижкуна. Тел. 063-

1755020.
– 2-кімнатна квартира у приватному секторі в центрі. 

Недорого. Тел.: 098-4400422, 2-20-24.
– будинок. Є газ, вода. Тел. 098-5370570.
– будинок зі зручностями і ремонтом. Тел. 098-4400751.
– будинок в с. Вокзал. Є газ, госпбудівлі. Тел. 098-

5351901.
– недобудований будинок. Тел. 2-26-03.
– два будинки. Є газ, вода. Тел.: 063-3568097, 2-31-30.
– будинок по вул. Шевченка з ремонтом. Є вода. Тел. 

067-3394536.
– корова з 11 телям, отел у лютому. Тел.: 098-4047707, 

2-59-20.
– корова з другим телям,  рудої з білим масті, отел 

взимку (доїться апаратом) в с. Здрягівка. Тел. 3-71-55 (піс-
ля 20.00 год.). 

– корова з 4-тим телям, отел у лютому. Тел. 097-
8872615.

– тільна телиця в с. Хрипівка. Тел. 097-7963930.
– коза. Терміново. Тел. 2-52-10.
– кобила в с. Хрипівка. Тел. 097-8873586.
– корова віком 5 років. Тел. 097-792199.
– ВАЗ-21074, 2004 р.в., 1,6 бензин, 96 тис. км., біло-

го кольору, гаражне зберігання, фаркоп, нова гума, один 
хазяїн. Тел.: 050-0615181, 096-5789813.

– автомобіль ІЖ (Москвич) – 2715, 1990 р.в. Тел. 097-
0097760.

– ВАЗ-21112, 2006 р.в. у доброму стані. Тел. 096-
0637306.

– ВАЗ-2107. Тел. 097-4501242.
– ВАЗ-21104, 2007 р.в., 140 тис. км пробіг. Тел. 093-

7525822.
– трактор Т-25. Тел. 097-7414098.
–  комбайни, преси, косарки, копалки, саджалки, 

гребки з Польщі. Доставка. Тел. 098-3514121.
– культиватор. Тел. 098-5244112.
– на картоплю: транспортери копалок, комбайнів, 

ТЗК, туки добривні, сортувалка, причіп, диски БДТ, 
ЛДГ; цегла силікатна, СЗ-3,6. Тел.: 096-4435332, 093-
2795110.

— 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.

– котел «Барський» КС-ГС-12,5 з автоматикою у ро-
бочому стані. Тел. 2-55-59. 

– металопластикові вікна, двері, рами від майстра. 
Роблю швидко, якісно і дешево. Передоплати не беру. Виїзд 
на район безкоштовно. ПП Орлов А.І. Тел. 067-9448017.

– солома в тюках (житня, вівсяна). Доставка. Тел. 098-
4464611.

– цегла червона, біла, бій цегли, балки, крокви, 
опалубка, дрова. Тел. 097-1137689.

– піноблок – 25 грн/шт., шлакоблок – 13 грн./шт. Ціни 
з доставкою і розгрузкою. Тел.: 2-41-66, 096-3378845, 096-
1730943.

– вікна, двері, балкони, ролети, москітні сітки і т.д. 
Тел. 093-7879291, 937-310.

– весільна сукня, дитяча коляска (зима-літо). Тел. 
093-4795652.

– меблі нові фабричні: м’які куточки, кутові дивани 
(пружина), крісла-ліжка,  крісла, кухонні м’які куточки, 
стіл+4 табуретки, дивани-ліжка (пружина), дивани-ма-
лютки, тумби під телевізор, кухонні тумби, шафи, 
підставки для квітів, комоди, журнальні столики, 
стіл-книжка, шафи-купе, комп’ютерні столи, комп’ю-
терні стільці, приліжкові тумби, ліжка 1-спальні, ліжка 
2-спальні, матраци пружинні, трюмо, трильяжі.  Кор-
пусні меблі: стінки, дитячі, кухні, вітальні. М’які меблі 
на замовлення, великий асортимент тканин в наявності 
і на замовлення.  Дитячі коляски (зимово-літні). Холо-
дильники та газові плити колишнього вжитку. Склад 
меблів знаходиться на території поліклініки. Тел.: 2-41-
66, 096-3378845, 096-1730943. Дзвонити з 9.00 до 17.00.

