
НОВИНИ
Заснована 4 травня 1917 року

Городнянська міськрайонна газета

Слова зникають, написане – залишається

Городнянщини№ 75-76 (11209-11210)
СУБОТА, 21 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ

Сьогодні Городнянщина відзначає 90-річчя утворення району, 
70-річчя визволення від німецько-фашистських загарбників, 

День партизанської слави і День Городні
Шановні жителі Городнянщини!

Щиро вітаємо вас із 70-ою річницею визволення 
Городнянщини від фашистських загарбників, 

90-ою річницею утворення району, Днем 
партизанської слави та Днем міста! 

2013 рік для нас став багатим на знаменні й пам'ятні дати 
державного та регіонального значення.

Цьогоріч виповнилося 90 років від утворення Городнян-
ського району як адміністративної одиниці. За цей проміжок 
часу наш поліський край пройшов крізь нелегкі часи, проте 
крок за кроком рухався в напрямку соціально-економічного 
розвитку та зростаючого добробуту населення. 

У вересні ми святкуємо 70-у річницю визволення Го-
роднянщини від фашистських загарбників, День партизан-
ської слави та День міста. Віддаємо шану всім, хто боронив 
Вітчизну у роки Великої Вітчизняної війни та відбудовував 
повоєнну розруху. 

Від щирого серця вітаємо жителів району із ювілейними 
датами в історії нашого краю та бажаємо всім бути вірними 
великому життєвому покликанню – творити добрі справи в 
ім'я розбудови Батьківщини. 

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

Шановні жителі Городнянщини, 
ветерани Великої Вітчизняної війни, 

учасники підпільно-партизанського руху! 

Прийміть мої сповнені поваги вітання з нагоди 70-
ої річниці визволення Городнянщини від фашистських 
загарбників, 90-річчя утворення району, Дня міста та 
Дня партизанської слави. 

В цей день згадаймо тих, кого забрала жорстока 
війна, низько схилімо голови перед тими, хто прой-
шов крізь горнило найлютішої війни.

 Доземно вклонімося солдатським вдовам, всім 
солдатам за те, що сьогодні можна жити в мирі, ро-
стити дітей, засівати ниви і посміхатися сонцю.

Шановні ветерани! Ваша мужність і життєва му-
дрість, ставлення до ратного і громадського обов’яз-
ку – яскравий приклад для наслідування підростаю-
чим поколінням. 

Ви і сьогодні в міру сил та можливостей берете 
участь у розбудові нашої держави. Хай людська пова-
га і шана зігрівають ваші серця та вселяють надію на 
краще майбутнє. Сердечна вам вдячність і шана!

Бажаю всім міцного здоров’я, миру і добробуту в 
родинах, а також довгих літ під мирним небом неза-
лежної України!

З глибокою повагою і щирістю                               
Михайло  ЧЕЧЕТОВ.

Народний депутат України.

Дорогі жителі Городнянщини!
Вітаю вас із Днем міста 

Городні та 90-річчям утворення 
Городнянського району!

Нехай цей мальовничий куточок України 
чарує жителів і гостей своєю індивідуальні-
стю та гостинністю, а життя тут завжди буде 
мирне і щасливе! Подякуємо за наші вільні 
землі народним визволителям і привітаємо 
їх із Днем партизанської слави та 70 – ою 
річницею визволення від німецько-фашист-
ських загарбників ! Здоров’я й довголіття 
нашим ветеранам і їх сім`ям. Земний уклін 
нашим героям всіх часів.

З глибокою повагою –
Юрій МІРОШНИЧЕНКО. 

Президент привітав хліборобів Чернігівщини 
з намолотом першого мільйона тонн зерна

Президент України Віктор Янукович привітав хліборобів Черні-
гівської області з намолотом першого мільйона тонн зернових.

«Хлібороби Чернігівщини засвідчують, що навіть за непростих клі-
матичних умов Полісся вони залишаються вірними своєму покликан-
ню дбати про хліб на столі, який є основою добробуту наших співвіт-
чизників», – йдеться у вітанні Глави держави.

Віктор Янукович висловив упевненість, що невтомна праця аграріїв 
регіону, об‘єднаних високою метою зробити Україну економічно не-
залежною державою, і надалі даватиме ефективні результати.

Президент побажав хліборобам міцного здоров‘я, щастя та ро-
динного благополуччя.

Дорогі мої жителі Городнянщини!

За 90 років вами пройдено великий, непростий і 
славний шлях. У довоєнні часи ви створили міцний на-
родно-господарський комплекс, захищали рідну зем-
лю в роки війни, самовіддано трудилися у післявоєн-
ний період.

Традиції, закладені десятиліттями, дбайливо 
зберігаються і примножуються новими поколіннями.
Із глибокою вдячністю схиляємо голови перед ратним 
подвигом солдат, які у вересні 1943 року визволили 
Городнянщину від коричневої чуми й подарували нам 
мир, перед світлою пам'яттю тих, хто не повернувся з 
полів битв. Ми ніколи не забудемо Ваш героїчний под-
виг!

Упевнений, що на нас чекає прекрасне майбутнє, 
яке ми будуватимемо разом. Зі свого боку я докладу 
всіх зусиль, аби Городнянщина процвітала й динамічно 
розвивалася.

Щиро вітаю всіх ветеранів, трудівників тилу, учас-
ників партизанського руху, всіх жителів району зі зна-
менними датами і святами. Нехай завжди у вас будуть 
світлі горизонти, стабільне майбутнє і впевненість у за-
втрашньому дні. Щастя вам, благополуччя, здійснення 
усього задуманого, стабільності, миру і Божого благо-
словення! 

З повагою і вдячністю —
ваш народний депутат України Ігор РИБАКОВ.
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ДО ВІДОМА ВИБОРЦІВ!
Шановні жителі району! 

25 вересня 2013 року, у 
середу, з 10.00 до 13.00 
години в кімнаті місцевого 
самоврядування на друго-
му поверсі приміщення рай-
онної ради за адресою: м. 
Городня, вул. Леніна, 10 
буде проводити особистий 
прийом виборців народний 
депутат України ГУБАР Вік-
тор Іванович.

Після завершення прийо-
му о 14.00 год. в малому залі 
районного будинку культури 
відбудеться зустріч з вибор-
цями.

Останнім часом з вуст наших політичних 
опонентів звучать безпідставні, спекулятивні 
політичні звинувачення на адресу Партії регіонів 
щодо того, що у процесі реалізації зовнішньо-
політичного курсу України, маючи намір підпи-
сати в листопаді цього року у Вільнюсі договір 
про асоціацію України з Європейським Союзом 
і створення зони вільної торгівлі з ЄС, ми начеб-
то обдурили своїх виборців. А це, на їхню думку, 
повністю суперечить нашим передвиборним 
обіцянкам.

Я хочу спростувати цю мерзенну брехню. Ми 
обіцяли людям головне: що після реалізації ве-
ликомасштабної стратегічної програми глибокої 
модернізації нашої країни, запропонованої Пре-
зидентом України Віктором Януковичем, ми вве-
демо нашу державу до когорти індустріальних, 
промислово розвинених країн світу і максималь-
но наблизимо наші стандарти якості та комфорт-

ності життя до європейських. І з цього шляху ми 
не зійдемо ніколи.

У будь-якій демократичній країні світу люди 
завжди голосують на виборах за краще життя. 
Але пов'язують покращення життя і підвищен-
ня соціальних стандартів з приходом до влади 
якоїсь певної політичної сили.

Ми теж поставили таку мету. І народ Украї-
ни нам повірив. Повірив нашій програмі. А ось 
досягненню цієї мети має сприяти ціла низка 
складових, у тому числі зовнішньополітична та 
зовнішньоекономічна діяльність.

Адже що таке економічна криза? У чому вона, 
перш за все, проявляється? У головному – у 
втраті ринків збуту для своїх товарів. Адже, якщо 
держава не в змозі не лише розширити свої рин-
ки чи хоча б утримати діючі, а навпаки – їх втра-
чає, то вийти з кризи практично неможливо. Тому 
на сьогоднішній день, коли світова економічна 

криза не завершилася, утримання і розширення 
ринків залишається надактуальним і надважли-
вим завданням забезпечення життєдіяльності та 
перспективного розвитку держави.

З ухваленням Верховною Радою України 
закону про основні засади зовнішньої політики 
пішла в минуле згубна для країни «помаранче-
ва» зовнішньополітична доктрина, згідно з якою 
ми розглядали весь світ у чорно-білому варіанті, 
ділили його на своїх і ворогів. Маркування, нага-
даю, було таким: Росія – ворог, Захід – друг. Звід-
си й пішла від нас тема геноциду. І як відповідна 
реакція Росії – кабальна для нас угода по газу.

Сьогодні ми вибудовуємо нормальні, кон-
структивні, партнерські відносини з усіма 
країнами Заходу і Сходу, в тому числі і з нашим 
головним стратегічним партнером – дружньою 

Серця 
мого 

окраїна
Що нагадує нам 

схематичний обрис 
Городнянського району 

на карті України? Хи-
мерний візерунок, який 

утворюється звивистою 
лінією. А по кольорах на 

фізичній мапі? Пере-
важно у зелений колір 

забарвлений шматочок, 
що північно-західніше 

тулиться до Білорусі, а 
вище праворуч – північ-

но-східніше – до Росії. 
Отут і живемо!

Згадуємо про ці 
ознаки у ювілейний рік 
району – напередодні 
святкування 90-річчя 

його утворення.
А як було до цього? 

Були князівства, наміс-
ництва, губернії, сотні, 

полки. Адміністративна 
карта як Чернігівщини, 

так і Городнянщини 
в історичному вимірі 

була дуже строка-
тою. В окремі періоди 

Городнянський повіт із 
західного боку омивали 
хвилі Дніпра, а зі сходу 

змійкою снувався Снов.
Повіт утворювався з 

волостей. Волості –  із 
сіл і хуторів, чимало 

з яких вже відійшли в 
небуття і деяких навіть 

назви загубились.
У 1923 році 7 берез-

ня Президія Всеукраїн-
ського Центрального 

Виконавчого Комітету 
України під головуван-

ням Г.І.Петровського 
прийняла постанову про 

адміністративно-тери-
торіальний поділ Чер-

нігівщини. Було замість 
повітів утворено 5 окру-

гів, замість волостей – 
55 районів, серед яких: 

Городнянський, Добрян-
ський і Тупичівський 

райони. З часом останні 
після укрупнення дове-

лось приєднати зруч-
ними частинами своїх 

територій до Городнян-
ського. З тих пір і маємо 

Городнянський район.
Доля жителів нашого 

району невідривна від 
долі всієї країни. Жили, 

працювали, творили. 
Любили, народжували і 
ростили дітей. Захища-
ли Вітчизну, вирощува-

ли хліб. І все це –  про-
довжується.

Попереду – нові дні, 
роки, десятиліття. Хай 

будуть вони для вас, 
співвітчизники і земля-

ки, щасливими, врожай-
ними і життєрадісними.

Живи і квітни, рідна  
 Городнянщино!
Щасти вам, 
городнянці дорогі!

РЕДАКТОР.

Сейчас ветеран живет в Гомеле: в середине 
1980-х служил в Белорусском военном округе, а 
после выхода в отставку остался жить в Респу-
блике Беларусь. 

Жизнь Владимира Иустиновича настолько 
насыщена событиями, что их с избытком хватило 
бы на нескольких человек. Особенно тревожны-
ми были годы отрочества и юности. Уроженец 
украинского Кировограда по окончании 7 клас-
сов Златопольской школы хотел поступить в тех-
никум штурманов дальнего плавания. Из Херсона 
даже вызов пришел. Но от мечты пришлось отка-
заться по финансовым соображениям: стипен-
дию платили только со второго года обучения. 
Отправился в Одессу — поступать в артиллерий-
скую школу. Но и там ему не повезло — опоздал 
сдать документы… Парень вернулся домой, в 
Златополье. Закончил еще один класс, но планов 
о будущем  строить не пришлось — началась во-
йна. 

