
З давніх-давен люди живуть поруч 
із тваринами. Однак часи змінюються, 
а разом із ними – і ставлення до 
домашніх тварин. Часто-густо люди 
просто не розуміють, що їхній улюбле-
нець потребує допомоги. Або намага-
ються надати її самотужки. Насправді 
ж слід лише звернутися до ветерина-
ра. Ті, хто обрав цей фах, заслуговує 
на пошану вже за те, що несе любов та 
полегшення страждань братам нашим 
меншим. 

Сьогодні наша зустріч саме з од-
ним із фахівців високого ґатунку – 
фельдшером ветмедицини І категорії 
Ніжинської райдержветлікарні Віталієм 
ЛЕВЧЕНКО. Народився він у 1963 році 
в селі Почечино Ніжинського району. В 
1983-му закінчив Козелецький технікум 
ветмедицини. Із 1985-й по 2007-й рік 
працював у КСП імені Подвойського  на 
посаді ветфельдшера. Із травня 2007-
го до лютого 2021-го – завідувачем 
Кунашівською дільницею ветеринарної 
медицини.

Чоловік своєчасно і добросовісно 
виконує посадові обов’язки, корис-
тується повагою серед колег та 
власників тварин, досяг високих 
показників у лікувальній справі. Так оха-
рактеризував свого підлеглого началь-

ник Ніжинської райдержлікарні вет-
медицини Анатолій Кошовий. За цією 
короткою характеристикою криється 
наполеглива праця Віталія Петровича, 
трудовий стаж за фахом якого перет-
нув уже 35-річний рубіж.

– Віталій Петрович, як Ви при-
йшли в свою професію?

– Сам я із Почечино, а сільське жит-
тя, як знаєте, завжди накладає свій 
відбиток. Ти ближче до природи, до її 
мешканців. Ото і в мене так. Із малеч-
ку – біля домашніх тварин, доглядав за 
ними, робив їх умовні уколи. Тому, коли 
прийшла пора вибирати професію, – 
довго не думав – поїхав у Козелець, бо 
мав тягу до ветеринарії.

 – Чи пам’ятаєте Ви першу тва-
ринку, якій допомогли?

– Авжеж, хоча це й було зразу після 
закінчення технікуму. П’ятого берез-
ня 83-го захворіло у сусідки порося. 

Лежало із температурою, нічого не 
їло. Жінка гукає – рятуй Віталію! Ска-
жу вам – вів я себе як дипломований 
спеціаліст. Аж сам здивувався, що так 
вдало вийшло.

– У Вас доволі широка зона об-
слуговування. Які саме села до неї 
входять?

– Населених пунктів у мене чотири: 
Кунашівка, Наумівське, Почечино та 
Липів Ріг.

– І як зазвичай минає Ваш робо-
чий день? 

– Влітку він розпочинається о 5 
годині ранку. Ще звечора складаю 
план: тому довідку на молоку заве-
сти, у того кабанчика каструвати чи то 
прививку зробити. Налаштовую собі 
й сумку із необхідним. Вранці схопив 
її – і в дорогу (живу я в Крапивному). 
Їду на велосипеді годину-півтори. Не 
битими шляхами, а навпростець, аби 
швидше доїхати до пацієнта. Поки тва-
рини вдома, поки люди не порозходи-
лися по роботах. Зимою трохи інакше 
складається.

– Чи часто доводиться виїжджати 
на термінові виклики? 

– У порівнянні з минулими роками їх 
стало значно менше, бо поголів’я дуже 
падає. І корів,  і свиней. Про коней вже 
не кажу. Та все ж таки виклики такі бу-
вають. Трапляються й нічні, але рідко.

–  А з бездомними тваринами 
маєте справу? 

– Доводиться й таких лікувати. 
То порізаних косарками, то пом’ятих 
автомобілем. Більше котів та собак ря-
тував.

– В яку пору року тварини 
найчастіше хворіють і що для них 
гірше: літня спека чи зимовий холод?

– Горе і те, і те.  Однак, коли да-
вить мороз, – більше хвороб. Взяти хоч 
би той мастит. А хворіють найчастіше 
літом та коли закінчується сезон випа-
су. Найпоширеніші – глистяні хворо-
би. Вони трапляються у першу чергу в 
корів та свиней. Інфекційних випадків у 
моїй зоні обслуговування значно мен-
ше.

 Є сезонні захворювання і схильність, 
наприклад, восени чи ранішньою вес-
ною на захворювання, що спричинені 
укусами кліщів. У кожного сезону своя 
особливість – інфекції чи травматичний 
склад.

– Із ким важче – з тваринами чи з 
їхніми власниками?

– Є різні люди, і різні тварини. Є 
нормальний господар і трішки шале-
на собачка чи котик. А буває навпаки... 
Взагалі тварини дуже схожі за харак-
тером на господаря. Як кажуть, лікар 
лікує людей, а ветеринар – усе люд-
ство. Мені, здається, з тваринами і 
складно, і просто. 

– Що, на Вашу думку, означає 
бути хорошим ветлікарем? 

– У правильного ветеринара – 
клієнти задоволені, а пацієнти здорові. 

– Чи є у Вас побажання для 
власників тварин?

– Звичайно. У першу чергу всім – 
миру, чистого неба. Щоб люди мали 
змогу спокійно жити, працювати, три-
мати худобу. Необхідно тваринництво 
розвивати, щоб село не замирало.  А 
коли ваш улюбленець поводиться не 
так як завжди, – не чекайте доки йому 
стане ще гірше, а відразу звертайтеся 
до ветеринара. 

                                 Розмову вів 
             Олександр ВАСИЛЕНКО
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21 рік поспіль спеціалісти ветеринарної медицини 
району відзначають професійне свято, яке припадає 
на другу неділю серпня.

Підрозділами райдержветлікарні на сьогодні є 
чотири дільничні лікарні ветеринарної медицини – 
Лосинівська, Вертіївська, Безуглівська, Ніжинська, 
працівники яких забезпечують епізоотичне благопо-
луччя сільськогосподарських та домашніх тварин, а 
також птиць всіх видів,як у приватному, так і гро-
мадському секторі. 

З метою збереження стабільної ситуації в районі 
та місті нашими спеціалістами за 6 місяців поточно-
го року, незважаючи на воєнний стан у державі, про-
ведено:

– різних діагностичних досліджень ВРХ, коней, 
ДРХ, птиць, котів, собак, бджолосімей – 15 108 голів;

– профілактичних щеплень та обробок різних 
видів тварин та птиці – 18 255 голів.

З метою профілактики захворювань здійснено 
дезінфекцію 9 об’єктів, дератизації – 3, дезінсекції – 
5 загальною площею 25,5 тисяч квадратних метрів.

За цими сухими числами стоїть щоденна на-
пружена та копітка праця ветеринарних фахівців. 
Аграрний сектор району не можливо уявити без 
галузі ветеринарної медицини. Сьогодні ветеринар-
ний лікар є авторитетною людиною, до його думки 
прислуховуються, він порадник і друг кожного гос-
подаря щодо вибору тварин за продуктивними якос-
тями годівлі та утримання. Про тих, хто не знає 
вихідних, хто трудиться не за страх, а за совість, 
добрим словом згадуються не так уже і часто – коли 
приходить на подвір’я біда, коли хвороба торкнулася 
корівки-годувальниці та ще у свято.

В переддень професійного свята хочеться 
відзначити тих спеціалістів, внесок яких у здобу-
ток ветеринарної служби району, найвагоміший: 

завідуючого Безуглівською ДЛВМ Вячеслава Ба-
коцького, лікаря ветмедицини Вертіївської ДЛВМ 
Світлану Прокопішину, фельдшера ветмедицини 
Ніжинської РДЛВМ Віталія Левченка, заввідділом про-
ведення протиепізоотичних заходів Інну Калініч, а та-
кож подякувати ВСІМ працівникам райдержветлікарні 
та її підрозділів за їх сумлінну працю в нелегкий час 
для нашої країни.

Не можна забути і наших ветеранів, які своєю 
працею в минулому заклали підвалини становлення 
ветеринарної служби Ніжинщини: Володимира Тро-
хименко, Тамару Дереку, Галину Кириченко, Миколу 
Прокопішина, Миколу Прокопця. А також фахівців, які 
пішли у вічність: Івана Ткача, Бориса Шекеру, Петра 
Крутія, Михайла Логвина, Володимира Коваленка, 
Івана Ругаля, Федора Ніколаєнка.

                                                       Анатолій КОШОВИЙ,
начальник Ніжинської райдержлікарні ветмедицини

Минуло вже пів-віку з того часу,
Як в вашому житті цвіла весна.
І стільки прожито і пережито разом,
І скроні побілила сивина…
А в двері стукає ласкава осінь –
Багата, щедра, справді золота!
Як нагорода за любов і мудрість,
За ваші, в парі прожиті, літа.

За те, що зберегли свою родину
На хвилях часу, в радості й біді,
За те, що долю порівну ділили
І стали гідним прикладом в житті.
Тож будьте нам здорові і щасливі!
Хай спільний шлях ваш довго ще цвіте.
Ну а сьогодні ж хай лунає пісня
Про батьківське весілля золоте!

ХАЙ СПІЛЬНИЙ ШЛЯХ ВАШ ДОВГО ЩЕ ЦВІТЕ!
5 серпня наші дорогі і рідні батьки Анатолій Іванович та Любов Павлівна МИРОНЕЦЬ із Ніжина відзначають величну дату. 

Вже півстоліття наші ювіляри живуть у коханні та злагоді! Звичайно ж їхній шлях не був встелений пелюстками троянд, але вони 
змогли пройти всі випробування, всі труднощі, які їм підготувала доля, змогли зберегти взаємну відданість та кохання, і виростити 
гідних дітей. Ваша вірність перевірена часом, ваша любов пройшла велике загартування життєвими труднощами.

Ми вітаємо вас із цим прекрасним ювілеєм від усього серця! Міцного вам здоров'я, щоб прожили ще стільки ж у взаємній 
любові, оточені турботою дітей та онуків!

                                           ДОЧКА ЛІДІЯ З СІМ'ЄЮ

14 СЕРПНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ПРОФЕСІОНАЛ СВОЄЇ СПРАВИ

Лікар лікує людей, а ветеринар – усе людство



Учасники бойових дій мають право 
на достроковий вихід на пенсію за віком 
після досягнення чоловіками 55 років, 
жінками – 50 років та за наявності страхо-
вого стажу не менше 25 років у чоловіків і 
не менше 20 років у жінок. 

Розмір пенсії учасників бойових дій згідно 
з Законом України від 09.07.2003 № 1058 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» залежить від тривалості на-
бутого страхового стажу та отриманого 
заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

Осіб, які належать до учасників бойових дій, визначено статтею 6 Закону України 
від 22.10.1993 № 3551 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

До пенсій учасникам бойових дій встановлюються:
• підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для 

осіб, які втратили працездатність (стаття 12 Закону України № 3551);
• цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 грн (Закон України 

від 16.03.2004 № 1603 «Про поліпшення матеріального становища учасників бой-
ових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»);

• щомісячна державна адресна допомога у розмірі, що не вистачає до 
мінімальної пенсійної виплати – 210% прожиткового мінімуму, встановленого для 
осіб, які втратили працездатність (постанова Кабінету Міністрів України від 28 
липня 2010 року № 656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допо-
моги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій»).

