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Шановні працівники санітарно-
епідеміологічної галузі!

Щиро вітаємо вас із професійним святом! 
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд охоплює всі 

сфери життєдіяльності людини: умови проживання, праці, харчу-
вання, відпочинку, виховання і навчання підростаючого покоління. 
Тому робота органів санітарно-епідеміологічної служби займає 
ключову позицію в системі охорони здоров’я населення. 

Високий професіоналізм cпівробітників, великий досвід і гли-
бокі знання поєднуються з загостреним почуттям відповідальності 
за здоров’я людей. 

Бажаємо всім працівникам державної санітарно-епідеміоло-
гічної служби міцного здоров’я, щастя, благополуччя, нових тру-
дових звершень.

Нехай вам завжди посміхається доля, життя дарує спокій і до-
бробут, а робота приносить лише радість і задоволення.

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

Всесвітній День пошти без усякого 
перебільшення можна назвати  святом 
усіх людей, бо як би працювали і жили  
ми  без наших поштовиків -- кожноден-
них  скромних трударів?  Про одного з 
них –  наша розповідь. 

Робочий маршрут листоноші Анато-
лія  Стьопкіна становить 27 кілометрів. 
Він долає його на велосипеді або  на 
своєму вірному «Запорожці». Взимку, 
коли  через заметілі  іншому транспор-
ту  дорога стає вже не під силу – просто 
на лижах.  Анатолій Іванович  доставляє 
пошту  у три села : Горошківку, Стовпів-
ку та Гніздище. Тільки пенсіонерів у ньо-
го  близько 70 чоловік, яким розносить 
пенсії, а ще й газети, журнали  та інші 
товари треба доставити у кожний двір. 

— Газета повинна приходити вчас-
но, на неї ж чекають, -- говорить Ана-
толій Іванович,  і  завжди дотримується  
свого правила.

28 років тому   приїхав зі Смолен-
ської області  у  Горошківку до сестри, 
яка тут вийшла  заміж.  Раз приїхав, 
другий. Потім купив будинок, одружив-
ся. Тепер вже й син дорослий,  і Город-
нянщина стала рідною. І  село своє на 
місто вони з дружиною Вірою Іванівною 
міняти  ні в якому разі не збираються.  
Такою ж незмінною бачить у подальшо-
му Анатолій Іванович і свою професійну 
діяльність – тільки поштарем. 

— Анатолій Стьопкін — єдиний чо-
ловік у нашому жіночому поштарсько-
му відділенні, — розповідає  начальник 
цеху  №2 обслуговування споживачів  
Чернігівської дирекції  Українського 
Державного підприємства поштового 
зв`язку „Укрпошта” Тетяна Леонідівна 
Підгорна. —  Працює відповідально, 
добросовісно. Та й  маршрут у нього 
нелегкий – віддалені села. Як і інші ли-
стоноші,  Анатолій Іванович  виконує не 

тільки обов`язки по доставці газет, а й 
приймає плату за комунальні послуги, 
поповнює  платежі за мобільні телефо-
ни, доставляє потрібний роздрібний 
товар. Це загальні послуги «Укрпошти». 
Взагалі, всі послуги пошти можна от-
римати вдома, домовившись зі своїм 
поштарем.  Що й казати, робота ця не 
з легких — у сніг, дощ,  весняну повінь 
та літню спеку. Мабуть, тому і колектив у 
нас склався згуртований, всі  працівни-
ки добрі, чесні, привітні та відповідаль-
ні. По-іншому у нас просто не можна. 
Тож  від щирого серця  вітаю  усіх своїх 
колег з нашим професійним святом  — 
Днем пошти. Бажаю їм здоров`я,  злаго-
ди в родинах, подальших  успіхів у праці 
і просто  звичайного людського щастя!

А.НЕМИРОВА.

На знімку: листоноша  Анатолій 
Іванович СТЬОПКІН.
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Вірність професії

Робочий маршрут 
листоноші 

Анатолія  
Стьопкіна 
становить 

27 километрів. 
Він долає його 
на велосипеді 
або  на своєму 

вірному 
«Запорожці».

Діяти в унісон
8 жовтня заступник голови райдержадміністрації О.М. 

Левченко побував з робочою поїздкою в с. Макишин, де зу-
стрівся із керівником фермерського господарства «Маки-
шинський сад» C.А. Довганем. 

У ході зустрічі обговорювалися питання завершення ком-
плексу осінніх польових робіт та підготовки площ під урожай 
2014 року. Фермерське господарство займається органіч-
ним землеробством та має в обробітку 1,4 тис. гектарів зем-
лі. Вперше в господарстві посіяно пшеницю полба, на яку є 
попит на європейському ринку. 

Керівництво «Макишинського саду» не стоїть осторонь 
проблем територіальної громади. Воно виступає спонсором 
культурно-мистецьких заходів, що проходять на території на-
селеного пункту, сприяє працевлаштуванню сільського насе-
лення, 15 тис. гривень виділено ним на підтримку сільської 
футбольної команди. 

Господарство також є одним із засновників обслуговую-
чого кооперативу «Снов'янка», який було створено для на-
дання послуг учасникам кооперативу. За державної підтрим-
ки кооператив отримав  новий трактор та оприскувач. 

У поточному році кооператив взяв участь у проекті 
АгроІнвест, що фінансується Американським агентством з 
міжнародного розвитку. Із двадцяти семи учасників він увій-
шов у сімку переможців. 

За рахунок коштів, які передбачені даним грантом, ко-
оператив встановлює олійницю і вже є потенційні партнери 
для збуту готової продукції. 

У планах на майбутнє - будівництво мінікомбікормового 
заводу та придбання охолоджувача молока та молоковоза.

– Розширення видів діяльності та виробництва дозво-
ляє створювати нові робочі місця, що є вкрай важливим для 
підтримки розвитку сільських територій. Співпраця на селі 
державного та приватного сектору – це реалізація у регіонах 
доручень Президента України щодо розвитку сільських тери-
торій, а також створення сприятливих умов для життєдіяль-
ності та підвищення добробуту населення, – зазначив О.М. 
Левченко, коментуючи підсумки робочого візиту до госпо-
дарства. 

За його словами, однією із умов отримання додаткового 
фінансового ресурсу у наповненні місцевих бюджетів, який 
можна спрямувати на вирішення соціальних питань, є укла-
дення соціальних угод. 

У планах на близьке майбутнє – серйозно відпрацювати 
кожну територію і господарську структуру щодо укладення 
соціальних угод із сільськими радами. На території району 
згідно таких угод територіальним громадам надано послуг на 
суму 2004,5 тис. грн. Робота продовжується, і це буде новим 
поштовхом у розвитку інфраструктури сільських населених 
пунктів. 

О.БОЖОК.
Завідуюча сектором інформаційної діяльності 

райдержадміністрації.

Число  12 13 14 15 16

Температура:
вдень  +12 +11 +11 +12 +13
вночі  +10 +9 +9 +10 +12

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

Опади

З 8 жовтня  розпочалася передплата на періодичні  видання по 
каталогах. Вартість передплати «Новин Городнянщини» у зв`язку з 
подорожчанням послуг «Укрпошти» дещо змінилась. Вона стано-
вить:

На 1 місяць – 7,34 грн. + поштові послуги = 8,24 грн.;
На 3 місяці – 22,02 грн. + поштові послуги = 24,12 грн.;
На 6 місяців – 44,04 грн. + поштові послуги = 46,59 грн.;
На 12 місяців – 88,08 + поштові послуги = 91,98 грн.  
Проте «Новини Городнянщини» були і залишаються газетою для  

району та його  жителів. Ми пишемо про вас і працюємо для вас, бо 
у цьому –  сенс життя газетярів. Якщо газета  особисто не в змозі 
щось змінити, то вона завжди може розповісти про  проблему зага-
лу, надрукувати точку зору читача, дати змогу висловитись.

Тож,  сподіваємось, наші читачі обов`язково передплатять ра-
йонну газету, щоб бути з нами разом і у наступному році.

ПЕРЕДПЛАТА-2014 

У 2014 рік –  
з  «Новинами 

Городнянщини»!   
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Події останніх тижнів свідчать про підтримку міжнарод-
ною спільнотою намірів України підписати Угоду про асоціа-
цію з ЄС. Принципова позиція Віктора Януковича поступово 
починає викликати повагу навіть у його критиків та опо-
нентів. Воно й зрозуміло, адже Януковичу вдається робити 
те, на що не спромігся жоден політик за всю історію неза-
лежної України.

Впливова газета «The Washington Post» опублікувала 
статтю президента неурядової американської організації 
«Національний Фонд підтримки демократії» Карла Гершма-
на, який висловив думку, що зближення України з ЄС спри-
ятиме розвитку демократії в Росії. 

Якщо ж говорити про Україну, то сьогодні наша держа-
ва отримала вагому підтримку і європейської, і міжнародної 
спільноти. Підписання Угоди про асоціацію з ЄС відкриває 
перед Україною нові можливості. Насамперед це стосуєть-
ся модернізації усіх сфер життя нашої країни, зростання 
якості життя людей та виходу на нові ринки.

Угода сприятиме ще більш рішучим крокам України у на-
прямку власної енергетичної незалежності. Вже сьогодні у 
газовій сфері з нами працюють такі держави як Німеччина, 
Словаччина, Польща та Угорщина. Знаковою подією є й те, 
що у присутності Президента України Віктора Януковича в 
Нью-Йорку було підписано Договір про укладення угоди про 
розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки 
«Скіфська». Договір підписали Міністр енергетики та вугіль-
ної промисловості України Едуард Ставицький та представ-
ники компаній «Ексон Мобіл Експлорейшн енд продакшн 
оф Юкрейн», «Шелл експлорейшн енд продакшн», «OMV 
Petrom SA».

