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Чернігівщина одна з перших
Про українську діаспору,
розпочала вакцинацію від COVID-19 освіту та інтелігенцію
Головний
санітарний
лікар
України Віктор Ляшко відвідав
Чернігівщину. Мета – перевірити,
чи
готові
медичні
заклади
області робити щеплення від
коронавірусу.
Перша
партія
вакцини
AstraZeneca виробництва Індії
вже прибула в Україну.
Про доставку вакцини
та температурний режим
– Чернігівщина отримає вакцину
одна із найперших. На національний
склад привозять вакцину. На другий
день 11 автомобілів виїжджають в 25
областей нашої країни. Є 7 областей,
які отримають її в той же день. А до
деяких передадуть вакцину на наступний день, – пояснив Віктор Ляшко.
За його словами, в Чернігівській
області все готово до вакцинування:
регіональні склади, пункти щеплення та мобільні бригади.
Він запевнив, що холодовий ланцюг буде дотримано від літака до пацієнта. Для цього є термобокси для
транспортування та холодильники в пунктах щеплення.
Для препарату AstraZeneca режим зберігання становить від +2 до +8 градусів за Цельсієм. Вакцину Pfizer
тримають за температури -800С, Moderna потребує
-200С.
Використані шприци утилізуватимуть у спеціальних
боксах.
Скільки доз вакцин отримає область
На Чернігівщину приїде 7 тисяч доз препарату. Цього
вистачить, щоб вакцинувати 3,5 тисячі медпрацівників.
Кожен має отримати по дві вакцини з перервою майже
в місяць. Щеплення робитимуть дві мобільні бригади,
вони вже пройшли відповідне навчання.
– Зазвичай, за два місяці одна мобільна бригада використовує близько 4,5-5 тисяч доз вакцин. Тому
ми й кажемо, що дві бригади готові, і вони мають
завантаженість на 2 місяці роботи, – сказав головний
санлікар.
Згодом в Україні працюватимуть 600 мобільних бригад і 4250 кабінетів щеплення.
Чи згодні лікарі вакцинуватися
Начальник управління охорони здоров’я Чернігівської
ОДА Петро Гармаш зауважив, що вже кілька тижнів в

на часі

області йде підготовка до старту кампанії з вакцинування. Визначені люди, які отримають щеплення першими.
– 50-60% персоналу згодні на щеплення. Деякі
перехворіли, тому з ними виникають питання, – зауважив Петро Гармаш.
Заступниця голови Чернігівської ОДА Жанна Шерстюк запевнила, що область готова до того, щоб оперативно провести вакцинацію.
Як отримати вакцину безкоштовно
В Україні безкоштовно вакцинуватимуть людей 18-59
років. З 1 березня всі бажаючі можуть реєструватися в
мобільному додатку «Дія» і стати в чергу на вакцинацію.
– Коли провакцинують пріоритетні групи або
з’являться вільні дози, тоді будуть підтягуватись з листа
очікування, і їх (людей. – Ред.) будуть запрошувати до
кабінетів щеплення. Буде приходити або повідомлення,
або буде набирати оператор з гарячої лінії, – сказав
Ляшко.
Дітей наразі не вакцинуватимуть, оскільки жоден
препарат не проходив випробування на дітях.
Наталія Найдюк,
газета «Деснянка»
P.S. Актуальну інформацію про вакцинування в Україні
можна отримати на тематичному сайті Мінохорони
здоров’я. А про хід щеплень у світі та останні новини
про Covid-19 дивіться на сайті ВООЗ.

Спочатку зареєстрували, а наступного дня отримали

«22 лютого Міністерство охорони здоров'я в Україні зареєструвало вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca
для екстреного медичного застосування. Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британськошведською компанією AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила
Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз
та Індія», – говориться у повідомленні МОЗ.
У міністерстві зазначають, що вакцина Oxford/AstraZeneca, яка виробляється на потужностях Serum Institute
(Індія) має локальну (торговельну) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка 23 лютого прибула до України,
офіційно зареєстрована. Глава МОЗ Максим Степанов у неділю, 21 лютого,– заявив, що особисто проконтролював
відвантаження в Україну першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) із заводу-виробника в індійському місті
Пуне. За його словами, 500 тисяч доз транспортувалися до Мумбаї, потім був довгий шлях вантажним літаком з
зупинкою в Стамбулі і вже 23 лютого вакцина прибула до України.

Поліцейська станція
в Лосинівці
(2 стор.)

Справа святої Анни
(4 стор.)

Витяги з інтерв’ю головної редакторки щотижневого видання про українську і
світову науку «Граніт Науки» Дарії Тарусової
з професором Миколою Тимошиком «Материн заповіт у вишитому 1933 року рушнику».
Великого резонансу в Україні та за кордоном набула оприлюднена у кількох популярних виданнях («Слово Просвіти»,
«Граніт Науки», «Хвиля Десни»)
стаття про деградацію національної освіти в
Україні «Скопус як діагноз української науки: замість оновлення – пристосуванство,
корупція, непрофесіоналізм, непрозорий
бізнес».
Автор цієї статті – відомий в Україні та
за кордоном учений, журналіст, письменник, громадський діяч, наш земляк родом
із Данини професор Микола Тимошик.
Інформаційним приводом для нинішньої
розмови з автором стали дві причини: у січні
професорові виповнилося 65. А напередодні
цього ювілею він отримав із друкарні сигнальні
примірники свого нового дослідження у двох
книгах, написаного за результатами недавнього наукового стажування у Великій Британії.
Британська епопея загалом складає понад 1000 сторінок. Це монографії: «Українська
журналістика в діаспорі: Велика Британія» та
«Українське книговидання в діаспорі: Велика
Британія».
– Ці дві монографії уводять читача в дивний, не пізнаний і не поцінований нами світ
української еміграції. Розглядаю його і як
явище національної історії, і як феномен
нерозв’язаного понині світовою спільнотою
«українського питання», і як місію захисту українського в Україні, і як чин служіння
національній ідеї. Особливість цієї праці в тому,
що весь фактологічний масив узяв не з похідних
джерел чи інтернету (скопусу), а уперше шукав
безпосередньо у Великій Британії: в архівах та
бібліотечних колекціях української еміграції,
відділі україністики головної бібліотеки країни
– British Library. Також записав спогади ще
живих активістів українського громадського
життя у Лондоні, Единбурзі, Манчестері, Глазго та Ліверпулі. У поле обсервації потрапили
виявлені там підшивки газет, журналів, книг,
брошур, іншої інформаційної продукції, які видавали наші земляки в цій країні українською
і англійською мовами, і яких у нас не виявиш
у жодній книгозбірні. Вдалося віднайти сліди
перших друкарень, книгарень, описати результати освітньої, наукової, культурницької
діяльності головних організованих осередків
британських українців. А це, передусім, –
Союз Українців у Великій Британії, Українська
Видавнича Спілка, Організація Бувших Вояків
Українців, Союз Української Молоді. – розповів
в інтерв’ю Микола Тимошик.
(Закінчення на 4 стор.)