                                           За інформацією ГОЛОВНОГО  УПРАВЛІННЯ
                     ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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ЗАКОН – ЦЕ СЕРЙОЗНО

У Міністерстві охорони здоров'я 
повідомили, що це перший етап у 
впровадженні електронного рецеп-
та на всі рецептурні препарати в 
Україні та перший крок у розв'язанні 
проблеми неконтрольованого вжи-
вання лікарських засобів.

«Регулювання відпустки антибіотиків 
шляхом введення електронного ре-
цепта  одне з рішень, яке дозволить 
відстежувати дані про призначення та обсяги використання антибіотиків в Україні, 
а також протистояти антибіотикорезистентності, в результаті якої все більше і 
більше інфекцій набувають стійкості до медикаментів», – зазначили у МОЗ.

Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно 
від наявності декларації. Проте необхідною умовою є реєстрація в електронній 
системі охорони здоров’я. Кожен пацієнт може це зробити, уклавши декларацію 
з сімейним лікарем або зареєструвавшись у системі на прийомі в будь-якого 
іншого лікаря.

«На перехідному періоді пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у 
будь-якій аптеці. Для цього достатньо лише пред’явити фармацевту інформаційну 
довідку, яку лікар видасть як підтвердження призначення. Також за рецептом 
пацієнт буде самостійно ухвалювати рішення про вибір торгової назви препа-
рату, що містить призначену діючу речовину, орієнтуючись на власний бюджет», 
– сказала заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку 
Марія Карчевич.

Наразі тривалість перехідного періоду визначено до кінця року. Протягом 
цього періоду медичні та аптечні заклади мають підготуватися до повноцінного 
переходу на виписку рецептурних лікарських засобів виключно за електронним 
рецептом, а саме: обрати медичну інформаційну систему та зареєструватися в 
ЕСОЗ. 

Українці отримуватимуть електронні рецепти
на антибіотики

МОЗ ПОВІДОМЛЯЄ

Прийнятий Радою закон «сприяти-
ме захисту конституційних прав і сво-
бод людини та громадянина в умовах 
воєнного стану».

Верховна Рада проголосувала за осно-
ву за Закон про внесення зміни до пункту 
10-2 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про виконавче 
провадження» щодо виконання рішень про 
стягнення з фізичної особи заборгованості 
за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану.

За законопроєкт 7531 у першому читанні проголосували 287 нардепів, передає 
кореспондент LB.ua. Законом вносяться зміни до пункту 102 розділу ХІІІ «Прикінцеві 
та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження».

«Тимчасово, на період дії воєнного стану на території України забороняється 
примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за 
житлово-комунальні послуги», – зазначається в пояснювальній записці.

На період дії воєнного стану зупиняється «вчинення виконавчих дій у виконав-
чих провадженнях з виконання рішень, боржниками за якими є підприємства обо-
ронно-промислового комплексу, визначені в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України, органи військового управління, з’єднання, військові частини, 
вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої 
освіти, установи та організації, які входять до складу Збройних Сил України, 
рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні 
послуги», – написано в законі.

Зазначається, що закон «сприятиме захисту конституційних прав і свобод лю-
дини та громадянина в умовах воєнного стану».

Нагадаємо, Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня.
У квітні уряд ухвалив рішення, яке забезпечує автоматичне перепризначення 

житлових субсидій у регіонах, де органи соціального захисту не працюють через 
активні бойові дії або тимчасову окупацію.

                                                                                                         lb.ua

На час війни в Україні заборонять стягнення боргів 
за житлово-комунальні послуги

Від Чернігівської ОВА Талалаївська сільська громада отримала 
будівельні матеріали для першочергових аварійно-ремонтних робіт на 
об’єктах, пошкоджених внаслідок бойових дій. На це обласному бюдже-

ту держава виділила майже 
135,7 мільйона гривень.

Згідно з отриманими заяв-
ками від громади, матеріали 
виділені для відновлення по-
шкоджених об’єктів житлового 
фонду та бюджетної сфери. 
Йдеться про OSB-плити, ши-
фер та цвяхи, пиломатеріали, 
цемент, керамічну цеглу та інші.

СЕКТОР ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЙ 
З ГРОМАДСЬКІСТЮ АПАРАТУ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Будівельні матеріали 
для відновлення пошкоджених об'єктів

НА ОБЛАСНОМУ РІВНІ

Як стало відомо із офіційних дже-
рел Української залізниці, до Ніжина 
призначають додаткові приміські 
поїзди.

Із 3 серпня поїде приміський поїзд 
№7062 сполученням Святошин – 
Ніжин, який курсуватиме по буднях; 
відправлення зі станції Святошин о 
20:00, прибуття на станцію Ніжин о 
22:52;

Із 4 серпня поїде приміський поїзд 
№7061 сполученням Ніжин – Дар-
ниця, який курсуватиме по буднях; 
відправлення зі станції Ніжин о 05:00, 
прибуття на станцію Дарниця о 06:59.

Крім цього, внесено зміни в розклад руху приміського поїзда №6909 Ніжин 
– Київ-Волинський. Він вирушатиме зі станції Ніжин о 04:40 і прибуватиме на 
станцію Київ-Волинський о 07:38.

З розкладом руху електропоїздів можна ознайомитись на сайті 
Укрзалізниці, а також на інформаційних дошках вокзалів та станцій.

У Чернігові триває ремонт 
КНП «Пологовий будинок» 
Чернігівської міської ради, який 
постраждав від уламків при ра-
кетних та бомбових ударах під 
час повномасштабного вторгнен-
ня російських військ. Зокрема, 
було пошкоджено більше 100 
вікон, двері, фасад головного 
корпусу та дах.

 «Лікарня приймала пацієнтів з 
першого дня війни. З 24 лютого в 
нашому пологовому вже народилося 
493 дитини. Лікарі призвичаїлися працювати у воєнних умовах. Наразі тривають 
роботи по заміні вікон та склопакетів. Ще ми ведемо переговори з Червоним 
Хрестом. Вони обіцяють допомогти з ремонтом даху. Плануємо все завершити 
до зими», – зазначив заступник генерального директора з технічних питань по-
логового будинку Володимир Вінницький. 

Нині тут проводять роботи з відновлення корпусу лікарні – замінюють віконні 
блоки та двері, облаштовують зовнішні та внутрішні відкоси і підвіконня. Роботи 
на цьому об’єкті планують завершити до кінця серпня.

«Для термінової відбудови критичної інфраструктури та проведення першо-
чергових некапітальних ремонтів в області уряд виділив 250 мільйонів гривень. 
Один із об’єктів – пологовий будинок. Загальна кошторисна вартість близько 
2 млн. гривень.  Працюємо над забезпеченням належних умов перебування 
пацієнтів та медиків, щоб лікарня надавала якісні медичні послуги», – резюму-
вав начальник управління капітального будівництва Чернігівської ОВА Ярослав 
Слєсаренко.

                       ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЙ
   З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НЕЛЕГКІ РУБЕЖІ

За державний кошт ремонтують пологовий будинок

РОЗШИРЮЮТЬСЯ МОЖЛИВОСТІ

Курсуватимуть нові потяги

ДІЇ УРЯДУ

Пенсійне забезпечення учасників бойових дій
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Розвиток і підтримка творчої, здібної, 
обдарованої учнівської молоді, залучення її до 
науково-дослідницької діяльності в різних галу-
зях науки – одне з основних завдань, яке постає 
перед зацікавленими педагогами закладів 
загальної середньої освіти Талалаївської 
сільської ради. Невтомні освітяни повсякчас 
працюють над створенням умов для творчого, 
інтелектуального, духовного розвитку учнівської 
молоді, стимулюванням творчого самовдоско-
налення, розвитком науково-дослідницької, 
експериментальної діяльності в різних галузях 
науки, техніки, культури й мистецтва.

У 2021/2022 навчальному році здобувачі освіти 
ЗЗСО нашої сільради взяли активну участь у науково-
дослідницькій діяльності та достойно презентували 
свої роботи як на обласному, так і всеукраїнському 
етапах конкурсу-захисту.  

19 січня цього року на базі Талалаївського закла-
ду загальної середньої освіти відбувся постерний 
захист і наукова конференція та підведені підсумки 
І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України. Учасники, наукові керівники та члени журі 
працювали в трьох секціях: «Історичне краєзнавство», 
«Соціологія», «Психологія». Кожний із учнів цю участь 
проживав по-своєму: одні проходили подібний шлях 
уперше й відкривали незвідані до цього наукові го-
ризонти та можливості, інші такий досвід пережива-
ли вкотре й через порівняння та зіставлення робили 
певні для себе висновки.

У секції «Історичне краєзнавство» були представле-
ні роботи: здобувача освіти 9 класу Безуглівського 
закладу загальної середньої освіти Армаїса Оганя-
на (науковий керівник – учитель історії Світлана Ла-
бузько) та здобувача освіти 8 класу Кропивнянської 
гімназії Олега Градобика (науковий керівник – учитель 
історії Максим Помазан). У секції «Соціологія» – робо-
та здобувача освіти 11 класу Безуглівського закладу 
загальної середньої освіти Діми Кулинка (науковий 
керівник – практичний психолог Володимир Лабузь-
ко). Секцію «Психологія» представляла здобувачка 
освіти 9 класу Талалаївського ЗЗСО Анастасія Бугно 
(наукові керівники – практичний психолог Тетяна Здо-
ровець та директор Інна Процько). 

12 лютого 2022 року стартував ІІ (обласний) 
етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 
2021/2022 навчальному році. У зв’язку із запровад-
женням посилених протиепідемічних заходів постерні 
захисти та наукові конференції проходили в режимі 
онлайн. Незважаючи на складну ситуацію, пов’язану 
з поширенням коронавірусу COVID-19, конкурсан-
ти виявили неабияку старанність, наполегливість, 
відповідальність і доклали значних зусиль, щоб до-
стойно захистити свої роботи на науковій конференції 
у відповідних відділеннях і секціях. 

За результатами участі у ІІ етапі конкурсу-захи-
сту здобувачі освіти Безуглівського ЗЗСО одинад-
цятикласник Діма Кулинко здобув І місце, набравши 
найбільшу кількість балів – 92,7 (тема дослідження: 
«Сфера блогінгу в соціальних мережах та її вплив 
на процес соціокультурного становлення здобувачів 
освіти підлітково-юнацького віку»). Ерудований, 
відповідальний, старанний та цілеспрямований 
дослідник упевнено захищав свої наукові здобутки 
та активно доводив і відстоював свою точку зору з 
позиції науковця, обґрунтовуючи та аргументуючи її 
переконливими фактами. 

