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Багата наша Городнянщина на видатні місця, події. Славиться вона своїми
людьми, які у свій час прислужилися Вітчизні, здобувши цим загальне визнання.
Пам’ять про них не повинна згаснути. Воістину:
Безсмертні всі:
Той виховає дитину,
Той пісню написав, хоч і єдину.
А той, хто не зумів цього зробить,—
Біля дороги посадив ялину.
Щоб не обірвався родовід славних імен, укладено словник видатних людей, які
народилися, жили чи працювали, або мали зв’язки з Городнянщиною. Зібрав і
упорядкував його завідуючий Мощенським історико-краєзнавчим музеєм М.І.
Євсієнко.
Словник укладений в алфавітному порядку. Видання знадобиться учителям,
краєзнавцям, усім, хто любить і хоче знати нашу історію.
Отже, наша історія в наших людях, їх ділах.

ПРО УПОРЯДНИКА
Євсієнко Михайло Ілліч народився 11 вересня 1926 року в с. Мощенці
Городнянського району Чернігівської області у сім’і селянина. Освіта — середня.
У вересні 1943 року мобілізований у армію. Воював піхотинцем у 895 сп 193
дивізії. Демобілізований з армії після тяжкого поранення.
Нагороджений 14 урядовими бойовими та трудовими нагородами. Працював на
різних роботах у Мощенській середній школі понад 40 років. Остання посада —
бібліотекар.
По сумісництву на громадських засадах займався краєзнавством. У 1955 р.
відкрив краєзнавчий куточок у школі, який у 1962 р. стає музеєм. У 1980 р.
Міністерство культури України присвоїло музею звання «народного». Був членом
Городнянського районного та Сеньківського музею Дружби народів.
14 років редагував колгоспні стіннівки, 17 років — сільську радіогазету.
Друкувався в районній обласних та багатьох газетах Росії та Білорусі. У 1954 р.
став лауреатом премії ім. С. Остапенка Городнянської районної газети. Писав
переважно на історичну та військово-патріотичну тематику. Автор нарисів про с.
Мощенку в енциклопедичних довідниках.

АКИФ’ЄВ Сергій Іванович. Нар. в 1925 р. в с. Горки Новопетрівського району
Московської області в селянській родині. До армії — тракторист.
Єфрейтор, ком. відділення автоматників 1118 стріл, полку 356 стріл, дивізії.
У роки Великої Вітчизняної війни з січня 1943 року воював на Брянському і
Центральному фронтах. Загинув 24 вересня 1943 р. при визволенні с. Великий
Листвен Городнянського району, повторивши подвиг О. Матросова. Там і
похований. Герой Радянського Союзу (15.01.1944 р.).
АЛЄЄВ Аркадій Сергійович. Нар. в 1895 р. в с. Мощенці Городнянського
повіту в сім’ї міщанина.
Закінчивши Городнянську гімназію (1913 р.), навчався в Київському св.
Володимира університеті на фізико-математичному факультеті, на юридичному
факультеті Новоросійського (Одеса) університету.
Працював вчителем Мощенського земського училища. Восени 1917 р.
організував і очолив осередок РСДРП(б) в селі — один з перших у повіті.
Переслідувався властями. Помер 10 травня 1918 р. Похований в с. Мощенці.
АМОСОВ Микола Михайлович. Нар. 6 грудня 1913 р. в с. Ольхове тепер
Вологодській області.
Відомий український хірург, член-кореспондент АМН СРСР (1961 р.),
заслужений діяч науки України (1960 р.), академік НАН України. Працював у галузі
хірургії серця та легенів, біокібернетики. Обирався двічі депутатом Верховної Ради
СРСР, Лауреат Державної премії (1961 р.), Герой Соціалістичної Праці (1973 р.).
В роки Великої Вітчизняної війни керував евакогоспіталем №2266, який у 1943
році дислокувався в с. Хоробичі Городнянського району. Помер 12 грудня 2002 р
АНАНКО Василь Іванович. Нар. в 1915 р. в с. Петрівка Городнянського повіту
(зараз Щорський район) в сім’ї селянина.
Учасник Великої Вітчизняної війни, перших боїв на кордоні біля м. Рава-Руська
Львівської області.
Голова ради ветеранів 41 стрілецької дивізії, в якій воював. Співавтор книги «За
каждую пядь» про історію 41 дивізії.
Помер в м. Дніпропетровську.
АНДРОС Анатолій Григорович. Нар. у 1935 р. в с.Куликівка Городнянського
району в селянській родині.
Закінчив Івашківську СШ (1953 р.), Житомирське зенітно-артилерійське училище
(1956) Харківську реактивно-технічну академію ім. маршала Радянського Союзу
А.Говорова (1961). Кандидат технічних наук. Працює у військовому містечку в
Підмосков’ї.
АНДРУЩЕНКО Іван Олексійович. Нар. 6 вересня 1840 р. Український
революційний демократ, член товариства «Земля і воля», вів пропаганду,
розповсюджував літературу. Працював у 1862-1963 роках повітовим землеміром в
Городні.
Засуджений у 1864 році на 10 років тюрми. Помер 5 вересня 1866 року в
Петропавлівській фортеці в Петербурзі.
АНТОНОВ Микола Іванович. Народився в 1923 р. у станиці Кримській
Краснодарською краю.
Учасник Сталінградської битви 1942-1943 р.р. Командир взводу 193 стрілецької

дивізії. Героїчно загинув за визволення с. Мощенки від німецько-фашистських
загарбників 24 вересня 1943 р. Ім’я цього воїна носила піонерська дружина
Мощенської середньої школи.
АРЗУМАЙОВ Гурген Мирзоєвич. Нар. в 1914 р. в м. Баку (Азербайджан).
Вірменин. Гв.лейтенант, кавалерист, командир шабельного взводу 54 гв. кавалер,
полку 14 гв. кавалер дивізії.
В армії з 1935 р. На фронті з вересня 1941 р. Воював на Західному.
Сталінградському, Південно-Західному і Центральному фронтах.
Загинув 22 вересня 1943 р. при визволенні с.Макишин Городнянського району,
де і похований. Герой Радянського Союзу (15.01.1944).
АТРОЩЕНКО Тетяна Трохимівна. Нар в 1917 р. в с. Тупичів Городнянського
повіту в селянській родині. Закінчила Городнянську трудову семирічку, учительські
курси. Працювала в Тупичівській початковій школі вчителем, директором школи в
Чернігові. Ветеран комсомолу. Кавалер ордена Леніна.
Проживала в м.Чернігові, померла у серпні 1998 р.
БАЖЕНОВ Віктор Андрійович. Нар, в 1941 р. в м. Городні в сім’ї службовця
Заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат Державної премії України, доктор
технічних наук, професор, академік, автор багатьох наукових праць. Працює
завідуючим кафедрою будівельної механіки, директором Київського науководослідного інституту будівельної механіки.
Проживає в м. Києві
БАРАНОВСЬКА (ГУЛАК) Ольга Віталіївна народилася 16 лютого 1962 р в
с.Перепис Городнянського району. Закінчила Перепиську СШ із золотою медаллю
(1979), Київський держуніверситет ім.Т.Г. Шевченка (географічний факультет) (1984
р). з відзнакою. Працювала вчителькою в Черкасах, Горлівці (Донецька обл.). Працює
в Ніжинському державному педуніверситеті ім.М.В.Гоголя з 1986 р. Кандидат
географічних наук, доцент, виховує двох дітей.
В 2000 р. вийшла книга «Чернігівщина: природа, населення, господарство» в
співавторстві.
БАРКОВСЬКА (Люба) Валентина Олександрівна народилась 17 грудня 1938 році
у хуторі Площанськ Кремінського району Луганської області.
Закінчила Львівський технікум харчової промисловості у 1964 році. Проживає у
Городні з 1965 року. Працює директором СП «Виробничо-торгівельне об’єднання».
За самовіддану працю має урядові нагороди. Удостоєна звання «Заслужений
працівник сфери послуг України» (1999 р.).
БАТОВ Павло Іванович нар.1 червня 1889 р. в с.Фелісово Рибинського повіту
Ярославської губернії.
З 1918 р. служив в армії. Учасник громад. війни, воював в Іспанії, на фінській
війні. У Вітчизняну війну командував корпусом, зам.командарма 51 армії, до кінця
війни — командуючий 65 армією. З’єднання армії визволяли північну частину
Городнянського району від ворога у вересні 1943 р. В післявоєнний період — на різних
посадах. Голова Радянського комітету ветеранів війни.
Генерал армії, двічі Герой Радянського Союзу.
Батов П.І. помер 25 квітня 1985 р. Похований на Ново-Дівочому кладовищі в
Москві.
БАЧИНСЬКИЙ Петро Якович народився у 1783 році. Поміщик Городнянського

повіту. Учасник війни 1812 року. Служив у Колегії іноземних справ (1800 р),
Кавалерградському полку гвардійської важкої артилерії (1810р.), стандартюнкером
(1811 р.), поручиком (1813 р.), штаб-ротмістром (1816 р), майором (1817 р.),
Городнянським повітовим маршалом дворянства (1823 р.).
Відзначився у походах російської армії. Нагороджений орденами св.
Володимира IV ступеня, св. Анни IV ступеня, пруським Залізним Хрестом, Золотою
Шаблею.
БЕБКО Федір Федотович. Нар. 11 квітня 1915 р. в с.Старосілля Городнянського
району в селянській родині.
До війни, після війни, в час німецької окупації працював в Городнянській районній
друкарні, друкував антифашистські листівки і розповсюджував серед населення.
В час німецької окупації 1941-1943 р.р. очолив підпільну молодіжну організацію в
районі, потім пішов у партизани. Воював на фронті. Помер в Городні 3 квітня 1991 р.
БЕЗРУЧКО Надія Іванівна — бібліотечний працівник, заслужений працівник
культури України (1991). Нар. 6.06.1940 в Ніжині Чернігівської обл. Закінчила
Харківський бібліотечний інститут (1963). В 1957- 59р. р. — зав. бібліотекою с.
Велике Чернівецької обл., 1959-67р.р. — завідуюча читальним залом бібліотек для
дітей у містах Добрянка та Городня Чернігівської обл., 1967-69 р.р. — інспектор
Черніпвського обл. управління культури. 1969-75р.р.— головний бібліотекар Київської
бібліотеки для дітей, з 1975р. — директор Центральної бібліотеки для дітей ім. Т. Г.
Шевченка в Києві.
Діяльність пов’язана з розбудовою і становленням бібліотечної справи в
Україні. За її ініціативою відкрито низку нових бібліотек, зокрема 10 лише в Києві,
розробила нові форми і методи популяризації книги в Україні. На базі Центральної
бібліотеки для дітей створила (1993р.) інформаційно-пошуковий центр з
використанням комп’ютерної техніки.
Віце-президент Всеукраїнської асоціації працівників бібліотек для дітей України
(з 1999 р.). Член Міжвідомчої координаційної ради з бібліотечної діяльності.
БЕЛОВ Павло Олексійович. Нар. 18 лютого 1897 р. в м. Шуї Івановської
губернії в сім’ї робітника.
З 1918 по 1955 р. служив в армії. В 1933 р. закінчив Військову академію. В роки
Вітчизняної війни командував кавалерійським корпусом, а з червня 1942 р. до кінця
війни — 61 армією. З’єднання армії визволяли від німецьких окупантів південну
частину Городнянського району. В післявоєнний час очолював ряд військових округів.
Генерал-лейтенант, Герой Радянського Союзу Бєлов П. О. помер у грудні 1962 р.
Похований у м.Шуї Іванівської обл.
Іменем Героя названа вулиця в м.Чернігові.
БЕНДРИК Микола Кузьмич. Нар. 26 квітня 1914 року в с. Ольгинка Донецької
області.
Укр. живописець, заслужений художник України (1978). В 1939 р. закінчив
художній інститут Репіна в Ленінграді. Довгий час проживав в Городні. Його твори:
«Перша ластівка» (1959 р.), «Комісар партизанського загону В.Надточій» (1969
р.),«Фашизм» (1978.1981 р.р.), серії пейзажів м. Городні (1989-1990 р.р.). Помер у
1993 р., похований у Городні.
БЕРЕЗИНЕЦЬ Іван Трифонович. Нар. 24 жовтня 1921р. в с.Великий Листвен
Городнянського району в сім’ї селянина. Закінчив Полтавський педагогічний інститут

в 1968 р., вищу партійну школу — в 1961р. Учасник оборони Севастополя.
Ст. лейтенант морської піхоти. Учасник Параду Перемоги в Москві 24 червня
1945 р. Кавалер багатьох урядових нагород. Працював секретарем Городнянського
райкому комсомолу (1948-1953 рр.), в Городнянському райкомі партії (1953-1965 р.р.)
на різних посадах, учителем в школах району до виходу на пенсію.
Проживає в м. Городні.
БИСТРУКОВ Василь Григорович. Нар. 1886 р. в М.Харкові в сім’ї робітникаметаліста Залишився без батька. Виховувався у монастирі в Полтаві. Співав у хорі.
Закінчив гімназію Працював по судовому відомству.
З листопада 1918 р. працює на Городнянщині по встановленню Рад. влади,
пізніше — зав.повітовим юридичним відділом та повітовим продкомісаром. З 1923 р.
працює в губернії. У 1937р. — репресований.
Загинув у Магаданському таборі 26 грудня 1941 р. Реабілітовано в грудні 1955
року.
БІЛАН Михайло Гаврилович. Нар. у 1927 р. в с.Вихвостові Городнянського
району в селянській родині.
Тракторист колгоспу імені Коцюбинського. Нагороджений орденом Леніна
(8.12.1973 р.) та іншими нагородами.
Проживає в с.Вихвостові.
БІЛИЙ Василь Петрович. Нар. в 1908 р. у Берилівці Городнянського повіту в
сім’ї селянина. Закінчив Городнянську 3-річну профтехшколу (1928 р), військове
училище, військово-повітряну академію РСЧА імені Жуковського (1939 р), був
репресований Генерал-майор авіації, учасник Великої Вітчизняної війни. Кавалер
ордена Леніна і багатьох урядових нагород. Служив на різних військових посадах.
Проживав в м. Жуковську Московської області, помер у 1959 р.
БІЛИЙ Іван Петрович. Нар у 1932 р. в с.Мощенці Городнянського району в
селянській родині.
Закінчив Мощенську семирічну школу в 1949 р. Служив в армії. Працював на
партійній та господарській роботі.
З 1961 р. голова колгоспу в Іванцевицькому районі Брестської області. В 1966
р. нагороджений орденом Леніна. Депутат Верховної Ради Білорусі (1967 р.).
Проживає в м. Косово Іванцевицького району Брестської області Білорусі.
БІЛИЙ Панас Іванович народився в 1892 році в с. Суличівка Городнянського
повіту.
Закінчив фельдшерську школу (1913 р.), Київський медінститут (1926 р.).
Працював лікарем обласної психіатричної лікарні в Чернігові (1929-1938 р.р.),
головним лікарем військового госпіталю (1941-1955 р.р.), головою ЛТЕК при
Чернігівському міськвідділі соціального забезпечення (1957-1968 р.р.). За
сумісництвом викладачем медичного училища в Чернігові (1968-1970 р.р.).
Заслужений лікар України (1957 р.). Помер в Чернігові в 1971 р.
БЛЯЗІУС Йоган Генріх. Професор Королівського коледжу в Брауншвейгу
(Німеччина). Жив і працював у XIX ст.. Подорожував по Росії і Україні. У 1844 р.
видав книгу «Рейс ін Європейшенрусланд», в якій розділи 7 і 10 присвячені Україні. Є
в них і рядки про Городню. «Ми дійшли до міста Городні... Місто справляє миле
враження, воно дещо розкидане...». Автор далі описує враження від чистих
будиночків, вулиць, описує побут українців, євреїв, відміну їх від росіян. Автор

захоплений виглядом козаків, яблуневими та вишневими садками, показує
протилежність їх москалям.
БОГОМАЗОВ (БОГОМАЗ) Ілля Андрійович. Нар. 22 липня 1896 р. в с.Жабчичі
(Полісся) Городнянського повіту в бідняцькій сім’ї.
Дитинство пройшло в с.Гасичівці. Працював у поміщицьких економіях, на шахтах
Донбасу.
З 1915 р.— в царській армії. З січня 1917 р. — червоногвардієць, партизан. З 1918
р. — ком. роти Богунського полку.
З квітня 1942 р.— командир 488 стріл.полку 133 стріл. дивізії. Підполковник,
командир табору військовополонених і репатрійованих.
Звільнений з армії в серпні 1946 р. Нагороджений орденом Леніна 30.04.1945р.
Помер у 1964 р. Похований в м. Житомирі.
БОЖЕНКО Василь Назарович. Нар. в 1871 р. в с. Бережинка нині Кіровоградської
області. Робітник. В Києві працював столяром на меблевій фабриці. Учасник першої
світової війни.
В громадянську — командир Таращанського полку (з 1919 р. — ком. бригади)
першої Української; Радянської дивізії, що визволила м. Городню та села повіту від
німецьких окупантів і петлюрівських військ у грудні 1918 р.
Помер у серпні 1919 р. Похований в м. Житомирі.
БОЖОК Антон Антонович. Нар. в 1887 р. в с. Нові Юрковичі на
Могильовщині (нині Климовський район Брянської області) в бідняцькій сільській
родині. Трудову діяльність розпочав підлітком на заводах Донбасу, Катеринослава.
Учасник Жовтневої революції. З 1918 р. по 1921 р. воював в складі Таращанського
полку.
В Городні був членом ревтрибуналу, завідуючим земвідділом повіту, головою
комнезаму в Мощенці, на інших господарських роботах.
Активний учасник партизанського руху Чернігівщини, працівник Українського
штабу партизанських загонів в Москві. Кавалер ордена Леніна та інших нагород.
Помер в 1973 р. в м. Києві.
БОРОЗНІНИ — брати Яків, Дмитро, Володимир і Йосип, козацького роду,
боярські діти, землевласники Чернігівського намісництва. Володіли селищем
Семашкіно-Сеньківкою (1620 р), Даньки та іншими поселеннями Городнянщини.
БОХАН Іван Васильович. Нар. 19 травня 1929 р. в с. Великий Листвен
Городнянського повіту в селянській родині. Закінчив Городнянське педагогічне
училище та Київський держуніверситет ім. Т. Г. Шевченка. Професор. Кандидат
філологічних наук.
Працював викладачем в Київському інституті культури, в інституті народного
господарства.
Помер 22 липня 1989 р. в м.Києві.
БОЧОК Василь Сергійович. Нар. у 1897 р. Працював викладачем
Городнянського педучилища, з 1932 р. очолював районну організацію «Знання».
Заслужений учитель України (1940 р.)
Помер у 1960 р. Похований в м. Городні біля Миколаївської церкви.
БОШ Євгенія Богданівна. Нар. 23 серпня 1879 р. в м. Очакові.
Партійний і державний діяч України. В 1918-1922 р. р. на партійній і військовій
роботі в Чернігові.

У Городні разом з Ю. Коцюбинським влітку 1919 р. під час наступу Денікіна
очолювала Чернігівський губернський комітет оборони. Померла 5 січня 1925 року.
Похована в м. Москві на Новодівочому кладовищі.
БУЙНИЙ Олексій Андрійович народився в 1937 р. в с.Хрипівці Городнянського
району.
Закінчив Хрипівську семирічну школу (1952), Берегівське (Закарпатська обл.)
медичне училище. Служив в рядах Збройних Сил.
Працював фельдшером в Мощенській лікарні, в ФАПі с.Берилівка, с.Сеньківка.
Самодіяльний поет. Зараз пенсіонер. Проживає в с.Сеньківці.
БУТ Олександр Андрійович. Нар. в 1949 р.. в с. Івашківці Городнянського
району в сім’ї вчителів. Закінчив Івашківську середню школу, Московський
університет імені М. В. Ломоносова. Працює в Московському науково-дослідному
інституті твердих і надтвердих матеріалів. Кандидат фізмко-математичних наук.
Автор багатьох наукових праць. Живе у Москві.
БУТОВЕЦЬ Валерій Володимирович. Нар. в 1947 р. в с. Володимирівці
Городнянського повіту в селянській родині.
Закінчив Володимирівську школу в 1962 р., Тупичівську у 1965 р., Київський
політехнічний інститут, аспірантуру. Кандидат технічних наук (1976 р.).
Працює старшим науковим працівником, зав. хімлабораторією Київського
науково-дослідного інституту нафтопереробної і нафтохімічної промисловості.
Проживає в м. Києві.
БУТОВЕЦЬ Василь Дмитрович. Нар. 4 лютого 1937 р. в хуг. День Добрий в
селянській родині. Закінчивши середню школу, служив в армії. Закінчив
Ленінградську лісотехнічну академію.
Працював в лісгоспі в Іркутській області. Автор роману «Лейб-гвардія її
величності тайги» та інших творів.
Помер 14 червня 198Вр. Похований в с. Веденщина біля м. Шелехова іркутської
області.
БУТОВИЧ Федір Максимович. Нар. в 1785 р в м. Городні в сім’ї дворянина,
колезького асесора. Штабс-капітан. У Вітчизняну війну 1812 р. командував
ополченцями Городнянського, Борзнянського, Сосницького та Ніжинського повітів.
На чолі цього ополчення брав участь в осаді фортеці Нове Замостя.
БАРЛИГА Андрій Іванович. Нар. в м. Городні в робітничій сім’ї. Закінчив
Городнянську середню школу № 2, Ленінградське військове училище
протиповітряної оборони. Учасник Вітчизняної війни. Кавалер багатьох урядових
нагород. Генерал-майор. Служив в Забайкаллі, в Ленінградському військовому окрузі
— заст. командуючого військами ППО. Проживав у Санкт-Петербурзі. Помер у 1990
р.
ВЕРЕМІЄНКО Іван Іванович. Нар. в 1907 р. в с. Мощенці Городнянського
району в сім’ї селянина.
До війни працював на господарській роботі в м. Бахмачі. Під час війни —
партизан, командир партизанського загону ім. Пархоменка і секретар підпільного
Городнянського райкому партії.
Нагороджений орденом Леніна.
Після війни очолював Городнянський райком партії, працював директором
Холминського спиртозаводу Коркіківськаго району.

Помер у 1985 р. Похований в Холмах.
ВЕРХУША Віктор Михайлович. Нар. в 1936 р. в с. Кузничі Городнянського
району в сім’ї вчителя. Закінчив Городнянську середню школу № 1 (1954 р.),
Українську сільськогосподарську академію (1959 р.).
Працює ученим секретарем Української академії аграрних наук. Кандидат
технічних наук. Проживає в м. Києві.
ВЕРХУША Петро Іванович народився 3 вересня 1952 р. в с.Гніздище
Городнянського району в сім’ї службовця. Самодіяльний поет.
Закінчив Городнянську середню школу № 1, Чернігівське СПТУ №18, отримав
професію зв’язківця в групі військ в Німеччині. Демобілізувавшись, працював за
фахом.
Служив в міліції. Закінчив Львівську школу міліції по фаху юриста-правознавця.
Майор міліції, вийшов на пенсію в 1995 р.
Працює юристконсультом РЕМ.
Проживає в м.Городні.
ВЄТРОВА Марія Федосіївна. Нар. в 1870 р. в с. Солонівці Городнянського
повіту в сім’ї службовця — повітового нотаріуса і селянки,
Закінчила Чернігівське єпархіальне училище, працювала вчителькою в Любечі, в
акторській трупі Садовського, знову вчителькою.
У 1894 р. вступила до Вищих жіночих курсів в Петербурзі Зійшлася з
народниками. В кінці 1896 р. її було арештовано і кинуто в Трубецький бастіон
Петропавловської фортеці. 12 лютого 1897 р. в тюремній камері сама себе спалила в
знак протесту проти самодержавства.
ВИНОГРАДСЬКИЙ Олег Вікторович. Нар. 27 червня 1927 р. в м. Городні
Чернігівської області в сім’ї вчителя.
У 1944 р. вступив у Військово-Морську медичну академію. Після її закінчення в
1949 р. три роки працював лікарем в учбовому загоні УВМФ, потім повернувся в
академію.
Працював ординатором клінічної патології, терапії внутрішніх хвороб,
викладачем кафедри факультетської терапії.
В 1976 р. — доктор мед. наук, заступник начальника, а з 1983 р. — начальник
кафедри. Був членом вченої ради Військово-медичного музею, членом правління
Ленінградського наукового товариства терапевтів ім. С. П. Боткіна (кардеологічна
секція).
Талановитий лікар, віддав усього себе праці. Проживає у Санкт-Петербурзі.
ВИСОКОС Микола Петрович. Нар. 1937 р. в с. Куликівці Городнянського
району в сім’ї селянина.
Закінчив Чернігівський зооветеринарний технікум, Харківський ветеринарний
інститут.
Працював на цілині в Казахстані. Кандидат ветеринарних наук.
Працює в Харківському ветеринарному інституті.
Проживає в м. Харкові.
ВИСТАВНИЙ Тихін Арсентійович. Нар. в 1914 р. в с. Великий Дирчин
Городнянського району в сім’ї селянина.
Самодіяльний поет, співробітничав у газетах. Працював у тупичівській райгазеті,
учителем в школах району майже сорок років.