Кошти доведеться
повернути
(6 стор.)
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Коли в Україні з'являться електрички німецького рівня?
Приміський чи міжміський потяг – це швидкий і надійний спосіб дістатися до великого міста. Але
в українських реаліях – не завжди комфортний. Рухомий склад електричок часто застарілий, потягів
не вистачає, у пікові години вагони забиті пасажирами вщент.
Змінити ситуацію на краще можуть тільки спільні зусилля «Укрзалізниці» та місцевої влади у кожному конкретному регіоні. Про успіхи та складнощі на шляху до кращих умов дізнавались експерти
Центру громадського моніторингу та контролю.

Більше безпеки і комфорту
Уже не перший рік залізничники вивчають
можливості з оновлення електричок. Розглядаються різні варіанти: від закупівлі вживаних німецьких
електропоїздів до самостійної модернізації наявних. Наприклад, у лютому відбулась виставка сучасних розробок елементів салонного інтер'єру вагонів
електропоїздів, яку організувала «Укрзалізниця».
На ній можна було побачити нові вагонні меблі для
приміських потягів.
Член правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський розказує: «Вирішили не просто йти за
незмінними багато років регламентами, а запросили
ключових постачальників обладнання до нас на виставку представити свої нові рішення для приміських

потягів – сидіння та інші вагонні меблі, віконні та
дверні групи, туалетні системи тощо».
За словами Перцовського, оновлення приміських
електричок є ініціативою самої УЗ, тож компанії важливо мінімізувати витрати на ремонт, а кожна зекономлена гривня піде на те, щоб зробити більше
секцій. Залізничники кажуть, що попри наявні розробки, самостійно оновити електрички не вийде.
Кілька років тому в «Укрзалізниці» порахували, що
проект оновлення міських електричок Києва коштуватиме приблизно 4 мільярди гривень. Тож, без
участі місцевої влади не обійтись.
Водночас модернізація не стоїть на місці. Уже незабаром у приміських поїздах зявляться камери спостереження, які дозволять машиністу контролювати
ситуацію у вагонах. Також буде встановлена так звана
«червона кнопка» для виклику правоохоронців. Вона
дозволить викликати поліцію на наступну станцію у
випадку проблем із неналежною поведінкою деяких пасажирів. Таким чином в «Укрзалізниці» хочуть
підвищити рівень безпеки у потягах та не порушувати розклад руху.
Компенсації за пільговиків
і співпраця на місцях
В «Укрзалізниці» наголошують, що приміські
пасажирські перевезення є найбільш збитковим напрямом. Адже компенсації за пільговиків, які має виплачувати місцева влада за надані послуги, не покривають навіть мінімальних витрат. Так, за 2020 рік
органи місцевої влади заборгували підприємству

актуально

реформа в дії

Відкрито поліцейську станцію в Лосинівці
У
зв’язку
з
новим
адміністративнотериторіальним поділом України зміни відбуваються і в Національній поліції. Зокрема, стартував
проект – «Поліцейський офіцер громади». Його
основна мета – забезпечити кожну територіальну
громаду окремим офіцером, який працюватиме
виключно на території громади. Головне завдання
поліцейського офіцера громади – орієнтуватися
на потреби місцевого населення, підтримувати
постійний контакт із мешканцями, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно
реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень.
Днями в рамках вищезазначеної програми, відбулось відкриття «Поліцейської станції» в
Лосинівській громаді. У відкритті взяли участь
начальник Головного управління Нацполіції в
Чернігівській області Володимир Нідзельський, начальник Ніжинського відділення поліції Володимир
Духно, Лосинівський селищний голова Анатолій
Стрілець.
Відповідно було представлено і дільничного
офіцера громади, ним став Роман Крючок. Свого часу
Роман Андрійович працював дільничним у частині сіл,
які зараз увійшли до громади, тому досить добре
орієнтується в проблематиці селищної ради.
Перш за все, як зазначив Володимир
Нідзельський, дільничний офіцер громади повинен якнайшвидше вивчити ситуацію на місці,
бути присутнім на усіх нарадах, які стосуються
життєзабезпечення громади, сприяти роботі селищного голови, старост щодо забезпечення пра-

ювілей без фанфар

понад 200 млн грн компенсацій за проїзд пільгових
категорій населення в електричках. Тож тепер
залізниця пропонує владі на місцях публічні договори про надання послуг із приміських перевезень.
«Підхід простий: є договір – є електричка та
якісний сервіс, немає договору – будемо обслуговувати напрямки за залишковим принципом. Іншого
варіанту впливу на місцеві органи влади у нас практично немає», – пояснює очільник УЗ Володимир
Жмак. Там, де співпраця із місцевою владою йде
успішно, приміські поїзди ходять стабільно і навіть
з’являються нові маршрути.
Слід зауважити, що нові маршрути до столиці
відкриваються у рамках проєкту Kyiv City Express,
який передбачає модернізацію і налагодження сполучення між Києвом і містами-супутниками.
Всього в Україні курсує понад 650 приміських
поїздів, але цього досі недостатньо. Аби українська
електричка стала схожа на німецьку, належить чимало зробити: збільшити кількість маршрутів, зменшити інтервал руху до 20-30 хвилин, попрацювати
над комфортом всередині вагонів. Для цього знадобиться чимало часу і грошей, але у підсумку зусилля
повинні окупитися.