За словами спеціалістів, практичні роботи можуть 
розпочатися на площі «Скіфська» в Чорному морі вже цього 
року. Міністр енергетики та вугільної промисловості повідо-
мив, що спочатку будуть проведені геосейсмічні досліджен-
ня в Чорному морі для визначення зон буріння свердловин. 
За підрахунками «Ексон Мобіл», при промисловій розробці 
на площі «Скіфська» можна видобувати від 8 до 10 мільярдів 
кубометрів газу щороку. Такі об’єми власного газу автома-
тично відкидають потребу у закупівлі російського блакитно-
го палива. 

Коли говорити про створення всеосяжної Зони віль-
ної торгівлі між Україною та Росією, варто зупинитися на 
взаємовигідній співпраці у сільськогосподарській сфері. За 
статистикою, у період перших семи місяців поточного року 
Україна експортувала на ринок ЄС сільськогосподарської 
продукції на суму 2,6 млрд. доларів, що на 16,3% більше, 
ніж за аналогічний період минулого року. Європа є одним 
із наймасштабніших та найплатоспроможніших ринків, за-
повнити та освоїти який намагаються чи не всі розвинені 
країни світу, в тому числі США, Японія, Китай, Індія, Бра-
зилія, Росія. Інноваційність виробництва у ЄС перевищує 
75%. Якщо враховувати той факт, що цього року Україна 
зібрала найбільший урожай зерна за всі роки своєї неза-
лежності – 58 млн. тонн, то вже у найближчому майбутньому 
наша держава має усі шанси стати справжньою житницею 
Європи.

Процес євроінтеграції України поступово добігає свого 
логічного кінця. Підписання Угоди про асоціацію завершує 
один етап нашого розвитку і розпочинає якісно інший. І той, 
інший, етап обіцяє бути прогресивним та вдалим для Украї-
ни, адже в Європі звикли дотримуватися власного слова. 
Тому шлях Президента України до чесності та поваги на-
завжди залишить свій слід в історії та відкриє нові орієнти-
ри, якими і надалі керуватимуться наші нащадки.

Мирослава ЮХИМЕЦЬ.

Європейські вигоди 
для України 

Стало традицією для районної газети спілкуватися 
з головою райдержадміністрації після перших ста днів 
перебування його на цій посаді. 5 жовтня саме такий 
термін збіг після призначення Миколи Феодосійовича 
Силенка. Він – наймолодший голова у Чернігівській об-
ласті. Та, попри це, вже відчувається його нестримний 
порив щось змінити на краще у районі, спонукати і ке-
рівництво, і громаду до конструктивних, плідних дій у 
напрямку отримання конкретних, не „паперових” ре-
зультатів. Як почувається йому у ролі керівника райо-
ну? – запитали ми у голови.

–  До цього я працював три роки заступником голови 
райдержадміністрації, потім – першим заступником. Тому і 
проблеми району, і плани для мене – не новина. Фактично, 
крім кабінету, для мене мало що змінилося.

–  Що Ви вбачаєте для себе пріоритетним завдан-
ням, що б хотілося змінити у першу чергу?

–  Насамперед зламати депресивний стан, який дещо 
відчувається у районі. І починати треба з того, щоб подолати 
байдужість, безпорадність і небажання вникати у проблема-
тику серед посадовців. Тільки тоді буде можливо відновити 
довіру людей і до влади, і до країни, а, значить, віру у май-
бутнє району, нашої глибинки. 

– Що Вам вже вдалося зробити у цьому напрямку за 
три місяці?

– Я почав із запровадження щоденного планування. Це 
для того, щоб запрацювала нарешті система влади у райо-
ні, щоб кожен посадовець знав, чим конкретно він сьогодні 
буде займатись, щоб зруйнувалась напрацьована практика 
формальних відписок. Як перед собою, так і перед підлег-
лими я ставлю завдання брати на себе відповідальність у 
межах своїх повноважень. А ще – розумно планувати напе-
ред, щоб ми усі громадою мали змогу рухатись вперед, хай 
і маленькими кроками.

– Для усіх нас не секрет, що Городнянщина – дота-
ційний, а тому депресивний район. Але нам все ж вда-
ється не „пасти задніх” серед інших. Маємо певний 
позитив. Зокрема, цьогоріч не було відчутних проблем 
зі своєчасністю оплати відпусток працівникам системи 
освіти, розрахунками по заробітній платі працівникам 
бюджетної сфери. За рахунок чого вдається вирішува-
ти бюджетні питання?

– На сьогодні ми закрили аванс за вересень, а у вівторок 
буде і повний розрахунок за місяць по зарплаті працівникам 
бюджетної сфери. За попередніми розрахунками, ресурсу 
вистачає і на своєчасне отримання авансу за жовтень. До-
кладатимемо зусиль, щоб така тенденція втрималась до кін-
ця року . Досягли цього ми за рахунок заходів оптимізації, у 
результаті яких економія бюджетних коштів склала близько 
500 тисяч гривень. Аналіз штатних одиниць на предмет їх 
ефективності буде проводитись і надалі. Крім того, доходну 
частину бюджету ми збільшуємо за рахунок детінізації та че-
рез інвестиційну складову. 

– У Вашій роботі важливою нотою прослідковується 
співпраця з міжнародними громадськими організація-
ми та фондами, котрі надають гранди на базповоротній 
основі для розвитку громад і соціальних проектів. Ак-
тивно залучається і потенціал народних депутатів, які 
стали частими гостями на Городнянщині...

– Так. Ще у 2011 році ми підписали договір з Програ-
мою розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду-2». Ми — один із шести районів, котрий потрапив 
до цієї Програми. П’ять сільських громад — Смичинська, 
Тупичівська, Конотопська, Дроздовицька і Хрипівська — 
увійшли до проекту. Дякуючи цьому, у Конотопі завершено 
реконструкцію вуличного освітлення, у Хрипівці практично 
завершено будівництво водогону.  Тупичів зайнявся уте-
пленням та заміною вікон у дитсадку, Смичин — заміною 
вікон у школі. У цьому напрямку будемо рухатись і далі. Адже 
це співпраця на дуже вигідних для нас умовах. На черзі у нас 
– ремонти ФАПів у Хрипівці і Макишині, реконструкція ву-
личного освітлення у Дроздовиці. Нам вкрай необхідно, щоб 
всі сільські ради включились у активний процес соціального 
розвитку села. 

Позитивним прикладом такої співпраці є і відкриття Цен-
тру надання адміністративних послуг при райдержадміні-
страції за сприяння фонду „Відродження”, зокрема, центру 
„Доброчин”. З їхньою ж допомогою торік було відновлене 
опалення підліткового клубу „Сучасник” у Тупичеві. Сьогодні 
ми міркуємо про те, як відремонтувати цей клуб, єдиний та-
кий у районі. Адже це якраз у дусі соціальних ініціатив Пре-
зидента України, Року дитячої творчості.

Великий внесок у соціальний розвиток громади вно-
сить допомога народного депутата Ігоря Рибакова. Хоча б і 
спільний проект  щодо грейдерування доріг та часткового їх 
ремонту. І для нас важливо, аби до цього долучалися й гро-
мади, й вулиці, й люди. Спільно зробити можна дуже багато. 
Тому пріоритетом своєї роботи я бачу активізацію діяльності 
і громад, і громадських рухів, і окремих людей, аби вирішу-
вати основні життєві питання в районі. Нині ми в області за-
ймаємо з соціально- економічних показників приблизно се-
реднє місце. Звісно, є надія і бажання покращити ситуацію.

– Сьогодні багато робиться у системі освіти. Прези-
дент ставить завдання стовідсоткового охоплення всіх 
навчальних закладів мережею Інтернет. Чи реально це 
у нашому районі?

– Звісно. Ми вже працюємо у цьому напрямку. Це пи-
тання часу і виділення коштів. Крім того, до нового року у 
кожній школі району обов’язково буде облаштовано вну-
трішній туалет. А ще район отримав новий шкільний авто-
бус, і тепер наші школярі стовідсотково охоплені підвозом. 
Поступово проводиться укомплектування шкіл мультиме-

дійними комплексами, сучасними комп’ютерами. Турбота 
про молодь завжди повинна бути одним із пріоритетних 
напрямків роботи органів влади. Тому ми будуємо і від-
новлюємо спортивні майданчики, маємо 10 футбольних 
команд. Всерйоз взялися за облаштування стадіону у Го-
родні – відновили запасні поля, замовили лави, придбали 
газонокосилки. Є тут і два тенісні корти, на яких у теплу пору 
був справжній наплив народу.  Сподіваємось також відкри-
ти лижну секцію і створити футбольну команду, яка б брала 
участь у змаганнях обласного рівня. Наше завдання – при-
брати  дітей з вулиці, запропонувати їм реальну альтерна-
тиву. Необхідно також найближчим часом відновити робо-
ту молодіжної дискотеки у районному будинку культури. 
          — Пане голово, більшість городнянців ще живуть 
спогадами про роботу заводу «Агат», який гримів на 
весь неозорий Союз. Чи бачите Ви реальну перспекти-
ву відродження промислового виробництва у місті?