Помер в 1979 р. в с. Великий Дирчин, де і похований.
ВОЛКОВИЧ Микола Маркіянович. Нар. 12 січня 1858 р. в м. Городні в сім’ї
дрібного чиновника.
Український хірург, професор, доктор медичних наук, академік АН України
(1928 р).
Праці, присвячені вивченню ринесклероми, апендициту, жовчнокам’яної
хвороби, раку горла, питанням травматології тощо. Написав 81 наукову працю.
У 1908 р. заснував Київське хірургічне товариство.
Помер 11 липня 1928 р. Похований на Байковому кладовищі в м. Києві.
Іменем М. М. Волковича названі вулиці в Городні і в Чернігові.
ВОРОНЮК (ТЕРЕНЕЦЬКА) Людмила Семенівна. Нар. 4 червня 1923 р. в м.
Городні їв сім’ї службовця.
Навчалася в Городнянській СШ №1. Закінчила Городнянську педшколу в 1941 р.
В 1943-1945 р.р. працювала технічним секретарем райкому партії. З 1945 по 1976 р. р.
— вчителькою молодших класів Городнянської СШ № 1.
Заслужена вчителька України (1966 р.).
Про її педагогічний досвід розповідалося в буклеті «Збулася її мрія» (Чернігів,
1967).
Проживає в м. Городні.
ГАЙДАР Аркадій Петрович . Нар. 22 січня 1904 р. в м. Льгові Курської
губернії.
Російський дитячий письменник. Учасник громадянської та Великої Вітчизняної
воєн. Воював на Україні.
Як згадує у своїй повісті «В дні поразок і перемог», його рота у вересні 1919 р.
переформовувалася в м.Городні.
Загинув в бою з німецькими окупантами 26 жовтня 1941 року на лівому березі
Дніпра в с.Леплява. Похований в м.Каневі.
ГЕРАСИМЕНКО Микола Степанович. Народ, в 1908 р. в с. Піщанка
Городнянського повіту в сім’ї селянина.
Закінчив церковно-приходську, потім офіцерську школи і партійну школу в м
Чернігові.
Працював головою Гірської сільради (1929-1933 р. р.). Лемешівської (1933-35
р. р.). Репресований органами НКВД (1935-1937 р. р.). Працював головою Хрінівської
сільради (1937 1941 р. р), служив в армії, воював (1941-1946 р.р.) старший лейтенант.
Працював головою колгоспу в с. Петрівці Городнянського району до 1969 р., з
1969 р. — директор Городнянського райхарчокомбінату. Нагороджений орденом
Леніна. Помер 15 квітня 1973 р. в м. Городні.
ГІЙОМ ле ВАСЕР де БОПЛЯН. Нар. біля 1600 р. в Нормандії.
Французький інженер. З 1630 р. служив у Польщі. В 1630-1647 р.р. Боплян
перебував на Україні, де поряд з працями над будовами військових фортець, проводив
геодезичні виміри в Україні і студіював краєзнавство України в найширшому обсязі.
Наслідком 17-річної праці стала книга «Опис України», яка видавалась 4 рази
французькою, латиською, російською та іншими мовами. До опису додано багато
карт.
Цікаві дослідження про українських козаків, їх устрій, про вдачу, звичаї, побут
жінок, про рослинний і тваринний світ, мінерали, промисли, ремесло, торгівлю на

Україні тощо.
ГЛІБОВ Леонід Іванович. Нар. 15 березня 1827 р. в с. Веселий Поділ Полтавської
губернії.
Видатний український байкар, поет, лірик.
Закінчив Ніжинський ліцей (1855 р), вчителював. Видавець газети «Чернігівський
листок», де писав і про життя на Городнянщині.
Неодноразово бував у Городні. Брав участь в святкуванні 100-літнього ювілею
Городні, написав вірш до цієї дати.
Помер 10 листопада 1883 року. Похований у Чернігові в Троїцькому монастирі.
ГОЛУБ Надія Юхимівна. Нар. в 1919 р. в с. Озеряни Бобровицького району
Чернігівської області в сім’ї селянина.
Закінчила Чернігівський учительський інститут (1938 р.). Працювала
вчителькою у Мощенській школі в 1938-1941 р.р.
По завданню працювала в Бобровицькій жандармерії перекладачем. Багато
робила по врятуванню людей від знищення. Потім пішла в партизанський загін. Про її
роботу написано в книгах С. Гуськова «Эхо бесшумных боёв» (1984), «Одна
солдатская медаль» (1975 р.).
Після війни працювала народним суддею в м. Новгороді-Сіверському.
Проживає в м. Орлі.
ГОРЕЛІК Йосип Григорович. Нар. в 1907 році в м. Городні, Чернігівської
губернії в бідній єврейській родині.
Російський письменник. Автор книг «Точная позиция», «Пять орденов» та
сценаріїв фільмів «Герої Бреста», «Незабутні роки» та інших.
ГОРІЛОВСЬКИЙ Леонід. Народився в м. Городні у сім’ї торговця. Закінчив
літературний факультет Київського педінституту. Учасник Великої Вітчизняної війни,
був політруком танкової роти, фронтовим журналістом.
На літературно-музичному фестивалі «Слов’янські вогні», присвяченому 30річчю Перемоги, отримав приз «Золота ліра».
Нагороджений багатьма державними нагородами.
У 20-х роках — один з організаторів піонерії в м. Городні.
ГРЕБЕННИК Олександр Васильович. Нар. 1 січня 1949 р. в с. Дроздовиці.
Закінчив у 1966 році середню школу, потім Житомирське вище військове училище із
відзнакою, у 1978 р. — Ленінградську військово-медичну академію (з відзнакою).
Служив на посаді головного окуліста у Туркестанському військовому окрузі. Тепер
на посаді головного офтальмолога Центрального військового госпіталю Міністерства
оборони України.
Кандидат медичних наук (1989 р.). Автор понад 10 наукових робіт.
ГРИГОР’ЄВ Леонід Михайлович, народився в 1913 р. в посаді Добрянка
Городнянського повіту в сім’ї робітника.
Навчався в дорожному технікумі (1930-1932 р.р.). Працював на Далекому Сході
(1933 р.)
Будував місто Чернігів, Мотилів, Бобровицю (1933-1940 р.р.). Навчався на
курсах лейтенантів (1940 р.р.). Брав участь в боях на Брянському та Центральному
фронтах з грудня 1941 р. Гвардії лейтенант, командир 8 роти 37 гв. стрілецького полку
12 гв. стрілецької дивізії 61 А Центрального фронту. Загинув 6 жовтня 1943 р. при
форсуванні Дніпра. Похований в с.Любеч Ріпкинського району.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 15 січня 1944 р. посмертно присвоєно
звання Героя Радянського Союзу.
Ім’ям Героя названа вулиця в селі Добрянка.
ГУЛАК Анатолій Іванович. Нар. 27 жовтня 1929 р. в с. Глубоцьке Гомельського
району Гомельської області в сім’ї учителя. Закінчив Перепиську середню школу (1947
р.) та Київський політехнічний інститут (1962 р.). Працював у конструкторському
бюро Новокраматорського будівельного заводу та в Донецькому науководослідному Інституті машинобудування. Сконструював ряд оригінальних машин для
гірничодобувної промисловості, зокрема широко відомий в нашій та багатьох
зарубіжних країнах його трубообсадочний прес.
Зараз на пенсії, живе в Донецьку.
ГУЛАК Леонор Іванович. Нар. 8 грудня 1924 р. в с.Глубоцьке Гомельського
району в сім’ї вчителя. Закінчив Городнянське педучилище (1946 р.) та Ніжинський
педінститут (1949 р.) В 1946-1984 роках працював вчителем у Володимирівській
школі. Відмінник народної освіти. Учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджений
багатьма урядовими нагородами.
Л. І. Гулак відомий в нашій і багатьох інших країнах як автор більше 100 шахових
задач, які друкувалися у багатьох радянських, зарубіжних виданнях, зокрема таких, як
«Шахматы СССР», «Фіде», «Живот» (Чехословаччина), «Проблем» (Югославія),
«Програміст» (Англія,), «Шахматы» (Латвія) та інші. За участь у конкурсах шахових
композицій багато разів здобував призи.
Зараз на пенсії. Живе в с.Володимирівка.
ГУМЕН Микита Михайлович. Нар. в 1933 р. в с. Вихвостів Городнянського
району в сім’ї селянина.
Закінчив Харківський університет. Працює в Харківському політехнічному
інституті зав. кафедрою.
Кандидат фізико-математичних наук. Проживає у Харкові.
ГУЩА Геннадій Павлович. Нар. в 1935 році в Городні. Закінчив Городнянську
СШ №2. З відзнакою закінчив Харківський медичний інститут. Працював в Ріпкинській
центральній лікарні ведучим окулістом. Закінчив аспірантуру, захистив кандидатську
дисертацію в Одеському науково-дослідному інституті очних захворювань, де
працює й зараз. Послідовник В. П. Філатова. Працював в Йемені, Ефіопії.
ДАВИДОВ Володимир Мойсейович. Народився 7 квітня 1937 р. в м. НовгородСіверську, у сім’ї службовців. З 1939 р. живе в Городні. До 1948 р. навчався в
Городнянській СШ №2. Закінчив Московський інститут нафтової і газової
промисловості ім. Губкіна (1959 р.). Інженер-геофізик. В 1959-1963 р.р. працював у
науково-дослідному інституті, в 1963-1966 р.р. — в Московському інституті нафтової
і газової промисловості. В 1966 р. — в інституті фізики землі ім. Шмідта АН СРСР.
В 1966-1970 р.р. — в інституті геології і геофізики в м. Новосибірську, в 1970-74
рр. — в інституті геології Якутського філіалу СВ АН СРСР. В 1974-1979 р.р. — в
інституті космофізики Якутського філіалу АН СРСР. З 1976 р. — доктор фізикоматематичних наук. Опублікував більше 20 наукових праць. Помер в 1979 р.,
похований в Калінінграді.
ДАВИДОВИЧ Михайло Зінов’євич народився в 1930 р. в м. Новозибків
Брянської області в сім’ї службовця. В 1940 р. сім’я переїхала в Городню. Під час
німецької окупації городнянський школяр разом з старшою сестрою Дусею пішов в

партизанський загін. 7 червня потрапив у вороже оточення і підірвав себе гранатою біля
с. Дубровки Новозибківського району Брянської області. Іменем піонера-героя названі
піонерські загони.
ДВОРНИК (дів. ЛОКОТЬ) Ганна Степанівна народилася 7 січня 1924 р. в
с.Лутава Козелецького району Чернігівської області в сім’ї бідняка. Закінчила
Витовзівську неповну середню школу. В 1942 р. була вивезена на примусові роботи в
Німеччину, звідки повернулась в 1945 році.
Закінчила Городнянську садово-огородню школу. Працювала в колгоспі аж до
виходу на пенсію.
В 1951 р. за вирощування коксагизу (140,9 кг з га на площі 2 га) Указом Президії
Верховної Ради СРСР від 23 квітня 1952 р. їй присвоєно звання Героя Соціалістичної
праці. Проживає в с.Лутава Козелецького району.
ДЕСНЯК Олекса (РУДЕНКО Олександр Гнатович). Народ. 17 березня 1909
року в с. Бондарівці Сосницького повіту Чернігівської губернії в селянській родині.
Укр. рад. письменник.
Працював в редакції газети «Більшовик» до 1939 р. Пізніше очолював
Львівську письменницьку організацію.
В творах відобразив героїку громадянської війни на Чернігівщині — «Десну
перейшли батальйони», «Полк Тимофія Черняка» тощо.
Опублікував 16 вересня 1939 р. в газ. «Комуніст» нарис «Є село на Поліссі» — про
Вихвостів Городнянського району.
Учасник Великої Вітчизняної війни.
Загинув на фронті 25 травня 1942 року.
ДІБРОВА Олексій Тимофійович. Нар. 12 (25) лютого 1904 р. в с. Тупичеві.
Український географ, доктор географічних наук (1959). В 1927 р. закінчив
Київський кооперативний інститут. Викладав географію у школах і вузах Києва. В
1944-1947 р.р. — директор науково-дослідного інституту Київського університету, з
1959 р. — зав. кафедрою економічної географії України.
Автор багатьох наукових праць і підручників з географії України для середніх
шкіл України.
Вмер 21 січня 1973 р. в Києві.
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Петро Михайлович народився 16 січня 1871 року в с.
Яриловичі Городнянського повіту у сім’ї диякона. Громадський діяч, краєзнавець,
автор багатьох робіт з історії Чернігівщини. Був секретарем Чернігівської міської
думи, членом церковно-архівної комісії, служив у консисторії.
Друкувався в «Черниговских епархиальных известиях». Чимало робіт з історії
нашого краю вийшло з-під його пера.
Похований у серпні 1910 р. на території Воскресенської церкви у м. Чернігові.
ДОВГОПОЛ Віталій Іванович, народився в 1911 р. в с. Лемешівка
Городнянського повіту в сім’ї селянина. Закінчив Корюківську профтехшколу,
Уральський індустріальний інститут Багато років працював на Уралмашзаводі на
різних посадах. Лауреат премії СРСР за виготовлення вагонних коліс, вдруге — за
розробку надміцних сталей.
Закінчив аспірантуру, захистив дисертацію. Біля 20 років працював директором
Уральського інституту чорних металів. Має понад 150 наукових робіт.
Лауреат премії ім. П. Бардіна. Має звання «Заслужений вагонобудівник».

Професор-консультант інституту чорних металів.
Помер у 2000 р. у м. Єкатеринбурзі.
ДОЛЬД-МИХАЙЛИК Юрій (псевдонім МИХАЙЛИКА Юрія Петровича).
Народ. 17 березня 1908 року в с. Бутенки Полтавської губернії в селянській родині.
Український письменник.
Учасник Великої Вітчизняної війни. Автор збірки п’єс оповідань, сценаріїв,
романів «Степовики» (1949-52 р. р.) «І один у полі воїн» (1957 р.) та інші.
У 1956 р. на Київській кіностудії ім. О. Довженка по мотивах повісті М.
Коцюбинського «Фата моргана» знято фільм «Кривавий світанок». Його прем’єра з
участю автора сценарію та виконавця головної ролі, народного артиста СРСР М.
Крушельницького та інших акторів відбулася в с. Вихвостові.
Помер 17 травня 1966 року в м. Києві
ДОРОШКО Петро Онуфрійович. Нар. 24 грудня 1910 р. в с. Тупичів
Городнянського повіту в селянській сім’ї.
Закінчив Харківський інститут педагогічно-професійноі науки. З кінця 1933 по
жовтень 1934 р. служив в армії. Демобілізувавшись, працював у видавництвах, писав.
Учасник Великої Вітчизняної війни. Спец. кор. дивізійної, потім газети 1
Українського фронту.
Нагороджений багатьма урядовими нагородами.
Проживав в м. Києві, помер у 1999 р.
ДРОБНОХОД Микола Іванович. Народився 14 квітня 1940 р, в с. Бурівка
Городнянського району в сільській родині.
Закінчив Тупичівську школу (1957 р.), Київський університет ім. Т. Г. Шевченка
(1962 р.).
Кандидат геолого-мінералогічних наук (1968 р.). Зав кафедрою Київського
університету. Професор.
З 1993 р. ректор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів України.
Академік АН України, віце-президент. Засновник і співголова спілки викладачів
вищої школи і наукових установ України.
Головний редактор журналу «Освіта України». Проживає в м. Києві.
ДРОНЬ Анатолій Андрійович. Нар. в 1945 р. в селищі Седнів Чернігівського
району в сім’ї селянина.
Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. Працював будівельником.
Служив в армії. Обирався першим заступником голови Дарницького райвиконкому м.
Києва, працював в апараті ЦК КПУ.
З 1987 р. заступник міністра житлово-комунального господарства. З 1991 р.—
голова Державного комітету України. Народний депутат XII та XIII скликання по
Ріпкинському виборчому округу № 449 (входить Городнянський район).
З 1998 р. — посол України у Білорусі.
ДРУЖИНІН Володимир Михайлович. Нар. 25 грудня 1907 р в Москві, в сім’ї
робітника.
З 1923 р. працював на шахтах Донбасу, з 1926 р. на комсомольській роботі в
Путивлі. З 1930 р. — на партійній роботі в Сумській області. В 1931-1932 р. —
завідуючий оргвідділом райкому партії в м. Городні.
Війна застала на посаді другого секретаря Тернопільського обкому партії. Під час
Великої Вітчизняної війни комісар Чернігівського партизанського з’єднання.

Герой Радянського Союзу (1944 р). Помер у 1982 р.
ДУБРОВСЬКА Тетяна Наумівна народилася в м.Городні в сім’ї науковця.
Закінчила Московську консерваторію. Захистила докторську дисертацію «Поліфонія
XVI століття» (1993 р). Музикознавець, доцент Московської консерваторії. Проживає
в Москві.
ДУБРОВСЬКИЙ Наум Григорович. Нар. в м. Городні в 1902 р. в сім’ї лікаря.
Кандидат технічних наук, автор багатьох наукових праць з вітчизняної авіації,
співпрацівник Центру авіаційних моторів.
Співавтор матеріалу про Маригодова К.Л. для довідника «Російські письменники
XX ст».
Проживає в Москві.
ДУДКО Віктор Іванович. Нар. 12 грудня 1959 р. в м. Городні в сім’ї службовців.
В1977 р. закінчив Городнянську СШ №1, факультет журналістики Київського
університету ім.Т. Г.Шевченка (1982).
Захистив кандидатську дисертацію з української літератури.
Працює в інституті літератури АН України.
Друкується в багатьох наукових і літературних журналах.
Проживає у М.Києві.
ДУДКО Іван Петрович. Нар 24 січня 1926 р. в с. Хринівці тоді Городнянського
району в селянській родині.
В 1944-1950 р.р. служив у армії на Далекому Сході. Брав участь в бойових діях з
Японією.
Закінчив Прилуцьке педагогічне училище (1955 р.), факультет журналістики
Київського університету (1962 р.) Працював в Березнянській, Щорській і
Городнянській райгазетах Член Спілки журналістів (1959 р).
Автор книжок: «М. Г. Кропив’янський» (1965), «Ленін і Чернігівщина» (1967),
«Онук комунара» (1973), «Живуть брати над Жєведою» та кількох брошур.
Надрукував кількасот історико-краєзнавчих матеріалів в українських, обласних і
районних газетах, у журналах і збірниках.
Проживає в м. Городні.
ДУНІН-БАРКОВСЬКИЙ Андрій Васильович. Народився у 1673 р. в с. Великий
Листвен
Чернігівського
намісництва.
Син
чернігівського
полковника.
Великолиственський землевласник, старого козацького роду. В 1742 р. нинішню
кам’яну Архістратига Михайла церкву перебудував з польського костьолу. Сприяв
переходу населення з католицизму в християнство.
ДУНІН-БАРКОВСЬКИЙ Василь Дмитрович. Нар. 25 березня 1819 р. с.
Великий Листвен Городнянського повіту в дворянській родині. Дійсний таємний
радник.
Помер 20 жовтня 1893 р. в м. Києві. Похований в с. Великий Листвен у
сімейному склепі в часовні біля церкви.
ДУНІН-БАРКОВСЬКИЙ Федір Андрійович. Нар. в 1793 р. в с. Великий
Листвен Городнянського району в дворянській родині. В час Вітчизняної війни 1812
року брав участь в бою під Полоцьким. Помер у 1836 році.
ДУНІН-БАРКОВСЬКИЙ Юрій Васильович. Нар. в 1640 р. З старого козацького
роду. Мав маєток в селі Великий Листвен. Полковник чернігівський, належав до
найбагатших панів на Гетьманщині. Відомий допомогою православ’ю. Реставрував

Чернігівський Спаський собор (1675 р.). Помер у 1702 році.
ДУШКО Григорій Зіновійович. Нар.у 1889 р.в с. Великий Листвен. Учасник
першої світової і громадянської воєн. Воював у дивізії М. Щорса, звільняв села
Городнянського повіту від військ Центральної Ради. Працював у кінній міліції м.
Городні, потім головою колгоспу у с.Старій Рудні, Півнівщині і Городні.
Розстріляний під час німецько-фашистської окупації в 1942 році. Похований у
Городні.
ДУШКО Карпо Зіновійович. Нар. в 1890 р. у с. Великий Листвен. Учасник
першої світової та громадянської воєн. Кавалер 4-х Георгіївських хрестів.
Працював у м. Кролевці Сумської області на керівних посадах.
Розстріляний німцями в 1943 р. в м. Конотопі Сумської області.
ЕЙДЛІН Абрам Айзікович. Нар. 22 червня 1939 р. в м. Городні в сім’ї службовця.
Закінчив Городнянську середню школу № 2 (1952 р.), Новосибірський
електротехнічний інститут (1958 р.), кандидат технічних наук (1971 р.), працював у
Красноярському політехнічному інституті.
Проживає з 1991 р. в США.
ЕНРОЛЬД Борис Федорович. Народився в 1856 році в м. Городні в сім’ї інженера
шляхів сполучення Ф. І. Енрольда. Інженер шляхів сполучення. Будівник ЛібавоРоменської залізниці (1873-1890 р.р.) (тепер Південно-Західної), що зв’язала
тодішній Городнянський повіт із зовнішнім світом.
Помер у 1908 р.
ЕНРОЛЬД Іван Федорович (1791-1868 р.р.). Народився у дворянській родині. У
Городні проживав з 21 травня 1832 по 26 серпня 1839 року. Був городничим міста.
Підполковник 22 єгерського полку. Учасник і герой Вітчизняної війни 1812 року і
визвольного походу російської армії в Європу в 1813-1814 р.р. Брав участь у штурмі
Парижа.
ЕНРОЛЬД Федір Іванович (1828-1877) — вихідець з дворянської родини. В
1832-1839 роках навчався і проживав у Городні.
Заслужений професор будівельного мистецтва і мостобудування СанктПетербурзького інституту інженерів шляхів сполучення (зараз інститут інженерів
залізничного транспорту).
Будівник Санкт-Петербурзького морського каналу, Ливарного мосту через Неву та
багатьох інших споруд.
ЄВРЕЇНОВ Микола Миколайович. Нар. в 1860 р. у дворянській родині.
Проживав в с. Ваганичі Городнянського повіту.
Відомий земський лікар, бібліограф і бібліофіл, метеоролог. Заснована ним
метеорологічна станція існувала з 1889 до 1918 р.
Для села збудував лікарню, в його будинку тепер сільський клуб, вражає
красотою посаджений ним сільський парк. Попечитель Ваганицького, Переписького
(з 1886 р), Деревинського (1889) земських училищ.
Загинув в 1918 році під час революції.
ЄВСІЄНКО Іван Іванович народився 2 серпня 1943 року в с. Займище
Щорського району в сім’ї вчителя, батько якого уроженець хутора Мости
Городнянського району. Закінчив Курський педагогічний інститут, Московський
літературний інститут імені М. Горького.
Працює завідуючим відділом журналу «Подьем» у м. Воронежі. Автор багатьох