вопорядку, запобігання злочинності, протидії насильству, розкриттю шахрайства та інформуванню
населення щодо попередження цих злочинів.
Анатолій Стрілець зазначив, що мати дільничного
офіцера, який працюватиме виключно на території
громади, це його давня мрія як селищного голови.
Місцева влада облаштувала робочий кабінет, забезпечила оргтехнікою.
Роман Крючок запевнив, що усвідомлює всю
відповідальність, яка на нього покладена і перед
керівництвом, і перед жителями громади, та готовий до виконання своїх обов'язків.
«Поліцейська станція» знаходиться за адресою: смт. Лосинівка, вул. Троїцька, 75, в будівлі
Лосинівської пожежно-сторожової охорони.
Тел. (098) 42-47-933.
Вісник Лосинівської громади

На попелищі фенікс таки з’явиться

Виповнилася перша декада Асоціації «Об’єднання підприємств Ніжинщини». З
18 лютого 2011 року в житті підприємницького об’єднання відбулося чимало значущих подій – радісних і сумних. Про них послідовно розповідається на сайті.
Добрим словом згадуємо Миколу Науменка (1961-2015), безпосереднього виконавця рішення про створення асоціації, та Анатолія Литвина (1953-2020), учасника,
без якого дієвого об’єднання не відбулося б.
На заміну вибулих приходять молодші, тому життя асоціації продовжується. Попереду – розширення співпраці між членами, поповнення тими, хто має юридичну статусність і можливість віддаватися спільним інтересам. Пошук цих інтересів є
чи не найскладнішим, бо підприємець за натурою є індивідуалістом, навіть коли є
кращі можливості від об’єднання.
Здавалося б, що десяти років достатньо для накопичення критичної маси для
розбудови структури. Проте, насправді все значно складніше. Консолідація в інститути громадянського
суспільства відбувається за законами сполучених посудин та зустрічного руху. Революційні вибухи руйнують не тільки зайве, а й паростки нового, ще не окріплого. На попелищі фенікс таки з’явиться, але на
це йдуть роки, як раптом виявляється, не такого вже й довгого життя.
Микола ШКУРКО,
голова Асоціації

Час приймати бізнесові рішення,
або як зберегти районну лікарню
Ще від квітня минулого року змінилась система фінансування медичних закладів вторинного рівня.
Національна служба здоров’я України сплачує за надані
послуги з лікування пацієнтів. Цих коштів цілком достатньо на оплату заробітної плати персоналу, а от оплата
енергоносіїв не передбачається, – розповідав генеральний
директор КНП «Ніжинська центральна районна лікарня»
Юрій Солодько під час зустрічі завідуючих відділеннями
із головою райдержадміністрації, заступником голови
районної ради та керівниками чотирьох територіальних громад Ніжинщини – Лосинівської, Вертіївської, Талалаївської
та Крутівської.
Варто зауважити, що раніше оплата енергоносіїв медичного закладу здійснювалась за рахунок районного
бюджету. Від початку цього року кошти районного бюджету були розподілені між громадами, як то передбачає
реформа децентралізації. Тож, саме громади і мають допомоги в утриманні районної лікарні. Адже сільське населення потребує свого закладу вторинного рівня.
Усі голови територіальних громад від підтримки лікарні
не відмовляються і пообіцяли надавати допомогу на оплату енергоносіїв, зокрема, за січень загальна сума складає
450 тис грн. Проте, кожен із них наголошував на нових
підходах функціонування закладу – розширення послуг,
в тому числі – платних, прийняття бізнесових рішень
стосовно утримання самого приміщення, загалом – повний перегляд економічної складової медичної установи.
Адже, в найближчому майбутньому лікарню на свій баланс
отримає одна з територіальних громад, і вона не повинна
стати збитковим тягарем для сільського бюджету.
Сектор інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю РДА
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26 лютого 2021 року
настала пора