И хотя на тот момент Владимиру было всего 
16, он пошел добровольцем в истребительный 
батальон. Как сейчас вспоминает ветеран, несли 
патрульную службу, охраняли аэродром и мост 
через реку Турия. Не прошло и нескольких дней, 
как пришлось отступить. 

— Построили нас и сказали: кто непризыв-
ного возраста — по домам! Делать нечего, при-
шлось возвращаться. А нашим бывшим сослу-
живцам не повезло — они попали в окружение…

Вернувшиеся домой молодые люди не ста-
ли спокойно смотреть, как на их родной земле 
хозяйничают фашисты. И в феврале 1942 года 
около 10 отважных ребят объединились в под-
польную диверсионную группу. Когда же к ним 
присоединились бывшие военнопленные и по-
павшие в окружение офицеры и бойцы Красной 
Армии, дело было поставлено на «военные рель-
сы». Молодежь и опытные военные совершали 
дерзкие нападения на врага, минировали доро-
ги, мосты и «железку». Правда, вспоминаются 
бывшему подпольщику и курьезные случаи. В 
первый раз, по незнанию, он не смог выполнить 
задание: заминировать дорогу. Вернее, дорогу 
он заминировал, но…

— Все проехали, а мина так и не рванула! 

Когда позже к нам попал опытный минометчик, 
объяснил, в чем была ошибка при минировании. 
Хорошо, что по незнанию не погибли сами…

Через несколько месяцев подпольная группа 
преобразовалась в партизанский отряд под но-
мером 0721. В его составе Владимир Иустинович 
и воевал до освобождения малой родины от фа-
шистов. К тому времени ему уже исполнилось 18, 
и он вместе с другими сверстниками в сентябре 
1943 года присоединился к частям регулярной 
армии. Забегая вперед, отмечу, что вплоть до 
окончания войны Владимир Иустинович служил 
в одном воинском формировании — 106-й Дне-
провско-Забайкальской Краснознаменной орде-
на Суворова II степени стрелковой дивизии. 

И сразу молодой человек принял первый бой 
— за реку Десна и освобождение некоторых сел 
Городнянского района Украины. Только через 
несколько месяцев выяснилось, что через во-
енкомат в армию он не был призван и не принял 
присягу. Ситуацией молодого человека заинте-
ресовался СМЕРШ. Правда, все обошлось хоро-
шо — Владимира Клыго отправили на призывной 
пункт, а оттуда — на учебу в школу младших ко-
мандиров. Присвоили звание сержанта, и когда 
новоиспеченный младший командир вернулся в 
родной 188 Аргунский стрелковый полк, выпол-
нял обязанности заместителя командира роты 
ПТР. Позже Владимира Иустиновича назначили 
комсоргом снайперской роты, потом — комсор-
гом нескольких штурмовых батальонов…

С боями 106-я дивизия, в составе которой 
служил и Владимир Клыго, прошла всю Польшу, 
участвовала в форсировании Вислы, в боях на 
Одере, в Берлине и Дрездене. Помнит ветеран 
и встречу с союзниками — американскими во-
енными на Эльбе, бои за освобождение Чехии от 
фашистов. 

Не единожды сержант Клыго был ранен. По-
сле третьего ранения, уже в преддверии Победы, 
он сбежал из госпиталя в родной полк, боясь, что 
после окончательного выздоровления его на-
правят в другую часть... После окончания войны 
продолжал служить в регулярной армии в разных 
уголках Советского Союза. 

— Я имею звание полковника нескольких ар-

мий, — шутит ветеран. — Считайте сами: звание 
я получил еще во времена Советского Союза, я 
офицер российских, позже белорусских Воору-
женных Сил, так как завершилась моя служба уже 
после распада Советского Союза. Помимо этого, 
я еще вхожу в состав белорусского казачества. 

Во многом своих послевоенных успехов Вла-
димир Иустинович добился, имея надежный тыл, 
— супругу Аделю Иосифовну. С ней он познако-
мился в Вене, семью создали в 1947 году. Его 
супруга во время войны была переводчиком. У 
Владимира Иустиновича и Адели Иосифовны — 
двое детей, трое внуков. Несколько лет назад 
ветеран потерял спутницу жизни, но до сих пор 
вспоминает о ней с грустью и любовью, уважи-
тельно рассказывая о той, что была ему опорой и 
советчицей, самым близким на свете человеком.

Чтобы не потерять связь, был создан Совет 
ветеранов 106-й Днепровско-Забайкальской 
Краснознаменной ордена Суворова II степени 
стрелковой дивизии, ведется активная работа 
поиска бывших однополчан. К сожалению, мно-
гих уже нет, но все они живы в памяти друзей и 

тех, ради кого они сражались, освобождая терри-
тории Украины, Беларуси, России от фашистов. 
Чтобы об этих героических днях и людях не забы-
вали, Владимир Иустинович написал небольшую 
книгу воспоминаний о том, как все происходило. 
Основываясь на фактах (документы он запраши-
вал в разных архивах), ветеран рассказал прав-
дивую историю о мужестве и героизме советских 
солдат в книге «Пограничники в боях за освобо-
ждение Гомельщины. Хроника боевых действий 
1943 – 1944 гг». 

Ирина ГРОМЫКО.
(Специально для «Новин Городнянщини»)

г.Гомель.

На снимках: полковник в отставке В.И.
КЛЫГО; он же – в годы войны.

От Десны до Днепра

ОБ’ЄДНАТИ СХІД І ЗАХІД

Закінчення на 6 стор.

СЛОВО 
НАРОДНОГО 

ДЕПУТАТА

й С й

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Владимир Иу-
стинович Клыго, гвардии пол-
ковник в отставке, в годы войны 
принимал участие в освобож-
дении Городнянского района 
Украины, а немногим позже — 
Гомельского района Беларуси 



 21 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ    Новини Городнянщини     3

Ці дві червоноармійські 
книжки належали жи-

телям Городнянщини. Одна, 
на якій написано „Вручено 
медаль «За оборону Ленин-
града”—Миколі Трохимовичу 
Лисякову з Городні. До війни 
він був бухгалтером, а після 
призову на фронт у 1941-му -- 
став старшиною, помічником 
механіка по технічній частині 
вогнезахисної команди 187-
го стрілецького полку Народ-
ного Комісаріату Оборони.
Друга була видана 28 жовтня 
1943-го року рядовому міно-
метнику Василю Даниловичу 
Кайдалі, 1913 року народ-
ження, родом з с. Хоробич. 
Служив він у мінометному ба-
тальйоні  218-го армійського 
запасного стрілецького пол-
ку. Вдома на солдата чекала 
дружина Марія Карпівна.

Книжки випадково по-
трапили мені до рук – під час 
чергового переїзду однієї з 
організацій в інше приміщен-
ня вони опинились серед 
пожовклих старих паперів. 
Подальша доля тих солдатів 
мені, на жаль, не відома. Як 
лишаються невідомими ще 
дуже багато сторінок історії 
Городнянщини, написаних 
жорстокою рукою Великої Ві-
тчизняної. 

Серед знайдених па-
перів – лист від 15 березня 
1944 року керівництва 3-ої 
Червонопрапорної гаубич-
ної артилерійської бригади 
Городнянському РВК. Кілька 
рядків: „При сем направляю 
медаль”За оборону Ленінгра-
да” и удостоверение к ней № 
32795 старшего сержанта СЕ-
МЕНЯКО Ивана Ивановича, 
погибшего на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками, 
для последующего вручения 
на хранение его жене СЕ-
МЕНЯКО Вере Филипповне, 
проживающей по адресу: 
Черниговская обл., Городнян-
ский район, село Солоновка”. 
По верху  – кривим чорниль-
ним рядком рапорт місцевого 
воєнкома: „ Вручено с обяза-
тельным выездом на место”. 
Якою була та зустріч? Папір 
не зберіг ні слів воєнкома, ні 
сліз вдови та дітей...

1 грудня 1943 року страш-
не повідомлення надійшло у 
Хотівлю: „Ваш муж, Шатило 
Николай Александрович, в 
бою за Социалистическую 
родину, верный воинской 
присяге, проявил геройство и 

мужество, был убит 10.11.43г. 
Похоронен в братской могиле 
юго-восточнее пос.Громыни 
в саду Лоевского района Го-
мельской области..». А спра-
ва у нижньому кутку червоним 
олівцем  виведено і підкрес-
лено єдине слово: „Жив!”. 
Помилка? Ціна їй – біль, горе і 
море сліз, виплаканих дружи-
ною і дітьми. 

Розповідають документи 
й інші історії. Ось повідом-
лення, яке отримала дружина 
солдата з Хоробич Грицика 
Трохима Гавриловича про те, 
що її чоловік, будучи на фрон-
ті, пропав без вісті 6 березня 
1944 року. Це повідомлен-
ня було підставою для того, 
щоб сім’я солдата підніма-
ла клопотання про пенсію. А 
поржавілою скріпкою знизу 
підколото інший документ, 
який надійшов 16 червня 
1948 року у Городнянський 
райсоцзабез. Тут повідомля-
ється, що колишній військо-
вослужбовець Грицик Трохим 
Гаврилович виявився живим, 
мешкав у с. Хуторок Ново-Ку-
банського району і працював 
у спецшпиталі №5459 на по-
саді вахтера. Таким чином 
його дружина Марфа Іванівна 
позбавлялась всіх пільг згід-
но Указу Президії Верховної 
Ради СРСР від 26 червня 1941 
року. Ще одна трагедія, втра-
та, пережита вдруге, скаліче-
на доля ще однієї сім’ї.  

А ось – зворушлива лис-
тівка із зображенням дівчинки 
з немовлям, яку прислав до-
дому у Хоробичі 30 січня 1945 
року солдат Острик Федор 
Лукич. На її звороті – кілька 
рядків: „Привет с фронта! В 
первых строках моего пись-
ма я хочу вам сообщить, что я 
жив и здоров, того и вам же-
лаю, всего наилучшего в ва-
шей молодой тыловой жизни, 
Оля и дочь моя Галочка. Но-
востей нет никаках. До сви-
дания, пишите мне письма 
побыстрее». 

З яким нетерпінням че-
калися і писалися ті листи... 
А про які новини можна було 
писати, якщо на кожному з 
них стояв суворий штамп: 
„Военной цензурой просмо-
трено”?..

Інший документ – про 
подвиг, вписаний в історію 
визволення Городнянщини. 
Старший лейтенант Сви-
ридов Олексій Андрійович, 
родом із села Ступишино 
Плавського району, за роки 

Великої Вітчизняної війни 
здійснив 86 бойових вильотів. 
За хоробрість і мужність, ви-
явлені у повітряних боях, на-
городжений двома орденами 
Червоного Прапора, орденом 
Вітчизняної війни ІІ ступеня. 6 
жовтня 1943 року командир 
авіаескадрильї О.Свиридов 
отримав наказ знищити гітле-
рівців у м.Гомель. Під час цієї 
повітряної операції відважний 
льотчик загинув у нерівному 
бою. Його поховано у місці, 
де точилась запекла битва, 
– у с.Перепис тоді Добрян-
ського району Чернігівської 
області. За свій героїчний 
подвиг відважному льотчику 
було присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу.