книжок — «Шапка Мономаха», «Починається день», «Переможний святковий день»,
«Снов-ріка», «Діти війни» та інші. Проживає в м. Воронежі (Росія).
ЄВСІЄНКО Таїсія Іванівна народилася в селі Займище Городнянського району.
Лікар. Віце-президент Української секції Міжнародного товариства прав людини, член
Міжнародного секретаріату МТПЛ, заступник голови Організації солдатських матерів
України, заступник голови Міжнародного комітету з прав військовослужбовців,
голова Дніпропетровського відділення МТПЛ.
ЄФІМЕНКО Наталія народилася в м.Городні. Після школи працювала в
торгівлі. Працювала в Київському торгово-економічному інституті, який і закінчила.
Там захистила кандидатську дисертацію. Самодіяльна поетеса, друкується в газетах.
Проживає в м.Києві.
ЖДАНОВИЧ Андрій Олександрович. Предок славного козацького роду,
збіднілий дворянин. Проживав у Городні по вулиці Жаловській (нині Піонерська). На
його колишньому обійсті обласна школа-інтернат для дітей-сиріт. Людина
прогресивних поглядів, мав зв’язок з народниками.
Після революції розорився.
В 1903 р. подарував Городні електростанцію та декілька будинків.
Помер в 1935 році.
ЖДАНОВИЧ Іван Володимирович. Учасник Вітчизняної війни 1812 року.
Предводитель Городнянського повітового дворянства, повітовий суддя. Надано
звання колезького асесора в 1844 р. Дата смерті невідома.
ЖДАНОВИЧ Микола Іванович. Нар. в 1853 році в дворянській багатій родині.
Губернський секретар. Предводитель Городнянської повітової земської управи. Дата
смерті невідома.
ЖДАНОВИЧ Яків Миколайович народився 18 березня 1885 р. в с. Хрипівці
Городнянського повіту в дворянській родині.
Закінчив Миколаївський кадетський корпус (1905 р.), навчався в Петербурзькому
архівному інституті (1909-1914 р.р.), закінчив військове училище в Києві. Командував 73
Київським полком (м. Миколаїв).
З 1908 р. був тісно зв’язаний з Добровольським, Самоквасовим. Працював
архіваріусом в Києві в університеті Св. Володимира, в архіві м. Чернігова. Збирав
архівні матеріали в Городні та Острі.
Помер в Києві в 1959 році.
ЖЕЛЕЗНЯК Омелян Савелійович. Нар. 21 серпня 1909 р. в с. Грибовій Рудні
Городнянського повіту в селянській родині.
Заслужений майстер народної творчості (1960 р.). Відомі його глиняні іграшки
«Козак Мамай», «Тачанка», «Лисиця і ворона». «Коза-дереза», коники, баранці, олені.
Помер у 1963 р.
ЖЕЛЄЗНИЙ Віталій Якович. Народився в 1936 р. в с. Володимирівні. Закінчив
Городнянське педучилище, Новозибківський педінститут.
З 1972 р. — директор Володимирівської середньої школи, організатор музею при
школі. Школа В. Я. Железного була справжньою лабораторією передового досвіду.
Помер 6 квітня 2000 р.
ЖИЖКУН Олексій Петрович. Нар. в 1923 році в м. Городні. Гв. лейтенант, ком.
кулеметної роти 1 Гв. стр. батальйону 83 Гв. стр. полку. На фронті з червня 1941 р.
Воював на Воронезькому, 3-му Українському і 1-му Білоруському фронтах. Помер

від ран в госпіталі в м. Познань (Польща) 24 березня 1945 р. Там і похований.
Герой Радянського Союзу (24.03. 1945 р.). Його іменем названа вулиця в м.
Городні.
ЗАВАЛІЙ Євдокія Миколаївна народилася 28 травня 1925 р. в с.Ільмівці
Городнянського району.
Героїня. В роки Великої Вітчизняної війни — командир взводу морської піхоти,
лейтенант. За бойові дії нагороджена багатьма урядовими нагородами. Президент
України нагородив її орденом Б.Хмельницького.
Почесна громадянка й зарубіжних міст.
В книзі А.О.Степіна «Люди з легенд» описано подвиги землячки.
ЗАЄЦЬ (КОСОВЦОВА) Маргарита Миколаївна. Нар. 1934 р. в Городні в сім’ї
службовця.
Закінчила Городнянську середню школу № 1, хіміко-біологічний факультет
Дніпропетровського університету (1959 р), кандидат хімічних наук. Працює в
Донецькому університеті.
ЗАЄЦЬ Микола Максимович. Нар. у 1927 році в с. Ваганичі Городнянського
району в сім’ї селянина.
Закінчив Мринську школу механізації Носівського району, Ніжинський технікум
механізації. Тривалий час очолював тракторну бригаду колгоспу ім. Кірова.
Нагороджений орденом Леніна, іншими орденами СРСР. Проживає у Ваганичах.
ЗАЄЦЬ Микола Родіонович. Нар. у 1922 р. в хут. Альошинському
Городнянського району в сім’ї селянина. Закінчив військове училище. Авіаційний
штурман. Учасник Параду Перемоги 24 червня 1945 р. в м. Москві. Кавалер багатьох
урядових нагород.
Автор документальних повістей «К параду Победы», «Літаки над Берліном»,
«Записки штурмана» та інших.
Помер у березні 2002 р.
ЗАЄЦЬ Петро Омелянович. Нар. 12 листопада 1933 року в с. Дібрівному
Городнянського району в сім’ї селянина.
Закінчив Дібрівненську середню школу в 1950 році. Помічник бригадира
колгоспу «Добробут». Обирався депутатом обласної Ради народних депутатів.
Нагороджений орденом Леніна (1977 р.)
Проживає в с. Смичині.
ЗАЙЦЕВ (ЗАЄЦЬ) Пантелеймон Олександрович. Нар. в 1894 р. в хут.
Альошинському Городнянського повіту в селянській родині.
Прапорщик. Учасник І світової війни. Воював у громадянську війну. В час
фінської війни в 1939-1940 р. — комдив, полковник. В час Великої Вітчизняної воював
на Пулковських висотах під Ленінградом. Генерал-майор, командир 122 стр.
корпусу.
Загинув під Нарвою 7 березня 1944 року. Похований у Александро-Невській
Лаврі в Ленінграді.
Іменем Зайцева названо селище і залізнична станція в Ленінградській області,
вул. у Санкт-Петербурзі.
ЗОЗУЛЯ Мотрона Іванівна. Народилась у 1919 р. в с. Мощенці Городнянського
району в селянській сім’ї.
Закінчила Городнянську педшкояу (1938 р.). Працювала вчителькою в с.

Вербівці Дворянського району, обиралася депутатом райради, працювала в апараті
Холменського райкому партії, звідки пішла в партизанський загін. Воювала
медсестрою, розвідницею, кулеметницею. Особисто знищила 64 німці, винесла з
поля бою 47 поранених.
Загинула в бою біля с.Скригалово 7 травня 1943 р. Похована в с. Боровому
Лельчицького району Гомельської області.
ЗУБОВ Іван Георгійович народився 26 липня 1957 р. у м. Прилуках Чернігівської
області. Закінчив Прилуцький технікум гідромеліорації і електрифікації сільського
господарства (1976 р.), Український інститут інженерів водного господарства у м.
Ровно (1989 р).
Любитель шахів і шашок. У 16 років став кандидатом у майстри спорту.
Учасник республіканських змагань у Ялті, Житомирі, Дніпропетровську. Грав на
першість Союзу. Неодноразово займав призові місця. Майстер спорту (16.12.1998 р.).
Проживає у с. Тупичів.
ІВАНЧЕНКО Віктор Степанович. Нар. в 1931 р. в м. Городні в сім’ї робітника.
Закінчив Городнянську середню школу №2 (1949 р.), військове училище, академію
Генштабу. Генерал-майор. Працює у Генштабі Міністерства оборони Росії. Проживає
в м. Москві.
ІВАНЧЕНКО Олексій Степанович. Нар. в м. Городні в сім’ї робітника.
Закінчив Городнянську середню школу №2, військове училище, академію Генерального
штабу. Генерал-лейтенант, доктор наук. Працював військовим радником в Алжирі.
Проживає в м. Москві.
ІВАШУТИЧ Уляна Тихонівна. Ланкова колишнього макишинського колгоспу.
За високі показники на вирощуванні льону Указом Президії Верховної Ради СРСР в
1970 р. нагороджена орденом Леніна.
ІГНАТЕНКО Михайло Іванович. Народився 28 грудня 1919 р. у с. Предтечі
Ставропольського краю в сім’ї вчителя.
Навчався в Городнянській педагогічній школі.
У1937 р. вступив на філологічний факультет Київського університету імені Т. Г.
Шевченка. Друкувався в пресі. Після 4 курсу добровольцем пішов на фронт.
Закінчив університет. Працював викладачем в Ужгородському педучилищі. З 1948
по 1958 р.р. викладав у Чернігівському педінституті та технікумах, керував
літоб’єднанням. З 1958 по 1964 р.р. працював в Києві на редакційній та видавничій
роботах. Перша збірка поезій вийшла у 1952 р.
Живе в м. Києві.
ІТЧЕНКО Микола Федорович. Народився 1 листопада 1939 р. в с. Сутоки
Городнянського району в сім’ї селянина,
Закінчив Гомельський технікум залізничного транспорту (1958 р.). З 1961 по
1967 р.р. навчався в Московському університеті ім. М. В. Ломоносова на фізичному
факультеті.
Кандидат математичних наук. Радіофізик. Працював в Московському інституті
сільськогосподарського машинобудування ім. В. П. Горячкіна.
Зараз працює в Міністерстві освіти Росії.
КАЗАННИК Олексій Іванович. Народився в 1941 р. в с. Перепис Городнянського
району в сім’ї селянина.
Закінчив Перепиську школу, юридичний факультет Іркутського університету.

Працював юристом в м. Омську.
У 1993 році працював Генеральним прокурором Росії.
Проживає в м. Омську.
КАЛАЧ Борис Пилипович, нар. в с. Вокзал-Городня Городнянського району 11
серпня 1923 р. в селянській сім’ї.
Закінчив семирічку, школу ФЗО в 1940 р. Працював токарем на Гомельському
паровозно-ремонтному заводі, потім у Городнянській МТС.
З березня 1942 р. — в партизанському загоні кулеметником. Учасник рейду в
західні області України. Командир диверсійної групи. Його взвод підірвав 54 ворожі
ешелони, особисто — 12.
Герой Радянського Союзу. Працював директором школи в м. Гомелі. Помер у
2001 р.
КАЛЮЖНА Наталія Петрівна нар. 6 вересня 1976 р. в м.Городні в сім’ї
службовців.
Закінчила Городнянську СШ № 1 з надомною формою навчання. З 1993 року
почала займатись народною вишивкою, яка згодом стала для неї основним заняттям.
За чотири роки вона пройшла шлях від своєї першої подушечки до справжнього дива
мистецтва — вишитих ликів святих.
У 2002 році їй присвоєно звання «Майстер народного мистецтва України».
КАПШУК Ганна Омельянівна нар. 8 березня 1927 р. в с.Івашківка
Городнянського району. Закінчила школу в 1947 р.
Працювала в колгоспі, секретарем в школі, а з 1967 р. — касиром в колгоспі.
Все своє життя пише вірші. Її творчість така мила і доступна всім.
Проживає в с.Івашківка.
КАРТОВЕЦЬКИЙ Олексій Олексійович. Народився 30 травня 1924 р. в с.
Великий Листвен у селянській родині. Закінчив Майнівський радгосп-технікум (1972
р.). Кавалер ордена Леніна (1973 р.). Працював у апараті Тупичівського,
Ріпкинського та Щорського райкомів партії, головою колгоспу у Великому Листвені.
Учасник Великої Вітчизняної війни, кавалер багатьох урядових нагород.
Помер в м. Чернігові.
КАТАМАНІН Бенціон (Беніамін) Лазарович. Народився в 1900 р. в м. Городні
в сім’ї ремісника.
Організатор перших піонерських загонів у Городні. Активний комсомолець 20-х
років.
45 років працював на будівництві Московського метрополітену. За роботу в
1957 році нагороджений орденом Леніна. Заслужений будівельник Росії (1967 р.).
Проживає в Москві.
КАЦ Зельман Мендельович. Народився 28 грудня 1911 р. в с. Тупичів
Городнянського району в сім’ї робітника.
Закінчив семирічку, профтехшколу в м. Кременчуці. Працював слюсарем на
заводах Крменчука, Харкова. З 1933 р. на журналістській роботі.
З 1941 по 1945 р.р. перебував на фронтах Вітчизняної війни як кореспондент
Проживає у м.Харкові.
КАЦНЕЛЬСОН Абрам Ісакович. Відомий український поет та
літературознавець. Народився 1 січня 1914 р. в м. Городні в сім’ї вчителя.
Закінчив Київський університет та аспірантуру з теорії літератури. В роки

Великої Вітчизняної війни — кореспондент армійської газети 3-го Українського
фронту.
Нагороджений орденами і медалями.
Проживав в м. Києві. З липня 1994 р. переїхав у США. Автор багатьох поетичних
збірок. Оспівує у віршах рідну Городню.
КАЧНА Надія Андріївна. Нар. в 1926 р в е . Івашківці і сім’ї селянина, багато
років працювала ланковою Івашківського колгоспу. За одержання високих врожаїв
льону нагороджена орденом Леніна (8.04.1971 р.)
Проживає в с Івашківці.
КВІТКА Климент Васильович. Народився 14.11.1880 р. в с. Хмельов Роменського
району Сум. обл.
Український фольклорист і музикознавець.
У 1902 р. закінчив юридичний факультет Київського університету, Київське
музичне училище. З 1921 очолив музично-етнографічний відділ АН України, з 1933 р.
— професор Московської консерваторії. Зібрав понад 6 тис. народних пісень України.
Записував народні пісні на Городнянщині. Автор праць: «Профофесійні народні
співці і музиканти України», «Українські народні мелодії», «До вивчення побуту
лірників». Записував з голосу Л. Українки, І. Франка.
Помер 19 вересня 1953 р. у Москві.
КВІТНИЦЬКИЙ
Микола Максимович. Народився в 1871 р. в с.
Володимирівні Городнянського повіту в сім’ї церковного пономаря. Регент відомого
по всій окрузі (до 30 чол.) хору, що виконував українські та російські пісні, класичні
та церковні твори.
Книголюб, мистецтвознавець. Помер у с. Володимирівці в 1940 р.
КЛИМУК Петро Ілліч. Народився 10 липня 1942 року в с. Комарівка Брестської
області в селянській сім’ї. Закінчив Чернігівське вище військове училище льотчиків
(1964 р.), Військово-повітряну академію ім. Гагаріна (1977 р.). У загоні космонавтів з
1965 р., генерал-майор авіації (1978 р.). Льотчик-космонавт. Двічі Герой Радянського
Союзу (1973,1975)
18-26.12.1975 р. разом з Лебедєвим В. В. здійснив політ космічного корабля
«Союз-13» з Севастьяновим В. І. 24.5-26.7.75 р. на кораблі «Союз-18, 27.6-5.7.1978
р. з польським космонавтом М. Гермашевським.
Навчався льотно-тренувальним польотам у Городні. Відвідував Городню у
березні 1976 року.
КОБЗАР Анатолій Федорович народився у 1958 році в хуторі Рубіж
Городнянського району в сім’ї лісника. Закінчив Лемешівську середню школу,
фізкультурний факультет Чернігівського педагогічного інституту, Київську
національну консерваторію під керівництвом Д. Гнатюка і А. Мокренка. Лауреат
Всеукраїнського конкурсу сучасної естрадної пісні. Заслужений артист України (2000
р.). Проживає в м, Києві.
КОВАЛЕНКО Борис Львович. Народився 25 листопада 1903 р. в с. Хотуничі
Городнянського повіту в сім’ї залізничника. Закінчив Київський інститут народної
освіти (1925 р.). Вчився в інституті марксизму-ленінізму (1926-1930 р.р.). Керував
кафедрою української літератури Київського інституту народної освіти (1935-36 р.р.)
Друкуватися почав у 1923 році. Був членом літературних організацій «Плуг»,
«Молодняк», «ВУСПП». Літературознавець і критик. Автор книг «Перший призов»

(1928 р.), «Пролетарські письменники» (1931 р.), інших.
Загинув 24 серпня 1938 р. у сталінсько-беріївських таборах.
КОВАЛЕНКО Петро Лаврентійович, Народився у 1920 р. в с. Володимирівці
Городнянського району в сім’ї селянина. Навчався у Чернігівському технікумі
механізації і електрифікації. З 1940 по 1945 р.р. служив в армії. Закінчив Харківське
військове училище. У роки війни діяв на чолі розвідгрупи на окупованій території,
Почесний громадянин трьох чехословацьких міст.
Опублікував 6 повістей, багато оповідань, гуморесок, які друкувались в пресі.
Проживає у Харкові.
КОВАЛЕНКО (КАРАНДЕВИЧ) Феодосія Степанівна народилася в 1928 році в
с.Куликівка Городнянського району в селянській сім’ї. За високі показники у
сільськогосподарському виробництві доярка нагороджена орденом Леніна
(24.12.1976 р.) Проживає в с.Куликівка.
КОЗЛОВСЬКА Валентина Андріївна ланкова макишинського колгоспу. Указом
Президії Верховної Ради СРСР від 22 грудня 1977 р. нагороджена орденом Леніна за
високі трудові досягнення, трудову доблесть.
КОЛІНЬКО Григорій Єлисейович. Нар. в 1937 р. в сільській родині.
Після закінчення сільськогосподарського інституту працював головним
агрономом в с. Івашківці, головою колгоспу в с. Макишині.
Заслужений агроном України. Працює агрономом земельного відділу Менської
райдержадміністрації.
Проживає в м. Мені Чернігівської області.
КОНДРАШЕВСЬКА Лідія Іванівна нар. 1952 рве. Ледне Рівненської обл. у сім’ї
вчителів. Дитячі і шкільні роки провела у с. Смичин Городнянського району.
Закінчила Рівненське музучилище (1970 р.) та факультет вокалу і диригування
Львівської консерваторії (1975 р.). Працювала у Рівненському драмтеатрі. Працює у
Київській філармонії, заслужена артистка України.
Проживає у Києві.
КОНОНЮК Володимир Олександрович нар. 18 листопада 1937 року в
м.Новгород-Сіверському в сім’ї вчителів. Вчився в Городні, проживаючи в бабусі.
Закінчив Борщівську СШ Тернопільської області (1955р.), Московський
технологічний інститут (1960). Працював в Ангарську, Новосибірську.
Кандидат технічних наук (1965). Працював викладачем в Хмельницькому
технологічному інституті. Залишилась незахищена докторська дисертація. Помер 22
листопада 1997 року. Похований в М.Хмельницькому.
КОНОПАЦЬКИЙ Михайло Федорович. Нар. 16 липня 1907 року в с. Мощенка
Городнянського повггу в селянській сім’ї. Працював ковалем. В армії з жовтня 1929 р.
Закінчив Київське військово-технічне училище. Учасник фінської війни, з липня 1941
р.— Великої Вітчизняної війни.
Підполковник служби, нач. арт. озброєння. Звільнений з армії 25 березня 1957 р.
Нагороджений орденом Леніна (25.05.1950 р.)
Проживав у м. Мінську. Помер у 1980 році.
КОРНІЙЧУК Олександр Євдокимович (25.V.1905 р. —14.V.1972 р.).
Український радянський письменник-драматург, громадський діяч. Академік АН
України, Герой Соціалістичної праці. Восени 1937 р. побував у Вихвостові, в
результаті чого в «Правде» 27 вересня 1937 р. з’явилась його новела «Героїня

роману» — про Вихвостівську трагедію 1905 року.
КОРОБКО Липат Іванович народився на початку 80-х років минулого століття в
селянській родині в с.Хоробичі Городнянського повіту (роки народження і смерті
невідомі). Родоначальник хоробицьких художників.
Самотужки навчився ремеслу художника. Цілком віддався писанню ікон та
розписом церкви в рідних місцях, а також сусідніх областях України, Росіі та
Білорусії. В тридцяті роки загинув при розписі в Київській лаврі.
КОРОБКО Федір Михайлович нар. в 1911 році в с.Хоробичі Городнянського
повіту.
Самодіяльний художник. Мав різнобічний талант, грав на скрипці в довоєнній
капелі дударів.
Залишив багато пейзажних замальовок на полотні, склі. В музеї експонується
шість майстерно виконаних картин-пейзажів. Спадок художника ретельно
бережеться.
Вмер в 1994 р.
КОСТЮЧЕНКО Іван Порфирович. Нар. в 1918 р. в с Ушня Менського району в
селянській родині. Закінчив Городнянське педучилище. Історик-археолог, методист.
Автор наукових праць «Могильник епохи бронзи біля хутора Хмельницького»,
«Розкопки Меатлінського курганного поля в 1955 р.», «Наочний посібник з
математики для 1 класу», «Формування початкових математичних уявлень» та ін.
Помер в 1937 р.
КОЦЮБИНСЬКИЙ Михайло Михайлович. Народився 17 вересня 1864 р. в м.
Вінниці.
Великий український письменник і громадський діяч. Закінчив Шаргородське
духовне училище (1880 р.). Відображав життя бідного селянства, прагнення до волі. У
основу сюжету його повісті «Фата моргана» (1904-1910) покладені революційні події
1905-1907 р. р. у Вихвостові Городнянського повіту.
Помер 25 квітня 1913 р. в м. Чернігові. Похований на Болдиній Горі.
КОЦЮБИНСЬКИЙ Юрій Михайлович. Народився 7 грудня 1897 р. в м.
Вінниці. Син українського письменника М. М. Коцюбинського.
Закінчив Чернігівську гімназію, школу прапорщиків у 1917 р. Учасник Жовтневої
революції в Петрограді, штурму Зимового палацу.
З січня 1918 р. головнокомандуючий українськими більшовицькими військами. З
весни 1919 р. голова Чернігівського губвиконкому, після — на дипломатичній роботі.
Заступник глави уряду України. Разом з Є. Бош в Городні керував обороною губернії
від денікінців.
Репресований в 1937 році.
КРАВЕЦЬ Тихін Петрович. Народився 27 вересня 1907 р. в с. Великий
Листвен Городнянського повіту в селянській родині. Учасник Великої Вітчизняної
війни. Учасник Параду Перемоги 24 червня 1945 р. в Москві. Кавалер багатьох
урядових нагород.
Працював у колгоспі бригадиром будівельної бригади, завідуючим
тваринницькою фермою.
Помер 31 серпня 1993 року в с. Великий Листвен.
КРАВЧЕНКО Іван Леонтійович. Народився у 1908 р. в с. Мощенка
Городнянського повіту в сім’ї селянина. Рано осиротів. Закінчив робфак у м. Гомелі,

потім в Ленінграді закінчив інститут та університет.
В роки війни воював, двічі поранений. З 1949 по 1953 р. перебував на військовоморській службі особливого призначення на Крайній Півночі.
До війни і після працював в Інституті сільськогосподарського машинобудування,
брав участь у розробці нових машин.
Кандидат технічних наук.
Автор підручників для вищої школи по статиці і кінематиці (в співавторстві).
Проживає в Санкт-Петербурзі.
КРАСНОПОЛЬСЬКИЙ Микола Арсентійович. Нар. 1 травня 1910 р. в м.
Троїцьке Челябінської області в сім’ї селянина. Учасник Вітчизняної війни. Служив
в Ірані. Кавалер ордена Леніна (1954 р.). В Городні працював 27 років начальником
нафтобази. Помер 27 червня 1954 р. Похований на Червінському кладовищі.
КРАСНОЯРОВ Клавдій Карпович. Народився у 1907 р. в с. Ісаківка
Горківського район у Омської області.
Рядовий 1811 стр. полку 356 стр. дивізії. До війни — працівник Ленського
пароплавства.
На фронті з квітня 1943 р. Воював на Брянському та Центральному фронтах.
Загинув (загасив собою кулемет) за визволення с. Великий Листвен Городнянського
району 24 вересня 1943 р, де і похований.
Герой Радянського Союзу (15.01.1944 р.).
КРЕЩЕНОВСЬКИЙ Петро Семенович. Народився у 1822 р. в с. Заборе
Суразького повіту Чернігівської губернії (нині Брянська область) в сім’ї священика.
Закінчив духовне училище, духовну семінарію (1843 р.) З 1847 р, затверджений
священиком Мощенської Покровської церкви і учителем народного училища, де і
працював більше 50 років, з них одночасно 29 р. був Благочинним І округи
Городнянського повіту.
Ревниво дбав про духовність та освіту селян. При ньому введені нові храми в
Мощенці, Солонівці, Лемешівці.
Нагороджений орденом Св. Анни III ст., медаллю Кримської війни 1853-1856 р. р.,
багатьма церковними нагородами.
Помер 16 квітня 1905 р. в с. Смяч нині Щорського району, де і похований.
КРИВОЛАП Василь Іванович. Народився у 1924 році в с. Деревини
Городнянського район у в сім’ї селянина.
У 1939 р. закінчив Перепиську десятирічку, потім військове училище. В роки
війни — військовий льотчик. В післявоєнні роки працював учителем, директором
Ваганицької школи.
Літератор. Автор повістей «Повстанський аеродром», «Бойові ночі».
Помер 25 грудня 2001 р.
КРИСЕНКО Георгій Дмитрович. Народився у 1921 р., в с. Жабчичі (тепер с.
Полісся) Городнянського району в сім’ї селянина. Закінчив Городнянську середню
школу №2.
Навчався у Севастопольському вищому військовому морському училищі, в
Ленінградський військово-морській академії.
Академік. Автор ряду книг. Працював в Міністерстві оборони СРСР. Помер у
1988 році їв Москві.
КРОПИВ’ЯНСЬКИЙ Микола Григорович. Народився 16 грудня 1889 р. в с.