історію не перекреслиш

Про українську діаспору,
освіту та інтелігенцію

(Закінчення.
Поч. на 1 стор.)
Що з уроків української
еміграції, які так докладно й аргументовано описані
у книжках, є повчальним
для пересічного українця на
Батьківщині?
– Із низки таких уроків я б
виділив три.
Перший. Живучість
і
безперервність
українського
друкованого слова (а звідси – і
українськомовного ефіру) як важливого чинника націєтворення,
має бути забезпечена рішучою
силою
передусім
самих
українців. Надії на те, що це зробить чужинська (за кордоном)
або фактично малоросійська за
своєю ментальністю (в Україні)
влада, немає ніякої. Зникнення
з національного інформаційного
простору, після недавно завершеного періоду роздержавлення і приватизації ЗМІ десятків
україноцентричних за змістом і
українськомовних за мовою газет та журналів (у тім числі дитячих, військових), як також і низки радіо- та телеканалів – тому
підтвердження.
Другий.
Українська
діаспора заповіла нам, в
Україні сущим, журналістику
з людським обличчям, із чітко
окресленим
національним,
патріотичним, правдошукацьким компонентом. А отже, не
продажну, не брехливу; завжди незручну, а то й не бажану
владі, часто обділену увагою
самої громади, задля
якої
така журналістика твориться. Такої журналістики в нас
сьогодні бракує.
Третій. Якщо хочемо вижити і ствердити, мовлячи
словами Тараса Шевченка, в
своїй хаті «і правду, і волю»,
слід припинити несамовиті за
своєю гостротою і відвертістю
публічні «війни між своїми»,
що було особливо характерним у період становлення
організованого
життя
українських емігрантів після
Другої світової війни, і що
болісно вдарило по їхньому
авторитету серед чужинців.
Пора й у нас покінчити з
групівщиною, партійництвом,
славоі
булаволюбительством окремих лідерів та їхніх
прихильників.
Пора
взяти
за основу девіз українських
націоналістів
«Україна
понад усе!». Сьогодні це акту-
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ально, як ніколи. Україна, її
європейське майбутнє, нині
направду в небезпеці.
…На
жаль,
інтеліґенти
завжди були в радянському
і
залишаються
в
післярадянському світі залежними, упослідженими, убогими, а тому заляканими. І ось
результати: на очах руйнується
вітчизняна наука й освіта, насамперед гуманітарна – людиной
українознавство!
Досвід трьох революцій, які
відбулися недавно, з нашою участю, засвідчує: коли
українці об’єднуються, вони
можуть дуже багато. От і зараз
прийшов час кожному з нас,
науковців і освітян, ОСОБИСТО, ІНДИВІДУАЛЬНО заявити
про свою позицію, про незгоду
з тим, щоб наша наука й освіта
ставали «гряззю Москви, варшавським сміттям». Зміни, реформи в нашій науково-освітній
царині конче потрібні, але
продуктивні, націєтвірні, а не
руйнівні. Наразі ж (уже вкотре!)
здійснюється сумне Шевченкове пророцтво: «Доборолась
Україна До самого краю. Гірше
ляха свої діти Її розпинають»…
Справді,
настала
пора
не лише бити в набат. Спробую знайти однодумців, щоб
дістатися до прем’єр-міністра
прем’єра Дениса Шмигаля – не
певний, чи він обізнаний із реальним станом справ в освіті.
Не кажучи вже про Президента. У подібних ситуаціях не
можна далі мовчати. Бо далі,
за традиційного мовчання і
боязні більшості української
інтелігенції із числа учених, викладачів, журналістів,
письменників, учителів, руїна
українства буде посилюватися. В якій Україні вчитимуться і
шукатимуть роботу наші діти?

Шановний Миколо Степановичу!
Прочитав
Вашу
статтю
«Скопус
як
діагноз
української науки...». Виникло запитання, а чи спиталося Міністерство освіти і науки України у професійної
спільноти, до якої належить і редколегія вашого журналу, думки щодо наміру регулювання сфери наукової
періодики? Знову ж таки, мабуть ваше видання є членом
відповідного громадського об'єднання, тобто інституту
громадянського суспільства, з яким центральний орган
виконавчої влади зобов'язаний був консультуватися.
Тому вбачаю проблему в тому, що досі не
маємо приватно-державного партнерства за умов
функціонування громадянського суспільства. На жаль,
поодинокі спроби, а навіть і стихійно масові, в кінцевому
підсумку мало до чого призводять, радше навпаки.
На жаль, інертність такого громадського інституту
як товариство «Просвіта», нагальність реформування якого давно потрібна, також позбавляє опертя в
державотворенні українського народу. Кому, як не мені і
Вам, просвітянам зі стажем, відома із середини ця проблема та належить братися за її вирішення таки і нам.
Дякую за звернення та солідаризуюся з Вашою громадянською позицією!
З повагою, М. П. Шкурко

Справа святої Анни
Події, зазначені далі, розпочалися в Ніжині
на початку 20-х рр. ХХ ст. із рапортів таємних
агентів Ніжинського відділення Державного
політичного управління СРСР.
В оперативному зведенні №3 зазначалося:
«В село Володькова Девица начали стекаться
граждане из Носовки и в таком большом количестве, что некоторые из местных стали возмущаться – «почему идет сюда столько людей?». Со
стороны я слышал, что прибывшие сюда начали
рассказывать о том, что около Черного моря
воскресла девушка и приказала всему народу,
чтобы от села в село передавали так называемые «панихиды». И действительно, снесли очень
много продуктов, так что две церкви получили
около 100 пудов хлеба. В действительности это
есть большая пожива и прибыль священникам. В
Володьковой Девице ходят слухи, что при поддержке священства, в субботу 07.07.1922 года
происходило большое празднование религии
и в этом священство многие поддерживают. О
чем и сообщаю. Осведомитель».
Уповноваженого ОДПУ по Ніжинській окрузі
ставили до відома, що «эксплуатация религиозных масс духовенством развилась в широком масштабе. Из разведки сотрудников №10
и №7 видно, что в Нежин прибыли женщины из
села Володькова Девица, которые проводили
совместно с духовенством служение панихиды
по какой-то женщине Анне в следующих церквях: женский монастырь, мужской монастырь, в
Соборной, Васильевской и Спасской церквях.
Молящиеся священники стали объяснять народу, что настоящая панихида служится по всей
Украине, переходя от города в город. Умерла
женщина Анна, которая долгие годы была слепой. Ей было виденье, в котором было сказано:
«Умойся и будешь видеть!». Этот сон она видела
три раза. Она умылась и стала видеть. После
этого она увидела еще один сон, в котором было
сказано, что она умрет через три дня. Она действительно умерла, но через три дня воскресла,
так как ее в гробу не оказалось. После этого ее
стали считать святой женщиной. По всей Украине начали служить по ней панихиды».
З наступних оперативних зведень таємних
агентів стало відомо, що весь хліб, яким розраховувалися зі священиками, котрі здійснювали
панахиди, був зібраний і перевезений до
Ніжина. Хліба було багато. Лише дещицю встигли роздали учасникам панахид. Поминальні
відправи відбулися майже в усіх православних
храмах Ніжина, крім Успенського, панотець якого утримався від таких дій. Таємний агент №12
доносив, що найбільша кількість хліба була
зібрана в Миколаївському соборі та в чоловічому
монастирі: «Удалось узнать, что зерно и продукты поступают от темных масс из уезда. Вечером 15 июля 1922 года и до самой ночи в Нежин
пребывали крестьяне, везя с собой на подводах
много хлеба, курей и других продуктов питания.
По имеющимся данням, такие истории происходят и у священников по всему уезду, особенно
в Носовке, где священники убеждали массы, что
после воскресения умершей Анны в ее гробу
нашли колоски пшеницы и траву, а также записку, в которой было сказано, что пшеница должна
быть отдана старцам и детям, а трава вместе с
землей – взрослым и молодежи. Из донесения
сотрудника №5 видно, что он сам присутствовал в Васильевской церкви на богослужении, во
время которого священник особенно старался
убедить народ, что это правда. Из донесения
сотрудника №7 видно, что в воскресенье 16
июля 1922 года вечером возле Соборной церкви
стали собираться верующие массы и там были
слышны заявления, что власть их притесняет.
Главную роль там играл член церковного совета,
фамилия которого пока не установлена. Именно
он открыто выражал негодование на советскую
власть, указывая на аресты священников».
Підтримка сільським населенням Ніжинського
повіту православної конфесії була не випадковим явищем, а скоріше закономірністю – як
протидія антирелігійній компанії, яку розпочала більшовицька влада в Україні. В першу чергу дії влади були направлені проти
священнослужителів. Їх позбавили виборчих
прав, права членства у будь-яких громадських
організаціях, права володіти землею, не брали на роботу до державних установ. Фінансові
органи встановили і нараховували великого розміру податки на церковне майно, які
релігійні громади були неспроможні сплати-