Дев’ятикласник Армаїс Оганян, захищаючи свою 
роботу на науковій конференції у відділенні Історії в 
секції «Історичне краєзнавство», набрав 79,6 балів. 
Здібний, мислячий, допитливий та зацікавлений юний 
учасник наповнив свою доповідь невимушеністю, 
впевненістю, переконливістю висловлених думок, от-
римавши особливу симпатію членів журі. 

Виступ дев’ятикласниці Талалаївського ЗЗСО 
Анастасії Бугно став одним із кращих серед 
конкурсантів секції «Психологія» та був оцінений у 
79,0 балів. Конкурсантка вразила вмінням упевнено 
триматися та достойно вести наукову дискусію, що 
є важливим під час презентації наукових доповідей. 
Логіка її мислення та переконливість у висловлених 
думках відіграли чи не вирішальну роль в оцінюванні 
виступу.   

В умовах воєнного стану з 10 червня до 10 лип-
ня відбувався фінальний етап Всеукраїнського кон-
курсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України. Зважаючи на нинішню ситуацію, 
організаційний комітет конкурсу-захисту допустив 

до всеукраїнського етапу не лише переможців, а й 
призерів обласних етапів з метою підтримати кож-
ного учня в його прагненні займатися науково-
дослідницькою роботою.

Здобувачі освіти закладів загальної середньої 
освіти Талалаївської сільської ради гідно представи-
ли дану громаду у фінальному етапі конкурсу-захисту. 
Двоє учасників, які є випускниками Безуглівського 
ЗЗСО, отримали дипломи переможців, а саме: дипло-
мом ІІ ступеня нагороджено Діму Кулинка за активну 
роботу над здійсненням аналізу явища соціальних 
мереж та блогінгу, сутності соціокультурного ста-
новлення особистості та вивчення взаємовпливів цих 
феноменів у контексті соціального життя здобувачів 
освіти раннього юнацького віку; дипломом ІІІ ступеня 
нагороджено Армаїса Оганяна за плідну роботу над 
дослідженням ролі вірменської діаспори в громадсь-
кому житті Чернігівщини. 

Глибоким науковим інтересом, старанням та 
активністю в наукових дискусіях відзначилася учас-
ниця Анастасія Бугно – випускниця Талалаївського 
ЗЗСО, яка на високому рівні презентувала свою 
роботу в секції «Психологія», присвячену вивченню 
впливу віртуальної реальності на образ «Я» підлітків, 
які грають у рольові комп’ютерні ігри. Юна дослідниця 
вперше долучилася до дослідницько-пошукової ро-
боти й пізніше вона заявила, що це остаточно впли-
нуло на вибір нею майбутньої професії – практичного 
психолога. 

Відділ освіти висловлює щиру подяку всім учасни-
кам фіналу конкурсу-захисту, їх науковим керівникам 
і батьківській громадськості, які в умовах воєнного 
стану віддано працювали задля розвитку української 
науки. Переможна участь стала можливою завдяки 
кількамісячній кропіткій праці здобувачів освіти, їхній 
наполегливості та незламному українському духу 
юних патріотів. 

Вітаємо переможців і учасників фінального 
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту нау-
ково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України в 2021/2022 навчальному 
році та бажаємо їм подальших здобутків у царині 
науки під мирним небом!

                             ВІДДІЛ ОСВІТИ ТАЛАЛАЇВСЬКОЇ 
                             СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

БЕЗПЕЧНЕ ОФЛАЙН-НАВЧАННЯ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 

повідомив, що уряд розробив рекомендації закла-
дам освіти щодо підготовки до безпечного навчаль-
ного року. Перш за все, всі школи до вересня мають 
завершити підготовку до офлайн-навчання, зокрема, 
обладнати бомбосховища. Відвідувати можна буде 
лише ті заклади, які мають укриття.

«У сховищах мають бути тепло, світло, вентиляція, 
вода й усе для комфортного перебування під час 
тривалої повітряної тривоги. Навчання дітей і персо-
налу правильному поводженню під час тривоги ма-
ють стати регулярними», – наголосив він.

Міністерство освіти і науки України рекомендує 
школам перед відкриттям провести низку заходів:  

• перевірити заклад освіти та прилеглі 
територій на наявність вибухонебезпечних предметів;

• підготувати  системи оповіщення, зокрема, 
доступності оповіщення для дітей із порушеннями 
зору та слуху;

• визначити та позначити шляхи евакуації;
• підготувати і обладнати укриття для всіх 

учасників освітнього процесу;
• створити запаси води та медикаментів;
• організувати проведення тренувань з учас-

никами освітнього процесу щодо дій у разі повітряної 
тривоги;

• провести навчальні заняття щодо охорони 
здоров'я, надання домедичної підготовки тощо;

• підключити мережі Wi–Fi в укриттях для про-
ведення занять (за можливості). 

Серед нововведень, які плануються з нового на-
вчального року: наявність у школах тривожної кнопки 
для звернення до поліції.

ОНЛАЙН-ШКОЛИ
Заклади освіти у зоні бойових дій чи на тим-

часово окупованих територіях будуть працювати 
дистанційно. На інших територіях самі директори 

шкіл вирішуватимуть, за якою формою працюватиме 
їхня школа: очно, онлайн чи змішано. Але, за слова-
ми міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, батьки 
мають право вирішувати, де та за якою формою на-
вчатиметься їхня дитина: очно чи онлайн. 

Наталя Піпа, народна депутатка України, се-
кретарка комітету ВРУ з питань освіти, науки та 
інновацій, під час дискусії в Медіацентрі Україна 
підкреслила, що навіть під час Другої світової війни 
навчання у школах продовжувалося. І зараз від 
регіону до регіону держава шукатиме різні фор-
ми навчання. Перевага надаватиметься саме очній 
формі. Звичайно, якщо це не буде іти у розріз із пи-
танням безпеки.

«Як перейти на дистанційну освіту, ми вже навчені. 
Це зробиться протягом декількох хвилин, якщо буде 
потреба… Але багато хто зараз хоче очне навчання. 
Бо онлайн – це більше про самонавчання. Не всі до 
нього готові», – наголосила вона.

ЩО ВАРТО ЗНАТИ БАТЬКАМ ПЕРЕД 
НОВИМ НАВЧАЛЬНИМ РОКОМ

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголошує, 
що заклади освіти перед початком навчального 
року мають провести інформаційну роботу з батька-
ми. Показати укриття, де під час повітряної триво-
ги будуть перебувати діти, розробити та донести до 
відома дітей, батьків, вчителів правила перебування 
в укритті, правила передачі дитини батькам після за-
вершення тривоги та інші безпекові питання.  

Крім того, батьки хвилюються, що багато вчителів 
виїхали за кордон, а тому навчального колективу 
шкіл може бути недостатньо. Проте директор Де-
партаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Па-
ска під час дискусії в Медіацентрі Україна розвіяв ці 
занепокоєння. 

«Із 34 тисяч вчителів тільки тисяча вчителів на по-
чатку війни росії проти України виїхали за кордон. 
З них вже дві третини повернулися. Навіть якщо б 

вони залишилися за кордоном, проблеми з освітнім 
процесом в закладах загальної середньої освіти не 
було би. Тому що є такі речі, як заміни. І це невелика 
кількість», – сказав він.

ЯК БУТИ ДІТЯМ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Багато дітей наразі залишаються за кордоном. 

З нового навчального року вони підуть у школи тих 
країн, де вони разом із батьками отримали тимчасо-
вий притулок. Тому виникає непорозуміння у питанні, 
як потім, після повернення до України, синхронізувати 
знання та оцінки. Олег Паска розповів, що зараз 
готується відповідний наказ Міністерства освіти та 
науки, який узгодить це питання. 

«Буде наступний варіант. Діти, які підуть в школи 
в тих країнах, де вони перебувають, такі предмети, 
як фізика, хімія та інші, будуть в наших документах 
прописані їм в кінці року як «зараховано». Вони бу-
дуть тільки дистанційно вивчати в наших школах 
українську мову і літературу, історію України, тобто 
предмети українознавчого циклу. У такий спосіб вони 
отримають документи про середню освіту. І коли 
вони захочуть вступати в наші заклади вищої освіти, 
вони просто екстернатом допрацюють, або комісійно 
буде визначено їх рівень знань з таких предметів, як 
фізика, хімія, біологія, які вони вивчали у школах за 
кордоном, і їм будуть виставлені відповідні оцінки. 
Тому все робиться для того, щоб шанси дітей повер-
нутися в Україну були великими», – сказав він.

            ЦЕНТР ГРОМАСЬКОГО МОНІТОРИНГУ 
            ТА КОНТРОЛЮ

Чого очікувати школярам і їхнім батькам
НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Наукові здобутки обдарованої учнівської молоді нашої громади
ОСВІТА

Навчальний рік в Україні має розпочатися 1 вересня в очному режимі там, де це можливо. У при-
фронтових областях і прикордонних громадах застосовуватиметься онлайн-навчання. Безпека дітей 
є найголовнішим завданням при підготовці закладів освіти до навчального року. Як триває підготовка 
до 1 вересня, які заходи плануються для убезпечення школярів та які нововведення очікувати бать-
кам і учням – розбирався Центр громадського моніторингу і контролю.
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Будь-яка країна буде мати 
незалежність лише за умови національної 
стійкості, яку демонструють як держа-
ва, так і громадянське суспільство1. 
Національна стійкість України переживає 
безпрецедентні випробування в умо-
вах довготривалої неоголошеної війни 
російської держави. Територіальні втра-
ти на півдні й сході України, які виник-
ли через відсутність достатнього опору 
свідчать, що національна стійкість не була 
там забезпечена не тільки з точки зору 
військових чинників національної без-
пеки, але й з погляду готовності грома-
дянського суспільства до самомобілізації, 
самоорганізації, організованого спроти-
ву. У цьому сенсі північні області вияви-
лися на висоті викликів воєнного часу. 
Пояснення вбачаємо, крім усього іншого, 
в готовності громадянського суспільства 
в цій частині країни до вияву непохитності 
національної стійкості в час екстре-
мальних випробувань.  Серед інститутів 
громадянського суспільства, задіяних 
у формуванні національної стійкості, 
помітне місце займає товариство 
«Просвіта». Не дивлячись на організаційну 
слабкість його всеукраїнської структури, 
місцеві осередки діють в автономному 
режимі, зберігаючи тяглість традицій. 
Так, у Ніжині товариство «Просвіта» ви-
никло ще в 1907 р., тобто 115 років 
тому. Не зважаючи на тривалі перерви, 
осередки товариства «Просвіта» діють 
самостійно по всій Україні до сьогодні й  
залишаються чи не єдиним системним 
поборником цивілізаційної ідентичності 
українського населення, яке сформува-

ло мононаціональний склад суспільства. 
Так сталося, що національні меншини, 
які є зрусифікованішими за українців, не 
виявляють потреби в самоідентифікації 
та самоорганізації, тому «Просвіта» 
має опікуватися й ними, здійснюючи 
інтеграцію їх до українського грома-
дянського суспільства. Щоб справити-
ся з таким завданням та бути носієм 
історичної правди і цивілізаційних 
цінностей розвиненого європейського 
простору для всіх громадян держави, то-
вариству  «Просвіта» потрібно радикаль-
но вдосконалити організаційну структуру 
шляхом фактичного його перезаснування 
в спілку, починаючи від низових струк-
тур. Витворення нової якості «Просвіти» 
має полягати в побудові (чи відродженні) 
міцної матеріальної бази в кожному осе-
редку для професійної роботи персоналу 
з високим рівнем наукової й практичної 
підготовки та мотивації.