– Я думаю, що відродження виробництва у великих об-
сягах є малоймовірним. Причина – віддаленість Городні від 
великих промислових міст, недостатньо розвинута інфра-
структура. Навряд чи потужний інвестор звабиться такими 
умовами. Наш пріоритет – сільськогосподарське виробни-
цтво. На нього треба робити ставку.  На жаль, у районі впро-
довж багатьох років не було продуманої довгострокової по-
літики у сільськогосподарській сфері. Тому сьогодні у районі 
діють 42 (!) сільгосппідприємства. А чому б не 8, 5, нарешті 
3 – таких, як „Віра”?  Наше головне завдання – виважена ро-
бота по залученню інвесторів. Зараз ведуться переговори 
щодо приходу потужного інвестора  на землі північної ча-
стини району. Маємо сподівання, що вже весною він почне 
діяльність.    

— Ваш кабінет та голови районної ради навпро-
ти, через приймальню. Чи й так само робота обох 
владних структур рухається в одному напрямку? 
          — Так, ми всі питання обговорюємо колегіально, дуже 
часто проводимо консультації з багатьох проблем. Депу-
татський корпус задає вектор роботи. Наша функція більше 
виконавча. Співпраця, взаєморозуміння тут конче необхідні. 
І вони є.

– Городнянці знають, що міський голова А.І.Богдан 
Вам доводиться рідним дядьком. Допомагає така ро-
динна спорідненість у Вашій роботі, чи – навпаки – за-
важає?

– Допомагає багато у чому. Андрій Іванович – людина 
високого професіоналізму і з великим досвідом роботи у 
органах місцевого самоврядування. Але інколи ми обоє за-
ймаємо принципові позиції. Він – патріот Городні, міста. А 
я, коли бачу, що у райцентрі все більш-менш упорядкова-
но, хочу більше зробити для села. Тому інколи виникають 
розбіжності у поглядах на першочерговість того чи іншого 
завдання. Так чи інакше, завжди знаходиться компроміс, а 
досвід Андрія Іванович повсякчас виручає. Працювати з ним 
як з професіоналом дуже легко.  Я також вдячний багатьом 
іншим людям – керівникам підприємств, депутатам, яким 
справді небайдужа доля району і вони завжди готові під-
тримати мене як керівника, навіть коли руки опускаються.  І 
взагалі я хочу сказати велике спасибі начальнику Головного 
управління економіки облдержадміністрації Л.П.Подоляку, 
під керівництвом якого я працював провідним спеціалістом, 
а потім начальником відділу з питань державних закупівель. 
Він надав мені гарну школу професійного гарту, навчив пра-
цювати, сформував мене  як фахівця.

– Як тільки-но Вас призначили на посаду, ходили 
чутки, що у районі Ви затримаєтесь не надовго – так би 
мовити, готуєте собі підґрунтя для подальшого кар’єр-
ного росту. Що можете сказати з приводу цього?

– На такій посаді авторитет для кар’єри важко заробити 
(сміється). Результати роботи тут дуже повільні, а об’єми – 
величезні. Наприклад, договір про співпрацю з ПрООН ми 
уклали у 2011 році, а тільки у нинішньому отримали резуль-
тати – і водогін у Хрипівці, і освітлення у Конотопі, й інші. Так 
що таку посаду як трамплін навряд чи доцільно використо-
вувати. Я не ставлю собі за мету комусь сподобатись. Знаю, 
що будуть як прихильники, так і ті, хто у чомусь не схвалюва-
тиме мої дії. Але я – оптиміст по натурі. До того ж ще у тако-
му віці, коли хочеться зробити багато для району і для лю-
дей. Думаю, що спільними зусиллями нам багато вдасться.

Розмовляла С.ЧУГАЙ.  

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

тало традицією для районної газети спілкуватися 

За кермом молодість У  Дібрівному буде 
нова церква

Сьогодні суспільство все частіше схиляється до того, 
що без відродження раніше втрачених духовних цінно-
стей неможливо збудувати стабільну державу. У цьому 
велику роль відіграє церква.

Значний внесок у відродження духовності регіонів 
належить народному депутату України Ігорю Рибакову. 
Він допомагає у реставрації церков, підтримує релігійні 
громади. Ним збудована і діє церква у Бутівці Сосниць-
кого району, куди приходять помолитися жителі шести 
навколишніх сіл. У середині грудня відбудеться освячен-
ня вже збудованих ним храмів у селі Тихоновичі Щорсь-
кого району та Білошицькій Слободі Корюківського. 

13 жовтня пройде чин освячення місця під будів-
ництво церкви Різдва Пресвятої Богородиці і у селі 
Дібрівне. 

«Я вважаю своїм обов’язком, в першу чергу як хри-
стиянина, повернути людям і зберегти традиції право-
слав’я, релігійні пам’ятники, а також будувати нові хра-
ми, — сказав Ігор Рибаков. — Моє рішення покликане 
бажанням дати можливість кожному прийти до храму 
помолитися, сповідатися, причаститися, і, що дуже важ-
ливо — знайти душевний спокій». 

Початок чину освячення храму у селі Дібрівне 
розпочнеться о 15 годині. Запрошуються усі бажа-
ючі.

ДЕПУТАТ В ОКРУЗІ
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УВАГА! РОЗШУК!
Городнянським райвідділом міліції 

від 12 грудня 2012 року розшукується гр. 
Непопенко Юрій Вікторович, 18.11.1982 
року народження, уродженець м. Город-
ня Чернігівської області, який являється 
боржником по сплаті аліментів на утри-
мання дітей. Хто володіє інформацією 
про місце знаходження розшукуваного 
або такою, що може сприяти в його роз-
шуку, просимо повідомити по телефону 
«102» Городнянського РВ УМВС.

Є. КОЛПАЧЕНКО.
Начальник райвідділу.

СЛУЖБА 101

Вогонь не жартує
6 жовтня 2013 року о 18 годині 22 хвилині до чергової 

частини надійшло повідомлення про пожежу в господарстві 
гр. Васильєвої, яка проживає у с. Хотівля.

Вогнем було знищено льох, господарчу будівлю, части-
ну покрівлі житлового будинку, пошкоджено стіни. Причи-
ною пожежі послужило коротке замкнення електромережі.

* * *
Шановні жителі району! Кожен рік пожежі завдають лю-

дям значні, а іноді непоправні втрати. Особливої гостроти 
набуває ситуація в опалювальний період. Занепокоєння 
викликають пожежі у житловому секторі, адже саме в цей 
час  спостерігається інтенсивне використання населенням 
газових приладів, приладів опалення та електрообігрівачів. 
Рятуючись від холоду, чимало мешканців не звертають ува-
гу на дотримання правил пожежної безпеки. А це рано чи 
пізно призводить до пожежі і трагічних наслідків.

Городнянський РВ УДСНС України в Чернігівській об-
ласті звертається до мешканців району з проханням до-
тримуватись правил пожежної безпеки! Проявляйте обе-
режність у поводженні з вогнем та при курінні. Перевіряйте 
стан приладів опалення, щоб вчасно виявляти тріщини чи 
видаляти наліт сажі. Ні в якому разі не перегрівайте піч, не 
залишайте вогонь без нагляду та не перекривайте повністю 
засувки димарів. Користуйтеся тільки справними електро-
приладами, не залишайте їх без нагляду. Будьте уважними 
та обережними, адже від цього залежить безпека вашого 
життя та життя близьких та рідних вам людей!

О. ДОВБИШ.
Провідний інспектор Городнянського РВ УДСНС Украї-

ни у Чернігівській області.

Підходить до завершення повномасштабна і безпреце-
дентна в Україні акція з грейдування ґрунтових доріг, яку зіні-
ціював і повністю профінансував народний депутат України 
Ігор Рибаков. 

Акція «Грейдування» розпочалася 9 липня на централь-
ній площі м. Городні і тривала практично три місяці. За цей 
час спеціальна техніка пройшла понад тисячу кілометрів 
по території усіх сільрад семи районів, якими опікується 
Ігор Ри баков. Особливо складні ділянки з ямами підсипали 
піском.  На деякий час роботи припинялися, але тільки тоді, 
коли втручалася матінка-природа.  

Рішення про грейдування було  прийняте Ігорем Риба-
ковим на прохання жителів сіл, яке вони озвучили минулого 
року під час підписання соціальних угод. 

«Що таке сільські дороги, я відчув на собі, оскільки їз-
див по них особисто, — сказав народний депутат. — Це не 
дороги, а напрямки шляху. Про грейдування просили май-
же усі сільради. Добре усвідомлюючи, що їм самим з цією 
проблемою не впоратися, зважаючи на велику затратність, 
я прийняв рішення профінансувати роботи. Ми уклали уго-
ди з місцевими дорожніми службами і вже наступного після 
старту акції дня в районах розпочалися роботи. Якщо я взяв 
на себе зобов’язання допомагати — обов’язково виконаю. 
Це моя життєва позиція».

Сільські вулиці мають переважно ґрунтове покриття. На 
асфальтоване у місцевих бюджетах коштів немає. Тому най-
кращим виходом із ситуації є грейдування, коли за допом-
огою спеціальної техніки можна вирівняти дороги та заси-
пати ями. Та й не всі сільради мають можливість винайняти 
техніку для проведення цих робіт. 

Дорожники та жителі сіл кажуть, що такої масштабної ак-
ції не проводив жоден народний обранець, як і ніхто раніше 
не звертав увагу на благоустрій сіл. На деяких ділянках до-
роги не тільки прогрейдували, а й розширили. 