ти. Приводом тотального вилучення церковних
коштовностей став голод 1921–1922 рр. Усіх,
хто виявляв спротив цим діям влади, карали за
«законами революційного часу». В 1922 р. лише
у Чернігівській єпархії розстріляли 78 осіб духовного звання. На Ніжинщині чекісти свідомо
сфабрикували «справу святої Анни», а потім
заарештували священників за звинуваченням
у контрреволюційній агітації. Почалися допити
арештованих.
Із протоколу допиту Олександра Васильовича Цуйманова: «16 июля 1922 года вечером в 7
часов я пришел в Соборную церковь и увидел
толпу женщин, которые собрали там хлеб печеный, пшеницу и рис. И вот толпа стала просить
меня отслужить панихиду и акафист по умершим
от голода. Я служить отказался, мотивируя тем,
что акафист к умершим не касается, а панихиду
вселенскую можно служить, если только она не
связана с легендой о воскрешении Анны. Они
опять мне рассказали легенду об Анне и добавили, что в гробу лежала записка, в которой
говорилось, чтобы служили панихиду «по мне и
умершим от голода». Я тогда согласился».
Із протоколу допиту Данила Павловича Гомоляко (голови церковної громади Соборної церкви): «Панихида было отслужена по всем умершим… Женщины мне также сказали, что они уже
в с. Володькова Девица отслужили панихиду по
всем умершим от голода и хотели ее отслужить
в Нежине и раздать бедным хлеб».
Із протоколу допиту Василя Григоровича Бугаєвського (священника Введенського
жіночого монастиря): «Во время службы увидел
я 20 незнакомых мне женщин, которые пришли
с узелками. После богослужения я ушел домой
и в этот день ничего не произошло. На следующий день я по просьбе этих женщин отслужил
панихиду по всем умершим от голода. За это мы
получили по пуду чистого хлеба. Я отдельно по
Анне панихиду не служил».
Подібні відповіді чекісти отримали й від решти звинувачених у «справі святої Анни». Фактів
щодо ведення священиками контрреволюційної
агітації під час богослужінь не знайшлося.
Слідство мало закінчитися, але керівництво
Чернігівського губернського ДПУ вирішило діяти
по-іншому. «Постановление Черниговского ГПУ
от 20 июля 1922 года. Рассмотрев дело №33 по
обвинению священников города Нежина: Цуйманова Александра Васильевича, Бугаевского
Василия Григорьевича, Красниковского Владимира Евгеньевича, Зборовского Серафима
Ивановича, Кордовского Григория Васильевича,
Ячницкого Льва Амосовича, Черного Василия
Константиновича, Компанец Амвросия Григорьевича, Шестака Александра Михайловича и Гомоляко Даниила Павловича в контрреволюционной
агитации пришел к заключению: получаемое за
служение панихид большое количество продуктов передается в Высшую Епархию. Уполномоченый Черниговского ГПУ Блохин».
На захист священників постали представники релігійних громад Ніжина, направивши до
міського політбюро заяву, де зазначалося: «Винить арестованных священников в контрреволюционной агитации никак не приходится. Ведь
они служили панихиды не по своему желанию, не
ради корысти, и людей к этому не приглашали.
Всякий священник является только служителем
религиозного культа и народ вправе требовать
от него исполнения религиозных треб. Ни один
из священников не вправе отказать народу. Церковь отделена от государства и Община вправе
самостоятельно предъявлять такие требования
к священнику. В служении панихиды преследовалась только одна цель – помянуть умерших от
голода, а религиозные требования невозможно
заглушить никакими мерилами. Арестованные
священники являются лишь страдальцами не за
свою вину, а за народную вину, имеющую в своем основании религиозное чувство. Покорнейше просим освободить их из-под ареста».
Зрештою, 22 вересня 1922 р. у Ніжині відбулося
засідання Чернігівського революційного трибуналу. Всі заарештовані в цій справі були
засуджені на 1 рік ув’язнення, а через деякий
час амністовані. Цього разу трагедії не сталося.
Але попереду були колективізація, Голодомор і
політичні репресії 1937–1938 рр. з його кривавими жнивами…
Віктор Ємельянов,
історик, краєзнавець
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є чим пишатися