Володьковій Дівиці (нині с. Червоні Партизани) Ніжинського повіту.
Учасник першої світової війни. Підполковник. Керівник збройного повстання на
Чернігівщині проти німецьких окупантів у серпні 1918 р. В 1919 р. — ком. 60 дивізії,
що дислокувалась в м. Городні.
Помер у 1948 р. Похований в м. Ніжині. Одна з вулиць м. Городні носить його
ім’я.
КРУТІК Семен Борисович. Народився в 1931 р. в м. Прилуках. В 1936 р. сім’я
переїхала в Городню. Закінчив Городнянську середню школу №2, Ніжинський
державний педінститут імені М. В. Гоголя. Працював директором Мощенської,
Поліської та Бутівської шкіл, а останню чверть віку — Смичинської неповної
середньої школи.
Багаторічний кореспондент газети «Новини Городнянщини». Кандидат в майстри
спорту з шахів.
Помер 12 жовтня 2000 р. Похований на Червінському кладовищі в Городні.
КУЗЬМЕНКО Володимир Іванович. Народився 26 квітня 1958 року у
с.Макишині у родині колгоспників.
Закінчив Макишинську середню школу (1975 р.) та філологічний факультет
Ніжинського педагогічного інституту ім. М.В.Гоголя (1979 р.)
Доктор філологічних наук (1987 р.), завідуючий кафедрою української
літератури Переяслав-Хмельницького педінституту (Київська область).
Автор багатьох статей у наукових і літературних журналах.
КУРИКО Іван Данилович. Дворянин Городнянського повіту. З 1800 р. штаблікар в Семипалатинському гарнізоні, потім в Грозненському гарнізоні, в Мінському
мушкетерському полку.
У війні з французами нагороджений орденом Св. Володимира 4 от. (1816 р.).
У 1817 р. був ординатором при Чернігівському госпіталі. Працював радником в
Городні в 1818 році.
КУРИКО Федосій Костянтинович. Народився в 1755 р. в с.Хотівлі
Городнянського району.
Український і російський лікар, учений.
Навчався в Чернігівському духовному коледжі, в школі при Московському
генеральному госпіталі (з 1771 р.) та Московському університеті (закінчив 1779 р.). В
1780 р. в Голландії захистив докторську дисертацію. З 1784 р. — професор
Московського університету, де викладав мінералогію, зоологію, ботаніку і хімію.
У дисертації висловлював думку про цільність людського організму, про участь
вен у проштовхуванні крові по судинах, про роль шлункового соку в процесі
травлення тощо.
Помер у 1785 р. в Москві.
КУРИЛО Олена Борисівна. Народилась у 1870 р. в м.Слонім Гродненської
губернії.
Визначний лінгвіст, збирач фольклору. Автор роботи «Фонетичні та деякі
морфологічні особливості говірки села Хоробичів», виданої АН України в 1924 р. та
інших філологічних розвідок.
Дружина К.В. Квітки.
Загинула в 1937 році в сталінських концтаборах.
КУХТЕНКО Олександр Іванович. Народився 11 березня 1914 р. в м.Городні

Чернігівської області, в сім’ї вчителя. Закінчив Донецький індустріальний інститут.
Учасник Великої Вітчизняної війни, кавалер багатьох урядових нагород.
31945 р. працює в інституті гірничої механіки АН України. Доктор технічних наук,
завідуючий кафедрою Київського інституту інженерів цивільної авіації. У 1963 р. —
завідуючий відділом динаміки швидкоплинних процесів інституту кібернетики АН
України.
Академік Кухтенко О.І. в 1978 р. удостоєний Державної премії України.
Проживає в М.Києві.
КУЧЕР Василь Степанович (21.06.1911 р. — 18.04.1967 р.). Український
письменник. Автор романів «Устим Кармелюк», «Чорноморці», «Трудна любов»,
«Голод» та ін.
Внаслідок поїздки у с. Вихвостів надрукував у журналі «Україна» № 17 за 1958 р.
нарис «Так зникло марево» — про Вихвостівську трагедію 1905 року та сьогодення
села.
КУЧЕРЯВЕНКО (БОРОДАЧЕНКО) Надія Павлівна. Нар. 9 травня 1945 р. в с.
Півнівщині в сільській родині. Закінчила Городнянську середню школу №1, потім
Ніжинський педінститут (1967 р.). Працювала в Городнянській середній школі №1
вчителем. Делегат IV з’їзду педагогічних працівників України від Чернігівської
області. Нагороджена (1977 р.) медаллю А. С. Макаренка. Померла 7 лютого 1988 р.
ЛЕВИЦЬКА (КАШКО) Анастасія Зіновіївна. Нар. 16 лютою 1898 р. в
Куликівці Городнянського повіту. В 20-і роки вчителювала в школах Івашківки та
Макишина. В 1927 р. закінчила Київський музично-драматичний інститут ім. М. В.
Лисенка. В 1930-1949 р.р. працювала солісткою Харківського театру опери і балету.
В 1950-1955 р. — професор Харківської консерваторії.
Народна артистка України (1947 р). Грала Одарку в опері «Тарас Бульба» Лисенка,
Солоху в «Сорочинському ярмарку» Мусоргського тощо.
Померла у листопаді 1955 р в м. Харкові.
ЛЕДЕНКО Володимир Миколайович народився 29 травня 1950 року у с. Гірськ
Щорського району з селянській родині. Закінчив Мощенську середню школу (1967
р.), Козелецький зооветтехнікум (1973 р,), Одеський гідрометеорологічний інститут
(1998 р.).
Працює начальником міжрайонної інспекції екологічної безпеки з січня 1989
року. Перший у районі удостоєний відзнаки Президента України — ордена «За
мужність» ІІІ ступеня (1997 р.) за рішучі дії при рятуванні дитини на воді.
ЛЕЙКІН Борух Ісакович народився в 1914 році в селищі Сновськ
Городнянського повіту.
Закінчив семирічку в 1931 році. Працював електромонтером. Закінчив
робітничий факультет, підготовчі курси при головному гідрографічному управлінні
Північно-морського шляху.
До кінця свого життя працював у Арктиці.
У морі Лаптєвих є острів, названий його іменем — острів Лейкіна. 15 років був
головним гідрографом ордена Трудового Червоного прапора гідрографічного
підприємства міністерства морського флоту. Помер у 1978 році.
ЛИЗОГУБ Дмитро Андрійович. Народився в 1850 р. в с. Седнів Чернігівського
повіту в дворянській сім’ї. Революціонер-народник.
Батько його Андрій і дядько Ілля були друзями Т. Г. Шевченка.

У1872 р. поселився в с. Куликівці Городнянського повіту. В 70-х роках
народництво охопило села Куликівку, Великий Листвен та інші, Лизогуб примкнув до
цього руху, за що його було вислано в м. Одесу.
10 серпня 1879 р. Д. А. Лизогуб був страчений в. м. Одесі.
ЛИЗОГУБ Ілля Іванович народився у 1787 році у с. Куликівці Городнянського
повіту у крупній землевласницькій родині. Учасник Вітчизняної війни 1812 року.
За проявлену хоробрість у бою під Бородино нагороджений позолоченою
шпагою з написом: «За храбрость».
Член Городнянської земської управи і правління повітового дворянства. Помер у
1867 р.
ЛИЗОГУБ Олександр Іванович народився в 1790 році у с. Куликівці
Городнянського повіту у дворянській родині.
У Вітчизняній війні 1812 року брав участь у боях під Вільно. За хоробрість
нагороджений орденом Святого Володимира IV ступеня.
Сприяв розвитку освіти у селі і духовному відродженню. Помер у 1839 році.
ЛИЗОГУБ Федір Андрійович. Народився у с. Седневі Чернігівського повіту у
дворянській родині. Проживав у с. Куликівці Городнянського повіту,
Колезький реєстратор, попечитель Городнянського повітового дворянства,
попечитель Куликівської земської школи (1884 р.). Маршалок Городнянського повіту,
голова уряду при гетьмані П. Скоропадському (1918 р.). Емігрував за кордон.
ЛИТВИНОВ Володимир Романович. Нар. 1908 р в с. Добрянці Городнянського
повіту. Учений, інженер-геолог. Лауреат Державної премії СРСР. Брав участь в
складі групи, що відкрила Шебелинське родовище газу.
ЛІНДФОРС Олександр Федорович. Засновник Олешнянського гончарства
Городнянського повіту. У1874-1890 р.р. — гласний Чернігівських губернських
земських зборі в від Городнянського повіту. Відстоював економічний розвиток
повіту, створення мережі об’єднаних артілей тютюнників, мотузочників, шевців,
гончарів.
Помер у травні 1890 р.
ЛІНДФОРС Федір Федорович. Власник с. Олешні в 1840 р. Відставний
полковник, кавалер орденів Святого Станіслава — ІІ-го ступеня, Святої Анни III
ступеня, Святого Володимира з бантом. Нагороджений двома медалями «За турецьку
війну» та за взяття міста Пряшева.
Мировий посередник Городнянського повіту (1861 р ). Дату смерті невідомо.
ЛОБОДА Михайло Тимофійович. Народився в 1939 рве. Куликівці
Городнянського району в сім’ї селянина.
Закінчив Івашківську середню школу, історичний факультет Київського
університету ім. Т. Г. Шевченка.
Кандидат історичних наук.
Працює в Київському університеті ім. Т. Г. Шевченка.
Проживає в м. Києві.
ЛОМОНОС Марина Миколаївна. Народилась в 1960 р. в с. Вихвостів
Городнянського району в сім’ї службовців.
Закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості. Працює в
Київському інституті цукрової промисловості. Лауреат міжнародного конкурсу
«Гранослов-93».

Авторка повісті «Одкровення Вользевула козачій дочці Христом
Миропомазаній».
Проживає в м. Києві.
ЛОПУХІВСЬКИЙ Владислав Григорович. Народився 12 жовтня 1939 р. в с.
Тупичів Городнянського району в сім’ї вчителя.
Закінчив Тупичівську середню школу (1956 р.), Івано-Франківський медичний
інститут (1962 р.), аспірантуру при Харківському медінституті. Кандидат медичних
наук (1972 р.). Працював у лікарні м. Ковеля, викладачем Ковельського медучилища.
Помер 9 березня 1983 р.
ЛОПУХІВСЬКИЙ Григорій Кузьмич. Народився 29 січня 1917 р. в с. Тупичів
Городнянського району в сім’ї селянина.
Закінчив Городнянське педагогічне училище. Чернігівський учительський
інститут. Учасник Великої Вітчизняної війни, кавалер багатьох урядових нагород
Працював вчителем, директором у школах Тупичівського району.
Самодіяльний поет. Друкувався в районній, обласній та республіканських газетах.
Помер 22 березня 1983 р. у Тупичеві.
ЛОПУХОВ Олександр Михайлович. Народився 12 вересня 1925 р. в м Городні
Чернігівської області.
Закінчив Київський художній інститут (1953 р). Народний художник України,
член кореспондент АМ СРСР з 1975 р
У 1973-1985 р.р.— ректор Київського художнього інституту, з 1979 р. —
професор. У 1983-1989 р.р. — голова правління Спілки художників України.
Його твори: «Війна» (1968-69 р. р.), «Вольниця» (1978-79 р.р), «Матір людська»
(1985 р.),. «Моє дитинство», «Голод» (обидва 1988-89 р.р.) «Дівчата» (1990 р.).
Проживає в м. Києві.
ЛОСЬ Василь Євдокимович. Нар в 1914 р. в Півнівщині Городняського повіту
у сім’ї селянина.
Закінчив Чернігівський інститут народної освіти, Київський держуніверситет.
Кандидат історичних наук. Працював завідуючим кафедрою марксизмуленінізму Київського державного університету ім. І. Г. Шевченка.
ЛОСЬ Іван Євдокимович. Нар. в с. Півнівщині Городнянського району в сім’ї
селянина.
Закінчив Уманський сільськогосподарський інститут. Працював агрономом
радгоспу
в
Городні.
Працює
старшим
викладачем
Уманського
сільськогосподарського інституту.
Під його керівництвом закладено сад радгоспу «Росія».
Кандидат сільськогосподарських наук.
ЛОСЬ Федір Євдокимович. Народився 6 (19) червня 1908 р. в с. Півнівщині
Городнянського повіту в сім’ї селянина. В 1931 р. закінчив інститут соцвиховання,
потім Київський університет.
Працював учителем історії у Городнянському педучилищі, Чернігівському
інституті народної освіти, Київському держуніверситеті ім. Т. Г. Шевченка, в інституті
історії АН України.
Автор праць з історії України періоду капіталізму. Редактор і співавтор
підручників з історії України для середніх шкіл і вузів України.
Доктор історичних наук, професор, заслужений діяч України,

Помер 21 липня 1980 р. Похований у Києві.
ЛУГОВСЬКА Валентина Іванівна. Народилась в 1938 р. в м. Городні в сім’ї
робітника.
Закінчила Городнянську середню школу №1.
З 1953 р. — сортувальниця волокна Городнянського льонозаводу. За високі
виробничі показники нагороджена орденом Леніна та іншими нагородами.
У 1985 р. обиралась депутатом Верховної Ради України. Проживає в Городні.
ЛУЗАН Ганна Герасимівна. Народилася 27 січня 1927 року в с. Великий
Листвен Городнянського району з сім’ї селянина.
Працювала тваринником колгоспу «Рассвет» більше 25 років.
Нагороджена орденом Леніна і Жовтневої революції.
ЛУКАШ Ольга Федорівна народилася 16 жовтня 1954 р. в с.Хотівля
Городнянського району. З 1958 р. живе в м.Прилуки. Закінчила середню школу №10,
Ніжинське культосвітнє училище, Харьківський інститут культури. Деякий час
працювала в Полтаві, потім 17 років в Прилуцькій ЦРБ. Вела роботу по вивченню сіл
району, публікувалась в газеті «Скарбниця». Співпрацює з «Просвітою». Працює в
міській бібліотеці.
ЛУК’ЯНЕНКО Левко Григорович. Народився 24 серпня 1927 р. в с. Хрипівці
Городнянського району в селянській сім’ї.
З 1944 по 1953 р. служив в армії. Закінчив офіцерську школу, Московський
університет (юридичний факультет (1956 р.). Працював юристом в м. Радехові
Львівської обл..
Організатор «Української Гельсінської спілки» (1988), яку в 1990 р.
перетворено в Українську Республіканську партію. 26 років провів у в’язниці і
таборах. У 1990 р. обирався депутатом Верховної Ради України. У 1992-1993 рр.
посол України в Канаді. Першим нагороджений Почесною відзнакою Президента
України.
ЛУК’ЯНЮК (БІЛА) Олександра Сергіївна. Народилася у 1934 р. в с.
Берилівка Городнянського району в сім’ї селянина.
Закінчила Мощенську школу, потім філологічний факультет Чернівецького
університету. Захистила кандидатську дисертацію (1972 р.) роботою «Надсновські
говори на Чернігівщині». Доктор філологічних наук. Працювала в Чернівецькому
університеті. Померла в 1998 р.
ЛЮБАС Олександр Васильович народився в с.Хоробичах в 1937 р. За своє
недовге життя проявив себе всебічно обдарованою людиною. Розбирався в
сільськогосподарській техніці, працював механіком АТС. Клав печі, все життя
виступав на самодіяльній сцені. Любов до малювання переважувала всі його
вподобання. Переважали пейзажні картини.
Зберігаються роботи художника в музеях, домі художника, в оселях земляків.
Був наставником молодого художника Хихлухи М.В.
Помер в 1993 році.
ЛЮБЧЕНКО Панас Петрович (1897-1937 р.р.). Українець. Входив з травня
1918 р. до складу боротьбистів. Член ВКП(б).
В 1921-1922 р.р працював головою Чернігівського губвиконкому. В 1927-1934 —
секретар ЦК КП(б)У. Був одружений на городнянці М.Н.Крупеник.
Кваліфікували йому участь в антирадянській організації. Загинув разом з

дружиною 30 серпня 1937 р. за нез’ясованих обставин. Загинув також його брат,
малолітний син, мати і три сестри Крупеник.
ЛЯПОВКА Йосип Антонович. Народився в с. Конотоп Городнянського повіту в
1910 р. в сім’ї селянина.
Служив в армії з 1929 р. Закінчив військове училище. На фронті — з перших днів
війни. Підполковник. Кавалер ордена Леніна і багатьох інших нагород.
Після війни — голова сільської ради, працював на інших посадах. Помер.
ЛЯШЕНКО Агнеса Денисівна народилася в 1936 році в м.Чернігові. Дитинство
та шкільні роки пройшли в м.Городні. Закінчила хіміко-фармацевтичний інститут в
Санкт-Петербурзі (1959), за фахом провізор. 35 років Агнеса Денисівна дарувала
людям здоров’я, працюючи в аптеці. В 1991 року пішла на пенсію, почала займатись
улюбленою справою - вишиванням. Спочатку вишивала пейзажі, квіти, а з 1993 року
почала вишивати ікони. Майстриня колекціонувала свої роботи дома, а з 1994 року
постійно організовує персональні виставки. Останнім часом її виставки чарували
мешканців Ніжина, Городні, Чернігова, Козельця, Києва та інших міст.
ЛЯЩЕНКО Василь Іванович. Дрібний землевласник в с. Гасичівці Мощенської
волості. Власник ферми донських рисаків, які неодноразово добували першість на
губернських скачках в м. Чернігові.
В час Української Народної республіки — начальник повітової варти в м.
Городні. Страчений у 1918 р. в м. Городні.
МАЖУГА (КРИВОШЕЄВА) Раїса Антонівна. Народилася 19 травня 1932 р. в м.
Корюківці Чернігівської області. Після середньої школи закінчила Київський філіал
Білоцерківського технікуму м’ясної і молочної промисловості (1969 р.) за
спеціальністю технолог. Працювала на Городнянському маслозаводі. Кавалер ордена
Леніна (1981 р.) Померла в 2002 р. у Городні.
МАЖУГО Юрій Миколайович. Народився 13 квітня 1931 р. в Києві. Закінчив
Київський інститут театрального мистецтва (1953). Актор. Народний артист СРСР
(1981). З 1985 р. — професор. З 1953 р. працює в Російському драматичному театрі
імені Лесі Українки.
Лауреат Державної премії України ім. Т. Г Шевченка (1983 р.) Поряд з грою в
театрі знімався в кінофільмах «За все відповідальний». «Дивнажінка», «Миргород і
його мешканці».
Його життя тісно пов’язане з Городнею. Батьки — уродженці Городні.
МАЗУР-ДНІПРОВИЙ-МИКИТЕНКО Володимир (1921-1997 р.р.). Голова
Світового Українського Державницького Фронту, член Крайової Ради Українського
Конгресового Комітету Америки.
Народився в с.Сологубівці Талалаївського району. Вчився в Чернігові, Тупичеві.
МАКОГОН Віктор Петрович. Народився 1 січня 1937 року в с. Жабчицька
Слобода (тепер с. Радянське) Городнянського району в сім’ї вчителя.
Закінчив Городнянську середню школу №1, потім Київський університет.
Працював вчителем фізкультури в Мощенській середній школі, секретарем
Городнянського райкому комсомолу, у Київському музеї Леніна.
Кандидат історичних наук.
Працює викладачем в Київському інженерно-будівепьному інституті.
МАКСИМОВ (ЛИХОВИЧ) Марк Давидович. Народився в 1918 році в
м.Сновську Городнянського повіту в бідній єврейській родині. Російський поет. Автор

збірок «Наследство». «Ровесники», «Десять лет спустя», «Солдат», п’єси «Навсегда»,
кіносценарію «Лично известен»і інших творів.
МАЛЕЦЬ В’ячеслав Михайлович. Народився 23 вересня 1939 р. в с. Тупичів
Городнянського району в сім’ї селянина. Закінчив Київський університет. Працював у
газеті «Літературна Україна», в журналі «Барвінок», редактором в журналі «Веселка».
Автор книжок для дітей та юнацтва. Серед них— «Шум нічних сосен», «Білина
першого снігу», «Голубий ешелон», «Сновські мости» тощо.
Проживає в м. Києві.
МАЛИШКО Андрій Самійлович. (14.XІ.1912 р.— 17.11.1970 р.) Видатний
український поет. Лауреат Державної та Шевченківської премій.
Про свої відвідини с. Вихвостова в 1937 р. написав в «Літературній газеті» від 29
квітня 1938 р «Думу» про село.
МАНОИЛЕНКО Павло Амонович. Народився в с. Дроздовиці Городнянського
повіту в сім’ї селянина.
Матрос Балтійського флоту. Учасник Жовтневої революції. Учасник
громадянської війни.
Працював на партійній і господарській роботі.
Репресований в роки сталінізму.
МАРИГОДОВ Володимир Костянтинович. Народився 14 червня 1930 р. у
м.Городні.
Закінчив Ленінградський електротехнічний інститут зв’язку імені професора М.
А. Бонч-Бруєвича (1954 р.). Працював інженером, начальником лабораторії
дослідного конструкторського бюро на радіозаводі імені О. С. Попова в м. Омську.
Брав участь у будівництві Омського телевізійного центру. Як представник
Держкомітету СРСР по економічних зв’язках, у 1962 р. був відряджений у Сірійську
Арабську республіку, побував у Лівані, Греції, Чехословаччині та інших країнах.
Ведучий інженер науково-виробничого об’єднання «Комінтерн», керівник робіт
по створенню першої в СРСР метеорної лінії радіозв’язку Ленінград-Одеса (19621965 р.р.).
Професор кафедри «Елетротехніки і електроніки» Севастопольського
приладобудівельного інституту.
Протягом останніх 10 років — науковий керівник постійного наукового семінару
наукової ради при президії Академії Наук України і керівник науково-методичного
центру інституту. Дійсний член Академії Наук технологічної кібернетики України
(1993 р.), нагороджений дипломом Міністерства освіти України за кращу наукову
роботу. Має знання «Заслужений працівник народної освіти України».
Автор майже 600 наукових праць. Автор багатьох винаходів. 24 його публікації
надруковані у США, Великобританії та Швейцарії. Підготував 12 кандидатів і двох
докторів технічних наук.
Живе в м. Севастополі.
МАРИГОДОВ Костянтин Лукич. Народився 1 (13) грудня 1891 р. в с. Свинюхи
Луцького повіту Волинської губернії в родині волосного писаря. Вчився в Луцькій
гімназії, закінчив Городнянську гімназію екстерном в 1914 р.
Вчився в Московському університеті (філолог). З 1918 р. — учитель рос. мови і
літератури в Городнянському педтехнікумі. Директор Городнянської трудової школи
(1921 р.).