Для цього потрібно взяти на 
озброєння досвід просвітянських 
попередників. Моє цьоголітнє ознайом-
лення зі станом «Просвіт» на місцях – у 
Тернополі, Рівному, Ужгороді, Золочеві 
(на Львівщині), а також вивчення історій 
«Просвіти» на  Прикарпатті (Івано-
Франківщина) та на Поділлі (Вінниччина і 
Хмельниччина) засвідчило, що «Просвіти» 
колись мали будівлі, земельні угіддя, 
підприємства й значні фінансові дотації 
від урядів Австро-Угорщини, Чехосло-
ваччини, Польщі, чого нема в сучасній 
Україні. Виходить, чужі держави були 
зацікавлені в просвітницькій діяльності, 
а своя ні. Парадоксальна ситуація, на 

перший погляд, пояснюється очевид-
ним фактом – маргіналізацією та кри-
зою традиційних цінностей під впливом 
нав’язування суспільству корупційно-
олігархічної ідентичності, відчуження в 
підсумку громадянина від держави 2. 
Це ослабило економічно й безпеково 
країну настільки, що  зробило її спокус-
ливою для агресії й загарбництва з боку 
північного сусіда. 

Висновок полягає в тому, що фор-
мування цивілізаційної ідентичності 
українців належить до ключової функції 
держави й пріоритетного завдання гро-
мадянського суспільства, провідним 
інститутом якого в гуманітарний 
царині є товариство «Просвіта». Ство-
рення і реалізація  цільових програм 
просвітницької роботи, видавничої 
діяльності, організація лекційної пропа-
ганди ролі національної ідеї як стриж-
ня ідентифікації суспільства – такими 
є завдання «Просвіти», вирішення яких 
потребує нової організаційної осно-
ви відповідно до умов цифровізації та 
глобалізації сучасного світу.

Українське ядро ідентичності, побудо-
ване на основі історичної та культурної 
самобутності українського народу, повин-
но отримати сучасну дієву громадянсь-
ку оболонку в актуальній організаційній 
формі товариства «Просвіта».

                        Микола ШКУРКО
_____________________________
1 Національна стійкість України: 

стратегія відповіді на виклики та випе-
редження гібридних загроз: національна 
доповідь / ред. кол. С. І. Пирожков, О. М. 
Майборода, Н. В. Хамітов, Є. І. Головаха, С. 
С. Дембіцький, В. А. Смолій, О. В. Скрип-
нюк, С. В. Стоєцький. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. 
Кураса НАН України, 2022, с.467.

2 Цивілізаційна ідентичність українства: 
історія і сучасність / авт. кол.: О. Рафальсь-
кий (керівник), Я. Калакура (науковий редак-
тор), О. Калакура, М. Юрій. Київ : ІПіЕнД ім. 
І. Ф. Кураса НАН України, 2022., с.361-380.

Схід та захід – як часто чуємо ці слова! 
Голова Харківської «Просвіти» Олександр 
Терещенко  та голова Тернопільської 
«Просвіти» Петро Шимків зустрілися як 
побратими у шпиталі в Полтаві.

Це вони, хто з першого дня війни 
24 лютого, не зважаючи на хвороби та 
сімейний стан, пішли добровольцями за-
хищати рідну землю.

Отут дуже влучно може бути сказано - 
і словом, і ділом!

«Жодної секунди я не роздумував, 
йти чи не йти, — говорить Олександр. 
Петро ж розповідає, що їх спочатку виз-
начили в територіальну оборону, а потім 
відправили на передову під Ізюм. 

«І те, що ми перші, надихає інших бо-
ронити свою рідну землю.

Телефонують люди і говорять: 
... все, я не можу ховатися, куди йти, 

Олександре Анатолійовичу?  
...Терещенко-баптист, батько вось-

ми дітей пішов захищати Україну?! Без 

досвіду, а я пройшов Афган — і вдома? Ні, 
так не піде, негайно йду у військо!».

Отак «Просвіта» надихає людей люби-
ти Батьківщину!

Але ми, просвітяни, маємо аналізувати 
сьогодення і те, що відбувається за-
раз. Це закономірно, бо замість того, 
щоб перейматися ідеологічною робо-
тою, ми 30 років дивилися як комуняцькі 
функціонери на чолі «Просвіти» роблять 
меркантильні оборудки.  30 років, отри-
муючи мільйони з бюджету, нічого не ро-
блячи для зміцнення держави, не прово-
дячи роботу в навчальних закладах, вони 
метушаться та роблять вигляд бурхливої 
праці.  А тим, хто працює, всіляко пере-
шкоджають та паплюжать.

Чи варто під час війни говорити про 
це?  Так! Ми проливали свою кров на 
передовій і маємо зробити Україну іншою, 
вигнати з усіх проукраїнських організацій 
ворогів України та зробити їм правдиву 
оцінку!

Тільки об'єднання чес-
них та вірних патріотів  може 
змінити та вилікувати Україну 
від вірусу «а какая разніца», бо 
ми варті кращого життя, бо ми 
– українці, ми дійсно особливі,  
бо нас  захищає та допомагає 
сам Бог! Слава Богу за Україну 
та наших Героїв ! Із Богом ми 
неодмінно переможемо!!!

  Олександр ТЕРЕЩЕНКО

* * *
На фото: Олександр Те-

рещенко (ліворуч) і Петро 
Шимків. 
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МІСТО ПОРОЖНЕЧІ
Ми прагнули побудувати місто
свободи, благоденства і добра,
та місимо, насправді, інше тісто –
бо очі застеляє земара́.
Те місто містить лише порожнечу,
у лозунгах втонувши нанівець,
за гаслами ховає ворожнечу
і видає за трасу путівець…
На звалищах непотребу із істин,
нагору рвуться полчища щурів,
де форма верх уже взяла 
                                        над змістом,
зіпхнувши глузд і логіку у рів.
Будуємо ми місто лицемірства,
брутальності, єхидства, маячні.
Із дому вийди, пересиль блюзнірство,
скажи йому своє рішуче – «Ні!»
15.07.2019

ПЕТЛЯ ДЛЯ РАШИЗМУ
Петля, петля іще петля,
за ними ґудзі, знову вузол…
Петляє глицею, петля
поет… Яка у біса муза?!.
А незабаром і вінець –
чергова сітка маскувальна.
Орді наблизимо кінець
і нашим хлопцям річ нагальна!
Захистимо захисників
ми, волонтери з Коломиї!
На них надія з правіків,
а з нами Львів, Одеса, Київ…
Хай помагає лють і гнів

рашиста гнати з України!
Усіх здолаєм ворогів
і буде нація єдина!
13.07.2022

БУДЕНЬ ВІЙНИ
Півтори сотні діб війни…
А скільки отаких ще буде?
Колише вітер полини,
війни спливає новий будень…
Сідає сонце за поля,
над бруствером спадає спека.
За день розпечена земля
чекає ночі. Недалеко
лунає пісня цвіркуна,
що поріднився із окопом,
а викрутаси кажана
уже нагадують Европу…
14.07.2022

НЕ ДАМО!
Вечірнє небо малювало
сумні історії війни,
де кляті гроші правлять балом…
Вони, вони і лиш вони!
Раби прийшли звільнити вільних
від волі, статків і життя…
Кипить війни гірке свавілля,
ґвалтує кат мале дитя!
Убогі тілом і душею
нам знову принесли ярмо,
але свої встромити шиї
у нього ми їм не дамо!
14.07.2022

Сучасні виклики і «Просвіта»

Маємо зробити Україну іншою Поетичні 
одкровення

ДОБІРКА ВІРШІВ 
ОЛЕКСАНДРА МАЧУЛИ, 

голови ГО «Українське товариство «Просвіта» 

Миколаївщини», правознавця, поета.

П. Федака і М. Шкурко біля Народного
 Дому в Ужгороді, повернутого 

у власність Закарпатського крайового 
культурно-освітнього товариства 

«Просвіта», 3 липня 2022р.

Видання Закарпатського крайового 
культурно-освітнього товариства 

«Просвіта»
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(Початок у попередньому номері)

Останній вигук ніби застряг у луджених їхніх глотках – і вони 
швидко заховали шаблі в піхви, спрямувавши отетерілий погляд 
на двері.

Спиною я відчув чиюсь присутність, обернувся.
На порозі стояв, обіпершись на палицю, ледве не столітній, тро-

хи згорблений дідусь, а за ним – іще зовсім молодий (і вуса не 
посіялися), міцно складений джура.

Із силою, на яку тільки була здатна стареча рука, дідусь 
віджбурнув палицю, випростався, споважнів. 

– Ач, як від нудьги розходилося бісове плем’я! – закричав грізно. 
– Чого причепилися до чоловіка?! Мабуть, забули козацький зви-
чай гостинності?! – його чудні сиві очі метали блискавки, кошлаті 
сріблясті брови ворушилися.

Козаки винувато потупилися.
– Пробачте, Павле Павловичу, якось так налягло…
– Не «налягло», а налягли, п’янички, ще й чужих людей з пуття 

зводите! – впевненою ходою він підійшов до столу. 
Козаки поступилися йому місцем скраю.
– Добрий вечір, ясновельможний! – змінив гнів на милість Павло 

Павлович.
– Іван Ілліч, – я підвівся.
Жестом він запросив мене знову присісти – сам умостився 

ліворуч.
– Я Христом Богом молив свого сина Петра не лишати батька 

на цих шибайголів, – пожалівся він, ні до кого не звертаючись. – «У 
вас, тату, ще є порох у порохівниці, упораєтеся!» – тільки й відповів 
мені мій соколик.

– Є, є, є! – запобігливо загули козаки.
– Цитьте, підлесливі собачі хвости, всеодно завтра отримаєте 

на горіхи! – гримнув він. – Мастаки ви тутечки теревені розводити, 
а чи не ваші односельці сорок п’ять років тому, спотикаючись, бігли 
в Борзну присягати на вірність московському цареві, га!? Чи не ті 
блазні горохові тридцять шість років тому безпорадно юрмилися 
в передмісті на Гончарівці, коли страчували відважного гетьмана 
Сомка, хоча напередодні радилися по хуторах, як визволити його з 
темниці?! Либонь, возрадувалися, нечестивці, коли Яким  переда-
вав через підкупленого вартового своє останнє прохання не про-
ливати кров! Особливо торжествували ті, що найгарячіше божили-
ся віддати життя за Сомкову волю! – його журливі очі набралися 
вологою. –  Ніби зараз виджу той теплий вересневий день і Сомка 
на помості… Босого, в розхристаній сорочці, проте гордого, не-
зламного духом лицаря, навіть кат розгубився, перш ніж замахну-
тися сокирою над його головою. 