Музей розширює фонди

Кубок району – у крутян

Не в кожному селі є музей.
Натомість, у Лосинівці такий заклад
відкрили ще в 2018 році. Ініціатором
створення музею був місцевий священнослужитель Олег Гуга. Тамтешні
жителі до ідеї поставилися з усією
відповідальністю. Багато людей подарували музею різні старовинні речі
– фотографії, предмети побуту, меблі
тощо. Причому приносили експонати
виключно за власним бажанням. На
сторінці групи «Моя Лосинівка» навіть
зазначалося, що зовсім скоро музей може перетворитися на сховище старовинних предметів.
«Усе-таки, що не кажіть, а лосинівці – особливі люди! Із ними можна гори
перевернути. Сердечно дякуємо нашим односельцям за щедрість, небайдужість
і любов до власної історії! Ви – найкращі!» – йдеться в одному з дописів у групі.
Музейні фонди селищного музею продовжують поповнюватися новими експонатами і в 2021 році. Цього разу це – начиння до ткацького верстата, прядки,
старовинна книжка та паперова купюра номіналом 250 карбованців 1917 року.
Своїми речами поділилися Григорій Олексійович Ужищенко і Тамара Федорівна
Савенко.
Серед музейних експонатів – дуже багато й інших цікавих речей. Та, як говориться, краще один раз принагідно побачити, ніж сто разів прочитати.
Юлія Калута

21 лютого в Ніжині на базі спорткомплексу «Зірка» пройшов черговий кубок
Ніжинського району з футзалу.
Цьогоріч участь у змаганнях взяли 8 команд району, які були поділені на дві
групи. До півфіналу з груп вийшли по дві команди: перша пара – «Сокіл» ( с. Данине ) та ЛФК «Лосинівка» (смт. Лосинівка ) і друга пара – ФК «Україна» (с. Крути)
та «Фенікс» (смт. Лосинівка).
У боротьбі за 3-4 місце в серії пенальті виборола перемогу ЛФК «Лосинівка».
А в фіналі в напруженому матчі з рахунком 6:5 кращою виявилася ФК «Україна». У
підсумку друга сходинка п’єдесталу дісталася «Соколу».
Олексій Чернета,
голова Ніжинської районної Федерації футболу

поетичний конкурс

Ти себе Українкою звала
Найспритніші
лижники –
в Лосинівці
З нагоди Дня Героїв Небесної Сотні на
стадіоні
Лосинівської
громади
проведено турнір із лижних перегонів. У заході взяли
участь представники трьох громад Ніжинщини:
Лосинівської, Крутівської, Талалаївської (село
Ніжинське). Змагання відбувалися у категоріях:
учасники до 13 років, хлопці, дівчата, старші за
40. У всіх категоріях перемогу здобули команди
Лосинівської територіальної громади.
Юлія Калута

Л

еся Українка – геніальна
дочка українського народу, краса і гордість нації, символ мужності і нескореності. Її
життєвий та творчий шлях вражає
і захоплює. У чотири роки дівчинка
навчилася писати, в п'ять – грати
на роялі, у вісім – писала вірші, у
дванадцять років уже друкувалася
в журналах. Любов до рідного слова, до Батьківщини вона пронесла
через все життя.
Леся Українка прожила недовгий
вік, але це – прекрасне життя людини, яка весь свій хист, кожну хвилину свідомого існування віддала
служінню своєму народові.
З нагоди святкування 150річчя від дня народження Лариси Петрівни Косач у бібліотеціфілії №3 Ніжинської міської ЦБС
відбувся поетичний конкурс «Ти
себе Українкою звала».
Юні читайлики гімназії №6
та ЗОШ №7 міста Ніжин декламували
улюблені
поезії
Лесі
Українки українською, німецькою
та англійською мовами. Багато
радісних, світлих емоцій отримали
діти, ще раз згадавши Лесине слово. Зрештою, в конкурсі перемогла
дружба.
Висловлюємо щиру вдячність
бібліотекарю Людмил Дикій, педагогам Ніні Олександрівні Бабич, Інні
Олегівні Вовкодав (гімназія №6),
бібліотекарю Наталії Цокоті, педагогам Катерині Миколаївні Євсі,
Олені В’ячеславівні Ковтун (ЗОШ
№7) за допомогу в проведенні конкурсу.
Ніна Руденко,
бібліотекар

Без медалей додому не вертаються

А у Києві відбувся відкритий турнір з вільної боротьби
ДЮСШ «Атлант», присвячений Революції гідності та загиблим Героям Небесної сотні.
У змаганнях активну участь взяли вихованці Вертіївського
КСК «Громада». Додому наші юні спортсмени привезли медаль за третє місце. Її володарем став Коля Шаповал.
– Ми щиро вдячні організаторам за запрошення і
пишаємося, що взяли участь у престижному турнірі,
організованому нашими колегами, – зазначив головний
тренер, директор КСК Сергій Овсієнко.
Валерій Кичко
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світ довкола

На щастя, за ніччю день приходить
Життя сьогодні і якісь десять-двадцять
років тому – велика різниця. І то критична
й безумовно-категорична. Тоді й спішили
не так, і встигали якось швидше. Не було
мобільних телефонів, швидкісних інтернетів,
надпотужних моторів і надвисоких вимог.
Часу було вдосталь і для навчання, й для
роботи, і для споглядання світу. Сьогодні всі
кудись біжимо-поспішаємо, не оглядаючись
довкола, не помічаючи ні сходу-заходу сонця, ні сердитого зимового вітру, ні стрімкого
весняного сонця. І тільки іноді, коли зовсім
не очікуєш, життя вхопить за комір, струсне
й поставить на мить на місці, немов вказуючи, що саме вона, та мить, і є життям.
Минулий тиждень довелося провести
у селі поруч із батьками. Вже люди у віці,
вони перенесли коронавірус. Здавалося,
коли одужали, що здолали нездоланний
бар’єр і вже все позаду. Але хвороба лишила після себе постковідні проблеми зі
здоров’ям. Занедужали обоє, тож довелося кинути все і їхати рятувати своїх рідних.
Від хвороби, втоми від боротьби з нею,
паніки, безпорадності, безсилля.
Перші дні жили, мов заведені механізми:
міряли тиск, пульс, сатурацію, температуру, пили пігулки, кололи ін’єкції, спали й не
спали – прислухалися, реагували на кожен
рух, звук.
Після візиту до лікаря взялися за
нову схему лікування. Й знову очікування
реакції на препарати, наслідків їх прийому.
Зрештою, дякувати Богу, пішло на краще.
А відтак, і настрій покращився, й посмішка
з’явилася, й реакція на довколишній світ
проснулася. Тим більше, що минулий тиждень був таки по-справжньому лютим.
Снігу насипало вище коліна, а мороз вдарив до майже -300С.
На вулиці ще ніч, а в мене вже на кухні
віконечко світиться – треба вчасно приготувати сніданок.
І коли всі чекають свого часу, наша
сіро-біла кішка Квітка видирається на раму