Перебираючи старі до-
кументи, мимоволі згадуєш 
ті сліди, який кований чобіт 
Великої Вітчизняної залишив 
на нашій землі. Мій дід Іван 
Чугай, татків батько, пішов на 
фронт з перших днів війни. 
Синові тільки рік виповнився. 
Був поранений, потрапив у 
полон. Бабуся Марфа ходи-
ла його визволяти – пішки, із 
Залісся у Пирятин, що на Пол-
тавщині. Трохи оклигавши від 
знущань у полоні, дід разом з 
визволителями Городнянщи-
ни подався знову на фронт. 
Його воєнна дорога разом з 
життям обірвалась у Поль-
щі, коли німці підірвали міст, 
яким розвідгрупа разом з ді-
дом вирушила на завдання.

Другий дід – Григорій Пе-
черний, пішов на фронт, зали-
шивши бабусю з двома донь-
ками на руках. Повернувся у 
44-му – привезли на підводі 
ледь живого після численних 
поранень – мати не впізнала 
рідного сина, дружина – чо-
ловіка. Усі гуртом виходжу-
вали, ставили на ноги. Однак 
воєнні травми не минулися 
солдату – у 50-му, коли чет-
вертій доньці, моїй мамі, ви-
повнилось чотири місяці, дід 
помер. Як доводилось вижи-
вати вдові з чотирма дітьми – 
про те знала лиш вона. Та ще 
сотні таких солдаток, у яких 
Велика Вітчизняна стала на-
джорстоким коректором долі. 

Спливає семидесята 
осінь відтоді, як Городнянщи-
на звільнилась від окупантів. 
Достатньо часу, щоб заліку-
вати рани. Та пам’ять крово-
точитиме довго. Кров’ю тих 
солдатів, якою заплачено за 
наше сьогодні.

С.ЧУГАЙ. 

Чернігівщина – край партизанської слави. Це означення здобуте 
героїзмом і мужністю народних месників у роки Великої Вітчизняної вій-

ни. Вже на початку серпня 1941 року був створений обласний партизанський 
загін, який направився у лісові масиви Холминського та Корюківського рай-
онів. Однак саме на першому етапі не вдалось розгорнути партизанську війну 
в повному обсязі. Не встигли почати свої бойові дії загони Городнянського, 
Борзнянського, Ніжинського та інших районів. Їх бази були виявлені і погра-
бовані внаслідок поганої конспірації. Однак з часом партизанські загони по-
повнювались, і вони були для окупантів грізною силою.  Вже наприкінці ли-
стопада 1941 року гітлерівське командування скерувало проти партизанів на 
півночі області 3 тисячі солдатів.

Згодом ситуація вимагала злиття партизанських загонів у з‘єднання. Зона 
боротьби з окупантами стала ширшою. Партизанські з‘єднання О.Ф.Федоро-
ва, С.А.Ковпака, М.М.Попудренка виконували завдання оперативно-страте-
гічного плану.

Нижче подаємо кілька документів 1941-1946 років, які свідчать про участь 
городнянців у партизанській боротьбі проти гітлерівців. 

Из дневника секретаря Черниговского 
подпольного обкома КП(б)У, Героя 

Советского Союза Н.Н.Попудренко о 
боевых действиях партизан

1 октября 1941г.
Тов. Родимченко возвратился из раз-

ведки, прошел он много и решительно, 
но результаты неважные: о Тупичеве мне 
ясно, о Добрянке и Городне – нет.

Что сделали партизаны этих районов?
Городнянский: пустили под откос один 

эшелон, уничтожили две грузовые маши-
ны и один мотоцикл, убили много немцев. 
В Дроздовице (хутор) убит один офицер и 
четыре солдата.

В Тупичеве: сожгли лесопильный за-
вод.

В Добрянке: уничтожили водокачку.
Безусловно, что это далеко не все то, 

что сделали партизаны.
Совинформбюро сообщило о дей-

ствиях черниговских партизан. Сделано 
много, но передано не все. Послал 16 
человек в районы с директивой обкома 
КП(б)У и для связи с райкомами...

М.М.Попудренко. Щоденник.
К., 1949, стр. 38, 40.

Из постановления обкома КП(б)У 
о деятельности подпольных групп 
в Городнянском районе в ноябре-

декабре 1941 года
В ноябре 1941 года, возвратившись из 

окружения, бывший работник районной 
газеты «Комунар» Бебко Ф.Ф. с Надточей 
В.А. организовали подпольную группу, в 
которую вначале вошло 4 человека и впо-
следствии влилось еще несколько чело-
век.

В городе Городня этой группой был 
установлен радиоприемник, принима-
лись сводки Совинформбюро и распро-
странялись среди населения. Была ими 
же организована подпольная типография 
в селе Староселье, где на печатном стан-
ке размножались листовки и карикатуры. 
Клише было вырезано на линолиуме.

В селе Хотивля ряд коммунистов: 
АтрощенкоФ.Т., Шомон С.Н.. Яковенко 
И.П., Харьков Д.С. и другие – также нача-
ли проводить подпольную работу, распро-
странять листовки.

Секретарь обкома КП(б)У М.КУЗНЕЦОВ.
Государственный архив Украины.

Из рапорта командира 
диверсионной группы 

И.Е. Цимбалиста командиру 
областного соединения партизанских 

отрядов имени Попудренко 
Ф.И.Короткову о действиях группы

20 августа 1943г.
За первую половину августа группой 

взорвано 4 вражеских железнодорожных 
эшелона. В результате крушений и взры-
вов уничтожено: 4 паровоза, 6 вагонов 
с вооружением, 10 платформ с танками 
и автомашинами, 3 вагона с продоволь-
ствием, 5 вагонов с зерном, 11 вагонов с 
зерном повреждено.

3 августа 1943 года на перегоне Го-
родня-Хоробичи взорван железнодорож-
ный эшелон противника с вооружением 
(пулеметы и винтовки), разбит паровоз и 
6 вагонов. Движение поездов было задер-
жано а 8 часов.

5 августа 1943 года на перегоне Хо-
робичи-Тереховка взорван железнодо-
рожный эшелон противника с танками 
и автомашинами. Разбит паровоз и 10 
платформ.

12 августа 1943 года на перегоне Хо-
робичи-Тереховка взорван железнодо-
рожный эшелон противника с живой си-
лой и продовольствием. Разбит паровоз и 
3 вагона. Убито 23 оккупанта.

13 августа 1943 года на перегоне Хо-
робичи-Тереховка взорван железнодо-
рожный эшелон противника с зерном, на-
правляемым в Германию. Разбит паровоз, 
5 вагонов и 11 вагонов повреждено...

В районе действия группы хорошо ор-
ганизована связь с местным населением, 
население всячески помогает партиза-
нам. В главнейших населенных пунктах 
имеем своих связных. В селах Городнян-
ского района – Мощенка, Лемешовка, Ав-
туничи, Деревины, Сеньковка, Бериловка, 
Солоновка и другие – созданы партий-
ные подпольные организации, а в неко-
торых селах назначены уполномоченные 
Городнянского подпольного РК КП(б)У. В 
районе проведена агитационная работа 
среди населения по вопросам скрытия 
хлеба и невыполнения распоряжений не-
мецких властей.

ЦИМБАЛИСТ.
Государственный архив Украины.
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Чернігівщина – край партизанської слави. Це означення здобутеЧернігівщина – край партизанської слави. Це означення здобуте

Важливий фактор 
перемоги

ДО 70-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ ГОРОДНЯНЩИНИ

Ціною солдатської крові

Буквально два дні тому вийшла з друку книга під промовистою на-
звою  «Між історією». Її автор – добре відома старшому поколін-

ню городнянців людина – Петро Тимофійович Сердюк, який у семиде-
сяті-восьмидесяті роки минулого століття  очолював Городнянський 
райком Компартії України, а пізніше працював в обласних структурах вла-
ди. 

Примітно: автор присвятив книгу 90-річчю утворення Городнянського 
району і цим зробив справжній подарунок усім нам, а особливо тим, з ким 
йому довелось працювати задля розвитку нашого краю. Той «застійний», 
як несправедливо назвали його новітні «історики», період можна назвати 
золотою добою, бо не було таких ганебних явищ як безробіття, борги по 
зарплаті, розгул злочинності тощо. Сьогодні про ту пору ми можем лише 
згадувати.

З висоти свого життєвого досвіду П.Т.Сердюк безпристрастно опи-
сує ті роки, людей, цікаві події і факти, навіть такі, що відбувались, так би 
мовити, поза нами, і про які ми не знаємо. Назва книги і символічна, і не 
зовсім. Втім ,нова доба аж ніяк не дає нам права відриватись від минулого. 
Воно завжди з нами. Інша справа – яка доба в нас попереду? Але про це 
хай сам читач зробить висновок, прочитавши книгу. 

Постарайтесь дістати цю публіцистичну документалістику. Прикро, що 
книга вийшла обмеженим тиражем – всього 400 примірників.

На знімку: обкладинка книжки.
Л.ВАСИЛЬКО.

Звісно, перемога у Великій Вітчизняній да-
лася радянському народові не лише кров’ю 
солдат: та жорстока битва не лічила жертв і 
серед мирного населення, жінок, дітей, стари-
ків. Однак найбільше втрат народ зазнав серед 
тих, хто у той кровопролитний час носив форму 
і горде звання радянського воїна. 

ЩОЙНО З ДРУКУ Подарунок до ювілею
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І війна, і сльози, і кохання
Народився Семен у с. Невклі, у родині колгоспників Яко-

ва і Оксани Синельників. Із сімох дітей був найстаршим, мав 
ще двох братів і чотири сестри. Наймолодша – Валя – наро-
дилась 6 вересня 1941 року, якраз коли у селі господарю-
вали гітлерівці.

-- Батько наш з перших днів пішов на фронт, та звідти 
й не повернувся, -- розповідає Семен Якович. – На війну 
призивались і мої однолітки – ті, хто народився у першому 
півріччі 1923-го. Мене ж не брали, бо я народився у верес-
ні. Я був у сім’ї за старшого, а наша мама якраз чекала на 
народження сьомої дитини. Окупанти у селі нічого погано-
го не робили. Навпаки, коли у матері почались перейми, і я 
вибіг шукати повитуху, один з німців, який трохи розмовляв 
російською, сказав: „Почекай, хлопче, підемо удвох, бо, як 
сам підеш, – можуть забрати і відправити у Німеччину”. Так 
у нас знайшлась Валя – без батька, в окупованому селі. Рік 
ми жили при німцях. А потім, коли 
фашистам стало непереливки, бо 
наші війська перейшли у наступ, у 
селі мені стало залишатись небез-
печно, бо німці почали лютувати.  У 
мене була дівчина з Івашківки, тож 
ми вирішили весілля не відкладати 
до закінчення війни. Так і вийшло, 
що одружились у воєнне лихоліття.

Зі своєю майбутньою дружи-
ною Семен познайомився ще на-
передодні війни. Свідки тих давніх 
подій пам’ятають: Країна Рад  го-
тувалась до захисту. Напередо-
дні між Тупичевом і Вихвостовом 
почали будувати запасний аеро-
дром. Від колгоспу Семена туди ві-
дрядили працювати – він тачанкою 
підвозив землю. А дівчата ту зем-
лю розкидали. Отам і зустрілись 
їхні погляди, і парубок насмілився 
заговорити до Марійки:  „ А звідки 
ви?”. Відповіла, що з Івашківки. „ А 
у мене там тітка і брати двоюрідні”, 
-- сказав, ніяковіючи.  „Ну, то при-
ходь у гості”, -- білозубо засміяла-
ся. На храм і прийшов. А у 1942-му 
Семен з Марією побралися, поєд-
навши в одну свої долі.