У 1941 р. добровільно пішов на фронт, в 1943 р. пропав без вісти.
Друкував свої вірші в журналі «Млечный путь». Стаття про Маригодова К. Л.
вміщена в довіднику «Рос. письменники початку XX ст.».
МАРКОВ Віктор Степанович. Народився в 1921 р. в с. Морозково Сєровского
району Свердловської області в сім’ї селянина.
Лейтенант, танкіст, командир танкової роти 60 окремого танкового полку 15
Гвардійської Кавалерійської дивізії. В армії з і 939 р. На фронті з вересня 1943 р.
Воював на Центральному фронті.
Загинув за визволення с. Дібрівне 22 вересня 1943 р. Похований там же.
Герой Радянського Союзу (26.04.1944 р). Іменем Маркова названо школу в с.
Дібрівному.
МАРТИНЕНКО Олег Васильович народився 24 січня 1960 р. в м.Городні в сім’ї
службовців. В 1977 р. закінчив Городнянську середню школу №1. Після школи закінчив
училище майстрів-тепличників. Служив в армії. В 1981 р. працював
фотокореспондентом райгазети «Сільські новини», робітником телезаводу «Агат».
Самодіяльний поет, друкувався у районній та обласній газеті «Гарт».
МАШКОВА (БІЛОКІНСЬКА) Віра Олексіївна. Нар. 15 вересня 1948 р. в с.
Великому Листвені Городнянською району в сім"ї селянина.
Закінчила Київський медичний інститут. Працює лікарем Київського інституту
урології і нефрології.
Президент міжнародної громадської організації милосердя «Віра, Надія,
Любов», що надає гуманітарну допомогу дітям-сиротам і студентам, Проживає в
м.Києві.
МЕЛЬНИК Володимир Олександрович народився 4 червня 1941 р, в м.Ніжині.
Після Городнянської семирічки вчився в Ніжинському технікумі механізації,
Київському університеті ім. Т.Г.Шевченка, вчителював, був журналістом.
Працював в інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. Доктор
філософії (УВД, Мюнхен) з 1993 р. Доктор філологічних наук з 1994 р. Зав.відділом
української літератури інституту літератури НАН України.
В.О.Мельник — автор багатьох книжок. Лауреат Державної премії ім.Т.Г.
Шевченка, премії ім.О.Білецького.
Помер в 1998 р,
МЕЛЬНИК Юхим Пилипович. Народився у 1918 р. в Клюсах Городнянського
повіту.
До війни — робітник. В роки Великої Вітчизняної війни — комісар
Городнянського партизанського загону ім. М. О. Пархоменка.
Після війни був директором обозного заводу в м. Городні.
Помер в 1973 р. Похований в м. Городні.
МИКЛАШЕВСЬКИИ Іван Михайлович. Народився 10 березня 1831 року у
дворянській родині.
Кузницький поміщик, мировий посередник першого призову.
Помер 3 грудня 1892 року. Похований в с. Кузничі біля Успенської церкви.
МИЛОРАДОВИЧ Григорій Олександрович. Народився в 1839 році в багатій
дворянській, сербського походження, родині, граф.
Український історик і археолог. Був головою Чернігівської вченої комісії. Автор
праць «Матеріали до історії Південної Росії» (1858 р.), «Родословная Черниговского

дворянства» та інших.
Генерал-лейтенант, предводитель чернігівського дворянства. Мав великі
володіння на Городнянщині, будував для повітового міста Городні земську лікарню
(закінчила у 1914 році його дружина).
Помер у 1905 році.
МИРОНОВИЧ Дмитро Павлович. Нар. у 1913 р. у Вітебській губернії Білорусі
Закінчив Мужичанський сільськогосподарський технікум Вітебської області
(1934), працював дільничним агрономом Полоцької МТС, потім в м. Щорсі —
заступник начальника дистанції залізничної колії.
Учасник Великої Вітчизняної війни. Працював у Городні першим секретарем
райкому партії. Нагороджений орденом Леніна (8.12.1973) та іншими урядовими
нагородами.
МИСНИК Станіслав Павлович. Народився 20 січня 1940 р. в с. Старосілля
Городнянського району в сім’ї селянина.
Закінчив Лемешівську середню школу в 1957 р., Московський медінститут ім.
Сеченова в 1965 р.
Захистив кандидатську дисертацію в 1968 р. З 1991 р. — доктор медичних наук.
Працює в Московському медінституті ім. Сеченова. Має більше 80 друкованих
праць, серед яких — «Рак молочних залоз» (кандидатська) «Рак кишечника»
(докторська).
Проживає в Москві.
МИТЬКО Михайло Степанович. Народився 15 листопада 1949 р. в с. Шуляки
Козелецького району Чернігівської області в сім’ї селянина. Після середньої школи
закінчив Київську фельдшерську школу (1968 р.). Працював фельдшером. Закінчив
стоматологічний факультет Київського медичного інституту ім. О. Богомольця (1976
р.)
Лікар вищої категорії.
З 1987 р. очолює стоматологічну службу Городнянського району. Автор наукової
праці «Метод первинної реплантації зубів при загострених хронічних періодонтитах та
періоститах щелеп».
Друкувався в українському збірнику «Стоматологія»
Проживає і працює в Городні.
МИХАЛЬКЕВИЧ (Луданик) Ірина Миколаївна. Народилася 25 лютого 1967
року у м. Шелехові Іркутської області. Закінчила середню школу, училище по
спеціальності живопис по фарфору, працювала на заводі по спеціальності.
Самодіяльна художниця володіє різними стилями роботи. Автор художніх полотен
«Осінній пейзаж», «Лебедине озеро», «Свято Бахуса». Пише ікони.
Учасниця виставок картин художників. Проживає у м.Городні з 1985 року.
МІРОШНИКОВ (МІРОШНИК) Григорій. Народився в 1804 році у с.
Кучинівка Городнянського повіту. Золотюсінький Гриць — так його звали у народі.
Прибув зі старцями у Седнів десь в 1832 чи 1833 році. Юродивий. Ясновидець. За
переказами, всі його слова збувались, хоч і були сказані загадково.
Неодноразово відвідував Городню, бував на базарі. Зупинявся і в селах між
Городнею і Седневом.
Помер 22 лютого 1855 року. Похований в Седневі.
МІХНЬОВ Анатолій Львович. Нар. 18 червня 1909 р. в слободі Радуль

Городнянського повіту.
Закінчив Київський медичний інститут (1933 р.), працював у ньому (1944-1950
р.), в Українському науково-дослідному інституті клінічної медицини (з 1949 р.), а з
1952 по 1970 р.р. — його директор.
Терапевт, професор (1950 р.), заслужений діяч науки України (1958). У своїх
працях розглядав питання обміну речовин при захворюванні печінки, проблеми
ревматизму, питання апробації нових лікарняних рослин тощо. Помер 3 жовтня 1970
р. в м. Києві.
МОГИЛЯНСЬКИЙ Михайло Михайлович. Народився у 1873 р. в м. Чернігові в
сім’ї юриста.
Навчався у Петербурзькому університеті на юридичному факультеті.
Літературознавець, публіцист, перекладач творів М.Коцюбинського на рос.
мову та їх видавець. У 1904-1917 р. обирається гласним повітовим землеміром, а з 1913
р. — повітовим мировим суддею. Кореспондент журналу «Житіє і слово», де друкує
багато матеріалів з життя Городнянщини. Один із організаторів «Известий
Городнянського уездного исполнительного комитета».
Займались літературною діяльністю його син Дмитро Тась та дочка Лада
Могилянська, які загинули в сталінських концтаборах.
Помер у березні 1942 р. в с. Велика Мурша Красноярського краю. Там і
похований, куди був евакуйований.
МОЙСІЄНКО Анатолій Кирилович. Народився у 1948 році в с. Бурівка
Городнянського району в сім’ї селянина.
Закінчив Ніжинський педінститут.
Працював у школі вчителем, служив в армії, був на комсомольській і редакційній
роботі. Працював викладачем Київського педагогічного інституту ім. М.
Драгоманова.
Доктор філологічних наук. Поет, літературний критик, мовознавець, член
Спілки письменників України (1988 р.). «Приємлю» — перша збірка поезій (1986 р).
Проживає в м. Києві.
МОЛОЙКО Микола Іванович нар. 24 листопада 1939 р. в с. Дібрівне
Городнянського району в селянській родині.
Закінчив Дібрівненську середню школу. Працював ланковим механізованої
ланки по вирощуванню картоплі в дібрівненському колгоспі «Добробут».
Кавалер орденів Леніна (24.12.1976 р.) і Трудового Червоного Прапора (8.12.
1973 р.)
Помер 7 січня 1992 року в Дібрівному,
МОЛОЧКО Василь Кирилович. Нар. у 1930 р. в с. Макишин Городнянського
району в сім’ї селянина.
Закінчив Седнівську СШ. Працював на комсомольській роботі в Тупичеві, Острі,
Чернігові. В 1954 р. закінчив історичний факультет Харківського університету, в
1956 р. — академію суспільних наук в Москві.
Працює в Чернігівському педагогічному інституті ім. Т. Г. Шевченка. Доцент.
Кандидат історичних наук. Відмінник народної освіти.
Проживає в м. Чернігові.
МОНЖОЛО Яків Андрійович. Нар. у 1903 р. в м. Городні в сім’ї ремісника.
Найстаріший аматор Городнянського драмгуртка, організованого І. Орбеліані.

Зіграв біля 200 ролей в дореволюційний і післяреволюційний час.
П’єсу Т. Г. Шевченка «Назар Стодоля» гуртківці показували щорсівцям.
Помер і похований у Городні в 1954 р.
МОНОЙЛЕНКО Володимир Павлович. Нар. 13 жовтня 1922 р. в с. Дроздовиці
Городнянського району в сім’ї селянина.
В 1930 р. з батьками переїхав в Київ, де в 1941 р. закінчив середню школу.
Учасник Великої Вітчизняної війни.
У 1950 р. закінчив Київський педінститут. До 1977 працював вчителем.
Літератор. Друкувався в багатьох газетах, журналах. В 1991 р. випустив книжку
«Олена Білевич» — про відому чернігівську партизанку.
Проживає в м. Чернігові,
МОСКАЛЕНКО Арнольд Іванович. Нар. в м. Городні в сім’ї
військовослужбовця.
Закінчив Городнянську СШ № 2. За фахом — гідробудівельник. Працював на
Уралі, в Києві. Займався садівництвом. Радник президента Києво-Могилянської
академії.
Помер в 1998 р.
МОСКАЛЕЦЬ Михайло Степанович. Нар. у 1939 р. в м. Городні Чернігівської
області.
Закінчив Городнянську СШ №1. Працював дояром у городнянському колгоспі
«Труд». За високі виробничі показники нагороджений двома орденами Леніна (1973,
1977 р. р.), орденом Трудового Червоного Прапора (1985 р.) та іншими нагородами.
Заслужений працівник сільського господарства України (1984 р.).
Помер 20 жовтня 1992 р. в м. Городні.
МОЦЯ Олександр Петрович. Доктор історичних наук (1993 р.). Керівник
Дніпровської експедиції Інституту археології АН України, що досліджує з 1987 р.
давньоруське поселення та могильник Х-ХІІІ ст. біля с. Автуничі Городнянського
району.
НАБОКА Максим Микитович. Нар. в 1921 р. с. Смичині Городнянського
району Чернігівської обл. в сім’ї селянина.
Працював у Тупичівській розрахунковій касі. Закінчив Київський торговоекономічний інститут. Учасник Вітчизняної війни. Воював на Ленінградському
фронті. Після поранення працював в Іркутській конторі Промбанку, потім в
Чернігові. З 1954 р, — в торгівлі на різних посадах. Заслужений працівник торгівлі.
Помер 13 липня 1994 р. в м. Чернігові.
НАДТОЧІЙ Петро Іванович, Нар. у 1923 р. в с. Локнисте Менського району в сім’ї
селянина.
Закінчив Ніжинський технікум механізації. Працював бригадиром тракторної
бригади колгоспу «Добробут» в с. Дібрівному.
Заслужений механізатор України (9.11.1988 р.).
Помер у 1991 р. Похований в Дібрівному.
НАСТИЧ Микола Євсійович. Нар. у 1926 р, в с. Володимирівці Городнянського
району в сім’ї селянина.
Закінчив Володимирівську школу в 1941 р. Учасник Великої Вітчизняної війни,
кавалер багатьох урядових нагород.
Працював на Далекому сході. Закінчив юридичний інститут в 1961 р. на Камчатці.

Редактор радіомовлення, редактор газет. З 1958 р. член Спілки журналістів СРСР.
Літературні твори друкував в періодиці, в журналі «Камчатка».
НАУМЕНКО Тихін Наумович. Нар. приблизно в 1885 році в с. Великий
Листвен Городнянського повіту в сім’ї селянина. Закінчив чотирикласну школу.
Активний учасник революції 1905-1907 р. Відбув політичне заслання в Східному
Сибірі.
Розповсюджував революційну літературу, з сільської молоді організував
дружину самооборони.
Спогади про революційні події 1905-1907 р. р, надрукував у книзі «Аграрные
волнения и карательные экспедиции в Черниговской губернии в годы первой русской
революции 1905-1907» М.-Л. 1925.
Рік і місце смерті невідомі.
НЕДІЛЬЧЕНКО Яків (роки життя невідомі). Український майстер гутного скла
18 століття. Разом з батьком і дядьком утримували підприємство в с. Гута
Городницького повіту, яке почало діяти у 1738 році.
Впровадив у виробництво найкоштовніші форми побутового посуду — келихи,
оздоблені смужками матового золота і малюнками, виконаними кольоровими
емалями.
НЕМИРОВ Федір Павлович. Народ, в м. Городні. Генерал-майор. Проходив
службу в Головному штабі Військових Сил СРСР.
Помер 10 травня 1945 року. Похований у м. Москві.
НЕСТЕРЕНКО Клавдія Микитівна. Нар. у 1914 р. в с. Жабчичі (зараз с.
Полісся) Городнянського району в сім’ї селянина. Працювала в колгоспі «Червона
зірка» рядовою колгоспницею. Народила і виховала 11 дітей, удостоєна звання
«Мати-героїня».
Померла у 1987 році.
НІС Степан Данилович. Нар. 26 квітня 1829 р. в с. Понирях нині Талалаївського
району в старовинній козацькій родині.
Навчався у Полтавській гімназії. У 1849-1854 р.р. на медичному факультеті
Київського університету. Брав участь у Кримській війні. Працював у Чернігові.
Збирач народного фольклору, співак, літератор, народний лікар.
Останні 10 років свого життя проживав у м. Городні на посаді повітового лікаря
Помер 28 грудня 1900 р.
Похований у Городні. Іменем Носа С. Д. названо одну із вулиць м. Городні.
ОГЛОБИНСЬКА Лідія Михайлівна. Народилась у 1898 р. в Мощенці
Городнянського повігу в сім’ї дяка.
Закінчила Чернігівське єпархіальне училище 1918 р. Вчителювала в школах
Хотунич, Лемешівки, Городні, Москви. Під час Великої Вітчизняної війни працювала
на оборонному заводі в Москві.
За тривалу і бездоганну роботу в школах нагороджена орденом Леніна (1950 р.)
Померла 22 лютого 1974 р.
Похована в Москві.
ОКІПНА (дів. КАПШУЧЕНКО) Раїса Миколаївна. Народилась 3 лютого 1914
р. в сім’ї священика у Чернігові.
Дитячі роки пройшли в с. Хотівлі, де працював батько. Закінчила Вінницьке
театральне училище в 1938 р., працювала артисткою Київського академічного театру

опери і балету їм. Т. Г. Шевченка.
Під час німецької окупації активна підпільниця групи Героя Радянського Союзу
І. Кудрі. Загинула в листопаді 1942 р. від рук німецьких окупантів.
8 травня 1965 р. посмертно нагороджена орденом Вітчизняної війни І ступеня.
Про неї написані художні твори «124 ступени вниз», «Київський зошит», «Два
года над пропастью».
ОНИЩЕНКО (КАРАНДІЙ) Любов Яківна. Народилася 12 жовтня 1937 року в
с. Картовецьке Городнянського району в сім’ї селянина. Навчалася в Городнянській
СШ №2, закінчила Тупичіську СШ (1959 р). Працювала дояркою, майстером по
відгодівлі великої рогатої худоби в тупичівському колгоспі імені Фрунзе.
Кавалер ордена Леніна (1986 р), орденів Жовтневої революції та Трудового
Червоного прапора.
Проживає в с. Тупичеві.
ОРБЕЛІАНІ Ісидор Миколайович. Рік народження і смерті невідомі.
Потомок старинного грузинського князівського роду, невідомо з яких обставин
з’явився в Городні. В кінці 19 ст. архітектор Якубович з Чернігова на замовлення князя
збудував у Городні спочатку чайну «Общество трезвости», яку пізніше
переобладнано на Народний дім, де городнянські самодіяльні артисти під
керівництвом І. Орбеліані ставили українські і російські вистави.
Тут же була народна бібліотека, клуб.
ОСАДЧИЙ Василь Миколайович народився 1 січня 1952 р. в с.Андріївка
Городнянського району в сільській родині.
В 1969 р. закінчив Хоробицьку середню школу, факультет фізвиховання
Чернігівського педінституту (1976 р.),
історичний факультет Чернігівського
педінституту (1980 р.).
Учасник міжнародних змагань з лижних гонок. Неодноразовий чемпіон України.
Майстер спорту з 1975 р.
Проживає в М.Чернігові.
ОСТАПЕНКО Сергій Митрофанович народився 1898 р. в м.Городні в бідній і
великій сім’ї візника. Закінчив чотирикласне училище в Городні.
Самодіяльний поет-самоучка.
З січня 1919 р. бійця Богунського полку з Києва пораненого і отруєного газом
привезли в Городню. Помер 11 січня 1920 року. Похований в Городні.
В 1974 р. редакція райгазети встановила щорічну премію ім. С.Остапенка.
ОШАНІН Лев Іванович Нар. ЗО травня 1912 року в м. Рибинську Ярославської
області. Російський поет.
Учасник Великої Вітчизняної війни, кавалер багатьох урядових нагород.
Кореспондент армійської преси. Автор текстів багатьох популярних пісень.
При визволенні району від німецько-фашистських загарбників з військовою
частиною йшов по Городнянщині, зокрема через с. Купиківку. Написав разом з
композитором Д.Сидоренко «Песню о Куликовке».
ПАВЛОВ Михайло Микитович. Нар. у 1919 р. в с. Липовець Лівенського району
Орловської області.
Ст. лейтенант, льотчик Штурман 128 бомбардувального авіаційного полку 241
авіадивізії. В армії з 1939 р. На фронті з 1941 р. Воював під Москвою, на Західному
Калінінському, Брянському і Центральному фронтах. Здійснив 213 бойових вильотів.

Підбитий над Гомелем. Загинув 6 жовтня 1943 р, в с. Перепис Городнянського
району і похований з О. Свиридовим.
Герой Радянського Союзу (13 квітня 1944 р.)
ПАВЛУСЕНКО Марія Іванівна. Народилася 21 вересня 1919р. в с. Тупичів
Городнянського району в сім’ї селянина.
Працювала у колгоспі с. Тупичева свинаркою з 1934 року.
Під час німецької окупації евакуювалась у Воронезьку область. Повернувшись,
працювала в колгоспі імені Фрунзе ланковою по вирощуванню льону.
Герой Соціалістичної Праці (1966 р.)
Проживає в с. Тупичеві.
ПАВЛУСЕНКО Михайло Федорович. Нар. 16 квітня 1933 р. в м. Городні в сім’ї
робітника.
В 1949-1952 р.р. працював молотобійцем в Городнянській промартілі «Червоний
ходор» і одночасно навчався в Городнянській середній школі робітничої молоді, яку
закінчив в 1952 р.
У 1957 р. закінчив Тамбовське училище льотчиків ім. М. Раскової, а 8 1957-60
р.р. співав в хорі під управлінням Свєшнікова в м. Москві.
У 1965 р. закінчив Київську консерваторію по класу вокалу. В 1965-1982 р.
працював в Кишинівському оперному театрі. Співав в операх О. Бородіна «Князь
Ігор», П. І. Чайковського «Євгеній Онєгін», В. Россіні «Севільський цирульник», П.
Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» тощо.
У 1982-89 р.р. — соліст Чернігівської обл. філармонії, 1989-1991 р.р. — в
Ставропольській філармонії.
Заслужений артист Молдови.
Проживав в Сумах.
ПАРХОМЕНКО Петро Ілларіонович. Народився 2 серпня 1942 р. в с. Автуничі
Городнянського району в селянській сім’ї.
Закінчив Лемешівську середню школу (1959 р.) працював ст. піонервожатим у
Мощенській СШ. Закінчив Ніжинський педінститут (1966 рік). Працює в Київському
інституті нафтохімічних високомолекулярних сполук.
Кандидат хімічних наук.
Проживає в м. Києві.
ПАШКО Григорій Денисович. Народився у 1924 р. в с. Головеньки,
Борзнянського району в сім’ї селянина.
Закінчив Борзнянський сільськогосподарський технікум. Агроном.
Учасник Параду Перемоги в Москві 24 червня 1945 р. Кавалер багатьох урядових
нагород.
Працював агрономом в колгоспі «Родина». Людина творча, співуча, обдарована
музично.
Помер у липні 2002 р.
ПЕРЕПІЛКА Сидір (роки народження і смерті невідомі).
Український майстер кахлярства другої половини XVIII ст. Працював у Городні.
Теми розпису кахлів різнобічні: боротьба українського народу з кочівниками та
іноземними поневолювачами, сюжети з легенд, різноманітний орнамент, тваринний
світ, жанровий сюжет, реалістичні сценки, трапляються й алегоричні сюжети.
ПЕРЦОВСЬКИЙ Абрам Самійлович. Народився в 1897 році в родині торгівця в

м.Городні Чернігівської області. Закінчив медичний інститут. Працював лікарем. Під
час Вітчизняної війни лікував поранених льотчиків авіаескадрилі «НормандіяНеман», за що був відмічений нагородою Франції — Хрестом Почесного легіону.
Помер в 1970 році.
ПЕТРО І ВЕЛИКИЙ (1672 р.—1725 р). Російський цар з 1682 року,
державний діяч, полководець і дипломат.
Вигравши Полтавську битву проти Швеції в 1709 р., повертався у Петербург. У
Городні святкував день свого народження і подарував місту три гармати, які з 1888 р.
стоять як пам’ятник часу.
ПЕТРОВСЬКИЙ Григорій Іванович. Нар. 4 лютого 1878 р. в робочій сім’ї у
м.Харкові.
Депутат Державної думи. Активіст, учасник революції 1905 р., Жовтневої
революції.
В 1919-1938 р.р. — голова ВУЦВК, одночасно заступник голови ЦВК СРСР. В
1937-38 р.р. — заст. Голови Президії Верховної Ради СРСР.
Був у Городні та селах повіту з агітаційним поїздом у вересні 1920 р. Виступав на
повітовом у з’їзді Рад 25 вересня 1920 р.
Помер 3 січня 1958 р. Похований в Кремлівській стіні.
ПЕТРОВСЬКИЙ Дмитро Васильович. Нар. 11 листопада 1892 р. в с.
Володимирівці Городнянського повіту в сім’ї священика.
Вчився у Чернігівській семінарії, в Брянській гімназії, в школі живопису.
У 1916 р. служив в армії. Повернувшись додому, з братом Петром організував
партизанський загін, що відіграв значну роль в Дроздовицькому збройному повстанні.
Писав твори. В Москві в журналі «Леф» працював з В. Маяковським. Вершиною його
творчості є «Повесть о полках Богунском и Таращанском» — про громадянську війну
на Городнянщині. Брат П. В. Петровського.
Помер у Москві в 1955 р.
ПЕТРОВСЬКИЙ Петро Васильович. Нар. у 1896 р. в с. Володимирівці
Городнянського повіту в сім’ї священика.
В час німецької окупації в 1918 р. — один з організаторів і керівників підпільної
боротьби в Городнянському повіті. В час денікінщини керував партизанським
загоном.
З 1920 р. на партійній і радянській роботі в губернії. Брат Д. В. Петровського
Помер у Москві в 1973 р.
ПИЛИПЕНКО Валерій Євгенійович. Нар. 24 квітня 1957 р. в с. Дібрівне
Городнянського району в сім’ї вчителів.
У 1976 р. закінчив Городнянську середню школу №2, в 1982 р. філософський
факультет Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. Працює в Інституті філософії
АН України. Займається проблемами соціології. Доктор філософських наук (1994 р.),
академік Академії політологічних наук, професор.
Проживає в м.Києві.
ПИЛЬНИК Григорій Петрович. Нар. у 1916 р. в с. Володимирівка
Городнянського повіту в сім’ї селянина.
На початку 30-х років сім’я виїхала в Сибір.
Працював в Московському університеті, в центрі космічних досліджень.