– Простіть, браття, що не зумів об’єднати Україну, – вимовив 
Яким винувато,  – зате зумію вмерти без стогону…

Натовп – ані пари з вуст!..
Я не витримав і рвонувся уперед, аби навпіл розділити гірку 

долю гетьмана- страдника.
Поруч заголосила якась молодиця: 
– Бога не боїтеся, іроди прокляті! 
– Заткни пельку! – підбіг до неї з нагайкою царський посіпака, 

утім я встиг заступити її собою. – Павло Павлович торкнувся пра-
вицею глибокого шраму на щоці. – Тоді добрячим гостинцем поша-
нував опричник. Але найобразливіше – маліє народ! – і він постукав 
кісточками зігнутих пальців по столу. – Баба наважилася виявити 
зневагу до Сомкових мучителів, а дужі-сильні мужі позасовували 
язики куди не слід, і мовчали, боягузи. – Павло Павлович зробив 
рукою разючий рух у повітрі, неначе хотів викресати звідти  вогонь, 
але раптом безсило поклав руку на стіл. – Іване Іллічу, пішли-но 
краще вечеряти, бо з цими базіками не приведи, Господи, можна й 
до гріха добалакатися, – сказав уже дружелюбно. 

– Хвилинку, Павле Павловичу, хочу дещо сказати козакам.
– Але довго не затримуйтеся, бо хазяйка вже  зачекалася, – він 

важко  відірвався від ослону, – Максиме, подай-но сюди мою под-
ружницю, – звернувся до джури, котрий широко розплющеними, 
повними захвату очима дивився на свого пана.

Хлопець миттю виконав його наказ і кинувся розчиняти перед 
ним двері. 

– Ведіть себе чемно, бунтівники! – погрозив палицею Павло 
Павлович і зник у сінях.

Я зібрався з думками. 
– Панове-товариші, не потрібно поспішати, – заговорив якомога  

переконливіше. – У нашого гетьмана Мазепи вистачить сили, ро-
зуму, любові до свого народу, щоб відстояти волю й славу України. 
Незабаром – усе зміниться, повірте, – приклав руку до серця, 
тільки дивитися їм у вічі не посмів, адже соромно зізнатися у своїй 
неспроможності діяти по велінню їхніх благородних намірів.

Письменниця зі славної козацької Борзни Оксана Косте-
нецька (Шуляк) народилася у Вертіївці, колишньому сотен-
ному містечку Ніжинського полку Війська Запорозького, нині 
– адміністративному центрі територіальної громади. Цим зу-
мовлене її зацікавлення козацькою минувшиною. Пропонуємо 
уривок із незакінченого роману «Наприкінці літа», події якого 
розгортаються в XVII  ст. 

На шляху до Ніжина генеральний бунчужний Іван Ілліч Ско-
ропадський випадково потрапляє в хутір під Борзною. Там він 
закохується в багату знахарку Устину, охоронці котрої вияв-
ляють незадоволення правлінням урядової  верхівки  Гетьман-
щини. 

– Ти в окупації? – запитує  мене у 
месенджері мій знайомий-західняк.

Від цього слова – окупація –  стало недоб-
ре на душі. Якщо не більше. Мене ніби проши-
ло ворожою чергою з автомата. Ніби на голову 
звалився вогненний залп «градів»…

До пам’яті  повернув  дзвінок.
– Здоров!Живий? – почув бадьорий вступ 

брата. Отримавши ствердну відповідь, він 
продовжив. – А у нас цю ніч таке робилося... 
Наші  «гради» так палили по орках, що небу 
було жарко. А на ранок повідомили: спалено  
ворожу колону. А жива сила, хто міг, дремену-
ла в усі сторони. Відмінна робота!

Ця інформація утихомирила мій феєрверк 
емоцій. Подарувала свіжий ковток повітря. 
Дала поживу для оптимізму.

– Рано ще про окупацію думати, – «видало 
на-гора» моє сумління.

Затамувавши ненависть до ворога, я ловив 
навіть найменше повідомлення з війни. Події 
не розчаровували. Навпаки, вселяли віру й  
надію. Знав чітко: ворог буде розбитий, пере-
мога буде за нами.

Обласні центри України не взяті. А отже, 
влада у містах не змінена. Не сформовані й 
нові адміністрації. Відтак це часткова оку-
пація. 

В пересипку з основними подіями подава-
лися й повідомлення про повну  деморалізацію 
ворогів. Про здачу їх в полон. 

Були й історії, від яких  не міг утриматися, 
щоб не розсміятися. Послухайте і ви їх: 

Один дід пішов до лісу по хмиз. Назбирав 
його, став повертатися додому. Та дорогу за-
ступила група орків з автоматами.

– Дед? Возьми нас в плен, – донеслося до 
вух старенького.

Від почутого в нього аж шапка піднялася 
над головою. Чи не жартують, бува, оці 
пришельці? 

– Хлопці, – почав здалеку неборак, – я не 
по тій часті.

– Тогда подскажи, куда обратиться?
– Ідіть он туди, – дід показав рукою в на-

прямку свого села. – Там підкажуть.
Окупанти й пішли. В селі їх і підібрали…
А ось ще одна історія. З рівні першій. 

Льотчики РФ відмовляються бомбардува-
ти українські міста. Причина прозаїчна: їх 
часто стали збивати. Начальство знайшло 
вихід із ситуації – звернулося до курсантів 
авіаучилищ. Ті ще не знають реальної картини 
в Україні. Відгукнуться. Та згодом  виявило-
ся, що справу мають з тупими балбесами, які 
крила від штурвалу не відрізнять. Тому й бо-
язнь виникла: а раптом поплутають орієнтири 
і   скинуть смертоносний «вантаж» на свої 
міста?! Скільки тоді лиха заподіють.

А ось за цю послугу ЗСУ (Збройні Сили 
України) винесли подяку оркам.  Що ж стало-
ся: виявляється, ті помилково відкрили вогонь 

по своїх, нанесли їм відчутного удару і були 
раді прицільній стрільбі.

А тепер уявіть, що то за армія така? І чи 
гідна вона ярлика – одна із  наймогутніших  
армій світу.

Став думку думати й «бацька» Лукашенко – 
чи посилати своїх орлів воювати з українцями. 
Слухав-прислухався до оточення, зважував, 
аж поки не почув з нашої сторони: швидше вже 
вирішуй, бо нам не вистачає своїх танків. Ось 
і перепудив сусід-диктатор. І таку нісенітницю 
з переляку озвучив, що робиться соромно за 
нього. Сказав: не пошлемо вояків-білорусів на 
Україну, бо відкриємо свої кордони для Захо-
ду. А той, мовляв, тільки того й жде, щоб на-
пасти на нас. Сміх та й годі. 

Та і це ще не все. Стали показувати нам 
засоби масової інформації фотографії тих 
окупантів-вояків. І кого ж ми побачили на них? 
Сопляків, яким по 19-22 років. Убогі одягом, 
голодні як звірі. Внизу коментарі: ці ось горе-
солдати з елітної танкової частини, яка не-
давно по Красній площі  хвацько гнала над-
сучасну гусеничну техніку. А ці – із знаменитої   
десантної бригади. Гляньте, що з тих хвале-
них голубих блискавок лишилося. А цей ось, 
що посеред дороги лежить, – піхотинець. 
Почорнілий від кіптяви.   «Підсмажений» – 
наші «гради» попрацювали. 

Дісталося й «кадирівцям» на бублики. 
Обіцяли голову Зеленського негайно достави-
ти. А замість  його голови  свої поклали.

І таких історій зібралося до купи  вже не-
мало, тільки переповідай.

Це і є «тріумф русского оружия» і «вєлічіє 
рассии».

Після ознайомлення з цим фактажем хо-
четься аж вигукнути: що ж це за  окупація 
така, коли не ми ворогів, а вони нас так боять-
ся?! Коли у полон без ліку здаються? 

Вже й другу хвилю наступу оголосили 
підступні орки. Перегрупування провели, тре-
ба ж якось доукомплектувати напіврозбиті 
військові з’єднання гарматним м’ясом та но-
вою технікою. Мабуть, вже остання то хви-
ля. Бо якщо всю Росію на ноги підійняти, то 
кому тоді лишиться жахи на інших наводити. А 
ворогів тих  Росія за путінського  правління вже  
встигла стільки  придбати, що на руках і ногах 
пальців не вистачить, щоб усіх перелічити.

Чи хочуть юнаки-росіяни до нашої 
пекельної кухні потрапити? Перетворитися 
на шашлики? Зрозуміло ж, ні. Навіщо їм, мо-
лодим, така перспектива?! Це вони вже чітко 
розуміють. І, як не дивно, роблять правильні 
висновки. Тому й переконаний: нових історій, 
подібних до вищевикладених, почуємо ще не 
один раз. Вони не за горами. 

А поки що – чекаймо  свіжих  новин…

                                      Микола БОРЩ
09.03.2022

ВІДВАЖНИЙ
ЛИЦАР

ЩОДЕННИК З ОКУПАЦІЇ

Хто в кого в окупації,
або Чи охота орку 

бути підсмаженим



6 Í³æèíñüêèé
 4 серпня 2022 року

До нашого міста також зараз їдуть люди з гаря-
чих точок України, які вимушені були залишати свої 
домівки через війну.

Журналісти MYNIZHYN.com поговорили з Наумен-
ко Наталією, яка з родиною переїхала до Ніжина з м. 
Краматорськ, Донецької області.

– Ранок 24 лютого 2022, який він був для вас? 
Де ви на той час перебували? 

– 24 лютого моя сім’я була вдома, у місті Крама-
торську Донецької області. Нас було четверо: 2 до-
рослих і 2 дітей. Одному хлопчикові 1 рік і 7 місяців, 
іншому 13 років. Наш квартал знаходиться поряд з 
аеродромом. Тієї ночі о 3.30 стався перший вибух. 
Над будинком пролетіла ракета. Діти прокинулися 
від гучних вибухів. Переляканий син забіг в нашу 
спальню, плакав і тремтів від страху. Ми намагали-
ся заспокоїти дитину, і в цей час пролетіла друга і 
третя ракети. Всього їх було 7 тих клятих ракет, рано 
вранці, того жахливого 24 лютого… 

– Місто, в якому ви проживали, постраждало 
від обстрілів окупантів. Чи лишився цілим ваш 
будинок? 