У жорнах 
пекельних битв

Рік у Івашківці жили спокійно. 
Німців у селі не було, а поліцаї осо-
бливої шкоди не чинили. А вже у 1943-му, коли радянські 
війська визволяли Городнянщину, Семен разом з ними пі-
шов на фронт бити фашистів.

-- Два тижні перед тим, як кинути у бій, нас навчали у 
Халявині, -- згадує Семен Якович. – Вчили повзати по-плас-
тунськи, здійснювати перебіжки, іншим військовим прему-
дростям. І Марія приходила пішки з Івашківки мене провіду-
вати. Разом з подружкою – та до свого брата довідувалась. 
Побачились востаннє перед довгою розлукою. А незабаром 
нас перевдягли у військову форму і перекинули у саме пе-
кло – на форсування Дніпра. Мені дали ручний кулемет і 
призначили у 1321-ий полк 415-ої стрілецької дивізії. Фор-
сували річку ми між Любечем і Радулем.

Та битва – одна з багатьох, коли солдатська кров ли-
лась рікою. Семен Якович пам’ятає, як вони з напарником 
– своїм „другим номером” – зняли дерев’яні ворота біля 
чийогось будинку і на тому своєрідному плоту разом з куле-
метом  почали переправу. Тоді наші частини втратили поло-
вину своїх однополчан. Семену ж з напарником поталанило 
– ворожий снаряд ударив поруч, коли вони вже були майже 
під берегом. Хлопці опинились по шию у крижаній осінній 
воді. Але вдала переправа додала військового запалу, і вони 
разом з іншими, хто вцілів, вже за кілька хвилин окопались 
на ворожому березі і відкрили вогонь з кулемета. 

Несолодко довелось радянським бійцям тієї ночі. Але 
вранці вже підоспіла допомога – з літака викинули десант. 
У десантників була рація. Звідти пролунав чіткий наказ ко-
мандування: „Ні кроку назад!”.  З протилежного берега чер-
воноармійців підтримували „катюші”, а з повітря – літаки 
допомагали просуватися вперед. До вечора радянські сол-
дати вже захопили першу ворожу траншею. Вранці наступ-
ного дня  запрацювала переправа, і „підтягнулись” танки. 
„Тоді вже нам веселіше стало”, -- жартує Семен Якович.

Кілька днів наші бійці тримали оборону, а потім пішли 
на прорив. Звільнили від ворога Речицю, Хойники. А під 
Мозирем Семен Синельник отримав перше поранення – 
розривна куля влучила в ногу. Три місяці лікувався у шпи-
талі в Стародубі. Потім його перекинули у запасний полк, 
який дислокувався у Гомелі. Звідти трьома машинами сто 
„запасників”  вивезли у Бердичів. Там стояв 150-ий гвардій-
ський полк 50-ої гвардійської дивізії. Кулеметник Семен ра-
зом з іншими солдатами у складі дивізії потрапив у Польщу, 
на фронт під командуванням маршала Рокоссовського.

Битися з ворогом довелось, звільняючи Литву та Східну 
Пруссію. Під Кенігсбергом Семен Синельник, як командир, 
повів бійців у наступ. Як і годиться, не ховаючись ні за чиї 

 ДО 90-РІЧЧЯ РАЙОНУ: ЛЮДИ ТВОЇ, ГОРОДНЯНЩИНО!

Семен Якович Синельник – ровесник нашо-
го району. 12 вересня нинішнього року йому 
виповнилось 90. Як і історія Городнянщини, 
його життя багате на різні події – і на тривожні 
та трагічні,  і на радісні та сонячні. Найкращим 
спадком долі Семен Якович вважає свою вели-
ку, дружну родину. Життя подарувало йому се-
меро синів, десять онуків і дванадцять правну-
ків. За його плечима  – вогняні дороги Великої 
Вітчизняної, два серйозних поранення, високі 
нагороди, багаторічна праця лісівником. І за-
раз, у свої 90, він, згадуючи минуле, розуміє: 
життя прожите недаремно.

спини, йшов першим. Коли під ногами вибухнула міна, зро-
зумів: поки що відвоювався.

Не для всіх війна скінчилась 
у травні 45-го

У шпиталі в Каунасі Семен пролежав аж до славетної 
Перемоги. Як виписали – потрапив у мінометну роту 82-ої 
дивізії. Між солдатами ходив слушок: поки що домівки не 
бачити, відправляють битися з японцями. Але дивізію від-
правили у Рівненську область.

Там для наших хлопців почалась інша війна. 
Банди бандерівців не давали спокою. Не кращим було 

ставлення і місцевого населення. 
-- Бувало, дівчата їхні до наших хлопців так лащаться, 

заграють. У ліс заманять, а там вже  чекають – зброю від-
беруть і самого на той світ відправлять, -- розказує Семен 
Якович.-- Несолодко нам там велося. Добре, що вже через 
місяць нас перекинули у Полтаву. Два місяці чекали наказу 
там. Командир сказав: „Може, хлопці, нам ще й з Туреччи-
ною доведеться воювати”. Але, на щастя, вийшло по-іншо-
му: відправили нас у Краснодарський край у місто Арма-
вір. Військових дій там не відбувалось, тож ми працювали 
на збиранні врожаю. Край той багатий: ми збирали горох, 
пшеницю, кабачки, кавуни, помідори тощо. Отам уже по-
наїдалися від душі! Коли сезон збирання закінчився, всіх 

солдатів старшого покоління відправили по домівках, а нас 
– молодих, відправили на навчання кадровиків. Так після 
війни відбувалось комплектування армії професіональними 
кадрами.

Але не судилося Семену Синельнику стати  військовим 
– серйозні поранення підкосили здоров’я. На одному із за-
нять з фізичної підготовки під час стрибків через спортив-
ний снаряд поранена нога була знову серйозно травмова-
на. Після трьох днів перебування у санчастині лікарі винесли 
вердикт: „Комісувати. З нього діла не буде”. Ставилось пи-
тання навіть про те, щоб взагалі відрізати ліву ногу, де у кіст-
ці застряли два осколки. Та лікарі не дійшли у цьому єдиної 
згоди. Тому з тим металевими „сюрпризами” Семен Якович 
живе й досі. Вони час від часу настійно нагадують про себе, 
особливо на зміну погоди. 

Несподіване пророцтво
Отож, після того, як визнали його непридатним для вій-

ськової служби, Семену Синельнику видали продукти, по-
вернули документи  і у січні 1946-го відправили додому.

Скільки тих думок перевернулося у його голові за довгу 
дорогу! Не йшла з гадки давня зустріч на воєнних дорогах зі 
сліпим старцем. Наскільки правдиві були його слова? Досі 
все збувалось...

Та зустріч сталася, коли Семен разом з лейтенантом і 
двома товаришами повертався із шпиталя у Стародубі у 
свою частину. Один із одужуючих солдатів був родом із се-
лища за 10 кілометрів від Клинців. Він і запропонував попут-
никам: „Давайте трохи відхилимось від маршруту, зайдемо 
до мене додому. Баню витопимо, повечеряємо. А на світан-
ку продовжимо путь”. Лейтенант трохи повагався, а потім 
дав згоду.

Дружина солдата була надзвичайно рада неочікуваним 
гостям. Миттю задиміла баня, швиденько накрився стіл. 
Тільки повсідалися вечеряти, у хату зайшов сліпий ман-
дрівник з двома сумками за плечима. З ним був маленький 
хлопчик-поводир.

-- Пустіть заночувати, -- попросились.-- А то у кожній 
хаті солдати стоять, люди не пускають.

Лейтенант звернувся до господині:
-- Нехай лишаються, потіснимось. Сідайте з нами вече-

ряти, -- запросив гостей.
За столом велася жвава розмова. Старець через деякий 

час запропонував:
-- Давайте, я вам майбутнє напророчу.
З тим узяв лейтенантову руку, попрохав зняти сорочку і 

довго водив пучками пальців від долоні до плеча. Потім за-
говорив:

-- Геройський ти хлопець. У шпиталі був, і не знаєш, що 
по поверненню твоя хоробрість у бою буде відзначена ко-

мандуванням – отримаєш п’ятиденну відпустку додому. Але 
звідти не повернешся. Смерть тебе вдома чекає. 

За столом настала тиша. Пророцтво не з хороших. Але 
наскільки воно правдиве?

-- Ти господар цієї хати, -- озвався сліпий до іншого бій-
ця, вивчивши його руку. – Але у ній ти востаннє. Не повер-
нешся з фронту.

Третьому солдату пророк сказав: „Будеш ще раз тяжко 
поранений. Але виживеш. Житимеш, хлопче”.

Лейтенант озвався:
-- Діду, а погадай-но і нашому холостяку.
Сліпий узяв Семенову руку і посміхнувся:
-- А який же він холостяк? Є у нього жінка. Ім’я її на літе-

ру „М” починається. І син у нього є. Тільки він ще про це не 
знає. Чекають на тебе, хлопче, вдома. І буде у тебе семеро 
синів. А останній з них загине там, де коні ходять табуна-
ми... Сам житимеш довго. А життя твоє обірветься якраз у 
день твого народження.

Не дуже тоді вірилось у слова віщуна. Але через деякий 
час пророцтва почали збуватися з точністю. Спочатку на-
дійшла звістка про те, що лейтенант з відпустки додому не 
повернеться – його зарізав жінчин коханець. На фронті за-
гинув і господар привітної хатини. Тож Семен їхав, гадаючи, 
скільки правди було у словах віщуна, що стосувались його.

Виявилось, що дід справді мав дар пророцтва. Вдома 
солдата чекала дружина з маленьким сином Толиком, який 
народився у 1944-му. Так для родини почалося нове, мирне 
життя.

Ліс – то його друга 
доля

Два роки Синельники жили 
в Івашківці. А потім придиви-
лися собі хатину у Заліссі. Тоді 
село звалось Кам’янкою. 27 
років сім’я прожила у хатині на 
околиці. Семен Якович весь час 
працював у лісі. Спочатку від 
Остерського хімлісгоспу підсоч-
ником, потім – від Добрянсько-
го, а затим – у Невклянському 
лісництві Городнянського держ-
лісгоспу. 

-- Ох і попоходив я лісови-
ми дорогами, -- згадує він. – Як 
тільки ранок зажевріє – і йду у 
Синець, за Бочарову. (Це наз-
ви урочищ—авт.). А дружина 
вдома господарювала. Важко 
їй доводилось: після війни у нас 
ще шестеро синів знайшлося. 
У 46-му народився Вітя, у 49-
му – Коля, у 54-му – близнюки 
Мишко й Славик, у 58-му – Олег, 
а у 61-му – найменший, Сашко. 
Він, як і напророчив старець, 
загинув під час служби в армії у 
Монголії. От тобі і місце, де „коні 
табунами ходять”... 

Старенький замовкає, знову 
переживаючи біль від втрат. А 
їх і після війни випало немало: 

із сімох синів у живих залишилось тільки троє. Анатолій—
найстарший, живе у Миронівці Київської області, Віктор – в 
Уральську, що у Казахстані. Це його сини – близнюки Сергій 
і Олександр – Заслужені мандрівники Росії, про яких нео-
дноразово розповідала наша газета. Третій син – Михайло 
– живе з дружиною Іриною у Городні. Вони й доглядають 
батька, розраджуючи кожен довгий день життя ветерана.

Про що мріє фронтовик
У Городню подружжя Синельників переїхало у 1976 році. 

То була мрія дружини Марії Кирилівни. Вона й хатинку по 
вулиці Волковича таємно від чоловіка придивилась.  Купили 
її та й знесли усю до основи – почали будувати натомість 
примітивного куреня своє житло.