вікна. Однією лапою чіпляється за перекладину зверху, іншою тарабанить у шибку – гукає! За хвилину від її дихання скло
розтає і бачу чудну мордяшку, що заглядає
до мене й нявчить. Мушу відчиняти двері
і її першою годувати. Вже згодом летять
троє інших – найстаріша 16-річна Мотя, за
нею Мурка на три масті – гроза всіх мишей, щурів, кротів і горобців довкола і найменший, схожий на норку, Коток.
Наверещавшись досхочу і наївшись,
всі дружно мчать на піч, гріти боки після
холодної ночі.
Пес Кузя теж реагує на світло у вікнах,
а ще більше на голоси в хаті. Тоді й він дає
про себе знати – мовляв, чи ви про мене
не забули? І хоч спить у будці, встеленій
щедро сіном, у ці морозні дні він був схожий на казкового персонажа – весь в інеї і
ще більш волохатий від холоду.
Піднімається сонце, тоді й курям пробиваю вихід на волю – сніг випав такий,
що вони, вилітаючи, втопають в ньому по
самі гребені.
На черзі коза. Чемна, терпляча, не норовиста – стоїть, поки доять її, мов укопана, тільки оком водить туди-сюди, принюхуючись до моїх, нових для неї, запахів.
А перед тим – обов’язковий гостинець
– окраєць хліба й сухеньке печення, без
якого у неї не починається ранок. Хоч каву
їй подавай до тих галет. Та й цукерки вона
полюбляє.
Пасіка, закидана снігом, спить в
очікуванні теплого Олексія, саме тоді божі
комахи, як кажуть в народі, йдуть на перший обліт. Та то колись так було, нині ж
природа диктує свої умови, а цьогорічний
лютий взагалі став екстремальним – від
-27 і за кілька днів до +50С.
Поруч на черешні тато повісив шмат
мерзлого сала для птаства. І тут голод та
холод помирив усіх – горобців, синичок,
дятликів, що багато років живуть у дуплі
старого горіха, ще якихось маленьких пер-

натих. Велика сіра птаха виноградарка, так
її звуть у нас, бо в’є гніздо повесні у переплетених лозах, що цвітуть манюсінькими
й неймовірно запашними квіточками,
збиває замерзлі й забуті грона. Втамовує
голод ягодами Ізабелли.
А через город, мов на лижах, поповзом
по глибокому снігу, чимчикує родина куниць. Вони ночують на горищі, влаштовують футбольні баталії, інакше не назвеш
той ґвалт, що вони зчиняють вночі, не соромлячись і не думаючи, що господарі,
гляди, вже спати полягали.
Білки із лісу, що в кінці городу, біжать
виключно за горіхами, що зависли на гіллі
або попадали в ринву. Вони прудко хапають здобич і так само швидко мчать назад.
І так щодня, коли спішиш не поспішаючи,
бо далі хати і двору не виберешся,
помічаєш такі прості й складні водночас
речі, на які у вирі повсякденного життя не
звертаєш уваги.
І хоч було тривожно, сніжно й морозно,
у ці дні якось по-особливому сприймав усе
довкола себе. Відчуття в критичні моменти, як відомо, особливо загострюються.
Можливо саме тому, що було тривожно,
сніжно й морозно. На щастя, за ніччю день
приходить, а отже й віра в те, що все буде
добре.
Олена НАЙДА
Фото автора
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з галереї невтомних

- до уваги користувачів житлових субсидій та пільг! -

Солдат Перемоги
У
Лосинівці
Ніну
Дмитрівну Петрик знає
кожна людина. Принаймні
доросла. Вона пройшла
довгий і важкий життєвий
шлях. Учасник
бойових
дій у Великій Вітчизняній
війні (таких перерахувати в
районі – вистачить пальців
на руках), вона з 1943-го
по 1945-й роки пройшла
кривавими дорогами І-го
Білоруського фронту. Разом
із бойовими побратимами
визволяла від фашистських
загарбників землі України,
Білорусії, Польщі. Завершила війну в Німеччині.
Її груди прикрашають
ордени «Вітчизняної війни»
ІІ ступеня та «За мужність»,
поряд із якими розмістилися
медалі: «За бойові заслуги», «За визволення Варшави», «За перемогу над
Німеччиною».
Вже
у
мирні
часи
жінка
була
активним
організатором
створення первинної Лосинівської
селищної
організації
ветеранів.
Навіть
будучи інвалідом І групи, вона
продовжувала брати активну участь у героїкопатріотичному вихованні молоді на кращих традиціях людей старшого покоління.
Активіст ветеранського руху, наша землячка має безліч почесних грамот від
райдержадміністрації, районної ради, районної організації ветеранів.
Свій черговий день народження 23 лютого сержант Ніна Петрик, на превеликий
жаль, зустріла у травматологічному відділенні Ніжинської центральної районної
лікарні. Холодна лютнева погода піднесла їй неприємний сюрприз – поклала
на лікарняне ліжко. Чим не привід для журби? Та розвіяв сум солдатові перемоги Володимир Карпенко – голова районної організації ветеранів України, котрий
навідався до неї з букетом квітів та щирими побажаннями, до яких приєдналася
й редакція нашої газети.
З роси і води Вам, Ніно Дмитрівно!
Олександр Василенко