«Дороги у селі можна назвати артерією життя, — наго-
лосив Ігор Рибаков. — По них везуть дітей до школи, по них 
їздить техніка, що закуповує молоко у населення, сільсько-

господарський транспорт. Погані дороги, як локомотив, тяг-
нуть за собою цілу низку проблем. І  не можна допустити, 
аби через них життя на селі зупинилося». 

Незабаром розпочнеться чергова соціальна акція Ігоря 
Рибакова по забезпеченню медичних закладів наборами 
медикаментів, необхідних для надання першої медичної до-

помоги. «У селах проживають в основному люди похилого 
віку, які постійно потребують медичної допомоги. У ФАПах 
не завжди є потрібні ліки, особливо дорогі. За ними необ-
хідно їхати до райцентру. У міні-аптеках, які я передам ме-
дичним установам, є різні препарати: для лікування серце-
во-судинної системи, органів травлення, спазмальгетики, 
імуностимулятори, ліки для дітей та інші. Я щиро бажаю усім 
здоров’я, але, на жаль, реалії життя такі, що без цих та інших 
препаратів важко обійтися», — прокоментував Ігор Рибаков.  

Набори медикаментів отримають не тільки ФАПи, а й 
інші медичні установи району. Ця акція є одним із пунктів ви-
конання передвиборчої програми народного депутата. 

Ірина ХАРЧЕНКО.

СЛУЖБА 102 ПОВІДОМЛЯЄ
З 30 вересня по 6 жовтня працівниками райвідділу мілі-

ції до адміністративної відповідальності  було притягнуто  10 
осіб. З них: за розпивання пива, алкогольних напоїв у гро-
мадських місцях – 8; за виготовлення, зберігання самогону 
та апаратів для його вироблення – 1; за придбання само-
гону та інших міцних спиртних напоїв домашнього виготов-
лення – 1.

Співробітниками ДАІ за управління автотранспортом 
у стані алкогольного сп`яніння затримано 3 водії, на яких 
складено адмінпротоколи. Також 11 адмінпротоколів було 
складено за порушення правил безпеки дорожнього руху.

30 вересня  дванадцятирічний мешканець села Альо-
шинське вкрав 7 снопів льону з поля ФГ «Льонканат».

2 жовтня до райвідділу міліції звернувся  мешканець 
м.Городні  Л. із заявою про те, що в період  з 1 вересня по 
2 жовтня на кладовищі Піски  було викрадено елементи 
огорожі (металеві ланцюги) з могил його дружини та сина. 
Співробітниками слідчого відділу та сектору карного роз-
шуку було встановлено, що до даного правопорушення 
причетний мешканець с.Хрипівка П. У ході слідства було 
встановлено: дана особа скоїла також наругу ще  над двома 
могилами на цьому ж кладовищі, та однією – на єврейсько-
му. За заявою громадянина Л. розпочато кримінальне про-
вадження  за статтею 185 Кримінального кодексу України.

СПРАВИ ДЕПУТАТСЬКІ

Ігор Рибаков: «Не можу допустити, 
щоб життя на селі зупинилося»

Напередодні  Дня вчителя  у  районному будинку  куль-
тури  зібралась  велика освітянська родина — представники 
всіх шкіл Городнянщини. Сьогодні у районі працює 644  пе-
дагоги, причому 538 з  них — жінки. 

У кожного з нас пов`язані з цим святом  теплі спогади, 
кожен  має в душі найтепліші побажання  своєму вчителю. 
Городнянщина  пишається своїми відомими педагогами. 
Це Заслужений вчитель України, вчитель початкових класів 
загальноосвітньої школи №2 Л.С. Теренецька; Заслужений 
вчитель фізики Конотопської школи  І.П. Силенко; Заслуже-
ний тренер України, директор спеціальної дитячо-юнацької 
спортивної школи, тренер команди дівчат з футболу  М.І. 
Семеняко; володар Соросівського гранту,  вчитель біології 
районної гімназії А.М. Хомазюк; лауреати обласної Премії 
імені Софії Русової — вихователь спеціальної загальноо-
світньої   школи-інтернату О.П. Кучерявенко та вчитель мови 
та літератури районної гімназії Т.В.Шульгіна;  Заслужений 
вчитель України, директор загальноосвітньої   спеціальної 

школи-інтернату Л.І.Хамайко; Заслужений вчитель України, 
лауреат Міжнародного Академічного рейтингу популярності 
«Золота фортуна»,  лауреат Всеукраїнської громадської ак-
ції «Флагмани освіти і науки України», заступник директора 

з навчально-виховної роботи районної гімназії Г.В.Зацарин-
на  та багато-багато інших. Всі вони  звитяжно зводять нову 
школу  ХХІ-го століття.

Освітян району щиро привітали та вручили грамоти го-
лова районної ради Г.Г.Примак, заступник голови райдер-
жадміністрації Ю.М.Гриценко, заступник начальника від-
ділу культури і туризму Н.М.Могилевець, начальник  відділу 
освіти району Ю.В.Денисенко, голова  районної профспілки 
працівників освіти і науки Г.М.Мироненко. Від імені  народ-
ного депутата Ігоря Рибакова – його повноважний пред-
ставник Т.О. Чепурна. Не залишив освітян, як і завжди, без 
своєї уваги  депутат обласної ради В.І.Романчук. Володимир 
Іванович  спонсорував грамоти районного відділу освіти та 
премії для ряду вчителів Городнянщини. 

У залі були також присутні вчителі старшого поколін-
ня, які знаходяться на заслуженому відпочинку. Їх вдячно 
привітало квітами та піснями юне покоління. 

Розповів про Городнянське педагогічне училище, яке 
він  закінчував, вете-
ран педагогічної праці 
А.П.Денисенко. Нещо-
давня ювілейна зустріч 
випускників училища ще 
раз нагадала, яких чудо-
вих педагогів дало воно 
країні. 

 Не тільки світ  знань 
створюють  наші тала-
новиті педагоги, а й світ 
краси та поезії.  Вірші   
Л.М. Мусоріної,  С.Ф.Са-
хона, Ф.Б.Вахутинської, 
подружжя Хмеленків вже 
давно відомі за межами 
Городнянщини. А у фойє 
будинку культури зустрі-
чали   всіх робити, ство-
рені руками педагогів 
району. Це і вишиванки, 
і картини, і навіть конди-
терські вироби  та інші 
рукотворні дива. 

Все, здається,  мо-
жуть наші вчителі. Не 
можуть тільки ані на мить 
залишити  повсякчасну 
думку про школу, своїх 
учнів та їх майбутнє. 

А.НЕМИРОВА.
На знімку:  Ніна Адольфівна ДЕМИДЕНКО та  Ірина 

Анатоліївна СЕМЕНОВА – мама і донька, вчительки ма-
тематики районної гімназії.  

Хто чекав, той 
дочекався

17 вересня Верховна Рада змінила своє рішення щодо 
заміни радянських прав на українські міжнародного зразка. 
Ухвалила відповідний законопроект № 2633-1 «Про внесен-
ня змін до Закону України» Про Єдиний державний демо-
графічний реєстр і документи, що підтверджують громадян-
ство України, посвідчують особу або її спеціальний статус».  

Попередній закон, прийнятий у грудні 2012 року, вима-
гав заміну посвідчень до 1 січня 2014 року. Водійські посвід-
чення старого зразка мають близько 1 млн. автолюбителів в 
Україні. Це небагато –  10-15% від всіх, хто має права. Бага-
то немолодих автомобілістів із правами, виданими ще при 
Союзі, поспішили їх міняти на нові пластикові. Коштувало це 
щонайменше 210 гривень. А якщо водій мав права тридця-
тирічної давності і більше, та не мав картки водія, то за нове 
посвідчення разом із меддовідкою та вартістю складання 
іспитів  доводилось платити близько 600 гривень.

Відмінивши своє попереднє рішення, влада знову  по-
карала найбільш незахищені верстви населення – від-
повідальних автовласників та пенсіонерів. Це люди старого 
гарту, вони звикли все робити вчасно. Вчасно платять за 
квартиру, у терміни погашають кредити, якщо такі мають. 
Але, виявляється, у нашій країні не слід поспішати робити 
те, що вас просять.

Отож, якщо ви ще не поміняли свої права старого зраз-
ка, можете спокійно їздити собі дорогами України. Ну, а 
якщо зберетесь їхати машиною за кордон, – їх доведеться 
міняти на пластикові міжнародного зразка.

Підготувала С.ЧУГАЙ.

Талант бути вчителем
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ВАШЕ ЗДОРОВ‘Я

Наближається 
епідемічний 
сезон грипу

В Україні нинішній епідемічний 
сезон грипу та ГРВІ-інфекцій харак-
теризувався помірною інтенсивністю 
без перевищення епідемічних по-
рогів. Етіологія захворювань носила 
змішаний характер, відмічалась  од-
ночасна циркуляція вірусів грипу А, В 
та парагрипу, але домінуючим віру-
сом залишався вірус грипу А.

У Чернігівській  області з жовтня 
2012 року по травень 2013 року було 
зареєстровано 164024 хворих на 
грип та ГРВІ. За час спостереження 
госпіталізовано 5914 осіб, з них 4248 
— діти до 17 років. Мав місце один 
летальний випадок від грипу.

По Городнянському району за 
2012 рік на грип та ГРВІ захворіло 
5673 особи, із них — 4047 дітей. За 8 
місяців 2013 року у районі зареєстро-
вано 4289 випадків захворювань на 
грип та ГРВІ (діти складають 69,4%). 
Захворювання на ГРВІ реєструвалися 
протягом усіх 8-ми місяців по кілька 
сотень за місяць, грипу  зареєстро-
вано 155 випадків, він реєструвався 
пртягом березня-травня. Переви-
щення епідпорогу у 2012-2013 р.р. не 
реєструвалося, летальних випадків 
від ускладнень захворювань на грип 
не було.