– На даний час місто продовжують обстрілювати. 
На жаль, наш будинок також постраждав і багато 
будівель, що знаходяться поруч: школа, в якій навча-
лася дитина, готель, інші житлові будинки. Дуже важ-
ко дивитися на зруйнований дім та думати про те, що 
могло статися, якби ми перебували вдома на момент 
прильоту, ми б не врятували дітей і могли б загинути 
самі. Це дуже страшно, адже з рідних ще багато хто 
залишився в рідному місті. 

– Що вам прийшлося пережити, перебуваючи 
в місті? 

– Тут можна багато говорити, але скажу, що ми 
пережили величезний страх, тривогу за сім’ю, за всіх 
близьких і рідних! Ми ховалися в бомбосховищах, і в 
нас було обмаль і їжі, і води, адже люди не вірили, 
не готувалися до такого жахіття. Тікали в сховище 
поспіхом, і те, що встигли з собою прихватити, те 
й було. Аби було на чому спати або хоча б сидіти, 
чоловіки носили в підвал піддони. Люди ховалися у 
підвали хто в чому був, бо ніколи було ані збирати 
речі, ані харчі. Магазини не працювали, все було за-
чинено, банкомати пусті, без готівки. Люди бояли-

ся виходити не те що на роботу, а навіть на вулиці. 
Було жахливо, тривожно і дуже страшно! Нікому не 
вірилося, що все це відбувається з нами тут і зараз, 
у нас вдома. Це було наче якесь страшне кіно чи жах-
ливий сон. 

– Коли ви змогли виїхати з Краматорську і як?
– Виїхати зразу ми не змогли. Після обстрілу, 

чоловік побіг за автівкою і намагався її заправити. 
Але в ті дні були величезні, просто кілометрові черги 
на заправках, адже всі люди кинулися, аби власни-
ми силами на авто якось виїхати з міста. Крім того, 
наш автомобіль потребував ремонту, потрібно було 
шукати СТО. Дякувати Богові, нас до себе забрав 
племінник, який живе у Краматорську, але подалі від 
аеродрому. От ми й жили у нього вдома десь тиждень, 
бо в нашому будинку було досить страшно залиша-
тися. Згодом ми виїхали в село, неподалік від Кра-
маторська і жили там, поки нам не відремонтували 
автомобіль. А потім вже – до родичів чоловіка, які 
живуть у Ніжині. 

Дорога була важкою і небезпечною. Ми виїздили 
з Краматорська під вибухи, ризикуючи життям, але 
залишатися там просто вже не могли, дуже боялися 
за життя і психіку дітей. Вони були дуже налякані і 
часто плакали, потрібно було якось їм пояснити, що 
це відбувається з нами і коли все це закінчиться. 
Але відповідь на це ми не знали й самі, то як мог-
ли, так і заспокоювали дітей. В ті дні з Краматорська 
виїздило дуже багато людей, були величезні черги 
на блокпостах, на заправках. Нам довелося ночувати 
неподалік Кременчука, бо військові нас не пустили 
рухатися далі, адже починалася комендантська го-
дина. Вони допомогли влаштуватися нам на ночівлю, 
нагодували дітей, а наступного дня ми вирушили в 
дорогу, до Ніжина. 

– Чи в порядку ваші рідні? 
– Я не можу дати однозначну відповідь на це пи-

тання, бо наші рідні, знайомі та друзі зараз знахо-
дяться під обстрілами, і ніхто не знає, що буде через 
годину, дві, що буде завтра. 

– Де саме зараз ви перебуваєте, як влашту-
валися? 

– Зараз ми в Ніжині. Живемо у трикімнатній 
квартирі – 8 чоловік. Звичайно, що тісно і важкува-

то, адже ми не вдома, але й за це дякувати Богові і 
тим, хто нас прихистив, і дай Боже скоро кінчиться ця 
жахлива війна, яка прийшла в наш дім.

Ми тікали з Краматорська заради дітей, аби вони 
не чули тих жахливих вибухів і могли хоча б трохи 
заспокоїтися. Менший син навіть зараз боїться будь-
яких гучних звуків, навіть, коли чує, як заводиться 
авто, починає плакати. Зараз підшукуємо і роботу, 
і квартиру, аби жити окремо. Дуже гірко думати про 
те, що все лишилося там, вдома, в Краматорську. Я з 
маленькою дитиною на руках, чоловік залишився без 
роботи, він працював водієм і зараз шукає роботу. 
Ми жили своїм звичним життям, працювали, ростили 
дітей і ніколи нічого не просили, я не звикла до цьо-
го, і мені не зручно і трохи соромно, хоча й не дуже 
вистачає коштів, аби купувати і їжу, і речі… Ми за-
лишились без нічого, приїхали в чому були. Я дякую 
всім людям, які не лишилися осторонь нашої біди, 
різним благодійним організаціям, фондам, які нам 
допомагають, дай Бог їм усім здоров’я!

                                                MYNIZHYN.com 

Тікали з Краматорська під обстрілами з двома дітьми
Розповідь сім’ї, яка приїхала до Ніжина

ІСТОРІЇ ВІЙНИ

Де цей день? На яко-
му календарі? Хай би він 
прийшов. Цей величний 
переможний день. Щоб 
над Україною, нарешті, за-
панувала тиша. Щоб ми 
відчули себе переможцями. 
Зустріли своїх оборонців 
і щиро подякували їм. За 
врятовані життя. За збере-
жену нашу честь і гідність. 
За право на повноцінне 
життя, яке зуміли відстояти 
у жорстокій борні з воро-
гом.

Ми не загарбники, 
не претенденти на чужі 
території, не руйнівники, не 
вбивці. Нам не треба чужо-
го. Ми мирні люди. Гостей зустрічаємо з хлібом і сіллю. Даруємо їм своє тепло і 
привітність. Гостинність. Ворогів же не боїмося. Ми їх зневажаємо. Ненавидимо. 
Нищимо.

Сучасна війна несправедлива, зла і жорстока. Звитяги даються дорогою 
ціною. Але, впевнений, вистоїмо і переможемо. Чого б нам це не коштувало. 
Навіть – життя.

У нашої громади свої герої – мужні захисники України. Сьогодні про них не 
час розповідати.

Де ж цей день? На якому він календарі? Коли прийде? Бажаний, жаданий… 
День миру і тиші. Щоб можна було назвати прізвища наших героїв, розмістити 
їхні фотографії, розповісти про фронтові будні, гордитися їхнім подвигом. Хай би 
він прийшов.

                                                                                         Микола БОРЩ
* * *

На фото: захисник України, наш земляк.

Де ж цей День Перемоги? 
На якому календарі?

ЗАХИСНИК УКРАЇНИ

Голова організації Іван Балаш закликає всіх пасічників долучитися до 
ініціативи. Адже нашим воїнам необхідна сила, аби вигнати загарбників. А 
найпотужніша сила саме від рідної землі, і всьому тому, що вона дає. Мед же – 
джерело природної енергії.

До слова, попри війну, пасічники все ж вшанували пам'ять свого видатного ко-
леги Петра Прокоповича. На його могилі, що розташована на околиці Пальчиків, 
зібралися бджолярі Ніжинського району Чернігівської області та пасічники з 
Шостки Сумської області.

Принагідно голова Всеукраїнського зібрання пасічників «Бджолярський круг» 
Володимир Дмитрук передав нагороди для Петра Балаша, голови Лосинівської 
ОТГ Анатолія Стрільця і члена ГО «Бджолярі Ніжинщини» Олега Філя – дипломи 
«За вагомий внесок у бджільництво України» і пам’ятні медалі «За рентабельну 
пасіку 2022».

«Ми сильні своєю пам’яттю про наших славетних земляків та незламною вірою 
у Героїв сучасності. Разом до Перемоги!», – наголосив очільник ГО «Бджолярі 
Ніжинщини».

                                                                  З ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

  Бджолярі Ніжинщини передали 
на фронт 30 кг меду

ДОПОМОГА АРМІЇ
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 4 серпня 2022 року

Схід 5.36 Захід 20.31
Трив. дня 14.55

ПОНЕДІЛОК
8 серпня

Атм. тиск 742 мм
+180° +220°Пîãîäà

Схід 5.39 Захід 20.27
Трив. дня 14.48

СЕРЕДА
10 серпня

Атм. тиск 747 мм
+150° +230°Пîãîäà

Схід 5.42 Захід 20.23
Трив. дня 14.41

П'ЯТНИЦЯ
12 серпня

Атм. тиск 755 мм
+140° +230°Пîãîäà

Схід 5.43 Захід 20.22
Трив. дня 14.39

СУБОТА
13 серпня

Атм. тиск 755 мм
+160° +270°Пîãîäà

Схід 5.45 Захід 20.20
Трив. дня 14.35

НЕДІЛЯ
14 серпня

Атм. тиск 756 мм
+170° +270°Пîãîäà

Схід 5.40 Захід 20.25
Трив. дня 14.45

ЧЕТВЕР
11 серпня

Атм. тиск 748 мм
+150° +240°Пîãîäà

Схід 5.37 Захід 20.29
Трив. дня 14.52

ВІВТОРОК

Атм. тиск 742 мм
+140° +210°Пîãîäà

СТБ
3.35 Найкраще на ТБ. 
5.55 Т/с «Комiсар 
Рекс». 
13.30 Т/с «Слiпа» 12+. 
17.25 Т/с «Слiд» 16+. 
19.05 СуперМама 
20.05 Т/с «Колiр пом-
сти» 16+. 
22.00 Єдинi новини. 
Головне. 
23.05 Т/с «Доктор 
Хаус» 16+. 

ТЕТ
6.00 ТЕТ Мультира-
нок. 
7.00 Снiданок з 1+1. 
10.00 Життя вiдомих 
людей. 
10.30 Любий, ми 
переїжджаємо. 
12.00 Т/с «Усi жiнки - 
вiдьми». 
15.00, 0.50, 2.55 До-
брий день, ми з 
України. 
15.05, 15.35, 16.35, 
0.55 Одного разу пiд 
Полтавою. 
15.30, 16.30, 3.50 
Смiємось - отже не 
здаємось. 
19.00 Х/ф «Той, що 
бiжить лабiринтом» 
21.10 Х/ф «Едвард 
Руки-Ножицi». 
23.10 Т/с 
«Бiблiотекарi» (16+). 
1.55 Т/с «Батько ру-
лить 2». 
3.00 Вечiрка 2. 
3.55 М/с «Лис Мики-
та». 
4.25 Х/ф «Залiзний 
Ганс». 
5.50 Кориснi пiдказки. 

2+2
7.00 Т/с «Брати по 
кровi» (16+). 
10.35 «Помста при-
роди». 
11.00, 2.35 «Загубле-
ний свiт». 
18.15, 20.00, 0.10 
Художнiй фiльм (16+). 
22.20 Т/с «Кiстки» 
1.50 Т/с «Зустрiчна 
смуга» (16+). 
4.05 «Iнформацiйний 
марафон «Єдинi но-
вини». 

