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ГАЗЕТА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

У РАЙОНІ ВІДБУЛИСЯ УРОЧИСТОСТІ
З НАГОДИ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Ірина ЯКОВЕНКО-ЄРЕМЕНКО

Серпень – особливий місяць, який
несе нам чудові свята: 23 серпня – День
Державного Прапора України та 24 серпня – День Незалежності України. Кожен
українець із задоволенням долучається до
святкування, бо всі ми вірні Батьківщині,
незалежності та цілісності нашої держави, любові до України.

З нагоди відзначення Дня Державного
Прапора України 23 серпня в Чернігівці відбулася церемонія урочистого підняття
Державного Прапора України. З вітальними
словами до присутніх на мітингу звернулися
голова Чернігівської районної державної адміністрації Богдан Сушко та голова Чернігівської
селищної ради Віталій Манич. Вони зазначили, що протягом багатьох років наш стяг став
не просто символом державності. Він майорить під час найважливіших подій в історії країни. Синьо-жовтий прапор став уособленням
свободи, сили і єднання нашого народу. У заході взяли участь працівники Чернігівського
районного військового комісаріату, учасники

антитерористичної операції, трудові колективи районної державної адміністрації, районної та селищної рад.
Урочистості з нагоди головних державних
свят продовжилися в районному центрі культури та дозвілля. Там відбувся святковий концерт «Наш стяг – пшениця у степах під голубим
сплетінням неба». Перед початком офіційної
частини заходу в залі лунала українська музика, а гості з цікавістю роздивлялися прикрашену державною символікою сцену РЦКД. З
вітальними словами до присутніх звернулися
голова Чернігівської районної державної адміністрації Богдан Сушко, голова Чернігівської
селищної ради Віталій Манич, заступник голови Чернігівської районної ради Владислав
Лебедь.
У своїх виступах очільники району підкреслили, що День Незалежності – величне свято українського народу, яке ввійшло в наше
життя як дань глибокої шани, патріотизму й
вірності всіх тих, хто боровся за незалежність
та соборність нашої країни, хто своєю честю та
працею стверджує і розбудовує її сьогодення
й майбутнє. На жаль, уже п’ятий рік відзначен-

ня державних свят проходить у найскладніший період сучасної України –проливається
людська кров, ми потерпаємо від зовнішньої
збройної агресії. Така ціна за прагнення наших
громадян до гідного життя в цілісній, незалежній, демократичній та процвітаючій державі.
Присутні хвилиною мовчання засвідчили шану загиблим землякам-учасникам
АТО Віталію Ільїну та кіборгу Олександру
Пивоварову, а також усім тим, хто в різні
часи історії поклав своє життя за волю й незалежність України, становлення української
державності.
З нагоди 27-річниці проголошення незалежності України керівники району за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове
виконання посадових обов’язків нагородили почесними грамотами Чернігівської райдержадміністрації, Чернігівської райради та
Чернігівської селищної ради кращих представників трудових колективів та старостинських округів району.

Щирими українськими піснями та інструментальними композиціями всіх присутніх
вітали талановиті аматори районної сцени.
23 серпня на будівлі музичної школи в
Чернігівці було відкрито пам’ятну дошку на
знак перебування в цьому приміщенні в період Української революції (1917 –1921)
Чернігівської волосної народної управи.
Цього ж дня на могилі загиблого в АТО жителя Чернігівської об'єднаної територіальної громади Віталія Ільїна (героїчно загинув
29 серпня 2014 при виході із оточення під
м. Іловайськ Донецької області) встановлено Державний Прапор України. На кладовищі
села Ільїне зібралися місцеві жителі, учасники АТО, працівники Чернігівського РВК. Слова
глибокого смутку та подяки батькам загиблого висловили голова ОТГ Віталий Манич, голова РДА Богдан Сушко, військовий комісар
Володимир Кравцов. Честь установити стяг
було надано голові громадської організації
«Спілка учасників АТО Чернігівського району Запорізької області» Юрію Накалюжному.
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ З «НИВОЮ»
Традиційно відзначення Дня Незалежності України в районі
розпочинається святом, яке організовує колектив районної газети «Нива».

ності привітав редактор газети
Микола Єременко. Чернігівці,
хто вирішив провести цей вечір
з «Нивою», взяли участь у конкурсах та історичній вікторині.