МОЇ СНІГИ…
З далеких літ, із пам’яті, що тином
Відгородила місто від села.
Зима сніги за руку привела,
Мої сніги з дитячими очима.
Вони такі ж сліпучі й білокрилі
З душею неба, вдачею – землі.
Їх мати скиртувала у дворі –
І до весни жили в нас заметілі.
Малим я слухав, як вітрисько хлипав,
Як день купав в заметах снігурів.
Як жовту сніжку першої зорі
Жбурнуло небо на село притихле.
І все. Мороз грудьми лягав на шибку
І сердивсь, що не видавить. Скрипів.
А в димарі набилося вітрів,
Щоб колискову наспівати хрипко.
Давно було. І ось ізнов мережить.
Сніжинками мережить білий світ.
В заметах хата мамина стоїть,
Та нікому в дворі прокидать стежку.
Нехай вітри скиртують заметілі.
Стою один в зимовому дворі,
І зорями вже стали снігурі.
Лише сніги, як крила, білі, білі…
Микола Будлянський
12.02.2021р.

куплю

Переплачені кошти по субсидіях
доведеться повернути
На підставі ціни на природний
газ в розмірі 9,899 грн. за куб. метр,
доведеної управлінню ТОВ «ЧЕРНІГІВ
ЗБУТ» у кінці грудня минулого року,
управління провело нарахування житлових субсидій та пільг на газопостачання на січень та здійснило їх виплату
4 лютого.
На початку лютого ТОВ «ЧЕРНІГІВ
ЗБУТ», як і ще понад 30 газопостачальних компаній, знизило ціну на газ
на січень до 6,99 грн. за куб. метр та
повідомило про це управління 12 лютого – вже після виплати субсидій та пільг.
Керуючись чинним законодавством, управління змушене в лютому провести
перерахунок цих виплат та утримати переплачені кошти з подальших щомісячних
сум субсидій та пільг.
Просимо вас поставитись із розумінням до цього вимушеного кроку управління
та врахувати те, що зменшення субсидій та пільг за лютий вже компенсоване завищеними виплатами за січень.
УСЗН Ніжинської МР
Крутівська сільська рада оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади:
НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ.
Вимоги до претендентів:
– наявність громадянства України;
– вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста за фахом;
– вільне володіння державною мовою;
– стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах
державної служби не менше 3 років;
– уміння працювати на ПК та знання відповідних програм.
Заяви та документи, необхідні для участі в конкурсі, приймаються у виконкомі
Крутівської сільської ради упродовж місячного терміну з часу опублікування
оголошення.
За довідками звертатися: с. Крути, вул. Незалежності, 49, тел. 69-3-16.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту
про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території земельної
ділянки для встановлення зерносушильного комплексу на зрідженому
газі, орієнтовною площею 3,00 га в адміністративних межах Галицької
сільської ради Ніжинського району Чернігівської області
за адресою: с. Галиця, вул. Франка, 25.
ОРГАН, ЩО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАНОГО ПЛАНУВАННЯ. Ніжинська районна державна адміністрація Чернігівської
області. Громадське обговорення проекту документа державного планування та
звіту про стратегічну екологічну оцінку проводиться строком не менше 30 днів з
дня їх оприлюднення, а саме з 26 лютого по 27 березня 2021 року.
Враховуючи вимоги постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211
«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами, зауваження і
пропозиції громадськості будуть прийматися у письмовому та електронному виглядах Ніжинською районною державною адміністрацією за адресою: вул. Батюка, 5-а м. Ніжин, Чернігівської обл., 16000.
Проведення громадських слухань заплановано на 11.00 годину, 30 березня 2021 року, в приміщенні Ніжинської районної державної адміністрації
за адресою: вул. Батюка, 5-а, м. Ніжин, Чернігівської обл., 16000 (великий
зал, другий поверх адмінбудівлі). Інформацію щодо проекту документа
державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку можна
отримати на сайті Ніжинської районної адміністрації e-mail: neadm_post@
cg.gov.ua та у відділі містобудування, архітектури, енергетики та захисту
довкілля за адресою: вул. Батюка,5-а, м. Ніжин, Чернігівська область,
16000.

телят, корів, кіз і баранів
Тел. (067) 273-67-86
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Біль від втрати не став меншим
2 березня виповнюється рік, як після тяжкої хвороби нас покинув глава родини – чоловік, батько,
дідусь Микола Іванович Кошарний із Лосинівки.
Все життя він провів за кермом, спочатку працював у колгоспі, потім – в Ніжинському АТП, згодом – в Укравтодорі. Як автотранспортом керував
вправно, так і вдома господарював. Нам так
не вистачає господаря в домі і старшини в
родині. Минув рік, а біль від втрати не став
меншим, не вщухнув, не зник.
Просимо всіх, хто знав і пам’ятає Миколу
Івановича за життя, згадати його добрим словом.
Вічна пам'ять і царство небесне рідній людині.
Вічно сумуючі дружина, син, внучка,
донька зі своєю сім’єю
Думки авторів можуть не збігатися з точкою зору
редакції.
Все спілкування з дописувачами – тільки через газету.
Редакція знайомиться з листами читачів, схвалює
їх до друку або відхиляє. Лишає за собою право редагувати й скорочувати.
Листи, рукописи, фотознімки не рецензуються і не
повертаються.

Автор несе повну відповідальність за точність
викладених фактів, рекламодавець – за рекламу.
Особи чи установи, про дії яких говориться в пресі,
повинні в найкоротший термін дати на сторінках газети
ділове фактичне спростування або ж повідомити про виправлення недоліків.
Претензії за якість друку – друкарні, за доставку –
Центру поштового зв’язку № 2.

відділ реклами та оголошень «НВ» 7-15-45

(096) 179-20-90
(068) 107-09-00
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ЧГ № 258 від 10 грудня 2001 р.