За даними Центру грипу та го-
стрих респіраторних вірусних ін-
фекцій ДЗ «ЦСЕС МОЗ України», в 
епідемічному сезоні 2013-2014 рр. в 
Україні прогнозується сумісна цирку-
ляція трьох вірусів грипу.

У передепідемічному та епідеміч-
ному періодах сезону грипу  та ГРВІ 
2012-2013 р.р. діяла телефонна «Га-
ряча лінія» за номером 0-462-676327. 
Цей номер не змінився, тому у сезоні 
2013-2014 р.р. по ньому можна отри-
мати інформацію стосовно епідситу-
ації, циркуляції вірусів та профілакти-
ки грипу та ГРВІ. Ситуацію у нашому 
районі можна дізнатися по номеру 
2-18-59.

А. ЮХИМЕНКО.
Завідувач сектору організації 

держсанепіднагляду ЧМУ ГУ ДСЕСУ у 
Чернігівській області.

Пенсіонерка Галина Василівна із села Лемеші 
Козелецького району має невеличке господарство 
і живе звичайним життям українського селянина. 
Районне начальство не цікавиться їхніми 
негараздами, а народні депутати зроду не 
приїжджали в таку глибинку. Тим більшим було 
здивування жінки, коли Арсеній Яценюк прийняв 
її запрошення завітати на розмову до простої 
сільської хати, послухати, чим живе вона та її 
односельці, бо, як каже Галина Василівна, «з Києва 
нас не чути».

Напередодні приїзду Яценюка — голови опозиційної 
фракції, який керує нею за прямої рекомендації Юлії Тимо-
шенко, що заявила про повну довіру до нього, Галина Ва-
силівна покликала до розмови стільки односельців, скільки 
в неї стільців та табуреток у хаті. 

Близько двадцяти людей розсілися у найбільшій кімнаті 
в коло, щоб на рівних розмовляти із політиком, а господарка 
із подругою вийшла на дорогу виглядати гостя.

Арсеній Яценюк приїхав не в кортежі на іномарках із то-
нованим склом, як звикли лемешівці уявляти політиків, а на 
звичайному мікроавтобусі, з якого виходить у джинсах та 
светрі у компанії із декількома своїми помічниками. 

— До нас депутати ще ніколи не приїжджали, ми їх тільки 
по телевізору  бачили, — каже Яценюку селянка, показуючи 
своє господарство: город, двох свиней та корову Зорьку.

У селі Галини Василівни двісті хат, вона живе разом із 
родиною доньки, допомагає  виховувати чотирирічну онуку 
Машу. Її зять Анатолій демонструє Яценюку свої трошки ір-
жаві «Жигулі» — виявляється, такої ж моделі, як були у бать-
ка політика.

— Роботи в нас майже нема, — розповідає  Анатолій, — 
щоб якось утримувати сім’ю, працюю охоронцем  у Києві за 
2500 гривень на місяць. На дорогу з них витрачаю 700 гри-
вень. Майже нічого не залишається.

За розмовою в хаті лемешівці хвалять його дружину 
Юлю та тещу за те, що гарно ведуть господарство, грамотно 
зводять родинний бюджет: «На столі завжди є що поїсти, так 
не у всіх буває». 

—   У минулому році була дотація на молодняк великої 

рогатої худоби, - вступає до розмови ле-
мешівка Ніна Олександрівна. Виплатили 
за два  квартали. І далі хрест поставили.
       — Скільки платили? — питається Арсеній.

—250 гривень давали на кожне теля. 
А за законом мають платити по тисячі. 
Спеціально пообдурювали людей, щоб 
ми позаводили молодняк,  дали цю до-
тацію, а тоді бац! — взяли і перекрили.
    Арсеній Яценюк каже, що одразу по 
приїзді до Києва зробить запит з приводу 
дотаційних програм, і тільки-но хоче про-
довжити тему, а з ним вже діляться іншими 
проблемами. І правильно роблять,  така на-
года трапляється вкрай рідко — сказати про 
наболіле віч-на-віч одному з найвідоміших 
політиків України.  

— Це ж треба придумати, щоб у 60 років 
відправляти жінок на пенсію! — каже Надія 
Василівна,  що сидить на дивані поруч із 
Арсенієм Яценюком. — Мені нема ще 50-ти 
років, а в мене вже руки старої баби. Бачи-
те? — протягує вона політику втомлені ро-
ботою руки.

— Ви гарно виглядаєте, — намагається втішити її Ар-
сеній.

— Це село, ми до 60-ти не доживаємо, — з прикрістю, 
мало не плачучи, каже вона.

Особливістю зустрічі є те, що це не мітинг і не телеба-
чення, де можна говорити красивими гаслами. Розмова 
в такому тісному товаристві вимагає відвертості. Арсеній 
Яценюк щиро зізнається, що в нього нема чарівної палички, 
яка за один день змінить країну.

— Але я розумію, як країну змінити в десятиріччя. За 10 
років це може бути інша країна. Це виходило в поляків, гру-
зинів. Це повинно вийти в нас, — каже він.

Коли селяни проводжають політика після двогодинної 
розмови, то ще довго залишаються на чаюванні у Галини 
Василівни, щоб обговорити не стільки питання, які підніма-
лись, а просто поділитися враженнями від особистого знай-
омства з опозиційним лідером.

— Дуже-дуже 
проста і відверта людина. І може спілкуватись з такими про-
стими людьми, як у селі. Він розуміє нас і його дуже просто 
зрозуміти, — кажуть лемешівці, і згадують,  що Яценюк із 
родиною теж їх сьогодні згадає, бо випроводжали його з го-
стинцями – грибами, сметаною, цибулею, медом.

— Він дуже грамотний, — мовить Надія Василівна. — 
Дай, Бог, щоб він помагав всім, якщо можна, як він каже ще 
щось зробить із нашою Україною

На відміну від інших політиків, котрі згадують про на-
род лише напередодні виборів, Арсеній Яценюк, як вияви-
лось,завжди приймає запрошення людей, котрі, до речі, не 
кожного політика запросять за свій стіл. Під час останньої 
перерви між сесіями Верховної Ради Яценюк встиг побува-
ти, крім Лемешів, в селах Глевасі, Рубежівці, Гребінках та у 
невеликому місті Боярка на Київщині.

Василь БЛИЗНЮК.

Пенсіонерка Галина Василівна із села Лемеші рогатої худоби - вступає до розмови ле-

 Селяни з Лемешів запросили Арсенія 
Яценюка в гості. А той взяв та й приїхав

4 жовтня, з нагоди Дня музики, який відзначався 1 жо-
втня, та напередодні Дня вчителя, у Городнянську школу 
мистецтв з концертом завітав джазовий ансамбль вихо-
ванців Чернігівського музичного училища ім. Ревуцького 
„Диксиленд” під керівництвом викладача цього ж училища 
Романа Олещенка.

У складі ансамблю – двоє колишніх учнів школи мистецтв, вихован-
ці педагога Анатолія Федоровича Герасименка – Олена Пилипенко та 
Дмитро Савоста. Якою теплою і зворушливою видалась зустріч зі своїми 
вчителями у стінах рідної школи!

Дмитро і Олена  перед концертом, доки інші учасники ансамблю го-
тувались вийти на сцену, охоче розповідали про своє студентське життя. 
Втім, Олена не тільки студентка – вже з другого курсу дівчина почала 
працювати у духовому оркестрі обласного філармонійного центру фе-
стивалів та концертних програм. А у нинішньому році їй запропонували 
роботу  у Чернігівському  військово-музичному центрі сухопутних військ 
Збройних Сил України. З оркестром філармонії доводилось часто їздити 
з концертами по Чернігівській області, були одного разу у Моршині. А 
з військово-музичним центром вже побували у Новограді-Волинсько-

му, Харкові і навіть Італії, де з 27 травня по 5 червня проводився фести-
валь-конкурс духових оркестрів з різних країн. 

— Ми отримали перше місце у загальному заліку і ще багато нагород 
у різних номінаціях! – захоплено розповідає Олена. На запитання, чи не 
важко суміщати навчання і роботу, з усмішкою відповідає: -- Вчитися не 
важко. Бо на роботі йдуть назустріч – дозволяють працювати за індиві-

дуальним графіком. Але напередодні концертів  
репетиції щодня, тоді графік ущільнюється. Та 
нема нічого неможливого. Зате цікаво!

Викладач Анатолій Федорович з особливим 
теплом відгукується про своїх  учнів:

— Олена і Дмитро – талановиті  молоді люди. 
Діма грає на тромбоні, а Олена – на кларнеті. 
Пам’ятаю, як колись відмовляв її від цього інстру-
мента, пропонуючи навчатись на іншому – мов-
ляв, кларнет дуже складний, тобі буде важко. Але 
вона стояла на своєму. І таки опанувала кларнет, 
ставши у музиці з ним єдиним цілим.

 У свою чергу колишні учні з глибокою шаною 
говорять про своїх педагогів, і особливого – про 
Анатолія Федоровича.

— Якби не їхня наполегливість, тактовність і 
високий професіоналізм, ми навряд чи вступили б 
до музичного закладу. Саме у Городнянській школі 
мистецтв нам та іншим учням дали чудову базу, з 
якою і далі легко учитися. 