22 серпня в центрі смт Чернігівка, на площі перед РЦКД,
відбувся урочистий захід «День
Незалежності з «Нивою». Гостей
свята з 27-ю річницею незалеж-

ДО 100-РІЧЧЯ
УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Завершилося свято розіграшем
лотереї, серед призів якої – річні
передплати на газету «Нива» на
2019 рік, різноманітні смаколики та напої.
Програму вечора супроводжувала вокальна група у складі:
Дар’ї Оверченко, Олега Берези
та Юрія Пенського, які радували глядачів чудовими піснями.
Під час свята звучали також
привітання з Днем Державного
Прапора та побажання здоров’я,
миру та благополуччя учасникам
АТО, ветеранам та жителям району. Присутні згадали і вшанували хвилиною мовчання всіх,
хто загинув за незалежність
України.
Свято відбулося за підтримки народного депутата України
Олександра Пономарьова.

СВЯТА Й РОЗВАГИ – ЯСКРАВІ Й
РАДІСНІ ПОДІЇ В ЖИТТІ ДІТЕЙ

У програмі святкування Дня Незалежності в районі важливе міс- Ілона ЩИПЕНКО,
це посіло відкриття меморіальної дошки, присвяченої 100-річ- представник народного депутата України О. Пономарьова
чю Української державності та 100-річчю Української революції
З нагоди великого національного свята нашої
(1917 – 1921), яке відбулося 23 серпня в смт Чернігівка.
державності – Дня Незалежності України – у районі відбулися розважальні заходи для дітей.

Дошку встановлено на приміщенні Чернігівської дитячої музичної школи, де в період
Української революції знаходилася Чернігівська волосна народна управа Бердянського повіту
Таврійської губернії – орган місцевого самоврядування Української
Народної Республіки. Дошку
(40 х 60 см) виготовили й установили з ініціативи к. і. н., редактора
газети «Нива» Миколи Єременка,
який є й автором тексту-посвяти.
Захід відбувся в рамках
Всеукраїнського науково-просвітницького проекту «Місця пам’яті
Української революції», що проводиться за підтримки голови Запорізької ОДА Костянтина
Бриля, голови Чернігівської РДА
Богдана Сушка та селищного голови Віталія Манича. Мітинг відкрив селищний голова, який надав
слово Миколі Єременку.
Урочисте відкриття дошки довірили Сергію Швецю, який, як і ПрАТ
«Новополтавський кар’єр»(Андрій
Давиденко) та підприємець Сергій

Савон, виділили кошти для її виготовлення. Дошку встановили працівники КП «Мрія» Юрій
Прокопенко та Микола Воронов
(директор Юрій Салогуб).

23 серпня разом із заступником голови Чернігівської
РДА Наталією Степаненко ми відвідали чудове дитяче
свято «Всі ми родом із дитинства» в Довгому. Проведення
подібних заходів для дітей уже стало традиційним у цьому селі і відбувається понад 10 років. На глядачів чекала
святкова атмосфера, красиво оформлена площа перед
Будинком культури, вдало підібраний репертуар, гарні
виступи дітей. Діти мали змогу безкоштовно розважатися на батутах, смакувати морозиво...
Свято відбулося за сприяння депутата Чернігівської
селищної ради, голови правління СВК «Світанок»
В'ячеслава Курленкова та колективу очолюваного ним

господарства. Дітлахи, мешканці села Довгого та гості
свята отримали також вітання від народного депутата
України Олександра Пономарьова: діткам я передала морозиво, а жителям – слова вдячності за розвиток рідного краю.
У День Незалежності, 24серпня, у Чернігівці на центральній площі відбулися народні гуляння та ярмарок,
який для чернігівців та гостей влаштували представники старостинських округів. Ми з колегами також взяли
участь у святкуванні. Я безкоштовно частувала гостей
свята тортом, а Вікторія Прокопенко, Дар'я Шаповал,
Анастасія Радченко та Альона Харченко проводили для
дітлахів майстер-класи з ліплення, плетіння кіс, вироблення квітів. Наші заходи відбулися завдяки підтримці
народного депутата України Олександра Пономарьова.

ДЯКУЮ УСІМ! ЧАС ПРОВЕЛИ ЧУДОВО!

У РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ВІДБУВСЯ
МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК

21 серпня за активного сприяння голови Чернігівської районної державної адміністрації
Богдана Сушка у приміщенні Чернігівської райдержадміністрації відбувся молитовний
сніданок.
Участь у зустрічі взяли представники релігійних конфесій, депутати
місцевих рад, представники громадських організацій. Під час молитовного сніданку пролунали уривки
зі Святого Письма щодо Божих шляхів для народу і влади країни. Серед
тих, хто мав своє слово на молитовному сніданку, був протоієрей
релігійної громади Української
Православної Церкви Київського
Патріархату при храмі Пророка Іллі
Степан.
Молитовний сніданок – традиція,
яка входить у наше життя, дає можливість кожному з нас замислитися

над тим, як ми живемо, як хочемо
будувати наше спільне майбутнє.
Будь-які плани, зміни, які дозволяють бути успішними, будуть неможливими без духовної сили, без віри,
без єдності. Під час заходу зачитали звернення до учасників зустрічі
від голови Міжфракційного депутатського об’єднання «За духовність,
моральність та здоров’я України»,
координатора
Національного
Молитовного сніданку України, народного депутата П. Унгуряна.
Одна з особливостей молитовних сніданків — та, що молитви
виголошують не лише священнослужителі, а й представники влади,
громадськості. На зустрічі 21серпня
ніхто не залишився байдужим; присутні висловили багато сподівань
щодо продовження цієї важливої
традиції на рівні районної державної адміністрації.

Національні молитовні сніданки в держаних органах влади —
традиція багатьох демократичних
країн світу. Уже 65 років вони відбуваються у США, є така традиція
у Європарламенті, парламентах
Німеччини, Великобританії та інших. Такі заходи слугують платформою для об’єднання навколо
духовних і біблійних істин політиків різних таборів, урядовців,
дипломатів, бізнесменів, громадських діячів тощо. Голова
райдержадміністрації Богдан
Сушко наголосив на важливості об’єднання та підкреслив, що
молитовні сніданки дають можливість сісти за один стіл, поговорити про єдність, про Бога, про
духовність, про мир і злагоду.
За матеріалами офіційного сайту
Чернігівської РДА

28.08.2018
СВИНЕЙ. т. 066 183 70 41.
***
КІЗ, КОЗЕНЯТ, БАРАНІВ.
т.099 322 85 05,
093 667 93 16.
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І ЗНОВУ ПОЖЕЖІ

Ірина ЯКОВЕНКО-ЄРЕМЕНКО

Як повідомив начальник 5-ДПРП ГУ ДСНС України у Запорізькій області, капітан служби цивільного захисту Роман Синиця, протягом 20-22
серпня вогнеборці 5-ДПРП ГУ ДСНС України у Запорізькій області чотири
рази залучалися до ліквідації пожеж на території Чернігівського району.
20 серпня близько 12 год. було отримане повідомлення про пожежу на
відкритій території по вул. Соборна в смт Чернігівка. Горіло сміття та суха
трава. Пожежа була швидко ліквідована.

БУДИНОК у Чернігівці з госпбудовами,
трифазний лічильник. Розпродаж: б/у
меблі, посуд, килими, дрова, вугілля,
труби металеві. т. 099 348 25 72.
***
ПШЕНИЦЮ ПОСІВНУ.
т. 066 254 19 68.
***
шлакоблок б/у, дрова, овочі, картоплю
харчову літньої посадки (лимонка, білосніжка). т. 066 286 32 02.
***
6-місячну ТЕЛИЦЮ на корову.
т. 066 795 75 07.
***
ТРАКТОР К-701 з плугом.
т. 097 778 00 98.
***
КОРОВУ на молоко,
21 серпня близько 16:00 до рятувальників надійшла інформація про за2-місячну ТЕЛИЧКУ
горяння сухої трави, сміття та чагарників на західній околиці смт Чернігівка
т. 095 434 14 48.
в районі вул. Соборної (Низяни). Пожежа була ліквідована спільними зусил***
лями вогнеборців та небайдужих мешканців селища.
місячну чорну ТЕЛИЧКУ від високоудійної чорно-рябої корови.
т. 099 282 77 02.
***
1- кімнатну КВАРТИРУ в малосімейці,
смт Чернігівка. т. 066 491 73 70.
***
3-кімнатну КВАРТИРУ В с. Новополтавка.
т. 067 727 87 70, 099 122 03 57.