ПИНИЦЯ (ЗАЄЦЬ) Галина Іванівна. Нар 1 жовтня 1938 р. в с. Шишківці
Коркжівського району в сім"ї селянина.
Закінчила Борзнянський сільськогосподарський технікум (1958 р.) Працювала
агрономом, бригадиром садово-городньої бригади колгоспу «Добробут». За успіхи в
сільськогосподарському виробництві нагороджена орденом Леніна (1970 р.)
Проживає в селі Дібрівне.
ПИНИЦЯ Петро Іванович. Нар. 5 листопада 1939 р. в м. Городні в сім’ї
робітника.
Після закінчення у 1957 р. Городнянської середньої школи №1 працював на
будівництві Північно-Донецького каналу В 1959-1963 р. служив на Тихоокеанському
флоті, працював на будівництві Братської електростанції. У 1966-1971 р. навчався в
Літературному інституті ім. М. Горького в Москві. Працював в редакції городнянської
районної газети «Сільські новини», в Чернігівському обласному будинку народної
творчості, на Тюменських нафтопромислах.
Поет. Друкувався в журналі «Сибирские огни», альманахах «Чернігів», різних
газетах. У 1967р. в м. Іркутську видав збірку поезій «Предчувствие». Автор текстів
пісень та романсів.
Помер у травні 1999 р., похований у Городні.
ПИРІГ Андрій Федорович. Народ. 1909 р. в с. Івашківці Городнянського повіту
в сім’ї селянина. Закінчив робфак в Києві, сільськогосподарську академію.
Працював агрономом Лисянської МТС на Київщині, в Міністерстві сільського
господарства України, деякий час — заступником міністра.
Учасник Великої Вітчизняної війни, кавалер багатьох урядових нагород. Помер в
1993 р. в будинку престарілих в Києві, де і похований.
ПИРІГ Марія Федосівна. Народилася в 1926 р. в с. Івашківка Городнянського
району в сім’ї селянина.
З малих років працювала на різних роботах, більше 20 років свинаркою в
Івашківському колгоспі.
Кавалер ордена Леніна (1976), орденів Жовтневої революції і Трудового
Червоного прапора.
Проживає в с. Івашківка.
ПИРІГ Петро Володимирович народився в 1960 р. в с.Івашківці в сільській
родині.
Навчався в Івашківській школі, закінчив Прилуцьке педучилище ім.І.Я.Франка,
Чернігівський педінститут ім. Т.Г. Шевченка.
Працював учителем в школі.
Працює в Чернігівському педагогічному інституті на кафедрі історії.
Кандидат історичних наук, доцент. Проживає в М.Чернігові.
ПИСАРЄВ Павло Миколайович. Купець І гільдії. Городнянський міський голова.
Завдяки його благодійницьким внескам було побудовано за планом інженераархітектора Д.В. Савицького в 1732 р. церкву Святої Трійці, що була справжньою
окрасою міста, попередниця її згоріла в 1696 р.
ПИСАРЄВ Микола Васильович. Дворянин Промисловець. Керуючий
Городнянським повітовим земським банком. В його будинку нині знаходиться
історико-краєзнавчий музей.
Вбитий бандою з Хрипівки, яка з награбованим майном втекла в Америку.

ПІНЧУК Валентина Миколаївна. Нар. 13 вересня 1934 р. в с. Бутівці
Городнянського району в сім’ї селянина.
Закінчила Городнянську середню школу №1 (1952 р.), Київський медичний
інститут (1957 р.). Кандидат медичних наук (1969 р.).
Працювала в Одеському медичному інституті по удосконаленню лікарівстоматологів.
Проживає в м. Одесі.
ПІНЧУК Федір Васильович. Нар. у 1925 році в с. Андріївці Городнянського
району в сім’ї селянина.
Навчався в Хоробицькій середній школі, Городнянському педагогічному
технікумі. Самодіяльний поет. Інвалід Великої Вітчизняної війни 1 гр.,
нагороджений урядовими нагородами.
Проживає в м. Харкові.
ПЛОСКИЙ Віталій Олександрович. Нар. 9 грудня 1957 р. в м. Городні в сім’ї
учителя. ІВ 1975 р. закінчив Городнянську середню школу № 2, а в 1981 р. — з
відзнакою Український інститут водного господарства в Рівному.
Кандидат технічних наук (1986 р.), доцент Київського будівельного інституту.
Друкувався в багатьох фахових журналах та збірниках.
Проживає в м. Києві.
ПОДОСИНОВ Василь Дмитрович народився в 1935 р. в с. Хоробичі
Городнянського району в селянській родині.
Закінчив Перелиську СШ, Гомельський педінститут ім. В.П.Чкалова. Працював
завідуючим кафедрою фізпідготовки.
Кандидат біологічних наук, доцент.
Працює в Гомельському держуніверситеті.
Проживає в Гомелі.
ПОЛЕТИКА Григорій Андрійович (1725-1784 р.). Родом з Роменщини.
Визначний політичний і культосвітній діяч з старинного козацького роду. Історик,
письменник. Закінчив Києво-Могилянську академію. Історики вважають його автором
«Истории Руссов». Обстоював принцип автономії устрою Гетьманщини. Працював
перекладачем німецької і латинської мов в АН у Петербурзі, в 1764-1773 р.р.
головним інспектором шляхетського корпусу. З роду багатих землевласників. Мав 5
синів на Чернігіщині. На Городнянщині відоме с. Полетикова Рудня (нині
Політрудня).
ПОЛТОРАЦЬКИЙ Павло Петрович народився в 1869 р. в с. Горськ
Городнянського повіту в дворянській сім’ї. Всупереч батькам одружився з селянкою.
Закінчив Московський Лазаревський інститут східних мов, що готував
дипломатів, Київський університет святого Володимира (медичний факультет).
Працював земським лікарем по містечках і селах України, з 1915 р. — в Чернігові.
В 1905 р. був на російсько-японській війні. Визначний культурнопросвітницький діяч.
Помер в 1941 році.
ПОЛТОРАЦЬКИЙ Петро Павлович. Нар. в с. Горськ Городнянського повіту в
дворянській сім’ї. Син Полторацького П. П.
Закінчив Київський медичний інститут. Працював в м. Городні головним лікарем
районної лікарні і завідуючим хірургічним відділенням.

З 1931 р. — головний лікар і хірург м. Бобровиці. Заразившись під час операції
хворої дитини, помер.
ПОРЄЦЬКИЙ Платон Сергійович. Нар. 5 жовтня 1846 р. в м. Єлисаветграді
(Кіровоград) в дворянській родині.
Закінчив Харківський університет (1870 р.), доктор астрономії, логік, математик,
професор. Один із засновників математичної логіки. Відома його праця «Об’єднана
теорія логічних рівностей і нерівностей» та ін.
З 1889 р. проживав в с. Жовідь Городнянського повіту. Помер 22 серпня 1907
року. Похований там же.
ПОПКО Іван Юхимович народився 13 серпня 1907 року в м. Крюково
Кременчуцького повіту Полтавської губернії в сім’ї робітника. Трудову діяльність
розпочав на Бахмаччині. Закінчив Ніжинську радпартшколу (1933 р.), вищу партійну
школу у Києві (1948 р.), Буда-Кошелівський (Білорусія) лісотехнікум (1956 р.).
Працював на партроботі в Комарівці, Ічні. Під час війни командир Ічнянського
партизанського загону. В Городні працював секретарем райкому партії, директором
райлісгоспзагу.
Помер у Городні 30 серпня 1994 року.
ПОПУДРЕНКО Микола Микитович. Нар. 28 грудня 1906 р. с. Миколаївці,
Сахновищанського району Харківської області в бідняцькій селянській сім’ї.
З 1920 р. працював на заводі в Дніпропетровську, навчався одночасно на робфаці
в профшколі, партійній школі. З 1932 р. працює в Городнянському райкомі партії зав.
Відділом пропаганди і агітації.
З 1940 р. — секретар Чернігівського обкому партії. З листопада 1941 року —
заступник командира партизанського загону.
Загинув з 6 на 7 липня 1943 р. біля с. Софіївки Брянської області. Похований в м.
Чернігові. Герой Радянського Союзу (1943 р). Його іменем названа площа в м.
Городні.
ПОТАПЕНКО Ірина Микитівна. Народилася у 1928 р. у Вихвостові
Городнянського району в сім’ї селянина. Працювала ланковою по вирощуванню
льону і інших сільгоспкультур.
Нагороджена орденом Леніна (1966 р). Проживає у Вихвостові.
ПОТАПЕНКО Сергій Іванович народився у 1959 році У Городні в сім’ї
службовця. Закінчив Городнянську СШ № 2 (1976 р.), Ніжинський педінститут ім. М.
В. Гоголя (1981 р.). Кандидат філологічних наук (1983 р.), доцент кафедри філології
англійської мови Ніжинського університету.
Проживає у Ніжині.
ПОТАПЕНКО Петро Якович народився в с.Івашківці Городнянського району в
1927 р. в селянській родині. Письменник і журналіст, автор збірок віршів «Бийся
серце», «Я верю», збірки оповідань «Птицьі летят вместе», роману «Ветер приносит
грозу». Друкувався в альманахах «Вірність», «Крутьіе поворотьі», журналі
«Советский воин» та інших. Працював в 1945 р. в «Деснянській правді».
Помер в 1992 р.
ПРИХОДЬКО Катерина Петрівна. Нар. в 1926р. у с. Спаське Сосницького
району в селянській родині. З 1957 р. бригадир монтерів залізничної колії в
будівельно-монтажному поїзді № 314 «Кандалакштрансбуд». Герой Соціалістичної
Праці (1971 р.). Має звання «Почесний транспортний будівельник СРСР» (1977 р,).

Проживає в м. Городні.
ПРОСТАКОВ Леонід Олександрович народився 19 вересня 1930 р, в м. Городні
в сім’ї службовця.
Закінчив Городнянську середню школу №2 у 1950 р,, Ленінградський педагогічний
інститут імені Герцена (1 956 р.). Працював учителем історії в Городнянській середній
школі №1 (1956-1960 р.р.) і одночасно завідував Городнянським медичним
училищем. Працював у Ленінградському педагогічному інституті імені Герцена
заступником декана факультету, начальником учбової частини, заступником
проректора інституту (1960-1991 р.р.).
За час своєї роботи підготував більше двадцяти наукових і науково-методичних
педагогічних працівників. Автор багатьох праць з педагогіки. Проживає в С.Петербурзі.
ПРОТАС Іван Павлович народився в 1911 році в с.Хоробичі Городнянського
повіту. Самодіяльний художник, хоч і без лівої руки. В Хоробицькому музеї
виставлено його картини: портрет «Дід», «О.С.Пушкін», що засвідчують вміння
художника схопите потрібне. Малював пейзажі.
Помер в 1995 р. в с.Хоробичах.
ПРЯНИШНИКОВА Акуліна Іванівна. Нар. 1898р, в селищі Добрянка
Городнянського повіту (зараз Ріпкинський район) в сім’ї робітника. Рано розпочала
трудове життя. У 1918 р. — член Добрянського підпільного ревкому, член селищної
Ради. Після громадянської війни в 1920 р. — член Городнянського повітового комітету
партії, на партійній роботі в Конотопі, Артемівську, Житомирі, Краснодарі, Києві.
Працювала на педагогічній роботі, готувала кадри для шкіл.
Після Вітчизняної війни — відповідальний працівник ЦК КПУ.
Померла 23 квітня 1962 р. в Києві.
ПУГАЧОВ Омелян Іванович. Нар. близько 1742 р, в станиці Зимовейській на
Дону.
Керівник селянської війни в Росії у XVIII ст.. Донський козак.
Служив солдатом в посаді Добрянка тоді Городнянського повіту, звідти з
паспортом пішов на Дон, де підняв повстання.
ПУШКІН Олександр Сергійович. Нар. 25 травня (6 червня) 1799 р. в Москві в
дворянській родині, великий російський поет.
Через Городнянщину його шлях проліг з Добрянки на Бурівку, Роїще, на
Чернігів, Ніжин, Прилуки 12 травня 1820 р., коли їхав на заслання з Петербурга.
Назад поет повертався 4 серпня 1824 р. тим же шляхом.
Іменем поета названа вулиця в м. Городні.
РАХЛІН Натан Григорович. Нар. 10 січня 1906 р. в селищі Коржовка (Сновськ)
Городнянського повіту. В 1930 р. закінчив Київський музично-драматичний інститут
імені М, В. Лисенка. Диригент, народний артист СРСР (1948 р.). В 1937-1962 р.р. —
головний диригент Державного оркестру України. 1941-1954 р.р, — головний
диригент симфонічного оркестру в Москві. З 1939 року викладач Київської
консерваторії. Працював в Казані. Державна премія СРСР (1952 р.).
Помер 28 червня 1979 р. в м. Казані. Поховано в м. Києві.
РЕБУС Борис Михайлович. Нар. 23 липня 1926 рве. Гасичівка Городнянського
району в сім’ї селянина. Закінчив Мощенську школу в 1941 р. В 1943 р. призваний в
армію. Воював на Далекому Сході з Японією.

Закінчив Ростовський університет. У 1969 р захистив кандидатську дисертацію.
Доктор психологічних наук (1983). Викладач
Ставропольського
педінституту,
завідуючий кафедрою психології. Лауреат державної премії ім. К. Л. Ушинського.
Перекладач з корейської. Проживає в м. Ставрополі.
РЕЗНІЧЕНКО (БЕЗБОРОДА) Ксенія Наумівна. Нар в 1924 р. в с. Гасичівка
Городнянського району в сім’ї селянина. Мати-героїня. Народила і виховала 10 дітей,
Послушниця Троїцького монастиря в м.Чернігові.
РИБАКОВ (АРОНОВ) Анатолій Наумович, Нар. 14 січня 1911 р. в м.
Чернігові, виріс і вчився в селищі Сновськ Городнянського повіту.
Російський письменник. Лауреат Державної премії СРСР (1951 р.). Автор творів
«Пригоди Крота», «Кортик», «Катерина Вороніна», «Водії», «Діти Арбату» та ін.
Помер у 1998 р.
РИЧАКОВ Олексій Іванович. Нар. 11 березня 1907 р, в селищі Мена Чернігівської
області.
Підполковник. Був делегатом Верховної Ради по Щорському виборчому округу
№ 461, висунутим працівниками профспілки держустанов м. Городні у 1937 р. 12
травня 1949 р., загинув при виконанні службового
завдання. Похований у м.
Львові на Личаківському кладовищі.
РОДИНЧЕНКО Михайло Лазарович народився в 1938 році в с. Бурівка тоді
Тупичівського району в селянській родині.
Вчився в Чернігівському педінституті, служив в армії, вчителював на
Кіровоградщині.
Рано почав писати. В своїх творах описував рідне село, його працьовитих
людей. Самодіяльний поет.
РОКОСОВСЬКИЙ Костянтин Костянтинович. Народився 21 грудня 1894 р. в
м.Великі Луки в сім’ї залізничника. В час Великої Вітчизняної війни очолював
операції в боях під Москвою, у Волгограді, на Курській дузі, в Білорусі, Україні,
Польщі, Німеччині. Командував військами Центрального фронту, які у вересні 1943 р.
визволили наш район від німецьких окупантів.
Командуючий парадом Перемоги в Москві 24.6 1945 р. 1949-1956 Міністр
оборони. Маршал Польщі.
Маршал Радянського Союзу, двічі Герой Радянського Союзу. Помер 3 серпня
1968 р. Похований в Кремлівській стіні в Москві. У м. Чернігові його іменем названо
проспект.
РУБЕЦЬ Матвій Степанович, Нар. в 1791 р. в Городнянському повіті в
дворянській родині. Офіцер піхотного полку. Учасник Вітчизняної війни 1812 р.
Помер в 1867 році.
РУСОВА (ЛІНДФОРС) Софія Фрідеріксівна. Нар. У 1856 р. в с. Олешня
Городнянського повіту (нині Ріпкинський район) в дворянській сім’ї. Закінчила
Фундуклеївську гімназію в Києві. В 1908 р. — професор і викладач вищих жіночих
курсів А.Жекуліної та Фребелівського педінституту в Києві.
Визначна українська діячка народної освіти. Організатор перших народних
шкіл та дошкільних закладів на Городнянщині. Автор багатьох підручників.
Працювала в Міністерстві освіти Української Центральної Ради, емігрувала за
кордон. Працювала викладачем Українського педінституту ім. М. Драгоманова в м.
Празі (Чехословаччина). Померла в 1940 р. в м. Празі, де і похована.

САВЕНОК Михайло Кузьмич. Народився 23 вересня 1922 року у с.Ушня
Менського району у селянській родині. Навчався у Сосницькому, закінчив
Сокиринський сільськогосподарський технікум (1948).
Учасник Великої Вітчизняної війни.
Нагороджений багатьма урядовими нагородами.
Працював агрономом у Тупичівському райсільгоспупраапінні, Тупичівській МТС,
у колгоспі с.Макишин, агрономом і бригадиром рільничої бригади у Тупичеві.
Кавалер ордена Леніна (1972).
САМІЙЛЕНКО Володимир Іванович (псевдонім В.Сивенькии та інші). Нар. 3
лютого 1864 р. у с. Великі Сорочинці Полтавської області. Український письменник.
Працював повітовим нотаріусом в Добрянці Городнянського повіту (1907-1917
р.р.).
Автор ліричних та сатиричних творів. Перекладач творів А. Данте, Ж.-Б.
Мольера, М. Гоголя. В 1918 р. емігрував за кордон. В 1924 р. повернувся на Україну,
де працював у видавництвах.
Помер 12 серпня 1925 р у Києві.
САМОДІД Григорій Іванович. Нар. в 1893 р. в с. Жовідь Городнянського повіту
в сільській родині.
Учасник першої світової війни, учасник штурму Зимового палацу в Петрограді,
громадянської війни. Загинув у 1919 році в боях з білогвардійцями та інтервентами
на Північному фронті.
Його іменем названо селище в Плисецькому районі Архангельської області і
бібліотека в Санкт-Петербурзі.
САМОКВАСОВ Дмитро Якович. Нар. 27 травня 1843 р. на хуторі поблизу с
Стахорщина Новгород-Сіверського повіту на Чернігівщині.
Видатний український археолог та історик права.
Провадив розкопки та вивчав археологічні пам’ятки на Україні, в тому числі і
на Чернігівщині. Автор ряду цінних праць, зокрема «Монети Руської землі»,
«Могильні старожитності Сіверської Чернігівщини» тощо.
Помер 17 серпня 1911 року.
САХОН Степан Сидорович. Нар. 8 лютого 1924 р. в Куликівці Городнянського
району в сім’ї селянина. Закінчив Городнянську педшколу (1949), Чернігівський
учительський інститут (1953), Новозибківський педінститут (1963).
Учасник Великої Вітчизняної війни. Вчителював понад 40 років.
Самодіяльний поет. З дитинства пише вірші. У 1993 р. вийшла в Городні перша
збірка його поезій «Десни блакитні очі».
Проживає в с Куликівка.
СВЕЧИН Олексій Олександрович. Землевласник (6215 десятин землі) с.
Тупичева Городнянського повіту, власник горілчаного заводу. Генерал-лейтенанту
відставці, колишній начальник 4-ої піхотної дивізії.
Кавалер орденів Св. Анни і Станіслава І ст.. та Св. Георгія і Св. Володимира 4 ст.
Член державної Думи від Чернігівської губернії. Голова Чернігівського губернського
земства в 1860 р.
СВЄТЛОВ Михайло Аркадійович народився 17 червня 1903 р. в Катеринославі.
Російсько-радянський поет, оспівував героїку громадянської та Великої Вітчизняної
війни.

Був в Городні у кінці 1943 року. Автор широковідомих віршів «Каховка»,
«Гренада», «Вірші про Лізу Чайкіну» (1942 р.). Вірші останніх років (1966).
Лауреат Ленінської премії (1967).
Помер 28 вересня 1964 р.
СВЄТОЧЕВ Георгій Георгійович. Нар. 25 листопада 1922 р. в хут.
Благовєщенському Кнлачевського району Воронезької області. Закінчив учительський
інститут.
Лейтенант. Танкіст. Командир взводу танків Т-34. Учасник визволення Городні.
Помер від ран 23 листопада 1943 р. в госпіталі в м. Городні. Похований на
братському кладовищі біля Миколаївської церкви.
Герой Радянського Союзу (15 січня 1944 р.). Іменем Свєточева названа вулиця в
Городні.
СВИРИДОВ Олексій Андрійович. Нар. 17 квітня 1921 р. в с. Ступіно
Павловського району Тульської області і сім’ї селянина. Учасник війни з червня 1941 р.
Зробив 205 бойових вильотів.
Підбитий над Гомелем. Загинув 6 жовтня 1943 р. Похований в с. Перепис
Городнянського району.
Герой Радянського Союзу (13 квітня 1944 р.).
СВІТЛИЧКА (БЕРЕЗИНЕЦЬ) Євгенія Іванівна. Нар. 15 вересня 1948 р. в м.
Городні в сім’ї вчителя.
Закінчила Городнянську СШ №2, філологічний факультет Київського
університету (1971), кандидат філологічних наук (1978).
Працює в Харківському фармакологічному інституті зав. кафедрою латинської
мови.
СЕДЕНЬ Валентин Іванович. Народився в 1940 р. в с. Тупичеві. Закінчив
Городнянську середню школу №2 (1958), Львівську школу кіномеханіків (1960),
Білоцерківський технікум молочної промисловості (1965). Працював кіномеханіком
районної кіномережі, у виконробській дільниці облпобутуправління (управління
«Чернігівдезактиваціябу»), у райпобуткомбінаті. Друкувавсь в районних газетах
«Колос» (м. Тальне Черкаської області) та «Новини Городнянщини». Його
гумористичні вірші передавались по центральному та обласному радіомовленню,
Живе в м.Тальному.
СЕДЛЯР Василь Федорович народився в 1889 р. в м. Любечі Городнянського
повіту в селянській родині.
Художник. Брав участь в монументальних розписах (фрески в
Червонозаводському театрі в Харкові в 1935-1936 р.р), де створив картини
«Розстріл», портрети та ілюстрації до «Кобзаря» Т. Г. Шевченка (1931 р.).
Помер в 1938 р. в о. Жорнівка тепер Полтавської області.
СЕМЕРИЧ Володимир Петрович. Народився 23 липня 1944 року в селі
Півнівщина в сім’ї селянина. Закінчив Городнянську СШ №2 (1961 р.), закінчив
Череповецьке військове училище зв’язку, Ленінградську військову академію зв’язку.
Працює начальником цивільної оборони Рівненської області, полковник військ
зв’язку. Проживає в м. Рівне.
СЕМЕРИЧ Юрій Петрович народився 12 січня 1949 р. в с. Півнівщина
Городнянського району в родині селянина. Закінчив Городнянську середню школу №2
(1366р.), Череповецьке військове училище зв’язку. Академію Генерального штабу

