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Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Чернігівського району 

••30-річчя•раЙонноЇ•ВетеранСьКоЇ•органіЗаЦіЇ

Вони були  першими
16 лютого 1987 року відбулася районна установча 
конференція ветеранів війни та праці, що об’єднала 
кращих представників покоління, яке з-за шкільної 
парти пішло боронити Вітчизну від нацистів, а потім 
відбудовувало наші міста та села. На той час у райо-
ні налічувалася понад 21 тисяча ветеранів війни та 
праці, очолив організацію знаний Герой Соціалістич-
ної Праці, орденоносець і хлібороб за покликанням 
Василь Луговський.
Коли почалася війна, він –

студент-зоотехнік – пішов на-
вчатися у Харківське авіаційне 
училище, а по закінченні слу-
жив у повітряних військах, був 
штурманом і льотчиком-бом-
бардувальником, брав участь 

у обороні Сталінграда, отри-
мав перші нагороди – орден 
Червоної Зірки, медаль «За 
оборону Сталінграда». Піс-
ля поранення й демобілізації 
працював у районній органі-
зації добровільного товари-

ства сприяння армії та фло-
ту, а в 1954 році працівники 
колгоспу «Дружба» обрали йо-
го своїм головою. упродовж 
багатьох десятків років очо-
лював Василь Денисович ко-
лективне господарство, за ви-
сокі досягнення отримав зван-
ня Героя Соціалістичної Праці. 
А тридцять років тому став ва-
тажком районних ветеранів.

Наразі учасників бойових 
дій Другої світової війни у ра-
йоні залишилися одиниці. Їм 
на зміну прийшли інші – вчо-
рашні військовослужбовці, 
учасники бойових дій в Аф-
ганістані, а віднедавна – й 
антитерористичної операції. 

Й, звичайно, ті, хто виріс на 
чудовому життєвому прикла-
ді цих людей.

Сьогодні районну вете-
ранську організацю очолює 
Анатолій Скуратович. Під йо-
го орудою й відзначатиметь-
ся знаменна дата – 30-річчя 
створення ветеранської ко-
горти у районі. Ми, газетярі, 
як і належить, друкуватимемо 
на шпальтах «НК» подвиги на-
ших духовних пращурів у спе-
ціальній рубриці.

Сьогодні згадаємо й уга-
даємо на старому фото тих, 
хто був делегатом установчої 
районної конференції – В. П. 
Паш кура з Мохнатина, І. П. Се-
люченка із Трисвятської Сло-
боди, А. К. Гаркушу з Пакуля, 
К. Т. Макаренка з Хмільниці, 
О. А. Полегенька з Малинівки, 
П. С. логвинчук із Серединки, 
Г. І. Сердюк із Роїща.

Нова книжка 
 та вітання з ювілеєм

••З•роСИ•Й•ВодИ!

Реалізувався ще один краєзнавчий проект від бібліографа-краєз-
навця Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка Людмили Студьонової: 
в рамках обласної програми книгодрукування побачило світ літе-
ратурно-художнє видання «Чернігівський BEAU MONDE, або Запис-
ки бібліографа».
укотре маємо можливість дізнатися 

про цікаві сторінки нашої історії, що 
з’явилися з-під пера унікальної людини. 
Хто як не людмила Валентинівна за по-
над 50-річний період роботи може сьо-
годні розповісти молодому поколінню 
чернігівців про людей і події, що на-
повнювали свого часу громадсько-по-
літичне життя нашого міста.

«На хвилі пам’яті» – перший розділ 
книги – своєрідний спогад про студент-
ські роки й початок опанування профе-
сії, знайомство з талановитими пись-
менниками, акторами, істориками... 
Про деякі історичні епізоди, окремих 
дивовижних людей-земляків або тих, 
хто працював на Чернігівській землі, 
розповідається в другій частині. Щас-
ливе й нещасливе кохання в різний іс-
торичний час переживали видатні чер-
нігівці. Деяким із них присвячується 
третій розділ, що називається «Десь на 
дні мого серця…».

– Я не намагалася дотримуватися 
строгої хронології, хоча від відповід-
ного часу не відступала. Сподіваюся, 
що кожний, хто візьме цю книгу для 

читання, дізнається про щось раніше 
йому невідоме, – каже авторка.

Книжка побачила світ напередодні 
поважного ювілею людмили Вален-
тинівни. Сподіваюся, що в куточках її 
пам’яті та скриньці з унікальним знан-
ням історії рідного краю є ще чима-
ло ідей і проектів для відкриття при-
забутих сторінок Чернігово-Сіверської 
землі.

Неодноразово висловлював пропо-
зицію людмилі Валентинівні підготува-
ти окреме видання її статей із черні-
гівських тижневиків. Вважаю, що варто 
поширювати серед загалу краєзнавчі 
теми від Студьонової, адже попередні 
видання та статті в чернігівських га-
зетах були як ліки нашому суспільству 
від руйнівних проявів забуття й пере-
кручень.

Щиро бажаю ювілярці – чудовій лю-
дині, професіоналу-бібліотекарю, відо-
мому краєзнавцю – міцного здоров’я, 
подальшого натхнення в роботі, нових 
краєзнавчих відкриттів.