"



Запрошуємо на роботу
продавця продовольчих товарів
зі знанням касового апарата.
т. 066 831 38 79.

Шановні відвідувачі!
Запрошуємо Вас
на приймальний пункт

«Îë³éíèöÿ»

за адресою: вул.Соборна, 416/А
( у дворі будівлі редакції газети «Нива»).

22 серпня близько 13 год. вогнеборці отримали виклик про загоряння літньої кухні в с. Замістя. Після прибуття було встановлено, що вогнем охоплені
господарчі споруди, вогонь швидко поширюється сухою травою вглиб села.
Допомогу вогнеборцям у гасінні цієї пожежі надали працівники «Агрофірми
«Солекс». Також була задіяна техніка цього господарства.

з 05.09. по 19.09

%%"
3 года светлой памяти дорогого
мужа , отца, дедушку, брата
ЖИТНИК
Юрий Васильевич
(с.Новополтавка)
01.08.1959-29.08.2015
Зажжем свечу за
упокой,
Мы помним милый
голос твой
И неба синего
глаза,
В них заглянуть
уже нельзя.
Оберегал семью
свою
И отдавал любовь свою.
Внучат встречал ты у дверей,
К столу ты звал своих детей,
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать,
Как хочется тебя обнять
И очень многое сказать.
Помним, любим, скорбим.
17 років світлої пам’яті
КИРИЧЕНКО
Паша Денисівна
(с. Салтичія)
15.12.1941 — 29.08.2001
Спи спокійно,
наша люба,
Взята волею
судьби.
Хай наш сум,
безмірна туга
Не тривожать твої
сни.
Схиляють голови
сумні
Всі ваші діти, чоловік, онуки.
Прийміть уклін наш до землі
І тугу вічної розлуки.
Чоловік, діти, онуки, правнуки
40 дней светлой памяти
КОВДРЯ
Наталья Михайловна
(с. В-Токмак)
19.03.1985 – 20.07.2018

ǮǸȄǥȍ

олія смажена за ціною
24,50 грн за 1 літр
- міняємо соняшник на
олію та макуху;
- продаємо олію та макуху;
- закупляємо соняшник.
Графік роботи:
з 8:00 до 16:00.
Вихідний: понеділок
ЧЕКАЄМО НА ВАС!

т. 067 708 29 96,
050 068 88 96.

куплю

СВИНЕЙ

дорого.

т. 066 138 29 19.

ЗАКУПОВУЄМО
ЯЛОВИЧИНУ

вигідні ціни, цілодобово.

т. 050 506 88 24,
068 607 03 53.
Вадим.

Куплю СВИНЕЙ.

т. 066 183 70 41.

Того ж дня ввечері горів очерет та суха трава в балці у смт Чернігівка, у
районі вул. Шевченка.
Причини загорянь встановлюються. За фактом подій відповідними органами ведеться розслідування. Винні особи притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій
України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням
дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та
призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.

КУПЛЮ ЗЕРНО.
мережа аптек
«Бажаємо здоров’я»

ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ

провізора, фармацевта.

т. 095 334 03 21, 067 614 27 94.

т. 098 900 05 48, 066 350 50 05.
Мясокомбинат закупает

ГОВЯДИНУ,
СВИНИНУ, КОНИНУ,
ТЕЛЯТИНУ, КОРОВ

в любом количестве от одной
головы ДОРОГО!
На выгодных условиях. Купим
телят от 100 кг живым весом.
т. 095 218 04 88; 096 468 43 14.

Закупаем КРС

(дорого, в любое время суток).

т. 099 295 77 17,
096 396 89 92.
Вячеслав

Куплю
на м’ясо

КОРІВ.

т. 066 703 69 22, 067 111 81 03.