НТН
6.15, 10.15, 17.20, 0.20, 
2.15 «Речдок». 
7.00 «Top Shop». 
8.00 Х/ф «Близнюки-
дракони» (16+). 
10.00, 19.00 «Iсторiї 
вiйни». 
11.55, 1.10 «Випадко-
вий свiдок». 
13.00 Т/с «Смерть у 
раю» (16+). 
14.55, 19.20 Т/с «CSI. 
Маямi» (16+). 
16.35 «Страх у твоєму 
домi». 
20.50 Т/с «Коломбо» 
(16+). 
22.40 Т/с «Слiпа зона» 
(16+). 
3.55 «Таємницi свiту». 

СТБ
6.10, 23.05 Т/с «Док-
тор Хаус» 16+. 
7.50 Т/с «Комiсар 
Рекс». 
13.25 Т/с «Слiпа» 12+. 
17.25 Т/с «Слiд» 16+. 
19.05 СуперМама 12+. 
20.05 Т/с «Колiр пом-
сти» 16+. 
22.00 Єдинi новини. 
Головне. 

ТЕТ
6.00 ТЕТ Мультира-
нок. 
7.00 Снiданок з 1+1. 
10.00 Життя вiдомих 
людей. 
10.30 Любий, ми 
переїжджаємо. 
12.00 Т/с «Усi жiнки - 
вiдьми». 
15.00, 0.55, 3.00 До-
брий день, ми з 
України. 
15.05, 15.35, 16.35, 
1.00 Одного разу пiд 
Полтавою. 
15.30, 16.30, 3.55 
Смiємось - отже не 
здаємось. 
19.00 Х/ф «Персi 
Джексон та викрадач 
блискавок» (16+). 
21.15 Х/ф «Персi 
Джексон. Море чудо-
виськ». 
23.15 Т/с 
«Бiблiотекарi» (16+). 
2.00 Т/с «Батько ру-
лить 2». 
3.05 Вечiрка 2. 
4.00 М/с «Лис Мики-
та». 
4.50 Х/ф «Панi Мете-
лиця». 
5.50 Кориснi пiдказки. 

2+2
7.00, 21.50 Т/с «Кiстки» 
8.40 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями». 
10.20 «Помста приро-
ди». 
11.00, 3.05 «Загубле-
ний свiт». 
15.05, 17.40, 20.00, 
23.40, 1.30 Художнiй 
фiльм (16+). 
3.55 «Iнформацiйний 
марафон «Єдинi но-
вини». 

НТН
6.10, 10.05, 17.20, 0.05, 
2.05 «Речдок». 
7.00 «Top Shop». 
8.00, 22.20 Т/с «Слiпа 
зона» (16+). 
9.50 «Шукаю тебе». 
11.50, 0.55 «Випадко-
вий свiдок». 
13.00, 20.50 Т/с «Ко-
ломбо» (16+). 
14.50, 19.20 Т/с «CSI. 
Маямi» (16+). 
16.35 «Страх у твоєму 
домi». 
19.00 «Iсторiї вiйни». 
3.45 «Таємницi свiту». 

СТБ
6.05, 23.05 Т/с «Док-
тор Хаус» 16+. 
7.45 Т/с «Комiсар 
Рекс». 
13.25 Т/с «Слiпа» 12+. 
17.25 Т/с «Слiд» 16+. 
19.05 СуперМама 12+. 
20.05 Т/с «Колiр пом-
сти» 16+. 
22.00 Єдинi новини. 
Головне. 

ТЕТ
6.00 ТЕТ Мультира-
нок. 
7.00 Снiданок з 1+1. 
10.00 Життя вiдомих 
людей. 
10.30 Любий, ми 
переїжджаємо. 
12.00 Т/с «Усi жiнки - 
вiдьми». 
15.00, 0.50, 2.55 До-
брий день, ми з 
України. 
15.05, 15.35, 16.35, 
0.55 Одного разу пiд 
Полтавою. 
15.30, 16.30, 3.50 
Смiємось - отже не 
здаємось. 
19.00 Х/ф «Едвард 
Руки-Ножицi». 
21.00 Х/ф «Персi 
Джексон та викрадач 
блискавок» (16+). 
23.10 Т/с «Бiблiотекарi» 
1.55 Т/с «Батько ру-
лить 2». 
3.00 Вечiрка 2. 
3.55 М/с «Лис Мики-
та». 
4.50 Х/ф «Дiвчинка з 
сiрниками». 
5.50 Кориснi пiдказки. 

2+2
7.00, 23.45 Т/с «Кiстки» 
8.40 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями». 
10.20 «Помста приро-
ди». 
11.00, 1.30 «Загубле-
ний свiт». 
17.05, 19.10 Художнiй 
фiльм (16+). 
21.45 Матч у вiдповiдь 
3-го квалiфiкацiйного 
кола Лiги чемпiонiв 
«Штурм» - «Динамо 
Київ». 
4.00 «Iнформацiйний 
марафон «Єдинi но-
вини». 

НТН
6.10, 10.05, 17.20, 0.20, 
2.15 «Речдок». 
7.00 «Top Shop». 
8.00, 22.40 Т/с «Слiпа 
зона» (16+). 
9.50 «Iсторiї вiйни». 
11.50, 1.10 «Випадко-
вий свiдок». 
12.55, 20.50 Т/с «Ко-
ломбо» (16+). 
14.50, 19.20 Т/с «CSI. 
Маямi» (16+). 
16.35 «Страх у твоєму 
домi». 
19.00 «Шукаю тебе». 
3.55 «Таємницi свiту». 

СТБ
6.15, 23.05 Т/с «Док-
тор Хаус» 16+. 
7.55 Т/с «Комiсар 
Рекс». 
13.30 Т/с «Слiпа» 12+. 
17.30, 20.10 Т/с «Слiд» 
16+. 
19.10 СуперМама 12+. 
22.00 Єдинi новини. 
Головне. 

ТЕТ
6.00 ТЕТ Мультира-
нок. 
7.00 Снiданок з 1+1. 
10.00 Життя вiдомих 
людей. 
10.30 Любий, ми 
переїжджаємо. 
12.00 Т/с «Усi жiнки - 
вiдьми». 
15.00, 1.00, 3.05 До-
брий день, ми з 
України. 
15.05, 15.35, 16.35, 
1.05 Одного разу пiд 
Полтавою. 
15.30, 16.30, 4.00 
Смiємось - отже не 
здаємось. 
19.00 Х/ф «Персi 
Джексон. Море чудо-
виськ». 
21.00 Х/ф «Бiлоснiжка 
i мисливець» (16+). 
23.20 Т/с 
«Бiблiотекарi» (16+). 
2.05 Т/с «Батько ру-
лить 2». 
3.10 Вечiрка 2. 
4.05 М/с «Лис Мики-
та». 
4.50 Х/ф «Стоптанi ту-
фельки». 
5.50 Кориснi пiдказки. 

2+2
7.00, 22.45 Т/с 
«Кiстки» (16+). 
8.40 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями». 
10.20 «Помста приро-
ди». 
11.00, 0.40 «Загубле-
ний свiт». 
16.25 Художнiй фiльм. 
18.20 Художнiй фiльм 
(16+). 
20.45 Матч у вiдповiдь 
3-го квалiфiкацiйного 
кола Лiги конференцiй 
мiж командами «КС 
Унiверситатя» (Крайо-
ва) «Зоря». 
3.45 «Iнформацiйний 
марафон «Єдинi но-
вини». 

НТН
6.10, 10.05, 17.20, 
0.05, 2.05 «Речдок». 
7.00 «Top Shop». 
8.00, 22.20 Т/с «Слiпа 
зона» (16+). 
9.50 «Iсторiї вiйни». 
11.50, 0.50 «Випадко-
вий свiдок». 
13.10, 20.50 Т/с «Ко-
ломбо» (16+). 

СТБ
5.55 Т/с «Доктор Хаус» 
7.25 Т/с «Комiсар 
Рекс». 
13.05 Т/с «Слiпа» 12+. 
19.35 Неймовiрна 
правда про українцiв 
20.05 Х/ф «Холостяк» 
22.00 Єдинi новини. 
Головне. 
22.50 Х/ф «Свекруха-
монстр» 16+. 

ТЕТ
6.00 ТЕТ Мультиранок. 
7.00 Снiданок з 1+1. 
10.00 Життя вiдомих 
людей. 
10.30 Любий, ми 
переїжджаємо. 
12.00 Т/с «Усi жiнки - 
вiдьми». 
15.00, 0.20, 3.45 До-
брий день, ми з 
України. 
15.05, 15.35, 16.35 Од-
ного разу пiд Полта-
вою. 
15.30, 16.30, 4.40 
Смiємось - отже не 
здаємось. 
19.00 Х/ф «Бiлоснiжка 
i мисливець» (16+). 
21.20 Х/ф «Мисливець 
i Снiгова королева». 
23.30 Т/с 
«Бiблiотекарi» (16+). 
0.25 Танька i Володь-
ка. 
2.55 Т/с «Батько ру-
лить 2». 
3.50 Вечiрка 2. 
4.45 М/с «Лис Мики-
та». 
5.50 Кориснi пiдказки. 

2+2
7.00 Т/с «Кiстки» (16+). 
8.40 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями». 
10.20 «Помста приро-
ди». 
11.00, 2.25 «Загубле-
ний свiт». 
15.45 Х/ф «Лара 
Крофт. Розкрадачка 
гробниць-2. колиска 
життя « (16+). 
17.55 Х/ф «Королi ву-
лиць» (16+). 
20.00 Х/ф «День 
Незалежностi» (16+). 
22.50 Х/ф «День 
Н е з а л е ж н о с т i . 
Вiдродження» (16+). 
0.55 Х/ф «Фортеця 
впаде» (16+). 
4.00 «Iнформацiйний 
марафон «Єдинi нови-
ни». 

НТН
6.10, 10.05, 17.20, 0.05, 
2.05 «Речдок». 
7.00 «Top Shop». 
8.00, 22.20 Т/с «Слiпа 
зона» (16+). 
9.50 «Шукаю тебе». 
11.50, 0.50 «Випадко-
вий свiдок». 
13.15, 20.50 Т/с «Ко-
ломбо» (16+). 
14.50, 19.20 Т/с «CSI. 
Маямi» (16+). 
16.35 «Страх у твоєму 
домi». 
19.00 «Iсторiї вiйни». 
3.50 «Таємницi свiту». 

СТБ
5.40, 11.10 Т/с «Слiд» 
8.00, 10.00 Прокинься 
з Ектором. 
8.45, 9.30 Як ти? З 
Григорiєм Решетни-
ком. 
10.30, 0.20 Неймовiрна 
правда про українцiв 
12.10 Т/с «Колiр пом-
сти» 16+. 
19.00 Х/ф «Дружина 
напрокат» 16+. 
21.10, 23.05 Х/ф «Фо-
кус» 16+. 
22.00 Єдинi новини. 
Головне. 