КУПЛЮ:

– телят, корів, коней. Перевезення. Тел. 063-9536391.
–  корів, коней. Дорого. Перевезення. Доріз цілодобо-

во. Тел.: 2-25-62, 096-3403112.

Обласні відбіркові змагання 
першої Всеукраїнської спартакіади 
серед інвалідів праці ,,Сила духу‘‘

17 серпня на спортивній базі  олімпійської підготовки з 
біатлону та лижного спорту в Чернігові відбулися  облас-
ні відбіркові змагання першої Всеукраїнської спартакіади 
серед інвалідів праці ,,Сила духу‘‘.   Городнянський  рай-
он представляли Світлана Юріївна Шевцова в змаганнях з 
бомбаскету та Михайло Миколайович Козел в змаганнях 
з армреслінгу.  С. Ю. Шевцова виборола 2 місце і візьме 
участь у фіналі Всеукраїнської спартакіади, яка почнеться 
25 вересня в Алушті,  Козел М.М.  зайняв 4 місце.

С.ЛИСОГОР.

ФУТБОЛ

Чемпіонат району
Командам-учасницям районного чемпіонату зали-

шається дограти лише два тури змагання. Вперше, за се-
зон змінився лідер. Після нульової нічиєї ФК «Куликівка» з 
городнянською командою «Ветеран», втративши два очки 
куликівці перемістилися на другу позицію, поступившись 
лідерством дібрівненському «Колосу», який переміг коман-
ду Тупичева на їхньому полі з рахунком 3:0. В райцентрі дві 
міські команди «Пушки» та «Юність» також зіграли з нічий-
ним результатом 1:1.

Турнірна таблиця чемпіонату набула наступного вигля-
ду.

    Очок
1. «Колос» (Дібрівне)  43
2. ФК «Куликівка»  41
3. «Ветеран» (Городня)  35
4. «Юність» (Городня)  26
5. «Нива» (Тупичів)  25
6. «Снов» «Макишин»  19
7. «Двига» (Мощенка)  12
8. «Зоря» (Конотоп)  12
9. «Пушки» (Городня)  10
10. Хоробичі   0

Завтра, в 17-му турі зустрінутсья наступні пари команд: 
Конотоп – Тупичів, Макишин – Мощенка, Дібрівне – Куликів-
ка, «Ветеран» – «Юність». Вже завтра може вирішитись доля 
чемпіонства в центральному матчі туру – Дібрівне-Куликів-
ка.

В.ГРАБОВЕЦЬ

Група компаній «Ястреб» проводить набір чолові-
ків віком 18-50 років на посаду охоронника. Офіційне 
оформлення. Заробітна плата 95-150 грн. на добу. Робо-
та вахтовим методом. Доставка до місця роботи та про-
живання за рахунок фірми. Зарплата без затримок.

Звертатись: м. Чернігів, вул. Олександра Молод-
чого, 44, к. 38, тел.(04622) 3-40-17, 067-4627062, 
099-4963246, 063-1312374.

До уваги жителів Городнянщини!
21 вересня 2013 року о 13:00 год. на парапеті біля 

районного будинку культури відбудетьтся виставка до-
машніх та екзотичних тварин (окрім собак).

Всіх бажаючих запрошуємо взяти участь у виставці.
За довідками звертатися за телефоном 2-60-25. 

Оргкомітет.

На знімку: члени нашої команди.