-- Батько сам цей будинок вистроїв, -- з гордістю каже 
невістка Ірина Борисівна. – Вони з покійною мамою і сина 
нам практично виростили. Ми весь час відчували їхню допо-
могу. Все життя їхнє присвячене нам – дітям, онукам, прав-
нукам. Мами вже нема з 2003 року. А ми усі до батька гор-
немось. Ось і на ювілей приїхала майже вся велика родина. 
Він заслужив того, щоб перед ним нащадки низько схиляли 
голову. А який він бджоляр знатний! Разом зі своїм батьком 
з чотирьох років на пасіці. З діда-прадіда у їхньому роду це 
ведеться. Навіть у війну бджіл тримали у дуплах дерев. Тіль-
ки останні кілька років нема пасіки – вже здоров’я татові не 
дозволяє біля неї тупати.

Здоров’я у ветерана забрали роки та Велика Вітчизня-
на. Він є інвалідом першої групи. Мріє про те, щоб отримати 
як інваліду, учаснику бойових дій, від держави якусь маши-
ну. Вона необхідна – бо навіть до лікарні дідуся зараз до-
ставити проблемно. Хоч він і тримається, не здається часу і 
ранам, та рідні бачать: все важче доводиться без допомоги 
лікарів. Особливо турбують понівечені снарядами ноги.

На святковому піджаці Семена Яковича блищать чис-
ленні нагороди. Серед них –орден Вітчизняної війни І ступе-
ня, медалі „За відвагу”, „За бойові заслуги”, „За мужність”, 
„За воєнні заслуги”, „За взяття Кенігсберга”, „За перемогу 
над Німеччиною”. Їх назви самі говорять про те, що зробила 
ця людина для того, щоб нащадки мали достойне життя. На-
певне, слова тут зайві. Ми можемо тільки низесенько схили-
ти голову перед ветераном і тими небагатьма учасниками 
бойових дій, які ще живуть поруч з нами як свідки того вели-
кого Подвигу, яке звершило їхнє покоління заради усіх нас.

С.ЧУГАЙ.

На знімках: Семен Якович з синами Віктором і Ана-

толієм.
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День фармацевтичного працівника відзначається в 
Україні у третю суботу вересня. Він отримав статус офіцій-
ного державного професійного свята  у 1999 році. Указом 
другого Президента України у зв`язку із значним вкладом  
робітників  фармацевтичної галузі в охорону здоров`я насе-
лення , адже саме їх відповідальність та знання  є важливим 
фактором та запорукою успішного функціонування всієї  
сфери охорони здоров`я України. А як вдячні люди, яким 
фармацевтика допомогла перемогти хворобу та повернути  
здоров`я!

 1999 року у Городнянському районі з`явилася  нова ап-
тека «Конвалія»  від ТОВ «СНГ» (Чернігів) з метою забезпе-
чення на постійній основі населення  лікарськими засобами 
та іншими виробами медичного призначення. Зараз  вже 
«Конвалія» має в своєму підпорядкуванні аптечні пункти: 
при поліклінічному відділенні Городнянської райлікарні та 
при Носівській райлікарні.

Вже  п`ять років городнянською «Конвалією» завідує 
О.О.Тарановська. В аптечній справі Ольга Олександрів-
на пройшла всі ступені. Саме цій молодій, стрункій, гарній 
жінці  аптека  і зобов`язана ідеальним порядком, чіткою 
злагодженістю роботи. Усе це разом  з ввічливим, привіт-
ним персоналом  та  низькими цінами  приводить до аптеки  
чимало вдячних клієнтів.  Ольга Олександрівна  розповідає  
про свою роботу та колектив так:

– Багато енергії вкладають працівники  аптеки в оформ-
лення торгового залу, вітрин, оснащення виробничих при-
міщень аптеки, а також забезпечення  необхідної послідов-
ності технологічних операцій, швидке та чітке виконання 
замовлень. Усе  робимо  за інструкціями – це ж головна 
заповідь фармацевтичного працівника.  За першим сто-
лом  працюють  провізори з вищою освітою, які закінчили 
Харківську фармацевтичну академію   – Сніжана Олексієн-
ко, Оксана Радова, Катерина Семак, а у  пункті  у поліклініці 
фармацевт  з  багатим досвідом  роботи – Галина Аркадіївна 
Дрозд. 

У нас усі працівниці  відповідальні,  уважні до пацієнтів, 
збирають  інформацію про нові препарати, вивчають її. Мо-
жуть іноді і порекомендувати щось. Але завжди спираючись  
на призначення лікаря. 

– У вашої аптеки клієнтура тільки городнянська? 
– Одного разу трапився такий випадок. Прийшов чоло-

вік, покликав завідуючу.  Виходжу, а він став цілувати руки та 
дякувати  за те, що є така аптека в Городні,  з таким персона-
лом. Він приїжджає  із Західної України у гості до своїх роди-
чів, за ліками приходить тільки до нас. Та й усі його сусіди по 
Городні теж, бо  тільки у нас може отримати кваліфіковану 
допомогу  по своїх замовленнях, а дівчата дуже ввічливі, і 
завжди терпляче та детально відповідають на запитання.   І 
хоч  такий вияв подяки був досить дивний, та й робота че-
кала, але довелось уже приділити час… Бувають  покупці  з 
Росії та  Білорусі.

– То й на ліки існує мода?
– Звісно, як на усе.  То ми їздимо у Білорусь, то білоруси 

до нас. 
– А зараз на які препарати мода, якщо не секрет?
– На протигрибкові. Але мода на ліки, як і на все інше, 

швидко змінюється. 

Шановні працівники фармацевтичної галузі!-
Щиро вітаємо вас із професійним святом! 
Професія фармацевта вимагає відповідальності та відданості 

обраній справі, адже від вашої праці значною мірою залежить 
збереження здоров'я і благополуччя людей.

Споживачами фармацевтичної продукції є різні верстви насе-
лення, і надзвичайно важливо сьогодні забезпечити їх якісними та 
доступними за вартістю ліками.

Маємо надію, що ви докладете всіх зусиль для вирішення цьо-
го важливого питання, а ваші здобутки сприятимуть модернізації 
фармацевтичної галузі й підвищенню її конкурентоспроможності.

Сердечно бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров'я, 
щастя та успіхів.

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

СЬОГОДНІ – ДЕНЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

«Наші клієнти потребують 
особливої   уваги…»

 – Більшість пацієнтів аптек -- літні люди, пенсіоне-
ри. Чи отримують вони відповідну  знижку?

– Так. У нас  навіть на столі біля каси написано великими 
літерами – «Пенсіонерам знижка 7%». Коли ліки дорогі, то 
знижка виходить вагома, особливо оглядаючись на пенсії. 
Проте, крім знижок,  у нас фірмова  увага. Дівчатам дово-
диться давати багато консультацій, як особисто, так і по 
телефону. Особливо у другій половині дня, коли дзвонять 
пенсіонери, бабусі, які не можуть самостійно розібратися 
у інструкції до препаратів: як приймати, скільки приймати. 
Це обов`язкова інформація,  і ми намагаємося донести її до 
відвідувачів. Всі клієнти особливі, потребують і особливої 
уваги. Одного разу бабуся замовляла «тайфун», але дівча-
та таки розшифрували, що їй потрібні краплі для очей  під 
назвою  «Тауфон».

– Наскільки широкий асортимент у «Конвалії»?
– Більше 3 000 найменувань вже зараз. Це і таблетки, 

і сиропи, мазі, і розчини, багато спеціальних дитячих ліків 
та матеріалів по догляду за хворими. Ми привозимо і осо-
бливі  дорогі препарати під замовлення. Якщо який-небудь 
препарат зникає з ринку  (у зв`язку з  тим, що проходить пе-
ререєстрацію,  або з якоїсь іншої причини), ми завжди чека-
ємо на нього. І як тільки він з`являється у постачальника, то 
і у нас у продажу.  

– А як ви перевіряєте, чи  ліки  справжні, не підро-
блені? 

– Для цього існує розроблена  чітка  система.  По-перше,  
усі препарати супроводжуються сертифікатами, з тривалим 
терміном  якості. По-друге,  ми працюємо лише з  великими  
відомими фармацевтичними фірмами-постачальниками,  і 
їм не вигідно  закуповувати  ліки  без сертифікатів  (таке вза-
галі неможливо),  або з невеликим терміном зберігання. Ми 
перевіряємо усі сертифікати. А потім  відбираємо препара-
ти на аналіз. Поки він триває,   у продаж товар не  виставля-
ється.  Коли приходить результат, як правило,  дозвільний, 
починаємо продавати.  Ми ніколи не працюємо з перекуп-
никами або невідомими дистриб’юторами, які   можуть ри-
зикнути своєю репутацією. Тільки з офіційними відомими 
фірмами.

– Вітаємо разом з вашим колективом усіх фарма-
цевтів Городнянщини! Добра вам, терплячості та здо-
ров`я!

Інтерв`ю взяла А.НЕМИРОВА.

На знімку:  завжди привітні фармацевти  «Конвалії».

Позаминулої середи в Городні 
побував Надзвичайний і Повно-
важний посол України, Почесний 
громадянин нашого міста П.Д.Ша-
повал. Разом з міським головою 
А.І.Богданом він відвідав районну 
гімназію, де цікавився умовами 
навчання і виховання школярів, 
вивченням історії рідного краю. У 
музейній кімнаті – так званій світ-
лиці він оглянув зібрані експонати, 
ділився своїми думками щодо ро-
звитку музейної справи з учителя-
ми історії та директором гімназії 
М.П.Федоренком.

П.Д.Шаповал побував і в міській 
школі №2. Її директор С.М.Хоменко 
проінформувала про організацію 
навчання школярів, позакласну до-
слідницьку краєзнавчу роботу учнів.

– Ми не маємо права забувати 
чи нехтувати своїм минулим. Це 
безцінний історичний досвід, який 
треба вивчати і враховувати нови 
поколінням, – вважає П.Д.Шапо-
вал. – Історія – наш мудрий учитель.

На знімку: П.Д.ШАПОВАЛ у 
світлиці районної гімназії.

Городнянки
Ніжні, дорогі й такі пригожі
(Кажуть, що гуляє вітер в голові).
Я на святі міста всі розтринькав гроші,
Та зате щасливий – є у мене ви:
Дорогі і ніжні, і такі хороші.

Ой, які жінки прекрасні у Городні!
Свято зустрічають поглядом ясним.
В скверику жоржини розцвіли сьогодні
Я із ними тану, мов осінній дим.

Де б не був я, милі ви, мої панянки,
Спогади спливають, не дають заснуть.
Найщиріші душі мають городнянки,
І до вас уперто заверта мій путь.

Я люблю це місто і погожі ранки,
І любов гарячу  в пісню переллю.
Усміх городнянки, очі городнянки.., -- 
Я такий щасливий, бо я вас люблю!

Ніжні, дорогі і напрочуд хороші – 
Це мені ваш погляд, це для мене ви.
Нащо, чоловіче, тобі чин і гроші,
Як від городнянок ти без голови?

Юрій СУХОДОЛ.

Історія – наш мудрий учитель



Закінчення. Початок на 2 стор.

Росією. У законі про основні засади зовнішньої політики України 
прописаний курс на євроінтеграцію. Ми не приховуємо цього, бо 
хочемо розширити наші ринки на європейському континенті.

Європейська інтеграція залишається орієнтиром і системо-
утворювальним чинником для реалізації стратегічних завдань 
розвитку України й нині складає два взаємопов’язані виміри: 
укладання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, яка передбачатиме створення поглибленої та все-
охоплюючої зони вільної торгівлі, та реалізацію комплексної 
програми внутрішніх перетворень і модернізації в усіх сферах 
політичного, економічного та соціального життя держави. Уго-
да про асоціацію України з ЄС уже парафована сторонами, і 
ми сподіваємося на її підписання під час Вільнюського саміту 
«Східного партнерства» наприкінці 2013 р. Реалізація політики 
європейської інтеграції України відбувається з урахуванням ди-
намічних процесів політичного та економічного розвитку Євро-
пейського Союзу. Його трансформація триває під впливом акту-
альних викликів сьогодення. 