ТЕТ
6.00 ТЕТ Мультира-
нок. 
8.00 Снiданок з 1+1. 
10.00, 0.05 Добрий 
день, ми з України. 
10.10 Х/ф «Рапун-
цель». 
11.20 Х/ф «Осляча 
шкура». 
12.30 Х/ф «Фокстер i 
Макс». 
14.10 М/ф «Рiо». 
15.55 М/ф «Рiо 2». 
17.50 Х/ф «Едвард 
Руки-Ножицi». 
19.50 Х/ф «Персi 
Джексон та викрадач 
блискавок» (16+). 
22.00 Х/ф «Персi 
Джексон. Море чудо-
виськ». 
0.00 Смiємось - отже 
не здаємось. 
0.15 Танька i Володь-
ка. 
2.45 Одного разу пiд 
Полтавою. 
3.15 М/с «Лис Мики-
та». 
5.50 Кориснi пiдказки. 

2+2
6.15, 8.00 «Джедаi». 
9.45, 1.05 «Загубле-
ний свiт». 
13.40 Х/ф «Людина 
президента» (16+). 
15.15 Х/ф «Людина 
президента-2» (16+). 
17.00 Х/ф «У пастцi 
часу». 
19.05 Х/ф «Великий 
солдат» (16+). 
21.00 Х/ф «Iноземець» 
23.10 Х/ф «Голодний 
кролик атакує» (16+). 
3.35 «Iнформацiйний 
марафон «Єдинi но-
вини». 

НТН
6.15, 10.30, 17.20, 0.45, 
2.40 «Речдок». 
7.00 «Top Shop». 
8.00 Х/ф «Герой» (16+). 
10.00 «Садовi пора-
ди». 
12.15, 1.30 «Випадко-
вий свiдок». 
13.20, 21.10 Т/с «Ко-
ломбо» (16+). 
14.50, 19.40 Т/с «CSI. 
Маямi» (16+). 
16.35 «Страх у твоєму 
домi». 
19.00 «Тут Люди». 
22.45 Х/ф «Фунт 
плотi» (18+). 
4.10 «Таємницi свiту». 

СТБ
6.50 Х/ф «Свекруха-
монстр» 16+. 
8.45 Х/ф «Дружина 
напрокат «16+. 
10.50 Х/ф «Холостяк» 
13.00 Х/ф «Фокус» 
15.00 СуперМама 
19.00, 23.05 Таємницi 
ДНК 16+. 
22.00 Єдинi новини. 
Головне. 

ТЕТ
6.00 ТЕТ Мультира-
нок. 
8.00 Снiданок з 1+1. 
10.00, 0.15 Добрий 
день, ми з України. 
10.10 Х/ф «Фокстер i 
Макс». 
11.50 Х/ф «Нове 
вбрання короля». 
13.00 Х/ф «Кiт у чобо-
тях». 
14.15 М/ф «Мадага-
скар 2». 
15.50 М/ф «Мадага-
скар 3». 
17.35 Х/ф «Той, що 
бiжить лабiринтом» 
19.45 Х/ф «Бiлоснiжка 
i мисливець» (16+). 
22.00 Х/ф «Мисли-
вець i Снiгова коро-
лева». 
0.10 Смiємось - отже 
не здаємось. 
0.30 Одного разу пiд 
Полтавою. 
2.30 М/с «Лис Мики-
та». 
5.50 Кориснi 
пiдказки. 

2+2
6.15, 8.00 «Джедаi». 
9.20, 1.30 «Загубле-
ний свiт». 
12.10 Х/ф «День 
Незалежностi» (16+). 
14.50 Х/ф «День 
Н е з а л е ж н о с т i . 
Вiдродження» (16+). 
17.00 Х/ф «Робокоп». 
18.55 Х/ф «Робо-
коп-2». 
21.10 Х/ф «Робо-
коп-3». 
23.10 Х/ф 
«Термiнатор. Фатум» 
3.00 «Найкраще». 
3.05 «Iнформацiйний 
марафон «Єдинi но-
вини». 

НТН
6.15, 10.20, 17.40, 0.15 
«Речдок». 
7.00 «Top Shop». 
8.00 «Садовi пора-
ди». 
8.35, 16.50 «Страх у 
твоєму домi». 
9.40 «Тут Люди». 
12.05, 1.00 «Випадко-
вий свiдок. Навколо 
свiту». 
13.30, 20.50 Т/с «Ко-
ломбо» (16+). 
15.05, 19.20 Т/с «CSI. 
Маямi» (16+). 
22.20 Х/ф «Герой» 
(16+). 
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Нас читають 
у Ніжині,

Борзні, Бахмачі, 
Носівці, Бобровиці!

На 1 міс. – 30 грн. 59 коп.
На 3 міс. – 87 грн. 07 коп.
На 5 міс. – 142 грн. 45 коп.

КУПЛЮ ДОРОГО 
КОРІВ, КОНЕЙ, 
БИКІВ, ТЕЛИЦЬ

Цілодобово.
Тел. (096) 69-05-018,  

(063) 915-91-97

Проблемні, 
лежачі, 

дорізані.

Спробуйте при-
готувати ці смачні та 
запашні ватрушки, і ви 
точно не залишитеся 
байдужими.

Для тіста:
- 200 г сиру;
- яйце;
- 4 столові ложки бо-

рошна;
- цукор, або цукро-

вий замінник за смаком;
- дрібка солі;
- 0,5 ч л розпушува-

ча.
Для начинки:
- м'який сир;

- цукор, або цукро-
вий звмінник;

- ягоди.
Приготування:
Змішати всі 

інгредієнти для тіста, 
сформувати коржики з 
невеликим поглиблен-
ням і поставити в духов-
ку хвилин на 10.

Для начинки 
змішуємо сир з цукром, 
викладаємо в поглиб-
лення.

І прикрашаємо яго-
дами. Запікаємо ще хви-
лин 10-15 в залежності 
від розміру.

Рецепт пухких ватрушок для ваших дітей

СМАЧНОГО!



Страшне непоправне горе прийшло в сім'ю нашої колеги, директора-ре-
дактора міськрайоної газети «Ніжинський вісник» Олени Іванівни Найди. Її кро-

винка, єдина донечка Катруся пішла у світ 
інший – туди, звідки немає повернення, за-
лишивши про себе пам'ять, любов, вічний 
смуток. Нічого не виправити і не забути. 

На цій землі кожному відміряно свій вік. 
На жаль, Катя прожила недовго, їй щойно 
виповнилося 28. Навчалася на «відмінно» і 
в Ніжинській школі № 1, і в міському ліцеї, 
оволоділа професією фармацевта, працю-
вала в престижній кампанії в Києві. А ще 
в неї було хобі: створювати кулінарні ше-
деври – тістечка та торти. І це в неї чудово 
виходило. Катруся любила подорожі, доб-
ре знала іноземні мови. В її очах завжди 
світилася допитливість, розум та жага до 
знань.  Планів було багато, але їм вже не 
збутися ніколи...

Знаємо – немає таких слів, які б за-
радили горю матері. Найстрашніше – хо-

ронити  дітей. Ми щиро розділяємо біль втрати і 
висловлюємо глибокі співчуття родині.

А Катя хай спочиває з миром. І буде спокійним її 
сон у Царстві Небеснім.

        КОЛЕКТИВ «НІЖИНСЬКОГО ВІСНИКА»
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У храмі на Ніжинщині лунав церковний дзвін

Ця артезіанська свердловина розташована в 
центрі села Сальне. З бюветом. Спостережливий 
читач зауважить: так тут же не джерельна вода. 
Кваплюся повідомити: для сальненців рідна вода 
цілюща. А декоративний лелека, що примостив-
ся на даху цієї споруди, створює враження за-
тишку і розміреного сільського життя.

Об’єкт спорудив місцевий с/г виробник – ТОВ 
«Рід» для людей. Адже не секрет, що питна вода 
зараз не розкіш і всім не доступна. Тепер же і 
сальненці, і люди приїжджі можутьзавернути до 
свердловини. Щоб набрати води для користу-
вання в господарстві, або задля того, щоб пря-
мо тут угамувати спрагу. А заодно полюбуватися 
естетичним оформленням, архітектурним вигля-
дом та квітковим різнобарв’ям цієї місцини.

                                         Микола БОРЩ

На 52-му році життя пішов у засвіти наш ко-
лега, вчитель історії, Микола Миколайович ДУД-
ЧЕНКО – відповідальна, чуйна, скромна, тактовна 
людина. Світлий спомин про його земні справи 
назавжди залишаться в наших серцях.

Не ганяючись за безглуздою славою,
У своєму серці любов зберігши,
Він пішов, але встиг нам залишити
Вічний музики світлий мотив.
                 КОЛЕКТИВ ВЕРТІЇВСЬКОЇ ЗОШ 
                 І-ІІІ СТУПЕНІВ

ПІШОВ У ЗАСВІТИ 
НАШ КОЛЕГА

НЕМАЄ СЛІВ – ТІЛЬКИ ОДИН 
ВЕЛИЧЕЗНИЙ ЖАЛЬ І БІЛЬ

Гарною і світлою видалася липнева неділя для 
вірян Крутянської громади: у Крутах, а якщо бути 
точнішими, то в Галиці (назва частини Крут), вперше 
за останні 100 років лунав церковний передзвін!

17 липня, на місці колись зруйнованого храму Ве-
ликомученика Пантелеймона, протоієрей Сергій Чут-
ченко освятив дзвони.

Переливами і благодаттю лився дзвін! Радував і 
тішив, вселяв впевненість та зміцнював віру!

Віряни раділи, а чи не найбільше – селянин, 
місцевий житель, який у 1936 році став свідком 
того, як від рук комуністів дзвони летіли на землю 
і розбивалися… Тепер цей уже нині дідусь побачив 
відродження… І почув…

Громада щиро помолилася за мир в Україні, за 
здоров’я, за припинення всілякої ворожнечі, за ворогів 
(за них теж треба молитися, стверджує отець Сергій).

Відбувся водосвятний молебень. По його 
закінченню кожен мирянин, чи мирянка мали 
унікальну можливість – спробувати себе у ролі цер-
ковного дзвонаря… Чудові, щирі, по-справжньому 
добрі емоції!..

                                               MYNIZHYN.com 

УПЕРШЕ ЗА 100 РОКІВ

У центрі села Сальне є місцина, 
де можна вгамувати спрагу і насолодитися красою

ВСЕ – ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Наша малеча вчора малю-
вала Перемогу. Одна юна ху-
дожниця трішки запізнилася, 
але її роботу я пообіцяв пере-
дати найсміливішому захисни-
ку. Зразу ж нагода трапилася 
– і я виконав обіцянку. Виснов-
ки – потрібна і корисна робота! 
Творимо й надалі. Діти, робіть 
це вдома та приносьте до церк-
ви, а ми передамо за призна-
ченням. А 7-го, в неділю, знову 
збираємося в церковному дворі 
під виноградом малювати і пити 
чай із смаколиками. Уже є за-
мовлення від наших Героїв! 

Діти! Ви перемогу намалюєте, 
а ми її втілюємо в реальність!

                Михаїл ЯКУБІВ