Збройних Сил СРСР, начальник військ зв’язку Прикарпатського військового округу з
1993 р. Генерал-майор (травень 1995 р.), з березня 2001 р. начальник управління,
начальник військ зв’язку України.
СЕНЧУРА Леонід Іванович. Народився 10 квітня 1919 року у с. Бутівка
Городнянського району в сім’ї селянина.
Закінчив Вище військово-морське училище (1941), Ленінградську Академію
Військово-морського Флоту.
12 років працював на дрейфуючих станціях «СП -12, 13, 14, 15 і 16» на
Північному полюсі, вченим секретарем Всесоюзного товариства гідрологічної
служби.
Лауреат Державної премії.
СЕРЕБРЯКОВ Леонід Борисович. Народився 6 січня 1922 року у м.Таращі
Київської області. Закінчив Ніжинський педінститут, Київський університет
(факультетжурналістики).
В роки Великої Вітчизняної війни воював, партизанив в Білорусії, на
Смоленщині.
Працював редактором кількох районних газет, в тому числі городнянської
«Колгоспний промінь (1957-1961).
Самодіяльний композитор, художник, літератор. Автор збірників фейлетонів
«Гуморески» (1968), «Веселим пером» (1973). Видав у співавторстві «Сватання
холостяка » (1993) тощо.
Друкується у періодиці.
Проживає у м.Херсоні.
СЕРЕБРЯНИЙ Йосип Олександрович. Народився 12 квітня 1907 року у м.
Городні.
Російський живописець, народний художник СРСР з 1977 року, членкореспондент АМ СРСР з 1947 року.
Художню освіту здобув у Санкт-Петербурзі. У 1948-1951 рр. та з 1954 р.
викладав у Інституті живопису, скульптури та архітектури. В 1949 році — професор.
Його твори: «Партизани-лесгафтівці» (1942р.), «Концерт Ленінградської
філармонії» (1957), портрет Д. Шостаковича (1964), хірурга П. Купріянова (1955),
Помер 12 серпня 1979 року в Санкт-Петербурзі.
СИЛАКОВ Іван Юхимович. Сеньківський поміщик Городнянського повіту.
Почав військову службу в Чернігівському ополченні 1812 р., потім служив у СанктПетербурзі. Штабс-капітан. Артилерист, Служив в Уланському полку. Звільнений у
відставку полковником в 1842 році. Був попечителем Мощенського земського
училища.
СИЛАКОВ Микола Іванович народився в 1850 р. в с.Денисковичі
Новозибківського повіту Чернігівської губернії.
В 1867 р. закінчив Олександріївське військове училище, служив в Тамбовському
полку прапорщиком (1869). В 1871 р. звільнений із служби підпоручиком,
одружується з дочкою колезького секретаря Л.В.Паперного Парасковіею (1828 р.).
Присвятив себе здійсненню Височайшого маніфесту (1861) по реалізації земельної
реформи, проводилась вона тут же в Сеньківці, де Силаков купив у поміщика
І.Богумирського в 1896 р. маєток.
Найкращим вважається сад, що був окрасою Сеньківки тривалий час і галуззю

високих доходів. Вибраний попечителем Мощенського земського училища (1904).
СИЛЕНКО Іван Пилипович. Народився у 1923 р. в с Конотоп Городнянського
району в сім’ї селянина.
Учасник Великої Вітчизняної війни. Інвалід II групи. Нагороджений багатьма
урядовими нагородами. Закінчив Городнянський педагогічний технікум, в 1947 р.
Чернігівський педагогічний інститут. Учитель фізики. Заслужений учитель України
(1978 р.)
Помер у березні 2001 р.
СИМОНОК Володимир Полікарпович. Нар. 1912 р. в с Кусеї Городнянського
повіту в сім’ї селянина. В армії з 1940 р. Воював на Південному фронті, обороняв
Одесу, Севастополь. Загинув 10 грудня 1942 р. Похований в Севастополі.
Герой Радянського Союзу (10 лютого 1942 р).
СИМПЛІКЕВИЧ Наталія Олександрівна. Народилась в 1880 р. в с.Хоробичі в
дворянській сім’ї.
Дочка відставного генерал-лейтенанта О. Т Симплікевича. Сестри Олена та
Наталія — високоосвічені люди, навчали та лікували хоробичан.
Відомий фотограф. Її фото — в музеях Києва, Чернігова та інших міст,
друкувалися фото в журналі «Нива», що виходив в Петербурзі до 1918 р. Працювала в
школі.
Керувала дитячим хором в Хоробичах, який був учасником багатьох губернських
оглядів.
Померла в Москві, похована в Хоробичах.
СИМПЛІКЕВИЧ Олександр Тимофійович. Народився 5 жовтня 1841 року.
Землевласник, проживав в с Хоробичах. Відставний генерал-лейтенант юстиції.
Працював Головою Віденського окружного суду до 1901 року.
Кавалер ордену Св. Анни І ступеня.
СКИДАН Степан Макарович. Народився у 1886 році в с. Володимирівці
Городнянського повіту в сім’ї селянина.
Військовий моряк, у складі екіпажу лінкора «Цесаревич» брав участь у врятуванні
жителів італійського міста Мессіни під час землетрусу у 1908 р., за що був
нагородженим італійською медаллю.
Помер у 1963 році в с Волидимирівці.
СКИДАН Степан Якович. Народився 20 жовтня 1946 року в с. Володимирівці
Городнянського району в сім’ї селянина.
Закінчив Володимирівську школу в 1964р., факультет журналістики Київського
університету ім. Т.Г. Шевченка, журналіст.
Працював кореспондентом Українського радіо, в ЦК ЛКСМУ.
З 1988 року працював головним редактором літературно-драматичних передач
Українського телебачення.
Друкується в українських журналах та газетах.
Проживає в м. Києві.
СЛІСАРЕНКО Ігор Юр’євич. Батько — залізничник з Щорса, мати жителька
с.Хоробичі Городнянського району,
Науковий журналіст. Закінчив факультет журналістики Київського університету
ім.Т.Г. Шевченка, (1990), аспірантуру (1994), аспірантуру Лондонського університету
економіки і політичних наук (1996), кандидат філологічних наук, магістр масмедіа і

комунікації (1996).
Член-кореспондент міжнародної кадрової академії (1998 р.), член Товариства
випускників Лондонської школи економіки, стипендіат Міністерства закордонних
справ Британії.
Викладач інституту журналістики. Проживає в м.Києві.
СМИРНОВ Олексій Миколайович. Нар. 17 березня 1921 р. в с. Яшалта
Яшалтанського району в Калмикії в сім’ї вчителя. Закінчив Астраханський педробфак
(1939 р.), Смоленське піхотне училище (1941 р.), вищу партійну школу. Воював,
служив в армії до 1947 року. Інвалід війни. Кавалер багатьох урядових нагород.
Працював заступником голови Тупичівського райвиконкому (1949-1957 р.р,),
головою колгоспу в Тупичеві (1959-1978 р.р.). Кавалер ордена Леніна (1966 р.).
Почесний громадянин станції Абінської.
Проживає в с Тупичеві.
СМИРНОВА (КОНОПАЦЬКА) Зінаїда Петрівна народилася є 1926 р. в
с.Мощенка Городнянського району в сільській родині. Самодіяльна поетеса. Складно
склалося її життя. V тяжкі роки сталінського свавілля став жертвою її батько Петро
Максимович. Померла мати. Два брати Михайло та Максим загинули на війні.
Закінчила семирічку (1941 р.), Львівський торговельний технікум (1963 р.).
Довгий час працювала на станції Стрий Львівської області. Зараз проживає в СанктПетербурзі.
СНОПОК Олександр Миколайович. Народився у 1918 році в с. Ваганичі
Городнянського району в сім’ї селянина.
Художник. Навчався в художньому інституті, працював художником у Гомелі,
Харкове, Москві, Чернігові.
Митець широкого діапазону, оспівував природу рідного краю, написав ряд
портреті в земляків, відображав Вітчизняну війну. В його доробку понад 700 картин.
Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджений багатьма урядовими
нагородами.
Помер у 1994 році у м. Чернігові.
СОСЮРА Володимир Миколайович. Народився 6 січня 1898 року на ст.
Дебальцево Донецької області.
Видатний український поет. Брав участь у міжреспубліканському
Шевченківському святі в березні 1939 року в с.Клюсах тоді Городнянського району.
Читав свої вірші перед учнями Городнянської СШ №1 у 1939 році.
Помер 8 січня 1965 р.
СТАДНЮК Іван Фотійович. Нар. у 1921 році на Вінничині. В 1933 році
переїхав на Чернігівщину. Закінчив Тупичівську середню школу. Вчився в
Українському інституті журналістики в Харкові.
Учасник Великої Вітчизняної війни. Закінчив Смоленське військово-політичне
училищ». Працював в армійській газеті «Мужество». В 1958 році повернувся до
літературної роботи. Працював в журналах «Огонек», «Советский воин».
Автор багатьох книг з тематики Вітчизняної війни та сценаріїв кількох фільмів
(«Максим Перепелиця», «Ключі від неба», «Артист з Коханівки»), роману «Війна»
тощо.
Помер 4 травня 1994 року у Москві.
СТАХОВИЧ Андрій. Нар. в 1804 р. Городнянський сотник. Служив в

кірасирському Павлівському полку великої княгині Олени з 1822 р. Корнет з 1823 р.
Увільнений у відставку майором в 1836 р. З родини землевласників, які володіли с.
Роздари. Пізніше це село назвали в його честь Андріївкою. Володів млином під
Мощенкою.
СТАХОВСЬКИЙ Антоній. Архієпископ Чернігівський. Уродженець с Ріпки
Городнянськсго повіту. Церковний дяк епохи Петра І. Префект Чернігівського
колегіуму (1700 р.). Співробітник І Максимовича під час заснування семінарії в
Чернігові.
Архімандрит Новгород-Сіверського монастиря (1703-1713). Церковний педагог і
літератор.
СТЕБА Андрій Дмитрович. Народився в 1904 році в с.Кусії Городнянського
району в сім’ї селянина.
Брав участь у боях з німцями на Західному, Південно-Західному, Другому та
Третьому Українським фронтах. Відзначився при форсуванні ріки Тиси в Закарпатті.
Герой Радянського Союз (24 березня 1945 р.)
Проживає в м. Дніпропетровську.
СТЕБУН Ілля Ісакович. Нар. 21 січня 1911 р. в м. Городні в родині вчителя. Брат
Абрама Кацнельсона.
Закінчив Чернігівський інститут народної освіти (1929 р.), аспірантуру
Київського університету ім. Т. Г. Шевченка (1935 р.), працював редактором
літературних журналів в 1938-1941 рр.
Під час війни — кореспондент фронтової газети «Красная Армия», і після
демобілізації — в Інституті літератури АН України.
З 1949 р. працював в Запорізькому та Житомирському педінститутах, пізніше
— в Донецькому університеті.
Доктор філологічних наук. Проживає в м. Донецьку.
СТЕЦЕНКО Григорій Андрійович. Нар. у квітні 1710 р. або 1712 р. в м. Ромни
Полтавської губернії (нині Сумської області). Український живописець, навчався
золотарству і живопису. В 40-50-х роках малював у храмах в Глухові. Козельці,
настінні розписи і картини на замовлення графа К. Розумовського. Розписував
іконостас новозбудованого Троїцького собору в Городні.
Помер 11 листопада 1781 р. Поховано в Ромнах.
СТРІЛКО Володимир Васильович. Нар. в 1937 р. у с. Тупичів Городнянського
району в сім’ї вчителя.
Член-кореспондент АН України, професор, доктор хімічних наук. Лауреат
Державної премії СРСР. Очолює Інститут загальної і неорганічної хімії.
Розробив метод виведення з організму шкідливих і небезпечних для здоров’я
людини речовин.
Проживає в м. Києві.
СУДАК Валентин Іванович народився 5 червня 1950 року в с. Моровськ
Козелецького району на Чернігівщині. Закінчив Городнянську середню школуінтернат (1967 р.), театральну студію при Київському театрі оперети. В армії служив в
ансамблі Київського військового округу. Працював у театрі опери та балету. З 1971 р.
— в Чернігівському театрі імені Т.Г. Шевченка спочатку артистом балету, потім
перейшов на драматичні ролі.
Заслужений артист України (1999 р.).

ТАРАН Федір Омелянович, журналіст. В тридцятих роках був редактором
Городнянської районної газети «Комунар», кореспондентом і заввідділом
Чернігівської обласної газети «Більшовик» (1935 р.), власним кореспондентом
республіканської газети «Комуніст» по Чернігівській області.
Загинув в 1941 році на фронті Великої Вітчизняної війни.
ТАРАТИН Микола Павлович. Нар. 19 грудня 1921 р. в с Вихвостів
Городнянського району в сім’ї селянина. Закінчив
Чернігівський
учительський
інститут (1949), Новозибківський педінститут (1972 р). Учасник Великої Вітчизняної
війни. Має урядові нагороди.
Краєзнавець, літератор. Автор нарису про своє село «В боротьбі здобута воля»,
нарисів про Вихвостівську трагедію 1905 р. Організатор і завідуючий Вихвостівським
музеєм повісті М.М. Коцюбинського «Фата моргана».
Помер 31 травня 2001 р.
ТАТАРИНЦЕВ Олександр Іванович. Народився 1 жовтня 1955 р. в Городні в
сім’ї військовослужбовця і вчительки.
Закінчив Городнянську середню школу № 3 (1975 р.), служив в армії (1976-1978
р.р). Працював на Городнянському механічному заводі, на заводі «Агат» у відомчій
охороні. Самодіяльний поет. Друкується в періодичній пресі. Проживає в м.Городні.
ТВЕРДИЙ Михайло Дмитрович. Народ в 1953 р. в м Городні. Закінчив
Городнянську СШ №1, Чернігівське музичне училище, Київський педінститут і
консерваторію. Працював в Городні, Броварах, Чернігові на різних посадах. Досконало
оволодівши оригінальним жанром, працював в Києві в цирку, освоївши різні естрадні
жанри, гастролював в різних країнах світу.
В 1996 р. — лауреат конкурсу «Таланти твої, Україно». Сам пише вірші, пародії.
Зіграв роль тамади в фільмі М. Мащенко «Вінчання зі смертю», зіграв ролі у
фільмах «Кайдашева сім’я», «Яма», «Увійди в кожен дім», «Конотопська відьма».
Проживає в Києві.
ТЕРЕНЕЦЬКА (ВОРОНЮК) Людмила Семенівна народилася 4 червня 1923
р. в м.Городня в сім’ї службовця.
Навчалась в Городнянській СШ №1, закінчила Городнянську педшколу в 1941 р.
В 1943-45 р.р. працювала технічним секретарем Городнянського райкому партії.
Заслужена вчителька України (1966 р.).
З 1945 по 1978 р.р. працювала вчителькою молодших класів Городнянської СШ
№2. Про її педагогічний досвід розповідалося в буклеті «Збулася її мрія» (Чернігів,
1967 р.).
Проживає в м.Городні.
ТИМОШЕНКО Віра Іванівна. Нар. 30 травня 1960 р. в с Вихвостів
Городнянського районіу і сім’ї селянина. Закінчила Івашківську середню школу (1977
р.), Чернігівський юридичний технікум (1980 р.), юридичний факультет Київського
університету ім. Т. Г. Шевченка з відзнакою (1986 р.). Працює в інституті держави і
права ім. Корецького. Кандидат філософських наук (1992 р.).
Проживає в м. Києві.
ТИМОШЕНКО Леонід Васильович. Народ. 6 травня 1921 р. в с. Ловинь
Городнянськсго повіту.
Закінчив Київський медичний інститут(1948р.), 1964-1971 р. —зав. кафедрою,
професор Львівського медичного інституту. З 1971 —зав, кафедрою акушерства і

гінекології Київського інституту підвищення кваліфікації лікарів. Член-кореспондент
АМН СРСР (1974).
Праці, присвячені фізіології і патології матки, маткових кровотеч, механізмам
адаптації вагітних і патології імунулогічних аспектів, зокрема резус-фактору тощо.
Заступник голови Українського наукового Товариства акушерів-гінекологів (з
1970 р.). Почесний член наукових товариств акушерів-гінекологів Болгарії, Румунії,
Угорщини.
ТИМОШЕНКО Микола Павлович. Народився в 1928 р. в с.Мощенці.
Самодіяльний композитор. Закінчив Городнянське педучилище (1955), Ніжинський
педінститут (1960), Гомельське музичне училище (1965). Працював учителем в
м.Бобровиці, директором Щорської, вчителем Городнянської музичних шкіл. Учасник
республіканських олімпіад танцю.
Помер у вересні 1999 р.
ТИМОШЕНКО Павло Семенович Нар. 17 листопада 1889 р. в с.Нові
Юрковичі Могильовської губернії (нині Климовського району Брянської обл.) в сім’ї
селянина.
В 1911 р. здав екстерном екзамени в Київській духовній семінарії. Учителював у
селах Ріпкинської волості. В 1914 р. призваний в армію, закінчив Псковську школу
прапорщиків. Демобілізувався в січні 1918 р. У вересні 1919 р. мобілізований в
Червону армію.
В 1921-1922 р.р. був військовим комендантом м.Городні. З вересня 1931 по
серпень 1941 р.р. працював вчителем, директором школи в с Мощенці. В час
німецької окупації — в Городнянському бургомістраті. Арештований на початку
березня 1942 р., знищений в м.Сновську (Щорсі).
ТИХОНЄНКО Валентин Валентинович народився 20 липня 1952 р. в м.Городні
в сім’ї робітника. Закінчив Городнянську середню школу №1, Черкаську школу
тренерів-методистів по спорту (1973 р). школу управління організаторів торгівлі при
Чернігівському кооперативному технікумі (1977 р.), працював завторгом
Смичинського РТП, інженером по праці «Райсільгосптехніки», уповноваженим по
трудових ресурсах Чернігівського облвиконкому при Городнянському райвиконкомі
(1980-85 р.р.), з 1987р. — у пожежній частині № 56 м.Городні.
Співати почав з 1976 р. Дипломант обласних конкурсів «Данко» (1985-87 р.р.), де
займав призові місця Лауреат Всесоюзного фестивалю народної творчості (1987 р.),
Всеукраїнського (2000 р.)
Неодноразовий переможець обласного конкурсу управління внутрішніх справ
області, виступав на українському та обласному радіо і телебаченні.
Володар багатьох престижних нагород.
ТИЧИНА Павло Григорович. Нар. 27 січня 1891 року в с. Пісках
Бобровицького повіту Чернігівської губернії. Відомий український радянський поет,
державний діяч, Герой Соціалістичної Праці.
Перебуваючи в 1915 році в гостях у В. Самійленка в Добрянці і подорожуючи по
селах Городнянського повіту, слухав хор у с. Володимирівці та інших селах.
Помер 16 вересня 1967 року.
ТИЩИНСЬКИЙ Олександр Амфіянович. Нар. у 1835 р. в с.Голубичі
Городнянського повіту в дворянській сім’ї.
Навчався у Чернігівській гімназії, Харківському ветеринарному інституті, потім

— на медичному факультеті Харківського університету, згодом Київського та
Дерптського (Тартуського) університету. Всюди виключали за приналежність до
революційного нелегального товариства.
Діяч Городнянського земства.
У Чернігові редагував «Чернігівський листок», працював головою Чернігівського
повітового земства.
Помер у 1896 р. в м. Чернігові.
ТКАЧЕНКО Григорій Олександрович. Нар. 6 грудня 1932 року в с.Вихвостів в
сім’ї селянина. Закінчив Тупичівську середню школу, Ніжинський культосвітній
технікум. Самодіяльний поет. Працював бібліотекарем у с Тупичеві. Друкувався в
багатьох місцевих виданнях.
Помер 22 квітня 1984 року.
ТОЛКАЧОВ Олександр Іванович народився в 1938 в х.Карицькому
Гніздищенської сільради. За своє життя мав до двох десятків професій. Працював в
легкій і суднобудівній промисловості в Миколаєві, на багатьох підприємствах і в
організаціях Городні.
Вперше він серйозно заявив про себе в райгазеті в 1988 р, оповіданням «Лелека».
Відтоді і розпочалась творча діяльність, яка була виставлена на суд читачів і
заслужила схвалення. Помер в грудні 1998 р.
ТОЛОЧКО Іван Микитович. Нар. у 1903 р. в с Хоробичі Городнянського
повіту в сім’ї селянина.
Керівник самодіяльної капели «Хоробицькі сопілкарі», яка гастролювала до
1941 р. в багатьох містах колишнього Союзу.
Виступ капели записувався на патефонні платівки.
В 60-х роках капела виступала перед трудящими Гомельської, Брянської і нашої
областей.
Помер в 1968 р. в с. Хоробичі.
ТОЛСТОЙ Микита Ілліч. Нар. 15 квітня 1923 р. в Югославії в дворянській
родині.
Правнук російського письменника Л.М. Толстого. Доктор філологічних наук,
професор, член-кореспондент АН СРСР (1984 р.). Працював в Інституті
мовознавства, завідуючий відділом слов’янознавства і балканістики та в
Московському університеті ім. М. Ломоносова.
Широковідомі його наукові праці по слов’янській фольклористиці, духовній
культурі Полісся і діалектології.
У 1980 р. в селах Мощенці, Макишині, Хоробичах, Кузничах працювала
наукова експедиція під керівництвом М. І. Толстого і його дружини С М. Толстої.
Помер у червні 1996 р.
ТРЕТЯК Михайло Прокопович народився в 1932 р. в с.Перепис Городнянського
району в селянській родині.
Під час німецької окупації проживав; у Владивостоці до 1945 року.
Закінчив Перепиську школу, Московське вище технічне училище ім.Баумана.
Працював на заводі майстром в м.Таганрозі.
Потім закінчив Горьківську (Білорусь) сільськогосподарську академію, де
працював завідуючим кафедрою, деканом до виходу на пенсію. Проживає в м.Горки
Могилівської області Білорусі.

ТРИЗНА Ольга Борисівна. Нар. в 1898 році в хуторі Маслов Дроздовицької
волості Городнянського повіту.
Журналістка, дитяча письменниця, твори якої друкувапися в багатьох центральних
дитячих журналах і газетах. Автор науково-популярних творів «Вода и человек»,
«Шелк», «Война за хлеб» та інші.
Померла в 1939 році.
ТРУХАН Михайло Степанович. Народився 15 листопада 1949 р. в с. Макишин
Городнянського району в сім’ї селянина. Проживав на Далекому Сході.
Закінчив Городнянську середню школу №1 (1967 р). Служив у армії. Закінчив
художньографічний факультет Одеського педагогічнопо інституту (1976 р.).
Працював в Городнянській художній майстерні (1976-1978 р.р), в школіінтернаті для дітей-сиріт (1979-1995), на різних посадах. Нині працює в
Городнянській допоміжній школі-інтернаті.
Самодіяльний художник. Учасник багатьох художніх виставок в Городні,
Брянську, в Німеччині. Автор сотні графічних робіт.
ТУМАНСЬКИЙ Василь Іванович. Нар. 28 лютого (11 березня) 1780 р. в селі
Чорнотичі Чернігівської області в дворянській родині.
Російський поет. З 1823-1828 р. жив в Одесі. Кращі його поезії романтичного стилю
пройняті волелюбними настроями. Дружив з Рилєєвим, Кюхельбекером, Пушкіним,
«Одессу звучным и стихами нам друг Туманами описал...»
Із знаменитого козацько-старшинського роду Туманських. Мали маєтки на
Городнянщині.
Помер 23 березня (4 квітня) 1860 року.
ТУМАНСЬКИЙ Олександр Захарович. Поліщук з роду козацької старшини,
меценат, попечитель Тупичівського земського училища в 1883 році.
Власник маєтків на Городнянщині.
ТУПТАЛО Данило Савич (духовне Дмитрій Ростовський). Нар. в 1651 р. в м.
Макарів тепер Київської області. Український та російський церковний і культурний
діяч. Підтримував все нове, прогресивне, боровся за православну віру, відкрив школи,
церкви. Автор збірки «Четьї Мінеї» (житія святих) в 4 книгах, які він писав в
Клюсівському Спаському монастирі. Діяльність Дмитрія Ростовського сприяла
розширенню українських церковних і культурних відносин.
Помер 8 листопада 1709 р.
ФЕДЕНКО Василь. Народився у 1926 р. в с. Кулебаки Курської області.
Сімнадцятирічним пішов на фронт. Бойове хрещення вихованець 150 стр. полку
прийняв біля м. Дно Новгородської області. Був розвідником. Брав участь в боях під
Воронежем, на Курській дузі, біля Луганську в кавалерійському полку.
22 вересня 1943 р. під с. Куликівкою Городнянського району ворожа куля
скосила юного кіннотника. Ім’я В. Феденка навічно занесено в списки колишнього 54-го
Гвардійського орден Леніна, чотирижди Червоного прапора, орденів Кутузова, О.
Невського Томашівського кавалерійського полку.
Вася Феденко похований в с. Куликівці.
ФЕДОРЧЕНКО Геннадій Прохорович. Народився у 1911 р. в с.Вихвостові
Городнянського району в сім’ї" селянина.
Закінчив Самарський авіаційний інститут, там же і працював.
Кандидат фізико-математичних наук.