На другому курсі Чернігівського музичного 
училища зараз навчається ще один талановитий 
учень Анатолія Федоровича Герасименка – Єв-
геній Брезгун. Він, як і старші товариші, теж не-
одноразово був призером різних конкурсів та фе-
стивалів під час навчання у школі. А нині, ставши 
студентом, грає одразу у трьох чернігівських ор-
кестрах.

— Мабуть, і від четвертого не відмовився б, -- 
сміється вчитель. – Та тільки хто йому дозволить 
так перевантажуватись! Талановитий хлопчик. 
Навчаючись у школі, він освоював програму кон-
серваторії. Взагалі мені дуже таланить на здібних 
дітей.

Зараз сім колишніх учнів Анатолія Федоровича 
навчаються у вищих та середніх музичних закладах. А скільки їх  закінчи-
ло – не перелічити. До речі, Олена Пилипенко теж планує продовжити 
навчання у консерваторії, а її мрія – грати у професіональному духовому 
чи симфонічному оркестрі.

Ця мрія має всі шанси стати реальністю. Адже коли з концертною 
програмою вийшов на сцену ансамбль „Диксиленд”, зал то притихав у 
захопленні, то зривався гучними оплесками – даниною таланту, який 
розкрився на благодатному грунті, виплеканий турботливими руками 
наставників.

С.ЧУГАЙ.
На знімку: А.Ф.ГЕРАСИМЕНКО зі своїми учнями Оленою ПИЛИ-

ПЕНКО та Дмитром САВОСТОЮ.

ЮНІ ТАЛАНТИ

4 жовтня, з нагоди Дня музики, який відзначався 1 жо-
і Д Г

му, Харкові і навіть Італії, де з 27 травня по 5 червня проводився фести-
а о рс о ор ес рі з різ раї

До рідних вчителів – з концертом

На знімку: під час зустрічі у Лемешах.
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ХУТОРЕЦЬ

Є такий хутір у лісах між Будищем, Олександрівкою, 
Вербівкою, Володимирівкою і Дроздовицею. Він справді 
загубився на території, що між цим селами. І, зізнатися, 
б, ми заблукали, шукаючи його. Там, де років зо тридцять 
тому були поля, тепер ростуть  ліси. І дорога, що веде 

до хутора від Дроздовиці, видається геть затиснутою 
деревами з боків і навіть зверху, бо крони їх змикаються. 
Зрештою, кілометрів за шість від Дроздовиці повернули 
вліво, і ще через один-два кілометри побачили кілька хат, до 
яких  підступився ліс. Дорожного знаку, який би зорієнтував 
людину — жодного. Невже ото ніхто не хоче  закопати 
стовпчик з назвою хутора? Дрібниця, звичайно, але ж...

У першій хаті праворуч — життя вже скінчилось. 
Вона — пуста. Занедбаний двір. А в другій нам повезло 
— напросилися поговорити з Ганною Олександрівною 
Пильник. Якраз до неї приїхала дочка Надія з Могильова. Її 
зовні розкішний позашляховик стояв у дворі.

Ганна Олександівна живе тут з 1931 року. Чоловік 
помер 15 років тому. Дві дочки живуть у Городні, а Надія 
— у Білорусі. Вони всі гуртом допомагають матері. Раз на 
тиждень хтось буває, хоч у кожної свої клопоти.  Привозять 
хліб, молоко, інші продукти. Порають город, дають лад 
всьому у хаті. Надія, звісно, приїздить рідше. 

— Двічі на рік, — уточнює вона. 
Як закинула її доля в Білорусь? Дуже просто. Після 

школи закінчила в Чернігові профтехучилище. Там зустріла 
свого судженого — білоруського хлопця, який по програмі 

Є такий хутір у лісах між Будищем Олександрівкою

Добрий день у День Доброму
технікуму проходив практику. Одружилися і поїхали в 
Могильов. І там вже 36 років.

Ганна Олександрівна не сумує. Може, робить вигляд, що 
це так? Але ж настрій її бадьорий. Запрошує в хату:

— Може, хто з вас у телевізорі розбирається? — питає 
вона. — Тарілку поставили на хату, а я кнопки 
на пульті ще не вмію включати.

Справді, бабуся не ту  кнопку натиснула, і 
наш шофер швидко настроїв телеприймач. У 
Ганни Олександрівни аж повеселіло на душі.

Цікавимось у її Надії, як живеться у 
Могильові?

— Я б не сказала, що погано, — відповідає. 
— Але й у вас на Україні непогано. Я буваю у 
Городні у сестер і бачу, як люди живуть. Газ, 
вода у будинки підведені. Автомобілів мало в 
якій сім ‘ї нема. Ну, з роботою гірше. Але ж 

люди живуть. Жаль, мама не хоче 
їхати до нас жити. От і вся біда.

І цю біду можна зрозуміти. Старість 
— це не просто пора людського життя. 
Це й особливий стан душі. І людині важко 
зрозуміти навіть  себе, не те, щоб прийняти 
рішуче рішення. До того ж, підводить 
здоров‘я.

Хату, яка пахне сушеними грибами, ми 
полишаємо. І йдемо до одинокої 88-літньої 
жінки Ганни Дмитрівни Бутовець. Чоловік 
її помер теж вже давно. У Тюмені живе її 
племінник, другий — у Чернігові.  Ганна 
Дмитрівна — сестра автора роману «Ее 
величество лейб-гвардия тайги» Василя 
Бутовця, який родом з цього хутора, вищу 
освіту здобув у Ленінграді і працював в 
одному з ліспромгоспів Іркутської області. 
Його вже нема на цьому світі.

Ганна Дмитрівна погано бачить.  Але 
охоче розмовляє з нами. Згадуючи про 
свої молоді роки, вона повідала нам цікаву 
історію назви села. Раніше  цей хутір мав 

назву Вигода. Вигідно сюди було переселятись і жити.
 — Було ще кілька хат, коли вирішив переїхати сюди мій 

батько, — пояснила вона. — Переїхав сюди і з Дроздовиці 
чоловік на прізвище Деньдобрий. От батько мій і каже: 
давайте, назвемо так і наш хутір — День Добрий. Гарна 
назва. Вона й прижилася.

Ганна Дмитрівна з чоловіком працювала в колгоспі. У 
День Доброму була його бригада. Утримували овець. Тепер 
тут господарства нема.

— У роки війни жилося нам худо, — продовжує вона 
згадувати. — Німці забирали продукти, примушували 
носити молоко у Володимирівку, нагайками били людей. А 
мадьяри мало не спалили двори, бо часто партизан наші 
люди приймали, а мадьяри їх страх як боялися.

Родичів у Г.Д. Бутовець нема, окрім сестри Ольги, що 
теж живе у цьому хуторі. Її племінник з Гомеля приїжджає і 
допомагає. Але от заковика: пункт спрощеного пропуску, що 
за с. Ільмівкою, через кордон став пропускати віднедавна 
не частіше, як через 9 днів. Хто так розпорядився і чому,— 
люди не знають. На таку ситуацію скаржилася нам і дочка 
Г.О. Пильник Надія.

Запитую Ганну Дмитрівну: а як же з дровами? Хто вам 
заготовляє їх, рубає? Виявляється, є добрі люди. Один 
з чернігівських робітників, який працює в Добрянському 
лісництві, щороку завозить їй дрова, порізані на колодки. А 
порубати Ганна Дмитрівна наймає людей з Володимирівки. 
Жінкою опікується соціальний працівник Ганна Пильник. 
Вона двічі на тиждень буває тут. «Що попрошу її — все 
зробить».  І воду, і хліб носить. А з Хотівлі підприємець 
возить товари. Жінка ще самотужки садить трохи картоплі, 
буряків.

Сестра Ольга Дмитрівна живе неподалік — з іншого боку 
вулиці. Її чоловік Федір Самойлович Кульченко — учасник 
бойових дій у Великій Вітчизняній війні. Ми побували і в цій 
сім‘ї. Федір Самойлович з виду ще міцної статури, 1925 
року народження. У війну був артилеристом-розвідником. 
Визначав координати для удару нашої артилерії по ворожих 
позиціях. Пам‘ять пробудила ряд епізодів, коли довелось  
викликати вогонь на себе.

Сім‘я Кульгейків утримує дві кози і курей. Решта — як 
у всіх хуторян: здоров‘я слабке, спрацьоване і згорьоване 
роками та труднощами сільського побуту. Хіба вірили колись 
вони в те, що так житимуть на старості? Єльцина і Горбачова 
називають, м‘яко кажучи, зрадниками, які розвалили Союз.
Називають при цьому й окремих українських діячів. «Але що 
тепер поробиш з ними? — зітхає Федір Самойлович. — Нам  
би хоч одну яму засипали біля хутора. Дощі випадають — 
до хутора автомашина не доїде. Самі не можемо дорогу 
поправити».

У хуторі День Добрий живе 5 жінок і 2 чоловіків. Догасає 
білий світ для цих людей, хоч як цього їм не хочеться. 
Догасає і сам хутір — наче покинуте вогнище. Може, прийде 
час і не стане його, зотліє. І будуть географи чи топографи 
шукати його вже не на карті, а в архівах. День Добрий — 
дзвенітиме ця назва, як скло у розбитій шибці. У нашому 
районі вже зникли Зоряне, Марочкіне, Лозове, Коновалів 
хутір та інші населені пункти. Життя змінюється. І може бути, 
що колись нові покоління возведуть монумент в пам‘ять про 
померлі села. Згадуватимуть і про День Добрий, і людей, 
для яких цей хутір був колискою.

Л. ВАСИЛЬКО.
На знімках: Г.О. ПИЛЬНИК з дочкою Надією; Г.Д. 