Андрій КУРДАНОВ

••ФотоФаКт

Листи,  просякнуті потом  і кров’ю...
Василь СЕДЕНЬ із Клочкова був одним із найактив-
ніших ветеранів району, за фахом – учитель фізи-
ки. У 1940 році пішов на строкову службу в армію, 
залишивши вдома дружину з дітьми. Повернувся 
вже після 45-го... У короткі хвилини тиші між боями 
він писав листи дружині Варварі Данилівні, рідному 
педагогічному колективу Клочківської школи. Нам 
удалося знайти кілька його відвертих рядків, що 
кожного візьмуть за душу.

27.06.1944 року
Сьогодні – чотири роки моєї служби в армії. Пам’ятаю, як 

ти мене проводжала, як ти плакала. За цей час воював, учив-
ся, переучувався. Був артилеристом, піхотинцем, мінометни-
ком, сам опановував військову науку, набуті знання передавав 
молодим бійцям. Які дороги позаду: Північ, Вологда, Харків, 
Дніпропетровськ, Дністер – пройдено 1150 кілометрів за 588 
фронтових днів і ночей. Але знаю, що на п’ятому році нашого 
розставання ми зустрінемося. Знову переді мною відкриють-
ся шкільні двері й у просторих світлих класах зустрічатимуть 
мене сільські діти... 

••ВолонтерИ•–•ЗаХИСнИКам

Кожен наш новий день – і радісні моменти, й будні – це 
заслуга військових. Для них – обов’язок, а для нас те, 
за що варто дякувати вічність. Чудовою нагодою для 
цього став концерт для учасників бойових дій та анти-
терористичної операції, ветеранів військової служби, 
а також учнів загальноосвітніх шкіл у Гончарівському, 
що влаштували волонтери разом із керівництвом ра-
йону. Для дітей були й солодкий стіл, і майстер-класи 
від народних умільців.

Головними організатора-
ми дійства виступили гро-
мадські організації – ВСГО 
учасників бойових дій, вете-
ранів військової служби та 
правоохоронних органів, 
яку на Чернігівщині очолює 
Валерій Самосват, і Націо-
нальна Рада жінок україни, 
представником якої була 
перший заступник голови 
Тетяна Тарасова. 

До концертної програ-
ми долучилися також члени 
федерації «жінки за мир у 
всьому світі» та видавничий 
дім всеукраїнського журна-
лу «Справи сімейні». Вони 
привітали усіх із зимовими 
святами, з болем згадали 
75-ту річницю примусового вивезення українців у Німеччину й 
ушанували пам’ять захисників Донецького аеропорту.

– Це одні з найчорніших сторінок нашої історії, – каже Тетя-
на Тарасова. – Проте саме вони показали всьому світу мужність 
і силу духу українців, довели, що ми є нація, яку ніхто й ніколи 
не зможе здолати.

З цього приводу пані Тетяна від імені організації нагородила 
волонтерів подяками та срібними орденами «Миру та любові», 
а Валерій Олексійович відзначив найкращих почесними грамо-
тами за допомогу Збройним силам, професіоналізм і самовідда-
ність державі й уручив медаль «За відродження україни». Подя-
кували й очільнику об’єднаної територіальної громади Віталію 
Руднику та Чернігівській райдержадміністрації за запрошення й 
допомогу в проведенні свята. Заступник голови РДА Андрій Кур-
данов також виступив із вітальним словом, висловив удячність 
артистам і шанованим людям та вручив подяки.

Валерія ШЕРЕМЕТ

Солодкі подарунки
та майстер-класи  
від умільців

Помічники народного депутата України Олега Купрієн-
ка та голова Чернігівської районної організації Ради-
кальної партії Олега Ляшка Олексій Бубен передали в 
терапевтичне відділення Чернігівської центральної ра-
йонної лікарні тонометри та ліки.

••інФормУємо
Відповідно до статті 24 Закону україни 

«Про місцеві державні адміністрації», статті 
31 Закону україни «Про зайнятість населен-
ня», пунктів 7, 8 Порядку організації гро-
мадських та інших робіт тимчасового ха-
рактеру, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів україни від 20 березня 2013 
року №175, з метою стимулювання мотива-
ції до праці, матеріальної підтримки безро-
бітних громадян, інших категорій осіб, для 
вирішення питань, які відповідають потре-
бам територіальних громад та сприяють 
економічному і соціальному розвитку:

1. Визначити перелік видів громадських 
робіт, які мають економічну, соціальну та 
екологічну користь для району, що дода-
ється.

2. Виконавчим комітетам селищних та 
сільських рад:

2.1. у десятиденний термін із дня набран-
ня чинності цим розпорядженням прийня-
ти рішення щодо організації громадських 
робіт у 2017 році на підпорядкованих тери-
торіях, визначити їхні види та роботодавців, 
за участю яких планується їхня організація.

2.2. Про прийняте рішення й обсяги фі-
нансування, які передбачені у 2017 році для 
організації громадських робіт, проінформу-
вати Чернігівський районний центр зайня-
тості та роботодавців.

3. Розпорядження набирає чинності з 
дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням розпоря-
дження покласти на заступника голови ра-
йонної державної адміністрації згідно з роз-
поділом обов’язків.

Віктор КОРЖ,
голова районної 

державної адміністрації
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