Світова економічна криза вразила також і Україну. Саме тому 
і наша держава, і ЄС мають використати існуючі можливості 
двостороннього співробітництва для послаблення її наслідків.

Наші євроінтеграційні устремління успішно об'єднали у Вер-
ховній Раді і більшість, і опозицію в прийнятті найважливіших 
законопроектів, які запалюють перед нами «зелене світло» для 
успіху на Вільнюському саміті в листопаді ц.р.

Навіть Європа аплодує конструктивній роботі українського 
парламенту. А тон у ній задав Президент України Віктор Януко-
вич, взявши участь у відкритті нової сесії. У своєму яскравому 
і стислому, та водночас дуже конкретному і конструктивному 
виступі Глава держави чітко розставив акценти і пріоритети, від-
значивши безальтернативність курсу на євроінтеграцію.

Причому прийняті в сесійній залі конституційною більшістю у 
більш ніж 300 голосів закони потрібні, перш за все, нам самим. 
Зокрема, закон про посилення гарантій незалежності суддів 
радикально змінить процедуру їх призначення та звільнення 
і зменшить роль державних органів у цьому процесі, що дасть 
змогу наблизитися до європейської моделі судочинства. Кон-
солідовано і більшістю, і опозицією було проголосовано рішен-
ня внести зміни до Конституції України, де за рамки впливу на 
процес призначення суддів виводиться парламент. Він тепер не 
буде брати участь ні в призначенні, ні у звільненні суддівського 
корпусу. Тобто елемент парламентського лобізму в цьому питан-
ні буде зведений практично до нуля.

Але справжні національні інтереси України полягають у 
поєднанні євроінтеграційного вектора з послідовною реаліза-
цією власних національних інтересів на євразійському напрямі, 
активним використанням форматів Співдружності Незалежних 
Держав, а також активізацією двосторонніх відносин. 

Україна і Росія є незалежними суб’єктами міжнародного 
права, провідними державами пострадянського простору, від 
взаємного розуміння та партнерських відносин між якими зале-
жить стабільність не тільки в регіоні, а й на континенті загалом. 
Російська Федерація є стратегічним партнером України, з яким 
наша країна поглиблює співпрацю в усіх площинах міжнародно-
го життя. Відносини з РФ є пріоритетним напрямом зовнішньої 
політики Української держави.

Головною метою українсько-російського стратегічного пар-
тнерства є забезпечення модернізаційного розвитку обох країн. 
Це передбачає не тільки потужну співпрацю в економічній сфері, 
а і взаємодію в політичній та безпековій сферах на принципах 
взаємного партнерства.

В українських інтересах активно розвивати стратегічний ха-
рактер українсько-російських відносин за умови взаємної по-
ваги та врахування інтересів обох країн, обопільної здатності 
йти на компроміс, взаємної підтримки з урахуванням інтересів 
третіх країн – наших партнерів. Проявами солідарності на шляху 
стратегічного партнерства може бути спільна боротьба з теро-
ризмом, об’єднання зусиль у встановленні міцного громадянсь-
кого миру в конфліктних регіонах, надання гарантій або взяття 
на себе відповідальності як гаранта за дотримання миру та ста-
більності в регіоні.

Обравши європейський напрям розвитку як головний, 
Українська держава не зменшує увагу до євразійського напря-
му як важливої сфери національних інтересів. Не є секретом, що 
пошук Україною власного бачення та підходів до співробітництва 
з Митним союзом не завжди знаходить належну підтримку у пар-
тнерів.

Разом з тим питання участі України у Євразійському інтегра-
ційному проекті мають вирішуватися із урахуванням зобов’язань 
нашої держави відповідно до Протоколу про вступ до СОТ та 
проекту Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Водно-
час ми розглядаємо підписану наприкінці 2011 р. Угоду про зону 

вільної торгівлі СНД як важливий і суттєвий крок уперед у по-
дальшому розвитку торгово-економічного й науково-технічного 
співробітництва між Україною та Російською Федерацією.

Україна зацікавлена у формуванні нової моделі стосунків 
з Митним союзом, що передбачатиме «особливі відносини» у 
сферах взаємного інтересу. Національні інтереси України по-
лягають у збереженні і стратегічних стосунків із партнерами, і 
диверсифікованості та багатовекторності зовнішньоекономічної 
співпраці.

Тому повернутися спиною чи то до Росії, чи до Європейсько-
го Союзу – така альтернатива, переконаний, для нас є абсолют-
но неприйнятною.

Найвиразнішою ознакою нашої епохи є стрімке зростання 
процесів глобалізації. Міжнародні відносини неймовірно усклад-
нюються, стають динамічними і ще більш суперечливими, мінли-
вими й ризиковими.

Зростаюча економічна взаємозалежність породжує тенден-
цію посилення цілісності та єдності світу, відкриває шлях до фор-
мування світової системи людської спільноти.

Розвиток глобальної економіки не може визначатися чин-
никами обмеження сировинних і матеріальних ресурсів, як це 
було в умовах індустріальної економіки. Пріоритетом стає пошук 
принципово нових форм економічного життя з орієнтацією пе-
реважно на істотну інтелектуалізацію виробництва, нові підходи 
суспільного поділу та організації праці, застосування інформа-
ційних технологій.

Важливими чинниками світового розвитку стають глобальна 
інтеграція та кооперування, що є не лише складниками націо-
нальних процесів розширеного відтворення, а й головними чин-
никами, що визначають масштаби, темпи та пропорції суспіль-
ного виробництва, закономірності науково-технічного прогресу 
й модель глобальної економіки.

Визначальними чинниками цього процесу є інтернаціоналі-
зація виробництва й обігу, яка своєю чергою стимулює процеси 
в напрямі глобальної інтеграції економічного, політичного, со-
ціального та духовного життя людства.

Не менш важливим чинником світового розвитку на новому 
етапі стає суперечлива система глобалізації економічних інте-
ресів, що формує нову структуру світового господарства і нову 
специфічну систему міжнародних економічних відносин. Відб-
уваються зміни у співвідношеннях підприємств, регіонів, дер-
жав-націй, міждержавних інтеграційних об’єднань. Переведення 
домінуючих чинників розвитку на глобалізаційний рівень знижує 
значення локальних спільнот і вплив націй на процеси не тільки у 
зовнішньому світі, а й у межах державних утворень. 

Глобалізація призводить до розчинення націй і держав у но-
вих більш складних міжнародних структурах, що сприяє подо-
ланню авторитарності в політичних відносинах, демократизації 
суспільного розвитку загалом, посилює орієнтацію на міжнарод-
не право як на єдиний спосіб вирішення конфліктів.

Послідовний розвиток форм міжнародної економічної інте-
грації забезпечує більш повне використання економічного по-
тенціалу країн і підвищення темпів їх розвитку. 

У зв'язку з цим Україна прагне підписати договір про асо-
ціацію з Європейським Союзом, не протиставляючи євроінте-
грацію Митному союзу. На жаль, сьогодні окремі екстремістські 
політичні сили як у нашій країні, так і в Росії намагаються вивести 
дві дружні держави, два братні народи на «стежку війни» – тор-
говельної, економічної, політичної. Хочеться сказати всім цим 
горе-політикам коротко по-одеському: не дочекаєтесь!

У нашому лексиконі у відносинах з головним стратегічним 
партнером і вічним сусідом – дружньою Росією слово «війна» ви-
креслено раз і назавжди. Його просто там немає.

Так, у нас є проблеми, які ми, як добрі сусіди, будемо вирішу-
вати разом, за «круглим столом». І тільки.

На сьогоднішній день питання вступу до Європейського Со-
юзу не стоїть. Це перспектива десяти – п'ятнадцяти років. Коли 
ми підійдемо до цього моменту, то питання вступу в будь-яке ін-
теграційне об'єднання, що припускає втрату частини державно-
го суверенітету, вирішуватиме на референдумі виключно україн-
ський народ, який є, за Конституцією, єдиним джерелом влади і 
носієм суверенітету.

Але, швидше за все, йдучи шляхом глобалізації, до того часу 
буде створений один величезний мегаекономічний простір від 
Тихого океану до Атлантики, до якого увійдуть і Митний союз, і 
Європейський Союз, і Україна .

Це буде єдиний економічний простір для вільного пересу-
вання товарів, послуг, трудових ресурсів і капіталу. Думаю, що 
від цього виграють усі народи, які до нього увійдуть. У цьому, на-
певно, і полягає велика історична місія України – зв'язати воєди-
но і Схід, і Захід.

Михайло  ЧЕЧЕТОВ.
Народний депутат України, перший заступник голови 

депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України.

Ігор Рибаков: «Центри 
заготівлі молока піднімуть 

доходи жителів сіл» 
Для збільшення заготівельних цін на молоч-

ну сировину і для поліпшення якості продукту у 
селах потрібно створити новий тип підприємств 
— центри заготівлі молока, які будуть займати-
ся його зберіганням. Такі центри повинні мати 
пільговий режим оподаткування. Це підвищить 
конкурентоспроможність підприємств молоч-
ної промисловості на зовнішніх ринках і збіль-
шить доходи жителів сіл. Про це заявив народ-
ний депутат України Ігор Рибаков, коментуючи 
реєстрацію у парламенті поданих ним законо-
проектів щодо розвитку тваринницької галузі 
та агропромислового комплексу.    

 
За словами народного депутата, центр за-

готівлі молока вирішить одночасно кілька задач і 
принесе користь як жителям сіл, так і переробним 
підприємствам.  

«Сьогодні 80% молочної сировини постачаєть-
ся заводам приватними домогосподарствами, 
— констатував Ігор Рибаков. — Вони практично є 
монополістами на ринку, але при цьому парадок-
сальним чином не можуть контролювати ціни на 
молоко, які нав’язують заготівельники. У свою чер-
гу, останні скаржаться на якість сировини. Адже у 
селян немає спеціального обладнання для доїння, 
охолодження та зберігання продукту. Таким чином, 
обидві сторони опиняються у програші. Запропо-
новані мною та моїми колегами законопроекти до-
зволять створити у селах нові суб’єкти господарсь-
кої діяльності — центри заготівлі молока». 

Ігор Рибаков наголосив, що у такому центрі не-
обхідно сконцентрувати ряд функцій. 

«Перш за все, такі підприємства будуть володіти 
сучасною апаратурою для доїння корів, швидкого 
охолодження та зберігання молока, системою для 
визначення кількості молока, що надходить від кож-
ного господарства. Також центри будуть укладати 
угоди з жителями сіл, які здають молоко, і співпра-
ця з заводами-переробниками теж ґрунтувати-
меться на договірних засадах. Це дасть можливість 
юридично закріпити господарські відносини. Один 
такий центр буде обслуговувати мінімум 200 голів», 
— заявив народний депутат.

У поданих законопроектах пропонується вне-
сти зміни до Податкового кодексу України і окрес-
лити там такі терміни як «центр заготівлі молока» та 
«доїльна установка». 

«Спеціальний режим оподаткування компенсує 
виробникам 50% вартості будівництва чи рекон-
струкції об’єкту», — підкреслив Ігор Рибаков. 

Політик впевнений, що реалізація цих ініціатив 
дасть позитивні результати. 