БУТОВЕЦЬ; ветеран Великої Вітчизняної війни Ф.С. 
КУЛЬГЕЙКО; навколо хутора — суцільні ліси, де росте 
багато грибів.
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯДотримуйтесь 

правил поведінки при 
виявленні запаху газу!

Не за горами опалювальний сезон. Ми поч-
немо активніше користуватися газом. Саме у 
цей період спостерігається збільшення кіль-
кості його витоків. Газ – найзручніше паливо 
у побуті,  але для того, щоб він у господарстві 
був лише добрим помічником, треба дотриму-
ватися декількох простих правил поведінки. 

З 15 вересня по 15 жовтня 
ПАТ «Чернігівгаз» проводить 
місячник безпечного та еко-
номічного використання газу в 
побуті і нагадує:

Що робити, якщо ви 
відчули запах газу?
– негайно перекрийте вентилі на газовому 

приладді і крани подачі газу перед ними та забез-
печте провітрювання приміщень, відкрийте вікна і 
двері;

– викличте аварійну газову службу по телефону 
«104», скориставшись мобільним, або телефоном 
сусідів;

– організовано і без паніки виведіть людей із за-
газованих і сусідніх приміщень;

– з прибуттям аварійної газової служби дійте за 
їх вказівками.

Що заборонено 
робити, якщо ви 

відчули запах газу?
– ні у якому разі не використовуйте сірники, за-

пальнички та інші джерела відкритого вогню;
– не вмикайте світло та будь-які електроприла-

ди;
– не користуйтеся електродзвінками квартир;
– не використовуйте телефони з дисковими но-

меронабирачами.
Будьте завжди уважні при користуванні газом, 

неухильно дотримуйтесь правил експлуатації га-
зових приладів – у цьому запорука вашої безпеки і 
безпеки оточуючих!

Адміністрація Щорського УГГ.

ПРОДАЮТЬСЯ:

— 1-кімнатна квартира в центрі. Тел. 067-6802553.
– 1-кімнатна квартира в центрі. Тел. 097-3559191.
– 2-кімнатна квартира у приватному секторі. Є літня 

кухня, гараж, сараї, полісад. Тел.: 098-5635979.
— недобудований будинок в м. Городні по пров. Захід-

ному, 3. Є 0,20 га приватизованої землі. Тел. 063-4777860.
– будинок в с. Хрипівка (за маслозаводом). Тел. 067-

1074801.
– будинок. Є газ, вода. Тел. 098-5370570.
– будинок в м. Городні по вул. 1-го Травня, 171. Є коло-

дязь, госпбудівлі. Опалення газове і пічне. Ціна – 9000 у.од. 
Торг можливий. Тел. 063-6800584.

– земельна ділянка під забудову площею 0,15 га (по-
близу Київа — 30 км). Тел. 063-8096267.

– земельна ділянка 0,09 га. Тел. 067-3185544.
– дачна ділянка (Черемошне) 6 соток. Є літній будинок. 

Тел.: 2-29-77, 063-4193283.
– кіоск на автобусній зупинці по вул. 1 Травня, 21/а. 

Тел. 067-4602075.
— телиця червоно-рябої масті, отел у лютому. Тел. 097-

4796179.
– двомісячні поросята великої білої породи. Тел. 097-

8596791.
– корова (сементалка). Тел. 093-5920644.
– корова віком 7 років  в с. Хрипівка. Тел. 097-1929604.
– молода корова. Терміново. Звертатися: с. Хрипівка, 

пров. 1-го Травня, 7.
– кінь віком 7 років. Тел. 098-8398894.
– автомобіль «Deo-Sens», 2007 р.в. Тел.: 096-6443215, 

063-5630251.
– ВАЗ-2101 у робочому стані. Дешево. Терміново. Тел. 

2-20-32.
– ВАЗ-21063, 1990 р.в.,  у доброму стані. Тел. 098-

4404787.
– автомобіль «Славута», 2005 р.в., колір вишневий 

(рідний), пробіг – 75 тис. км., не битий. Ціна – 3,300. Торг. 
Тел. 096-0637317.

–  ВАЗ-21063, 1985 р.в. Тел. 096-1430292.
– трактор Т-16 у доброму стані. Ціна договірна. Тел. 

097-6624529.
– саморобний трактор (дизель). Тел. 097-3227929.
— 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.

— шифер, червона цегла, бій цегли, щебінь, пісок, 
глина, фундаментні блоки, плити дорожні, перемички, 
шлакоблок, піноблок. Тел. 067-2345270.

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

– морозильна камера. Тел. 067-3185544.

КУПЛЮ:
–  корів, коней. Дорого. Перевезення. Доріз цілодобо-

во. Тел.: 2-25-62, 096-3403112.
– гарбузове насіння. Дорого. Тел. 098-4807087.

ЗДАМ:

– негазифікований будинок з водою. Тел. 096-
6079333.

Приблудився кіт біло-рудої масті (домашній, догля-
нутий).  Тел. 2-51-93. 

12 жовтня – 40 днів світлої пам’яті
ГУЛОГО Володимира Валентиновича

21.01.1971 р. – 3.09.2013 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 смогли тебя 

спасти.
Вечная и светлая память тебе, а душе твоей — вечный 

покой.
Мама, сестри з сім’ями,  всі рідні та близькі. 

8 жовтня – 40 днів, як пішла з 
життя дорога наша матуся, бабуся, 

прабабуся
БІЛА Лідія Федорівна

14.10.1941 р. – 30.08.2013 р.
Немає тих слів, щоб висловити нашу 

скорботу. Нема тієї сили, щоб утримати 
біль, який навіки поселився у серці. 

Серце болить, душа голосить,
Бо з нами вже тебе нема.
Без тебе хата опустіла, 
          не переступиш вже поріг.
Сюди не прийдеш вже ніколи,

Не стрінеш родичів своїх.
Земля тобі хай буде пухом і вічне царство в небесах,
Тебе ніколи не забудем, ти дорога для усіх нас.

Сумуючі: діти, онуки, правнуки. 

15 жовтня – півроку світлої пам’яті
ПИЛИПЕНКА 

Анатолія Родіоновича
6.12.1923 р. – 15.04.2013 р.

Опустела без тебя земля...
Плачет сердце по тебе, скорбя.
С каждым днем труднее без тебя нам 

жить,
Жаль, что мы не в силах тебя воскре-

сить.
Светлая память, вечный покой тебе. 

Сумуючі рідні та близькі. 

11 октября – год светлой памяти 
нашего самого дорогого и любимого 

папочки и дедушки
АНИЩЕНКО Николая Петровича

12.01.1954 г. – 11.10.2012 г.
Раньше думалось – жизнь бесконечна
И мой папочка жить будет вечно.
Все успею сказать и спросить,
И прощенья за все попросить.
И успею обнять, и сумею спасти,
Силы хватит любую беду отвести...
И болезнь победить, и подняться помочь –
Я же сильная, взрослая, я – твоя дочь.

Не успела сказать, что люблю и любила,
Было времени много и вдруг не хватило.
Оказалось, что жизни моей было мало…
Опоздала… На целую жизнь опоздала…

Скорбящие: дочки и внуки. 

13 жовтня – 9 днів світлої  пам’яті
ЗАРОВНОГО 

Дмитра Сергійовича
18.04.1978 р. – 4.10.2013 р.

Прости, что горе победило
И вечной раной стала смерть твоя.
Прости, что не смогли тебе помочь,
Прости, что не смогли тебя спасти…
Наше сердце болит и душа все кричит,
Что к былому возврата уж нету.
Как жестока судьба, что тебя забрала,
Не спросив разрешенья, совета.

Сумуючі: дочка, дружина, сестра 
і батько. 

12 жовтня – 40 днів світлої 
пам’яті

МОСКАЛЕЦЬ 
Валентини Олександрівни

10.12.1949 р. – 3.09.2013 р.
Як рано ти пішла від нас, залишив-

ши всіх, кому була так потрібна. Немає 
ні слів, щоб висловити нашу скорботу, 
ні сили, щоб утримувати біль, який по-
селився у нашому серці. 

Цвіту зів’ялому, листу опалому,
Зірочці нашій ясній,
Серцю самотньому, серцю скор-

ботному —
Сум без надій.

Сумуючі рідні. 

Спасибі нашим депутатам
У червні нинішнього року у нас у Великому Дирчині відключили 

телефони невідомо з якої причини. У селі половина населення – 
одинокі пенсіонери, кожному треба дзвонити до дітей чи у лікарню, 
а мобільними для старих людей користуватися проблемно. Прожили 
цей час, як у темряві. Потурбуватись за нас не було кому, нікому ми 
виявились не потрібні. Та світ не без добрих людей. Наприклад, наш 
депутат обласної ради Іван Миколайович Якуб. Він посприяв тому, 
щоб наші телефони знову працювали. Ми безмежно йому вдячні. 
Вклоняємось до землі за його доброту,  за турботу і небайдужість. 

І ще хочемо подякувати людині доброї душі – Ігорю Олександро-
вичу Рибакову за те, що пустив через наші села рейси автобусу, які 
були відмінені. Дорогі наші депутати! Ми дуже вдячні вам. Дай, Бог, 
здоров’я вам і вашим сім’ям.  Нехай Господь оберігає вас від усього 
поганого. 

З повагою, від щирого серця пенсіонери: М.К. Позня, Є.Р. 
Холявко, О.Ф. Литвин, В.І.Коваленко, Н.П. Мехед 

і багато інших. 