Проживає в м. Самарі.
ФЕДОРЧЕНКО Тимофій Прохорович. Народився у 1912 р. в с Вихвостові
Городнянського повіту в сім’ї селянина. Закінчив Одеський університет.
Кандидат географічних наук.
Помер в Одесі в 1975 р.
ФЕОДОСІЙ УГЛИЦЬКИЙ (його мирське ім’я невідоме). Архиепископ
Чернігівський і Новгород-Сіверський, народився на початку 17 століття у с. Угли
Літинського повіту Хмельницької губернії у сім’ї священника.
Навчався в Києво-Братській школі під керівництвом Чернігівського архієпископа
Лазара Барановича.
З 1687 р. архімандрит Єлецького монастиря. На прохання с Феодосія Мазепа
віддав у володіння монастиря с. Мощенку. Дбав про будівництво храмів, освячував
нові.
Помер 5 лютого 1696 р. Його мощі спочивають в Троїцькому соборі в
Чернігові.
ФЕСЬКОВЕЦЬ Олександр Степанович. Нар. 16 травня 1940 р. в с.Тупичеві
Городнянського району в сім’ї селянина.
Закінчив Тупичівську середню школу (1956 р.), Путивльське профтехучилище
(1958 р.). Механізатор колгоспу імені Фрунзе. Очолював ланку по вирощуванню
картоплі. За високі врожаї удостоєний ордена Леніна (1981 р.) і звання Героя
Соціалістичної праці (1987 р.). Лауреат Державної премії СРСР (1985 р.).
Проживає в с Тупичеві.
ФІЛАРЕТ (в миру ГУМІЛЕВСЬКИЙ). Архієпископ Чернігівський.
Народився у 1805 р.
Закінчив духовну семінарію, академію. Був викладачем і ректором академії.
Служив в Ризьський, Харківській єпархіях, з 1859 в Чернігові архієпископом.
Архієпископ Філарет — автор нарисів про Городню та багатьох сіл повіту в
«Прибавлении к Черниговским епархиальным известиям» № 21, 23 за 1812 р.
Помер від епідемії холери в 1866 році.
ХАЗАН Михайло Давидович. Нар. 11 вересня 1911 р. в м. Кривий Ріг.
Працював у редакції Чернігівської газети «Більшовик». Неодноразово бував у
Городні. Український радянський письменник-новеліст.
Побував у с Вихвостів в 1939 р. Написав про це «Подорож у Вихвостів»,
надруковану в збірнику «М.Коцюбинський».
Під час Великої Вітчизняної війни загинув у партизанському загоні в 1943 році.
ХАРЧЕНКО Леонтій Григорович. Народ. 18 серпня 1888 р. в с Тупичів
Городнянського повіту в сільській родині.
Учасник революції 1905 р. в повіті. Учасник І світової війни. Під час революції
1917 р. учасник штурму Зимового палацу в Петрограді.
Працював бригадиром рільничої бригади колгоспу імені Фрунзе с. Тупичів. Помер
16 квітня 1981 р. в с Тупичів.
ХІХЛУХО Михайло Володимирович народився в 1956 р. в с.Андріївці
Городнянського району.
Професійний художник, член Спілки художників України. Закінчив Хоробицьку
середню школу, Київський художньо-промисловий технікум по професії художникаконструктора. Майстер створення діорам в музеях України, Росії, Молдови.

Зараз працює художником реставратором Київського музею медицини.
Працював над оформленням Музею історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945
р.р, в м.Києві.
ХМЕЛЕНОК Микола Павлович. Народився 14.09.1958 р. в с. Савичі
Брагинського району Гомельської області Білорусі.
Закінчив Мінський державний педінститут іноземних мов. Пекельне полум’я
Чорнобиля змусило переїхати жити в м.Городню. З 1980 р. працює в районному
будинку школярів. Досконало володіє німецькою мовою. Має велику бібліотеку, в
тому числі і німецьких книг. Дописувач райгазети, самодіяльний поет. Вірші
друкуються в районній газеті. Автор методичних посібників по вивченню німецької
мови.
ХОЛОДНЯК Сава Тарасович. Нар. в с Журавок (тоді Городнянського повіту) у
1886 р. у селянській родині.
В 1904-1905 р.р. працював учителем у с Володимирівці. За участь в революції
переслідувався,
Працював директором Городнянського педучилища, завідував районним
відділом освіти, заслужений вчитель України (1940 р.), депутат Верховної Ради
України (1937 р.). Нагороджений орденом Леніна (1940 р).
Помер в 1959 р. Похований в Городні біля Миколаївської церкви.
ХОМАЗЮК Анастас Іванович. Нар. 22 грудня 1923 р. в с.Мощенка
Городнянського району в сім’ї фельдшера. В 1941 році закінчив школу в
Дніпропетровській області. Учасник Великої Вітчизняної війни, воював на
Карельському і Білоруському фронтах. Був поранений.
В 1951 р. закінчив з відзнакою Дніпропетровський медінститут, потім
аспірантуру. В 1961 р доктор медичних наук, з 1963 р. — професор.
З 1968 р. працює в Київському науково-дослідному інституті ендокринології.
Член колегії, нач. Головуправління науково-дослідних робіт Міністерства охорони
здоров’я України.
Автор більше 150 наукових праць. Член редколегії декількох науково-медичних
журналів. Автор багатьох медичних книг. Проживає в м. Києві.
ХОМАЗЮК Василь Григорович. Нар. 6 квітня 1919 р. в с. Мощенка
Городнянського району в сім’ї селянина. Служив в армії, учасник Великої
Вітчизняної війни, кавалер урядових нагород.
Навчався у Дніпропетровському університеті, закінчив Московський
університет ім. М.Ломоносова, де і працював багато років, пізніше в Другому
Московському медичному інституті ім. І. Сеченова.
Кандидат фізико-математичних наук.
Автор багатьох праць, підручників по біофізиці.
Проживає в м. Москві.
ХОМАЗЮК Іван Артемович. Нар. 6 січня 1886 року в с. Сутоки
Городнянського району в сім’ї селянина. Служив в армії в 1907 р., закінчив
військово-фельдшерську школу. В час Першої світової війни працював в госпіталях
Києва. Польщі. Після демобілізації працював в Мощенці. Був знаючим лікарем,
лікував внутрішні хвороби, переломи. Володів хірургічною технікою.
З 1930 р. працював у Дніпропетровській, а потім у Запорізькій областях.
Помер у 1956 р. Похований с.Миколайпіль Хортицького
району Запорізької

області.
ЦИМБАЛІСТ Єлисей Іванович. Нар. у 1880 р. в с Мощенці Городнянського
району в сім’ї селянина.
Учасник І світової війни, рядовий. За героїзм, проявлений у боротьбі з ворогом,
нагороджений Георгіївським хрестом IV ст. і французьким бойовим орденом. За
мужність і відвагу йому присвоєно офіцерське звання за особливий подвиг.
Помер 1 жовтня 1964 р.
ЦИМБАЛІСТ Іван Єлисейович. Нар. 14 жовтня 1911 р. в с.Мощенці
Городнянського району в сім’ї селянина.
Працював головою сільської Ради в селі.
Закінчив Луганський педінститут. Працював в Донецькій області, був
директором залізничної школи в Бахмачі.
Учасник боїв з Фінляндією 1939 р. В 1941 р. потрапив у вороже оточення. З
вересня 1941 — у партизанському з’єднанні Федорова і Попудренка — політрук
диверсійної групи, командир групи, зам. командира з’єднань партизанських загонів
по розвідці. Партизан-підривник.
З жовтня 1943 р. — заст. голови Чернігівського облвиконкому, заступник
завсільськогосподарським відділом Чернігівського обкому.
Герой Радянського Союзу (4 січня 1944 р.).
Помер 1 жовтня 1960 р. в м. Чернігові. Похований на Любецькому кладовищі.
ЧЕРВИНСЬКИЙ Петро Петрович. Нар. у 1849 р. в м. Чернігові в дворянській
родині. Мав родинний маєток в м. Городні.
Навчався в Петербурзькому інституті землеробства. Український земський
статистик. Один із основоположників так званого чернігівського типу земської
статистики. Автор книги «Матеріали по оцінці земель — угідь Чернігівщини (18771887 р.р.). Після революції 1917 р. працював на сільськогосподарській ділянці
поблизу м.Вятки. Помер в 1931 р. в м. Чернігові.
ЧЕРНИШОВ Олександр Олексійович. Нар. 21 серпня 1882 року в с. Ловинь
Городнянського повіту.
Закінчив Петербурзький політехнічний інститут (1907 р.), викладав в ньому.
Визначний вчений в галузі електроніки, академік АН СРСР (1932 р.), з 1919 р. —
професор. Основні праці по техніці високих напруг, а також в галузі радіо,
телебачення, автоматики і тепломеханіки.
Брав участь в розробці плану ГОЕЛРО.
Помер 18 квітня 1940 р. в Москві.
ЧЕХОВСЬКИЙ Анатолій Гаврилович народився у 1936 році в м. Городні.
Навчався в Городнянській середній школі №2, закінчив Ніжинську середню школу.
Кандидат технічних наук. Капітан першого рангу, начальник розвідки
Чорноморського флоту.
Проживає в м. Севастополі.
ЧИГРИНЕЦЬ Валентина Никифорівна. Народ. в 1933 р. в с. Хоробичі
Городнянського району в сім’ї селянина.
Закінчила Городнянську СШ, Київський медичний інститут (стоматологічний
відділ).
Кандидат медичних наук. Доцент Донецького медичного інституту. Проживає в
м. Донецьку.

ЧИГРИНЕЦЬ Іван Протасович. Народ. в 1916 р . в с . Хоробичі
Городнянського повіту в сім’ї селянина.
Учасник боїв з японськими самураями в 1939 р. на оз. Хасан. Перший кавалер
ордена Червоної Зірки в районі.
ЧИГРИНЕЦЬ Петро Григорович народився 12 липня 1920 р. в с.Хоробичі
Городнянського району.
Закінчив Городнянське педучилище, Ніжинський педінститут, працював
вчителем в Хоробичах, Автуничах, Гомелі.
Самодіяльний художник. Займався копіюванням творів визначних художників
Шишкіна, Васнецова, Левітана. Вражає майстерно виконання картин «Дуби»,
«Березовий гай», «Тарас Бульба» та інших.
Його роботи можна бачити в багатьох односельчан та і не тільки.
Проживає в м.Гомелі в Білорусії.
ЧИРВИНСЬКИЙ Микола Петрович. Нар. 27 квітня 1848 р. в м.Чернігові.
Закінчив Тимірязівську сільгоспакадемію (1872 р.). Працював в Німеччині,
Бельгії, Франції, в Покровській (Тимірязівській) с/г академії доцентом, потім
професором в Київському політехнічному інституті до 1919 р. Автор підручників
«Общее животноводство» та 60 робіт по вівцеводству та свинарству. Мав родинний
маєток в м. Городні, с.Будищі.
Помер 5 січня 1920 р в м. Чернігові.
ЧМІЛЬ Микола Федотович. Нар. 12 грудня 1909 р. у с.Тупичеві Городнянського
району в сім’ї селянина.
Закінчив Чернігівський інститут соцвиху (1933 р.).
Працював вчителем в школах Щорського району та у с.Тупичеві.
Літератор. Працював кореспондентом на Дніпрогесі. Був членом
письменницької організації «Плуг», «Трактор», друкувався в республіканській
обласній та районній пресі.
На початку 30-х років один з його віршів увійшов у підручник хрестоматії
української літератури для 5 класу.
Помер в 1998 р.
ЧОРНОУС Надія Захарівна народилася в с.Макишин Городнянського району.
Ланкова макишинського колгоспу.
Майстер високих врожаїв льону — до 11 цнт з гектара, картоплі — 200 цнт,
махорки — 30 цнт, високих урожаїв кормових буряків.
За високі виробничі показники нагороджена урядом орденом Леніна та
Жовтневої революції.
ЧОРНОУС Христофор Асонович. Нар. у 1887 р. в с.Нові Юрковичі
Новозибківського повіту нині Брянської області в сім’ї селянина.
З ранніх років — робітник Донбасу, Придніпров’я. З 1918 р. комісар в частинах
Червоної Армії. В час боротьби з Денікіним в 1919 р. — голова Городнянського
повітового ревкому.
Загинув від рук денікінців 19 жовтня 1919 р.
Похований в м. Городні.
Одна з вулиць м. Городні носить ім’я X. А. Чорноуса.
ЧУГАЙ Олександр Іванович. Народився в 1924 р. в с Дібрівному
Городнянського району в сім’ї селянина.

Згодом переїхав в м. Ніжин, де працював батько. Тут закінчив 9 класів середньої
школи.
Учасник Великої Вітчизняної війни, гвардії сержант. Кавалер трьох орденів
Слави. Розвідник.
Загинув смертю хоробрих 16 березня 1945 р в Польщі.
ЧУМАК Василь Григорович. Нар. 7 січня 1901 р. в Ічні Чернігівської губернії.
У 1910-1914 р.р. навчався в Ічнянському чотирикласному училищі. У 1914-1918
р.р. навчався в Городнянській гімназії, брав участь в культурно-мистецькому житті.
У 1918 р. переїхав до м. Києва. Видав першу поетичну збірку «Заспів».
Закатований денікінцями в Києві 21 листопада 1919 р.
Іменем Чумака в Городні названа вулиця.
ШАМРАЙ Тетяна Валеріївна. Народилася 27 вересня 1980 р. в м.Горошино на
Полтавщині в родині робітника і вчительки. З 1985 р. родина переїхала в с.Бутівку
Городнянського району.
Поетеса.
Друкувалася в центральних газетах та журналах «Соняшник», «Зірка» та інших, в
періодичній виданнях Канади, США, виступала на українському радіо та телебаченні.
Друкувалася в дитячому збірнику «Ластовенятко». Лауреат Всеукраїнського конкурсу
«Бог і любов». Патріарх Української Православної церкви Володимир вручив їй
диплом і магнітофон «Десна».
Таня Шамрай — лауреат інших багатьох конкурсів. Друкувалася в 52 країнах
світу.
ШАПОВАЛ Петро Дмитрович. Народився 1 березня 1948 р в с.Жовтневому
Корейського району. Закінчив Ніжинський технікум механізації сільського
господарства. Працював помічником бригадира тракторної бригади в рідному селі,
учителем в школі.
З 1972 р. — на інженерних посадах в Городні. З 1978 р. — голова
Городнянського міськвиконкому.
Закінчив Київський інститут народного господарства. З 1987 р. працював
заступником голови Городнянського райвиконкому,
Перший секретар Щорського райкому партії (1986 р.). В 1991 р. був обраний
першим секретарем Чернігівського обкому партії.
З квітня 1993 р. — голова обласного комітету «Облагротехсервіс», з 1994 р. —
голова Чернігівської обласної ради. Працював і головою Чернігівської
облдержадміністрації,
З березня 2001 р. — посол України в Киргизії.
ШАРПАТИЙ Володимир Петрович народився 24 вересня 1959 р. в с Бурівці
Городнянського району в сім’ї колгоспника.
Закінчив Тупичівську середню школу (1 977). Волгоградську вищу слідчу школу.
Після цього працював в Городні в міліції слідчим, начальником відділення,
заступником начальника. Працював начальником райвідділу міліції з 1997 р. Зараз у
обласному відділі внутрішніх справ.
За зразкову роботу Президент України Л Д. Кучма нагородив його орденом «За
заслуги» ІІІ ступеня (1998 р.).
ШАТИЛО Михайло Федосійович. Нар. 22 листопада 1919 р. в с.Солонівці
Городнянського району в сім’ї селянина. В 30-х роках сім’я переселилась на Далекий

Схід. Гвардії старший лейтенант. Командир авіаланки 76 гвардійського штурмового
авіаполку І гвард. штурмової авіадивізії.
В армії з 1940 р. На фронті з 1943 р. Зробив 137 бойових вильотів. Служив в
армії до 1964 р.
Герой Радянського Союзу (26 червня 1945 р.).
ШАХУНОВ Сергій Єгорович. Нар. В 1919 р в Курській області. Учасник
фінської війни 31946 р. — майстер Городнянського маслозаводу. У 1972 році
запатентував свій винахід — новий рецепт твердого сиру.
Помер в 1991 р. в Новгород-Сїверську.
ШВЕЦОВ Іван Іванович. Нар. у 1919 р, в с.Ясениха Івановського району
Івановської області
Гвардії молодший лейтенант. Кулеметник. Командир кулеметного взводу 52
кавалерійського полку 14 гвардійської кавалерійської дивізії.
Воював на Південно-Західному га Центральному фронтах. В армії з 1939 р. на
фронті з січня 1942 р.
Загинув при форсуванні р. Снов. Похований в с. Макишин 22 вересня 1943 р.
Герой Радянського Союзу (15 січня 1944 р.).
ШЕВЧЕНКО Іван Семенович. Нар. у 1922 р. в с. Куликівці Городнянського
району в сім’ї селянина.
Закінчив Тупичівську середню школу (1940 р.), Московську академію
бронетанкових військ. Танкіст. Генерал-майор. Служив на Далекому Сході.
Працював викладачем у Саратівському електрично-технічному інституті
ШЕВЧЕНКО Тарас Григорович. Нар. 9 березня 1814 р. в с. Моринці тепер
Черкаської області в сім’ї селянина-кріпака.
Видатний український поет, класик літератури, художник, мислитель,
просвітитель, демократ.
Неодноразово відвідував Городню. Вперше весною 1843 р., подорожуючи з
Петербурга на Україну по шляху Дібрівне-Дроздовиця-Городня-ПолітрудняДібрівне-Смичин-Седнів. Вдруге в квітні 1846 р. проїжджав з Седнева у Городню, тоді
ж відвідав і село Великий Листвен.
В Городні ім’я поета носить кінотеатр, вулиця. В 1964 р. в райцентрі встановлено
пам’ятник.
ШЕКУН Олександр Володимирович. Нар. 19 січня 1935 р. в м. Чернігові в сім’ї
службовця. За освітою інженер-хімік. За покликанням історик-археолог.
Працював головою обласної секції археології при облтоваристві охорони
пам’яток історії і культури (1974 р.).
З 1980 р. працював у Чернігівському обласному історичному музеї ім. В В.
Тарновського науковим працівником, а з 1970 р. — завідуючим відділом археології.
Має 200 друкованих праць з археології. Відкрив і картографував 312 пам’яток
археології в області, в тому числі в Мощенці та в Автуничах.
ШЕЛУДЬКО Степан Оксентійович. Нар. в 1921 р. в с. Тупичеві
Городнянського їй в сім’ї селянина.
Закінчив Тупичівську СШ, військове училище, Львівський держуніверситет.
Дсктор історичних наук. Працював в м Москві в органах КДБ, інституті
народного господарства та в інституті профактиву.
Під час війни воював у партизанському загоні.

Проживає в м. Москві.
ШЕРШЕНЬ Уляна Сидорівна, Нар. у 1892 р.в с.Вихвостові Городнянського
повіту в сім’ї селянина.
Свідок Вихвостівської трагеді 1905 року. Поряд з роботою в колгоспі, складала вірші,
з яких «День осінній, день ненастний», «Ой, як гріє ясне сонце».
Вмерла в 1973 р в с.Вихвостів.
ШИХОВ Олександр Микитович. Командир спеціального розвідувального загону
«Почин», який був у 1943 році десантований на територію Городнянського і Тупичівського
районів для боротьби з німецько-фашистськими загарбниками. Герой Радянського Союзу.
Проживає в Москві.
ШЛЬОНЧИК Олександр Микитович. Нар. у 1921 р. Відомий на Україні майстер
музичних інструментів. Працював у Чернігові на фабриці музичних інструментів.
Спеціально приїздив у Хоробичі, щоб вдосконалити сопілку. Народний майстер
декоративно-прикладного мистецтва України та Молдови.
Проживає в м. Чернігові.
ШПУНТ Георгій (Юрій) Олександрович. Нар. 26 травня 1937 р. в м. Городні в
родині службовця. Закінчив Городнянську середню школу (1954 р.) Навчався в
сільгоспакадемії, закінчив Чернігівський педінститут (1970).
Працював секретарем райкому комсомолу, завідуючим відділом культури,
директором друкарні, директором районної кіиосітки, заступником директора обласної
школи-інтернату, заступником директора заводу «Агат». Автор книг: «Память детства
моего», «Открытие» та збірки гуморесок «МП Секс» (1995 р.). Самодіяльний
художник.
ШУМАН Андрій Маркіянович. Народився в 1907 р. у селищі Павло-Іванівському.
Військовий льотчик.
Загинув смертю хоробрих при виконанні спеціальних завдань під час національнореволюційної війни в Іспанії в 1937 р.
ШУМАН Олександр Маркіянович. Народився в 1922 р. у селищі Павло-Іванівську.
Закінчив Ніжинський педінститут імені М. В. Гоголя (1952). Учасник підпільної боротьби
з німецько-фашистськими загарбниками (1941-1942), командир розвідників у з’єднанні О.
Федорова (1942-1944). Секретар Шевченківського райкому партії (1944-1945). З 1954 по
1993 р.р. — викладач Ніжинського педінституту. Кандидат історичних наук. Відмінник
народної освіти.
ШУПА-ДІБРОВА Ігор Федосійович. Нар. в 1929 р. в м. Городні. Закінчив
Городнянську середню школу №1 (1947 р.), Ленінградський інститут залізничного
транспорту (1955 р.). Працював на будівництві та ремонту залізниць в Росії, Білорусії,
Молдові, в Заполяр’ї, Маріуполі. Автор багатьох наукових робіт, в т.ч. «Бригадний
підряд» (Мурманськ, 1973 р.).
Помер 15 червня 2001 р.
ЩОРС Микола Олександрович. Нар. 6 червня 1895 р. в с. Сновськ (тепер м. Щорс;)
Городнянського повіту. Закінчив військово-фельдшерську школу, учасник І світової війни.
На чолі червоногвардійського загону в 1918 р. бився проти німецьких окупантів.
У 1919 р. командував Богунським полком, який з Таращанеьким визволили села
повіту і м. Городню від петлюрівських військ. Пізніше командував бригадою, дивізією.
Загинув у бою в серпні 1919 р. Похований в м. Самарі. Іменем Щорса названа вулиця
в м. Городні.

ЩУКІН Марко Борисович. Доктор історичних наук. Начальник слов’яносарматської археологічної експедиції Санкт-Петербурзького Ермітажу, яка працювала в с
Мощенці в 1985 році і виявила городища VI століття до н. є. і городища VI століття нашої
ери.
Працює в Ермітажі.
ЮФА Йосип Семенович. Нар. у 1915 р. в м. Городні. Гвардії полковник, командир
опергрупп Гвардійської мінометної частини 38 армії.
В армії з 1938 р. На фронті з червня 1941 р. Воював на Сталінградському та І
Українському фронтах. Герой Радянського Союзу (1941 р.).
Помер в 1974 р. Похований в Тушино Московської обл.
ЯКИМЕЦЬ Анатолій Олександрович. Нар. 11 вересня 1946 р. в
с.Придеснянське Коропського району в селянській родині. Закінчив Ніжинське
культосвітнє училище по класу баян (1964 р.). Працював в Новгород-Сіверській
музичній школі та районному будинку культури. З серпня 1969 р. в Городнянській
музичній школі.
Автор пісень на слова Ф. Б. Вахутинської «Пісня про Городню», «У Монумента»,
«Троянди пам’яті» тощо.
Проживає в м. Городні.
ЯКУБОВИЧ Іван Михайлович. Архітектор. Інженер Чернігівського повітового
земства. Автор будівництва в м. Городні (кінець XIX ст.) «Чайної товариства
тверезості» на замовлення Орбеліані, яка пізніше була перебудована на Народний дім,
зараз Городнянська дитяча спортивна школа. Автор багатьох архітектурних будівель:
земської школи в с. Лемешах Козелецького повіту (1910 р.), Чернігівського міського
училища ім.. М. Гоголя (1912 р.).
ЯРОШЕВСЬКА Варвара Петрівна. Нар. у 1861 р. в с. Мощенці Городнянського
повіту в сім’ї пономаря.
Закінчила Чернігівське жіноче єпархіальне училище в 1879 р. Працювала в
земських училищах повіту 37 років.
Померла в 1943 р.