Смерть приходит незаметно,
Неожиданно совсем.
Было всё благополучно,
Но тогда, а не теперь.
Вдруг не стало человека.
Был... Мгновение... И нет...
И лишь в памяти он близких
Навсегда оставит след.
Мама, дочь, родные

4 года светлой памяти.
СТУЛЕНЬ
Павел Антонович
(с. Стульнево)
05.08.1947 - 30.08.2014

Не хочет разум в горе верить,
В потерю близких нам людей,
Утраты боль не соизмерить
И не забыть печальных дней.
Душа рыдает безутешно,
И ноет сердце по ночам…
Мы будем вспоминать ушедших,
За них молиться небесам.
Жена, сын, дочь,
зять, невестка, внуки
1 рік світлої
пам’яті.
КАРПЕНКО
Марія Савівна
(с.Зоря)
01.05.1939 —
28.08.2017

Сім років світлої
пам’яті.
КАРПЕНКО
Микола Іванович
(с. Зоря)
24.12.1936 —
12.06.2011
Когда они уходят в тишину,
Туда, откуда точно нет возврата,
Порой хватает несколько минут
Понять: о Боже, как мы виноваты...
И фото — черно-белое кино,
Усталые глаза — знакомым взглядом...
Тугая боль — вины последний штрих —
Скребет, изводит холодом по коже
За все, что мы не сделали для них,
Они прощают — мы себе поможем.
Рідні
10 лет горькой разлуки
ЗЫКУН
Виктор Григорьевич
(пгт Черниговка)
28.11.1948 — 28.08.2008

БЕТОННЫЕ
ЗАБОРЫ,
ВОРОТА, КАЛИТКИ,
ЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФНАСТИЛА.

т. 097 714 76 28,066 034 58 01.

Проходят дни. Вот уже прошло
10 лет тяжелой скорби и печали,
как нет с нами тебя, как мы
потеряли родного человека –
любимого мужа, папочку, дедушку.
Не думала я, что закончится это,
Разлучнице-смерти тебя я отдам.
Мой папка, папуля, как мне одиноко!
Как мне не хватает твоих добрых глаз,
Твоих наставлений и дельных советов,
До боли знакомых и милых мне фраз.
Я верю: ты рядом, не можешь иначе,
Не бросишь меня ни за что, никогда.
Мой папа, мой друг и мой ангел-хранитель
В израненном сердце моем навсегда!
Жена, дети, внуки

4

ЧЕРНІГІВКА ВІДСВЯТКУВАЛА
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Любов НАГАРНЮК

28.08.2018

Вітаємо нашу рідненьку, ласкаву, ніжну
ГРИНЬ
Любов Іванівну
(ст. Стульневе)

Станіслав ЯЦЕНКО
(смт Чернігівка — м. Дніпро)
Кохаю, як матір, тебе, Україно,
Тепер незалежну країну мою.
За волю для неї готовий загинуть,
Її в цілім світі навіки люблю.
Багата Вкраїна, родюча і мила...
Люблю неозорі поля.
Мабуть, за нас вона Бога молила,
За кожне своє немовля.
Душа українця козачого роду
Неволі не терпить вона.
Полковники й гетьмани наші з народу,
Була в них для миру війна.
Боролись за щастя, за кращую долю,
За мирную працю, за рід.
Ріки красніли від крові за волю,
Та стогін лишився заплаканих вдів.
Моя Україно, за тебе молюся,
Рідна моя ти земля,
Як на кохану на тебе дивлюся
Та слухаю спів солов'я.

24 серпня український народ відзначив своє головне державне свято – День Незалежності України. У цей день 1991 року
Верховна Рада (Парламент) тодішньої Української Радянської
Соціалістичної Республіки ухвалила Акт проголошення незалежності України, у результаті чого постала сучасна Українська
держава. 27 років – стільки нині виповнилося нашій державі.
Україна – велика і прекрасна країна, найбільша в Європі — понад
шістсот тисяч квадратних кілометрів (Франція — до п’ятисот з
половиною тисяч, Німеччина й того менше). А беручи до уваги
події останніх років, ми з упевненістю можемо стверджувати:
незалежність нам не дісталася, ми її вибороли. І тому цей день
ми повинні святкувати по-особливому. Тож згадаємо разом,
як Чернігівка святкувала 27-му річницю незалежності України.

**************************
Сагайдачний із Богданом
В нашій пам'яті навік.
Україна, Богом дана, —
На життя, а не на рік.
Слався, Мати – Україна,
Рідна наша ти земля.
В цілім світі ти єдина —
Запорожців немовля.
Ти держава тепер вільна,
Мов журавель в небі.
Незалежна, духом сильна,
Ми живем для тебе.
Сієм жито і пшеницю
Та будуємо міста...
Міцно тримаєш рушницю,
Щоб був мир нам на літа.
Україно, в цілім світі
Ти для нас єдина.
Ми для тебе рідні діти,
В нас одна родина.