14 вересня– Всесвітній день 
надання першої медичної 

допомоги
Всесвітній день надання першої медичної допомоги проводить-

ся щорічно в другу суботу вересня. Ініціатором його проведення 
виступають національні організації - члени Міжнародного руху Чер-
воного Хреста і Червоного Півмісяця. 

Основне завдання при наданні першої медичної допомоги по-
лягає в тому, щоб шляхом проведення необхідних найпростіших ме-
дичних заходів врятувати життя потерпілому, зменшити його страж-
дання і попередити розвитку можливих ускладнень

Вчасно надана перша допомога - реальний шанс вижити! 
До Всесвітнього дня надання першої медичної допомоги в Го-

роднянському ЦСССДМ відбулись навчання волонтерів по наданню 
першої медичної допомоги постраждалим. Його організаторами 
виступили районне товариство Червоного Хреста та ЦСССДМ.

Т.ПАНЧКОВСЬКА.
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КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят. Доріз.

Тел.: 2-21-79, 067-3574593.

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

Тел.:  098-9842336, 067-8452878. 

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

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

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

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

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

Буріння свердловин (швидко, якісно). 
Тел. 067-5984852.

Продам кримський ракушняк. 
Доставка безкоштовна. Суперціна. 

Тел. 067-5581550, 095-2772227.

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

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

ДОРОГО КУПЛЮ: корів, коней, биків. Доріз 
цілодобово. Тел.: 068-5357253, 096-5210354.

ПРОДАМ КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК. 
Без посередників. Доступні ціни. 

Тел.: 097-8886183, 066-9333155, 093-6211312.

Профнастил кольоровий, 
парканний, кровельний.

М. Чернігів, вул. Любецька, 60.
Тел.: (0462)915-777, 067-4600415, 

050-4657727.

Металопластикові вікна Aluplast (Німеччина), 
WDS (Україна), фурнітура Winkhause 

(Німеччина). 
Висока якість, заводське виготовлення.
Двері вхідні металеві (Україна, Китай).
Двері міжкімнатні.
Душеві бокси, кабіни.
Ламінат, сайдинг.
Установка. Демонтаж.
Адреса: Городня, ринок, магазин «Строительный».
Тел.: 063-0215624, 098-8074688, 2-60-47.

Число  14 15 16 17 18

Температура:
вдень  +15 +16 +18 +14 +16
вночі  +13 +13 +10 +11 +10

Напрям вітру Пд-с Сх  Пд-з Пд         Зах

Опади

Сьогодні виповнюється 10 
років милій, чарівній дівчинці 
Катерині Володимирівні АВРА-
МЕНКО з м. Городні.

У цей святковий світлий день,
Коли настав твій ювілей,
Ми щиро тебе усі вітаєм
Здоров’я, радості бажаєм! 
Хай оминають тебе тривоги,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелеться в житті. 
Хай збудуться мрії, бажання, 

думки.
З любов’ю до тебе: тато, 

мама, дідусь Іван, бабуся Таня, 
тітка Наташа, хрещений, сестри 

Даша, Оля, братик Іллюша. 

Сьогодні відзначає свій 
55-річний ювілей Микола 
Павлович ХМЕЛЕНОК.

Пятерки две поставила 
судьба,

Тебе за труд твой, нежность 
и любовь.

В твой юби-
лей желаем мы добра,
Удачи, счастья и здоровья вновь.

Радушный друг и муж люби-
мый ты,

Заботливый и лучший в 
мире дед.

Пусть в этот день распустят-
ся цветы!

Живи! Твори! Люби нас до 
100 лет!

З любов’ю: дружина, доньки, онуки. 

12 вересня відсвяткував свій 65-річний ювілей наш лю-
бий чоловік, батько та дідусь Олександр 
Миколайович СОТНИК з с. Невкля. 