«З одного боку, це дасть можливість значно 
підвищити якість молочної сировини. Підприємства 
молочної промисловості стануть конкурентоспро-
можними на зовнішніх ринках, що при сьогоднішніх 
так званих «торгових війнах» особливо актуально. З 
іншого — якісна сировина коштуватиме дорожче, і 
жителі сіл зможуть отримати за літр молока більшу 
суму, ніж ту, яку отримують зараз», — заявив Ігор 
Рибаков.   

Він закликав колег по парламенту підтримати 
подані законопроекти. 

«Впевнений, що усі ми зацікавлені у підвищенні 
добробуту жителів сіл. Підтримавши ці законопро-
екти, ми зможемо підтвердити це на ділі. Я сподіва-
юся на підтримку депутатів-мажоритарників, об-
раних від аграрних регіонів. Виборці чекають від 
нас ефективних дій, і ми зобов’язані виправдати їх 
довіру», — підкреслив Ігор Рибаков.  

Роботу із захисту інтересів селян у парламенті 
народний депутат проводить постійно. Ним також 
подано ряд законопроектів, покликаних покращити 
їх життя. Вони стосуються зменшення безробіт-
тя на селі, підвищення доходів жителів за рахунок 
збільшення орендної плати за користування зе-
мельними паями, стимулювання людей, котрі зай-
маються тваринництвом.    

Ірина ХАРЧЕНКО.

ОБ’ЄДНАТИ СХІД І ЗАХІД

З травня поточного року центри зайнятості 
почали видавати ваучери на навчання тим, кому 
45 і більше років. Протягом травня-серпня вау-

чер отримали 10,2 тис. українців, в т.ч. 5,3 тис. безробітних. 
Городянським центром зайнятості видано лише 2 ваучери. 
В чому причина такої пасивності мешканців нашого району, 
адже нова послуга дасть нові знання та можливість підвищи-
ти конкурентоспроможність людини? 

В центрі зайнятості пояснюють, що городнянці з пе-
ресторогою ставляться до такого нововведення уряду, бо 
бояться фінансової відповідальності. Думають, що якщо з 
будь-яких причин не закінчать навчання, то їм доведеться 
віддавати власні кошти. Проте до грошей люди ніякого від-
ношення не мають. Усі розрахунки проходять між навчаль-
ним закладом та центром зайнятості. Навіть, якщо ви пров-
чилися лише два місяці, і з’явились причини, з яких ви не 
можете продовжувати навчання, то учбовий заклад вартість 
за два місяці навчання залишає за собою, а решту повертає 
центру зайнятості.

Попри вік за 45 років, такі абітурієнти зможуть знову від-
чути молоді студентські роки, адже ще одну освіту можна 
здобути не лише на заочній чи дистанційній формі навчання, 
але й денній. Форму навчання ви можете обрати за влас-
ним бажанням. Учбові заклади області йдуть назустріч лю-

дям і організовують навчання для тих, хто отримав ваучер, в 
своїй більшості, за зручною формою – заочною, дистанцій-
ною. Постановою Кабміну передбачено 13 робітничих про-
фесій, десять - освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» та 12 спеціальностей, за якими можна отримати 
повну вищу освіту. Саме відповідно до цього переліку і ви-
дається  ваучер на навчання.

Ваучер дає можливість здійснити перепідготовку, 
підвищити кваліфікацію або перейти на наступний освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень.

Нагадаємо, хто може скористатись такою послугою?
Право на ваучер мають люди віком понад 45 років зі 

страховим стажем не менше 15 років і за умови, що остан-
ні п'ять років вони не проходили перепідготовку за рахунок 
служби зайнятості, також претенденти повинні мати про-
фесійно-технічну або вищу освіту.

Для отримання ваучера немає необхідності бути без-
робітним. Ви звертаєтесь до центру зайнятості, подаєте до 
центру зайнятості заяву, паспорт, трудову книжку, реєстра-
ційний номер облікової картки платника податку (іден-
тифікаційний код), з яких спеціаліст центру зайнятості ро-
бить копії, які ви потім засвідчуєте своїм підписом. 

Ваучер надається одноразово. За ваучер центр зайня-
тості може заплатити навчальному закладу до 11 тисяч 470 

гривень (10 мінімальних заробітних плат). І саме на таку суму 
повинен розраховувати абітурієнт при виборі напрямку нав-
чання. Якщо ж вартість освіти вища, то доплачувати прий-
деться з власної кишені або це може зробити підприємство, 
яке зацікавлене у вашій роботі.

В жовтні Городнянський районний центр зайнятості пла-
нує зібрати групу для навчання за професією «плодоовочів-
ник». Навчання планується проводити в м.Городні, для якого 
будуть запрошені викладачі з навчальних закладів області. 
Все досить просто та зручно. Запрошуємо приєднатись до 
навчальної групи всіх, кого задовольняють вимоги видачі 
ваучера. 

Чому центр зайнятості зупинився саме на професії пло-
доовочівник? По-перше, саме за проханням опитуваних. 
По-друге, Городнянський район має сільськогосподарське 
направлення і, навіть, якщо ви не працевлаштуєтесь за да-
ною професією, то знання, які ви отримаєте, знадобляться 
вам для ведення власного господарства.   

Неважливо чи ви безробітний, чи зайнята особа — всі 
мають право на ваучер. Обрали професію, навчальний за-
клад, звернулися до центру зайнятості, отримали ваучер і 
вперед «гризти граніт науки». 45 років — може стати почат-
ком вашої абсолютно нової професійної кар'єри.

Адміністрація центру зайнятості

45 років — вік, який може стати початком нової професійної кар'єри
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:

–1-кімнатна квартира. Тел. 2-22-54, 098-0908733.
–1-кімнатна квартира по вул. Чумака, 8. Тел. 096-

1093436.
– 2-кімнатна квартира у приватному секторі в центрі. 

Недорого. Тел.: 098-4400422, 2-20-24.
– будинок в с. Хрипівка (за маслозаводом). Тел. 067-

1074801. 
– будинок в с. Дібрівне. Тел.: 2-26-60, 096-0663392.
– будинок негазифікований по вул. Радянській, 75. Тел. 

093-9197309, 2-17-74.
– будинок в с. Пекурівка по вул. Леніна, 137 (в центрі 

села). Є газ, два сараї, літня кухня. Тел. 098-9480946. 
– будинок по вул. 8 Березня, 6. Є газ, вода, госпбудівлі. 

Тел. 096-0855131. 
– будинок зі зручностями і ремонтом. Тел. 098-4400751.
– або обміняю недобудований будинок в м. Чер-

нігові на будинок в м. Городні. Тел. 098-3364023, 093-
4796331.

– приміщення під торгівлю. Тел. 097-1334939. 
–  комбайни, преси, косарки, копалки, саджалки, 

гребки з Польщі. Доставка. Тел. 098-3514121.
– мотоцикл МТ-10-36, рушниця “Зауер» (2 стволи). 

Тел. 068-0704966.
– велосипед колишнього вжитку. Тел. 098-4400422.
– ВАЗ-21061, 1989 р. в. (газ, бензин). Тел.050-6636138, 

068-5326513, 063-1345316. 
– ВАЗ-21061, 1996 р.в. (газ, бензин). Тел. 067-8005713.
– ВАЗ-21053. Тел. 098-7683449.
– ВАЗ-21011 у нормальному стані. Ціна – 1000 у.од. Ре-

альному покупцю – хороший торг. Тел. 063-3451486. 
– копалка 2-рядна (навісна). Тел. 098-7683449.
– тільна телиця. Тел. 068-3193225.
– тільна телиця віком 2 роки. Тел. 4-01-43, 097-

9654301.
– дві корови: віком 7 років і 9 років. Тел. 097-1929604.
– поросята великої білої породи. Тел. 097-8596791.
– жеребець віком 2 роки (об’їжджений). Тел. 096-

0666646.
– козлик. Тел. 097-8822286.
– робоча кобила. Тел.: 097-5248576, 098-0218931.
– цегла червона, вогнетривка, будівельний вагон-

чик. Тел. 067-1583819. 
– цегла червона, біла, бій цегли, балки, крокви, 

опалубка, дрова. Тел. 097-1137689.
– солома в тюках з доставкою. Тел. 095-7210589, 063-

7127874.
– солома в тюках (житня, вівсяна). Доставка. Тел. 098-

4464611.
– дрова порубані. Доставка. Тел.: 4-01-43, 097-

9654301.
– 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.

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

КУПЛЮ:

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

во. Тел.: 2-25-62, 096-3403112.
– зимову гуму R 15. Тел. 097-7259329.
– шифер колишнього вжитку. Тел. 096-7872948.  

ЗДАМ:

– будинок з можливістю викупу. Тел. 096-6079333.

ЗНІМУ:

– молода сім‘я зніме квартиру або будинок. Поря-
док та вчасну оплату гарантуємо. Тел.: 096-1513302, 067-
1774878.

Загублене пенсійне посвідчення серії ААБ № 227272, 
видане на ім’я Павленка Олексія Віталійовича, ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ. 

11 вересня у м. Городні знайдено чоловічий вело-
сипед. Хто загубив, зверніться по тел. 096-8587361.

Будівельна 
амністія

Сьогодні для грома-
дян району, які збудува-
ли самостійно будинок 
або господарські будівлі 
без оформлення від-
повідних дозвільних до-
кументів, держава надає 
можливість узаконити це 
майно. Вищевказане сто-
сується будівель, збудо-
ваних з 05.08.1992 р. по 
12.03.2011 р. при умові 
наявності правовстанов-
люючих документів на 
земельну ділянку і регла-
ментується наказом Мін-
регіонбуду від 19.03.2013 
р. № 95.

А.ДУДА.
Начальник відділу 

містобудування, 
архітектури та ЖКГ.

Державна податкова інспекція у 
Городнянському районі Головного управління 

Міндоходів у Чернігівській області 
оголошує конкурс на заміщення вакантної поса-

ди головного державного інспектора з питань кон-
тролю за обігом та оподаткуванням підакцизних то-
варів.

До участі в конкурсі допускаються громадяни Украї-
ни, які мають повну вищу освіту фінансово-економічного 
спрямування з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра 
або спеціаліста, які вільно володіють державною мовою, 
чинним законодавством, нормативними актами, що на-
лежать до компетенції органів Міндоходів та відповідного 
структурного підрозділу.

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

Термін прийняття документів – протягом 30 кален-
дарних днів з дня виходу оголошення про проведення 
конкурсу.

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

За довідками звертатися за адресою: м. Городня, 
вул. Леніна, 4, каб.3. Тел.2-11-56.

Новації у сплаті податку 
на нерухоме майно

З 4.08.2013р. набрав чинності Закон України № 406, яким внесено зміни до діючої редак-
ції ст.265 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» Податкового Кодексу 
України.

Законом № 403 встановлено, що у першому базовому періоді (2013 р.) ст. 265 Податково-
го Кодексу для фізичних осіб:

– власники об‘єктів житлової нерухомості на підставі оригіналів документів про  право 
власності на об‘єкти нерухомого майна можуть здійснювати звірки даних щодо таких об‘єктів 
до 31.12.2013р. (включно);

– контролюючі органи не нараховують у 2013 р. податок на нерухоме майно фізичним осо-
бам, і цей податок фізичними особами не сплачується;

– фізичні особи, що сплатили податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
мають право звернутися до податкового органу для повернення надміру сплаченого податку. 
Право на повернення виникає і застосовується протягом 1095 днів від дня виникнення помил-
ково або надміру сплаченої суми грошового зобов‘язання.

Обов‘язковою умовою  для здійснення повернення сум грошового зобов‘язання є подання 
зазначеною фізичною особою заяви про таке повернення.

Тел. для довідок 2-16-55.
О.КОМЗОЛ.