Саме 24 серпня було організовано широкий спектр культурно-масових заходів, серед
яких: святковий концерт, майстер-класи, представлення територій, конкурси та змагання,
розваги для малечі.
Розпочалося свято концертом, у якому взяли участь аматори районного центру культури
та дозвілля, Чернігівського селищного Палацу культури,
Новополтавського, Новоказанкуватського,
Новомихайлівського,
Стульневського,
Владівського, Хмельницького,

Широкоярського, Богданівського, Довгинського, Просторівського, Ільїнського та
Обіточненського сільських клубних закладів.
Традиційно
старостинські округи представляли
свої території. Довгинська
«Світанкова хата» репрезентувала Просторівський старостинський округ та пригощала
всіх смачним, запашним українським борщем. Радо вітали
гостей і Новополтавці, представивши щедрий урожай та
вироби майстринь. Уже не один

рік поспіль Новоказанкувате
пригощає чернігівців та гостей селища традиційним кулешем, звареним на вогнищі
козаками.
Широкоярський
старостинський округ звично представляв Хмельницький
сільський клуб та щира і привітна господарка Наталія Гайдай
зі своїми помічницями. Уже
вкотре Владівка гостинно запрошувала до української світлиці з традиційним частуванням.
Чернігівський курінь презентував відвідувачам речі українського побуту та виставку
сучасних виробів-прикрас талановитої та харизматичної Дарії
Оверченко. Справжнє шоу привітань організували аматори та
народні майстри Ільїнського старостинського округу (панфілівці). Тут були і смачні страви як
української, так і болгарської
кухні, колоритні костюми учасників, щирі пісні та побажання, а також добра атмосфера
та гарний настрій. Та все ж таки
найкраще представив свою територію Обіточненський старостинський округ, створивши
добру атмосферу свята. Усе в
них було святково вбране, створена затишна фотозона, частування для всіх охочих, традиційні
пиріжки «із пилу, з жару».
Завітали на свято й наші
«історичні пращури» – скіфи,
представлені Театром скіфської
звитяги «Скіфський стан» із села
Салтичія.
На площі також розгорнули безліч майстер-класів, організованих
громадською
організацією «Платформа розвитку «Діалог. Дія. Добробут».

з 94-ю річницею з дня народження.
Ви дали нам найдорожче – життя,
Виховали, вивчили, навчили по совісті
жити.
Бажаємо Вам здоров’я, наснаги.
Діти, онуки, правнуки
Дорогу, любу хрещеницю,онучку
ПІДГАЙНУ
Валерію Данилівну
(с. Салтичія)
Вітаємо з
першою річницею свого
життя.
Народилося дівчатко,
Наче сонце, янголятко.
Хай радіє вся земля:
У світі кращої нема.
Подарунків їй від долі
І в житті всього доволі,
Щоб пишались нею всі
І в родині, і в сім’ї.
Хрещена, бабуся Світлана
Представники сильної половини людства і всі охочі мали змогу помірятися
силою і взяти участь у різноманітних
спортивних конкурсах, організованих Чернігівською ДЮСШ.
Традиційно для дітлахів працювали
дитячі атракціони, представлені приватним підприємцем Жеребецьким
Романом Васильовичем (м. Токмак).
Святкування продовжилося ввечері концертом учасників художньої
самодіяльності Чернігівського районного центру культури та дозвілля, фаєр-шоу та святковою дискотекою.

***********************
Київська Русь – моя Україна,
Моя незалежна земля.
Змалечку ти для мене єдина,
Від тебе почув я спів солов'я.
Бачив твої я поля неозорі,
Мов наречених, садів убрання,
В небі нічному українські зорі,
Що падають в роси зрання.
Моя незборима, любима, як мама,
Рідна, навіки моя,
Приймаєш католиків, діток ісламу,
Хоч православна у тебе сім'я.
Тисячу років себе боронила,
Працю і мир, як ікону, несла.
Слався навіки, народ України,
Доля на щастя край цей дала.
Ми, українці, – велика родина,
Мати для всіх нас одна.
Це рідна для всіх нас моя Україна,
Вона нас в родину єдна!
•
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