Вітаємо щиро у день ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею.
Дідусю, татусю, Ви вік протрудились,
Сьогодні спочиньте, бо дуже стомились.
Спасибі, рідненький, за ранки, зустрінуті 

в росах,
За труд Ваш великий, любов і добро.
Простіть нас за сиве волосся на скронях,
За все те, від чого Вам  гірко було.
Усі ми сердечно в цей день Вас вітаєм,
Здоров’я міцного ми всі Вам бажаєм!

З любов’ю: дружина, діти та онуки. 

З 55-річчям вітаємо Володимира 
Івановича ТУПИКА з с. Дібрівне.

Прийми від нас найкращі вітання!
Кують зозулі на зелене жито,
Несуть на крилах пісні журавлі,
До сотні літ бажаємо прожити
І добрий слід лишити на землі!

Колектив художньої 
самодіяльності Дібрівненського СБК.

Потрібні різноробочі і слюсарі. Надається житло і 
харчування, заробітна плата висока. 

Тел.: 096-4435332, 093-2795110.

в ассортименте:
- кабель/провод (Одесса);
- розетки, выключатели, лампочки;
- светодиодные лампы, ленты;
- автоматы, светильники и др.

Приятные цены!

Проводим электрику
с магазином «VOLT”

Адрес: 
ул. Черноуса, 4 
(м-н «Золотой 

Ангел»).
Тел. 096-0631389.

- ксерокопия;
- набор текста;
- распечатка;
- печать фото (от 1 грн.);
- фото на документы;
- печать на DVD дисках, 

КОПИЦЕНТР предлагает:

футболках, чашках, тарел-
ках, подушках;
- реставрація старих фото.
Адрес: ул. Черноуса, 4 (м-н 
«Золотой Ангел»). 
Тел. 098-8323845.

Нарощування нігтів, корекція, ма-
нікюр, покриття гель-лаками, акрило-
ва ліпка. Звертатися по тел. 093-5961750, 

або в м-н «Людмила» (колишній меблевий).

Програма свята
Подвір’я райдержадміністрації 
9.45 – збір керівників підприємств, установ, організа-

цій, громадськості для участі в урочистій ході. 
Площа Жовтневої революції
9.00 – початок виставки-презентації сільських терито-

ріальних громад та підприємств міста. 
9.00 – виставка робіт народних умільців, художників, 

майстрів народного мистецтва. Видавнича палітра цен-
тральної районної бібліотеки, пересувна музейна експози-
ція, присвячена 90-річчю утворення Городнянського райо-
ну.

10.00 – початок роботи карооке та торгових рядів. 
11.30 – виступ дитячого зразкового духового оркестру 

Тупичівського сільського будинку культури.
12.00 –  урочисте відкриття свята.
11.00 – розваги для дітей (стрибки на батуті, тир)
11.00 – дитяча розважальна програма
13-00 – безпрограшна лотерея
14.00 – свято «Запашні короваї Городнянського краю». 
14.40 – Заключний концерт переможців районного ог-

ляду-конкурсу «Таланти, твої, Городнянщино!»
16.00 – святковий концерт. 
20.30 – 21.00 – фаєр-шоу.
21.00 – танцювально-розважальна програма «Святкова 

ніч» 
22.00 – феєрверк.
Меморіал “Скорботна мати”
10.15 – мітинг, присвячений 70 річчю визволення Го-

роднянщини від фашистських загарбників. 
10.00 – підведення підсумків районного конкурсу ди-

тячих робіт прийомних сімей та конкурсу «Ми – щаслива 
родина».

Парапет біля районного будинку культури
13.00 – виставка домашніх улюбленців  
Міський стадіон
11.00 – 15.00 – спортивні змагання з масових видів 

спорту, першість району по футболу. 
Районний будинок культури
9.00 – виставка робіт фотохудожника Володимира 

Фаєвцова
18.00 – шоу-програма в районному будинку культури

21 вересня в м. Городні відбудуться  урочисті заходи з нагоди 70-ї 
річниці визволення Городнянщини від фашистських загарбників, Дня 
партизанської слави та 90-ї річниці утворення Городнянського району