Начальник відділу доходів і зборів  з фізичних осіб ДПІ у Городнянському районі.

22 вересня – 40 днів, як пішла з 
життя

МАСЮК (РИШТ) Тамара Савеліївна
4.02.1927 р. – 14.08.2013 р.

Земная жизнь сложна и скоротечна
И дорогих нам провожать безмерно 

жаль.
Хранить твой образ будем в сердце веч-

но,
И память добрую, и вечную печаль.

Сумуючі: сестри та племінники з 
сім’ями. 

22 вересня – 40 днів світлої 
пам’яті

БУГАЄВСЬКОЇ Ольги Миколаївни
4.07.1928 р. – 14.08.2013 р.

Душа рыдает по тебе, родная,
Что ты ушла от  нас навеки, навсегда,
Но сердце не забудет никогда.
Твои глаза, улыбку, голос
Мы будем помнить и любить.
Добрая, любимая, пусть земля тебе 

будет пухом, вечный покой и царство не-
бесное.

Дочка, син, онуки і всі рідні. 

20 вересня – 40 днів світлої 
пам’яті

АНДАРАЛ Надії Яківни
27.02.1934 р. – 12.08.2013 р.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но, все по-прежнему живая,
Ты – в нашем сердце, среди нас.
Ты нам, мама, отдала свое тепло.
Верим, что душе твоей спокойно и 

светло.
Царство тебе небесное и вечный  

покой.
Все, кто знал, – помяните добрым словом. 

Сумуючі: чоловік, діти, онуки. 

21 вересня – 12 років світлої 
пам’яті

МОГИЛЕВЦЯ Василя Петровича
11.02.1963 р. – 21.09.2001 р.

Ушел от нас ты очень рано,
Оставил дом, родных, друзей.
Оставил нам на сердце рану
И не оставил светлых дней.
Тебя нет с нами – умер жизни колос,
Но сердце не забудет никогда.
Твои глаза, улыбку, голос
Мы сохраним навеки, навсегда. 

Сумуючі діти.

Ільмівська сільська рада сумує з приводу передчасної 
смерті директора СТОВ «Прикордонне»

КОНДРАТЕНКА Михайла Федоровича
і висловлює глибоке співчуття сім‘ї покійного.

Управління агропромислового розвитку та Рада сільго-
сппідприємств глибоко сумують з приводу передчасної 
смерті директора ТОВ «Прикордонне»

КОНДРАТЕНКА Михайла Федоровича
і висловлюють щире співчуття близьким та рідним покій-

ного.

Городнянська міська рада висловлює глибоке співчуття 
Н.В.Пирак з приводу смерті її батька

ЛАХНЕКА Володимира Євменовича.

Учні та батьки 7-В класу Городнянської районної гімназії 
висловлюють співчуття колишньому вихователю групи про-
довженого дня Примак А.В. з приводу тяжкої втрати – смерті 
матері

КОНЦЕВОЇ Лідії Василівни. 

Городнянська районна державна 
адміністрація 

оголошує конкурс на заміщення вакантної поса-
ди державного службовця – головного спеціаліста 
відділу освіти райдержадміністрації.

Вимоги до учасників конкурсу: освіта повна вища 
відповідного професійного спрямування (педагогічна), 
досконале володіння українською мовою, вміння працю-
вати на комп`ютері, стаж роботи за фахом – 3 роки.

Подаються документи: заява, особова картка ф.П-
2ДС, копія документів про освіту, копія паспорту, декла-
рація про майно, доходи, витрати і зобов’язання  фінан-
сового характеру за 2012 рік, 2 фотокартки розміром 4х6 
см.

Додаткова інформація щодо основних функціональ-
них обов`язків, розміру та умов оплати праці надається 
кадровою службою.

Термін прийняття документів – протягом 30 кален-
дарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

Звертатись за адресою: м. Городня, вул. Леніна, 
10, 3 поверх. Тел. 2-16-62.

Продам «Міцубісі-Лансер», 2006 р.в., у відмінному 
стані; 1,6, бензин. Пробіг 126 тис.км. Т. (098)4263383.

Продам робочого жереба (7 років).
Тел. (096)0799922.

Продам «ВАЗ-21114 (універсал) у відмінному стані, 2006 р.в.; пробіг 90 
тис.км; гідропідсилювач; нова АКБ. Т.:(066)8674334, (097)5482691.

Продам корову.
Тел. (096)9637780.

На 60-му році обірва-
лось життя Кондратенка 
Михайла Федоровича – 
керівника СТОВ „Прикор-
донне”.

Будучи родом з Іль-
мівки, закінчивши школу 
у рідному селі, він деякий 
час працював у сусідній 
Білорусі, а потім знову по-
вернувся у місцевий кол-
госп „Правда”, де трудив-
ся зварювальником. 

У травні 1998 року 
Михайло Федорович, за-
ручившись підтримкою 
і довірою односельчан, 
очолив це підприємство, 

яке згодом було реформоване у ТОВ „Прикордонне”. 
У непрості часи йому вдавалось успішно підтримувати і 
розвивати  сільгосппідприємство. Воно вирощує зернові 
культури, веде тваринницьку галузь, дбає про соціальне 
обличчя села. Наприкінці минулого року ТОВ „Прикор-
донне” увійшло у ТОП-тридцятку підприємств-лідерів 
галузі з виробництва яловичини за критерієм виробничої 
ефективності серед мікропідприємств Чернігівської об-
ласті.

Він любив свою справу, любив село, любив спорт. Ба-
гато років Михайло Федорович був членом футбольної 
команди села. Він утримував і футбольне поле, і команду.

Невблаганна смерть нагло обірвала його життя, ще 
сповнене надій. Його молодший син Михайлик цьогоріч 
тільки-но пішов у перший клас Ільмівської школи. 

Пам’ять про добру людину незгасна. Михайло Кон-
дратенко любив життя. І воно продовжуватиметься у  
справах, які підхоплять його однодумці – односельчани. 

Райдержадміністрація та районна рада висловлюють 
глибоке співчуття сім’ї  і близьким покійного. Пам’ять про 
М.Ф.Кондратенка збережеться в серцях тих, хто його 
знав і хто з ним працював.

Райдержадміністрація, районна рада. 

ВТРАТИ

М.Ф.КОНДРАТЕНКО
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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.

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

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

Тел. 098-6153583, 095-9314543 (Олександр).

Буріння свердловин 
діаметром труб 40-140 мм.

Доставка і установка обладнання.М
ожливий 

кредит

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.

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  21 22 23 24 25

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

Напрям вітру Пн-з Пн-з  Пн Пн         Зах

Опади

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.

12 жовтня 2013 року о 10.00 год. у приміщен-
ні Бурівської школи відбудеться святкування 
100-річного ювілею школи. Запрошуємо всіх бажа-
ючих до співпраці. Будемо вдячні за спонсорську допомо-
гу для організації і проведення свята.

Потрібен продавець у магазин для торгівлі 
одягом. Тел. 096-0853950.

ФОП Кукушкін Д.П.
Приватизація земельних ділянок – 900 грн.

Тел.: 098-9654728, 096-2914345.

Складання позовних заяв, скарг. Ви-
рішення кредитних, сімейних спорів.

   Захист в кримінальному процесі. 
   м. Чернігів. Тел. 099-6511774.

АДВОКАТ

21 вересня святкує свій 80-річний ювілей наша матуся, 
бабуся і прабабуся Марія Гнатівна КОВАЛЬ з с. Володими-
рівки.  Від щирого серця вітаємо її з цією 
датою!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки. 

З любов’ю і повагою: доньки, зяті, 
онуки і правнуки. 

Вітаємо з ювілеєм Валентину Іванівну БЛИЗНЮК.
Хай життєві дороги не приносять триво-

ги. 
Хай супутником вічним будуть щастя й 

добро,
Щоб душа залишалась завжди моло-

дою,
А в оселі був спокій, добробут, тепло.

Сестра Галя та племінники. 

22 вересня святкує свій ювілей моя 
люба кума Галина Олексіївна ХОДЬКО з 
села Перепис. 

Почетный возраст – 70!
Его прожить совсем не просто.
Среди друзей, родных, внучат
Желаю встретить – 90!

З любов’ю: кума Люба Власенко. 

25 вересня святкуватиме свій день народження найкра-
ща жінка Валентина ДУДКО з с. Великий Листвен.

Вітаю з днем народження і бажаю:
Боже, Отче наш єдиний,
Ти цю жінку зберігай.
Її кожну мить й годину
У руках своїх тримай!
Одаруй її здоров’ям, смуток прожени,
Довгі роки в щасті їй прожити,
Боже, ти допоможи!

З любов’ю: Л.Василишина. 

Слова Ф.Б.ВАХУТИНСКОЙ
Музыка С.М.ТИМОШЕНКО

Городнянский 
вальс

Когда-то нам великий Штраус музыку творил,
Он сказку леса Венского навеки подарил.
И вальсы в наши дни звучат и радуют людей.
Они чаруют каждый раз нас музыкой своей.

Припев:
Простой наш Городнянский вальс –
Попутчик многих лет.
Его танцуют все вокруг, кто молод и кто сед,
Напомнит об осенних днях и в юность позовет
И, может быть, ему тихонько кто-то подпоет.

Последний школьный бал и яблонь белый-белый цвет...
Я приглашу тебя на вальс, как память юных лет.
И мы закружимся вдвоем и вспомним ту весну,
Когда мы танцевали вальс не в снах, а наяву.

Припев.

Теперь пусть будет это вальс, как осени закат.
Судьбою черно-белою и опытом богат.
Он сохранил в себе свои наилучшие года,
Прощальный школьный бал и верность дружбе навсегда.

Припев.

25 вересня святкуватиме 70-річний ювілей наш 
дорогий чоловік, тато, дідусь Олександр Юрійович 
НЕЧИПОРЕНКО з с. Перепис. Вітаємо його і бажає-
мо:

Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді.
Дорослими вже стали діти,
А ти душею молодий.
Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минає 70.
Хоч як прожитих літ нам шкода,
Та не вернути їх назад.
Нехай Господь дарує здоров‘я і сили
На многії літа.
Ми дякуємо Богу, що Ви у нас є.

З любов‘ю і повагою: дружина, діти, онуки.

Вітаємо з 50-річним ювілеєм жителів с. Велиий Листвен 
Олександра Васильовича КРАВЦЯ та Надію Василівну ЄВТУ-
ШОК. Щиро вітаємо їх і бажаємо:

Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, успехов,
Чтоб молоды были всегда
И годы  были не помехой.
Любви и ласки от детей,
Добра и славы от людей.
Пусть этот день счастливым 

будет,
Пусть принесет он радость и 

успех,
И сколько б счастья не желали люди,
А мы желаем больше всех.

З любовю: мама, сестра і брат з сім’ями. 

Рідненькій матусі, бабусі, прабабусі, тещі Анні Олексіїв-

ні ХОДЬКО, жительці с. Перепис 22 вересня виповнюється 

70 років. Вітаємо зі святом і присвячуємо їй ці рядки.

Перше слово з вуст дитячих: «Мама»,

Перший поцілунок – це її,

Бо лиш мама любить до нестями

І ночей не спить, як ми малі.

А зросли, то скільки дум у неньки

І тривог за кожне наше діло,

Голова боліла за маленьких,

Від дорослих – серце заболіло.

Тож пробач, матусю, за печалі

І за передчасну сивину.

Ми тебе, рідненька, і надалі,

Як завжди, любитимем одну.

Тож дозвольте в день такий святковий

Побажати щастя, радості в житті.

Щоб не знали, мамо, горя Ви ніколи,

І до ста років Ви для нас жили!

З любов’ю та повагою: діти, зять, онуки та правнучок. 