Перша вчителька, класний керівник, випускники 1984 
року випуску Бурівської школи та їхні батьки глибоко суму-
ють і висловлюють щире співчуття Говорусі І.Г. та Говорусі 
О.М. з приводу тяжкої втрати - передчасної смерті дочки

НАТАЛІЇ.

Районна рада ветеранів глибоко сумує з приводу смерті 
учасника партизанського руху, інваліда Великої Вітчизняної 
війни

ЗЕНІНОЇ Зої Климентіївни
і висловлює співчуття родині та близьким покійної.

Класний керівник і випускники Великолиственської шко-
ли 2006 року випуску висловлюють глибоке співчуття Якушу 
О.І. і Якуш С.П. з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті 
дочки

АНЖЕЛИ. 

Державне підприємство «Центр державного зе-
мельного кадастру» Городнянський виробничий сек-
тор виконує роботи: приватизація земельних ділянок; 
розробка проектів землеустрою; розробка документації 
для присвоєння кадастрового номеру; складання обмін-
них файлів для реєстрації земельних ділянок; будь-які інші 
топографо-геодезичні та землевпорядні роботи.

Адреса: вул. Леніна, 11, каб. 23. Тел.: 093-0860445, 
095-2760023, 2-31-05.

С. ШИМОНЧУК. 
Начальник сектору.               

Металопластикові вікна, двері, рами від заводу. Замір, 
доставка – безкоштовні. Гарантія. Тел. (093)7879291.

ВІКНА, ДВЕРІ, РАМИ, ГРАТИ за низькими цінами. СПД 
Орлов. Передоплати не беру! Тел. (067)9448017.

Продам несортову картоплю 0,80 грн. за кг; моркву сортову (3 грн. за кг) 
та несортову (1,5 грн. за кг). Більше 500 кг – доставка. Т.(096)1106302.

Пропоную для парування козла зааненської породи. Куплю 
молодняк романівських кіз (Щорс). Тел. (096)4805583.

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

РОЗПРОДАЖ б/в скутерів та нових мопедів. 
Низькі ціни. Тел. (067)3787277.

Продам авто «Форд-Транзит», 2004 р.в., високий, вантажний, 
у гарному стані; 2,0 л, турбо. Ціна 9,5 тис.у.о. Т.(068)1058069.

Зводимо і ремонтуємо будинки, сараї, 

дахи. Чистка колодязів. Валимо аварійні 

дерева. Тел.: 099-7390941, 063-2682958.

Продам або здам в оренду приміщення 
під пилораму і прилеглу територію. 
 Розміщено за 7 км від м. Городні. 

Тел. 050-4653809.

Навчання для інвалідів
Вінницький міжрегіональний центр професійної ре-

абілітації інвалідів «Поділля» Міністерства соціальної 
політики України протягом жовтня-листопада планує 
розпочати навчання у групах за 17 професіями з таким 
терміном навчання:

— оператор комп’ютерного набору (5 місяців);
— перукар (перукар – модельєр) (5 місяців);
— флорист (6,5 місяця);
— манікюрниця (3 місяці);
— візажист (5,5 місяця);
– оператор котельні (3 місяці);
— ремонт взуття (3 місяці);
— кравець (8 місяців);
— секретар керівника (6 місяців);
— фотограф (фотороботи) (4 місяці);
— в’язальниця трикотажних виробів та полотна (2 

місяці);
— ліфтер (1,5 місяця);
— конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) 

(8 місяців);
— лицювальник-плиточник (6 місяців);
— індивідуальний пошив взуття (12 місяців);
— касир (в банку) (8,1 місяця);
— швачка (3 місяці).
За детальною інформацією звертатися до управлін-

ня праці та соціального захисту населення по номеру 
2-15-39.

В. КРИВОЛАП.
Начальник управління.
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КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят. Доріз.

Тел.: 2-21-79, 067-3574593, 063-8919190.

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. 

Продам кримський ракушняк. 
Доставка безкоштовно. Суперціна. 

Тел. 067-5581550, 095-2772227.

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

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

Найвищі ціни. КУПЛЮ: корів, коней, биків. Доріз 
цілодобово. Тел.: 068-5357253, 098-7411833.

ПРОДАМ КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК. 
Без посередників. Доступні ціни. 

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

КАПИТОШКА
магазин товаров для детей

г.Городня, ул. Ленина, 4 (помещение налоговой ин-
спекции).                                                Тел. 093-4367401.

Питание, подгузники, оде-
жда, коляски, кроватки, хо-
дунки и большой выбор дет-
ских игрушек.

Вітаємо з професійним святом – Днем працівників 
Державної санітарно-епідеміологічної служби!

Протягом десятиріч санітарно-епідеміологічна служба за-
лишається ефективною і надійною державною структурою охо-
рони здоров’я населення, яка створює основи національної без-
пеки держави.

Ви гідно і сумлінно продовжуєте нести 
своє професійне звання. Немає сумніву, 
що і надалі самовідданими зусиллями ви 
успішно виконуватимете свою благородну 
місію. Так бажаємо вам:

Хай рікою щастя ллється,
Хай добро в сім’ї ведеться,
Хай серце не знає печалі і болю,
Бажаєм здоров’я й щасливої долі,
Блакитного неба і злагоди в хаті,
На хліб і на щирість будьте багаті!

А. ЮХИМЕНКО.
Завідуючий сектором організації держсанепіднагляду ЧМУ 

ГУДСЕСУ  у Чернігівській області.
 В. САВЧЕНКО.

Голова профспілкової групи.             

9 жовтня відсвяткувала свій ювілей 
найчарівніша жінка, найкраща в світі ма-
туся, турботлива і лагідна бабуся та най-
добріша теща Любов Петрівна ТУПИК.

Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота...
Ми бажаємо, щоб на твоїх устах завжди 

була щаслива посмішка, щоб смуток не тор-
кався твоїх очей, щоб життя було для тебе 
світлим, яскравим і безхмарним. Світи нам 

завжди, будь поруч, щоб ми були щасливі.
Ми так тебе любимо усі!

Чоловік, син, дочка, зять та онучки. 

На високій поетичній ноті
Микола Павлович Хмеленок — добре знана і шанована на Городнян-

щині людина. 14 вересня  він відсвяткував свій ювілей — 55 років від дня 
народження. 

У 1990 році після Чорнобильської трагедії переїхав Микола Павлович  
у Городню з рідних Савичів, що в Білорусі,  і з того часу працює у район-
ному будинку школярів. Він -- голова районного Німецького культурного 
центру “Взаємодія”, автор трьох навчальних посібників з німецького краї-
нознавства для студентів факультетів іноземних мов, збірника розмовних 
тем для учнів 5-11 класів середніх шкіл та листування німецькою. 

Творча зустріч  з Миколою Павловичем відбулася у районному будин-
ку культури  3 жовтня. На ній були присутні самодіяльні поети  Городнян-
щини, ансамбль «Ветеран», який поздоровив ювіляра піснями  у своєму 
виконанні, знайомі та шанувальники  віршів поета. 

У Миколи Павловича активна громадянська позиція.  Політика, еко-
номіка, історія – його стихії. Крім того,  він створив в Інтернеті  не один 
— два, а десятки сайтів,  присвячених історії Городнянщини, її таланови-
тим та творчим людям.  А ще  його захоплення — вірші. Особливо ліричні  
рядки присвячені дружині – Валентині Яківні, вірному та щирому другу і 
просто коханій жінці. Більшість цих поезій і звучали на  вечорі, присвя-
ченому творчості такої неординарної та талановитої людини, як Микола 
Павлович.  

 Високу духовну та теплу  ноту творчій зустрічі  надали її ведучі  -- пра-
цівниці бібліотеки Н.В.Чередниченко  та Л.С.Детина.  Ця нота  не була  
втрачена і надалі,  а лише набувала сили, коли  прозвучав  «Романс на 

честь дружини» Миколи Павловича у виконанні та обробці  мо-
сковського композитора  Ігоря Коркішко. 

А.НЕМИРОВА.
На знімку: М.П.ХМЕЛЕНОК з працівниками районної 

бібліотеки та дружиною Валентиною Михайлівною (друга 
праворуч).

ЮВІЛЕЙ

11 жовтня – ювілей у найріднішої нам людини — Надії Мико-
лаївни ГОНЧАР.

Мамуля, с юбилеем
Тебя от всей души!
И пусть мы повзрослели,
К тебе всегда спешим.
Тебе, наша родная, 
Спасибо говорим.
За то, что ты такая,
Судьбу благодарим!
Мамуля, дорогая,
Будь счастлива всегда!
Здоровой будь, родная,
На долгие года!

З любов’ю та повагою: чоловік, донечки,  зяті та онуки. 

9 жовтня відсвяткувала ювілейний 
день народження наша дорога матуся 
і бабуся Валентина Федотівна МЕЛЬ-
НИК.

Низький уклін тобі, рідненька,
За душу щедру, золоту,
За руки сильні, працьовиті,
За материнську доброту.
Бажаєм жити довгі роки
Без сліз, без горя,без біди,
Нехай здоров’я й щастя будуть
Сьогодні, завтра і завжди. 

З любов’ю: доньки, зяті, онуки. 

15 жовтня святкуватиме своє 
30-річчя наш дорогий синок, брат, 
дядя, кум Роман КОСТИРКО з с. Хри-
півка.

Твій ювілей – не тільки твоє свято,

Радіють твої рідні й друзі теж.

Хай Бог пошле тобі ще років багато,

Здоров’я, щастя, радості без меж!

Рідні. 


