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Допомога від першої леді України

РОБОЧИЙ ВІЗИТ

Оглядали, радили, нагороджували
Ніжинський Спеціальний авіаційний загін ОРС ЦЗ ДСНС України відвідали
Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал-майор
служби цивільного захисту Сергій Крук разом із Начальником управління
авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України полковником служби цивільного захисту Іваном Коробкою.
Гості міста оглянули об’єкти та інфраструктуру місцевого аеродрому, обговорили актуальні питання, які стосуються періоду повномасштабного вторгнення
РФ в Україну. 24 лютого, незважаючи на міжнародні норми, зокрема Женевську конвенцію, яка захищає рятувальників під час війни, ворог підступно наніс
ракетний удар по Ніжинському аеродрому, хоча відомо, що САЗ призначений
для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення спеціальних робіт у
складних умовах, гасіння пожеж, порятунку, перевезення та надання гуманітарної
допомоги.
У ході зустрічі разом із командуванням Спеціального авіаційного загону було
визначено напрямки роботи з відновлення об’єктів (які пошкодилися в період дії
воєнного стану) та розвитку матеріально-технічної бази аеродрому Ніжин.
Наприкінці візиту столичні гості оголосили особовому складу вдячність за
гідне виконання завдань. За мужність і відвагу, сумлінне ставлення посадових обов’язків, ініціативу та наполегливість під час виконання завдань в умовах
воєнного стану кращих із кращих нагородили нагрудними знаками «Знак Пошани» та «За відвагу» в надзвичайній ситуації.
СПЕЦІАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАГІН ОРС ЦЗ ДСНС УКРАЇНИ

АКЦІЯ

Від Олени Зеленської
–
дружини
Президента України – для дитячих будинків сімейного
типу Ніжинщини надійшла
гуманітарна допомога: ноутбуки, планшети, праска,
електричний чайник.
Три
дитячі
будинки
сімейного
типу
з
Вертіївської
та
Височанської громад отримали комп’ютерну техніку.
У своїх зверненнях до
сімей перша леді пише:
«Дорогі батьки й діти! Ви
завжди були надзвичайними, бо мали загострене
відчуття справедливості,
бо ваші сім’ї створені з
бажанням
піклуватися,
оберігати, захищати. Зі
справжньої любові, яка за
своїх – горою. Упевнена, війна лише посилила ці відчуття. Ви тримаєтеся одне
за одного. І Україна тримається, бо в неї є такі люди – сильні, добрі, справжні. З
повагою, любов’ю та вдячністю за вашу єдність, Олена Зеленська».
Крім того, завдяки представникам міжнародної благодійної організації «Партнерство кожній дитині», які вкотре допомагають громадам Ніжинського району,
2 прийомні сім’ї отримали планшети та сім’я з Комарівської громади – дитячу
коляску для трійні.
Минулого тижня заступник голови Ніжинської райдержадміністрації Людмила Желада разом із начальником служби у справах дітей Людмилою Марченко передали вище зазначену техніку родинам із Вертіївської, Лосинівської та
Талалаївської громад Ніжинського району. Як підкреслила Людмила Желада,
«Сім’ям, які не виїхали і пережили російську навалу, довелося особливо тяжко.
Ми розуміємо, що вберегти навіть одну дитину у воєнні часи – уже подвиг. А
що казати про родини, де 7 дітей?.. Ми дуже раді та вдячні першій леді Олені
Зеленській та представникам МБО «Партнерство кожній дитини».
СЕКТОР ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЙ
З ГРОМАДСЬКІСТЮ АПАРАТУ РДА

Гідний приклад для наслідування
Завершився 3-денний традиційний
благодійний велопробіг, який був
організований з метою збору коштів на
чергове авто для ЗСУ. На центральній
площі міста була встановлена скринька,
де будь-хто з бажаючих мав
можливість підтримати українських
воїнів. Відгукнулися люди різного
віку й достатку. Долучалися установами й організаціями, приходилиприїжджали цілими родинами.
Ввечері 30 червня комісія відвела
підсумки зібраних грошей. Попереднє авто, яке було відправлене на Донбас, коштувало
185 тисяч грн. Тож зібраної суми (55 тисяч 180 грн) на ще один позашляховик для Збройних
Сил України явно не вистачає. Тому, як запевнив міський голова Олександр Кодола, акція
триватиме й надалі. Жителі нашого міста показують гідний приклад підтримки ніжинцям,
котрі сьогодні боронять українську землю.
НІЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

Відновлюються дороги
області
(2 стор.)

Зміни в липні
для українців

(2 стор.)

Історії війни

(5 стор.)
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Зміни, які торкнуться українців в липні

Реконструкцію Гоголівської завершать до осені
На сьогодні в Ніжині продовжується реконструкція алеї Шевченка. Вже
встановлено нові лавки і сміттєві урни.
Як повідомив в ході чергової оперативної наради міський голова Олександр Кодола, в кінці літа – на початку осені планується завершити
реконструкцію вулиці Гоголя, як історичної, туристичної перлини Ніжина.

НАШІ БУДНІ

Відновлюється транспортна мережа області
Служба автомобільних доріг у
Чернігівській області приводить до
ладу автошляхи на пріоритетних
напрямках руху.
На трасі М-01 Київ – Чернігів
проводиться аварійний ремонт та
відновлюється покриття. На іншій
ділянці
ремонтуються
бар’єрні
огородження. На цій же трасі дорожники також відремонтували
пошкоджений вибухом міст та забезпечили по ньому повноцінний
проїзд всіма смугами руху.
Ремонтується гарячим асфальтобетоном дорога Н-28 Чернігів – Городня
– Сеньківка, а на Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів провели ямковий
ремонт.
Пневмоструменевим методом відновлюється траса М-02 Кіпті – Глухів –
Бачівськ.
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЙ
ІЗ
ГРОМАДСЬКІСТЮ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

ОЗДОРОВЛЕННЯ

Майже сотня дітей з Чернігівщини
відпочивають на Закарпатті
Тиждень тому 94 вихованці п’яти
закладів освіти інтернатного типу з
Чернігівщини поїхали оздоровлюватися до Закарпаття. Серед них
— 36 сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. З такою
ініціативою виступили начальник
Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус
та Закарпатської – Віктор Микита.
Так, 50 учнів Яблунівського та
Борзнянського ліцеїв, Комарівської
гімназії
та
Березнянського
навчально-реабілітаційного центру перебувають у позаміському
дитячому закладі оздоровлення та
відпочинку «Шаяни», що в селі Ракош Хустського району.
Ще 44 дитини з особливими освітніми потребами, які навчаються
в
Березнянському
та
Удайцівському
навчальнореабілітаційних
центрах,
направлені до Нижньобистрівської гімназії Горінчівської сільської ради.
Перебування дітей у закладі «Шаяни» стало можливим завдяки фінансовій
підтримці засновника фонду LifeNets International Віктора Кубика.
Також свою допомогу в організації поїздки надали чимало небайдужих. Серед них — директор Чернігівського обласного центру комплексної
реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» Василь Пасічник, представники закарпатської сторони Іван Юрішко, голова Горінчівської сільської ради
Михайло Калинич, Ярослав Тегза та Любов Ковач.
За повідомленням УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ ТА ДОПОМОГИ
У зв'язку з перерахунком прожиткового мінімуму в липні
українці отримають нові пенсії та допомоги. Від 1 липня
прожитковий мінімум зріс до 2027 гривень, враховується
прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.
Від 1 липня 2022 року прожитковий мінімум становить:
•
2508 грн – загальний показник на одну особу з
розрахунку на місяць;
•
2201 грн – для дітей до 6 років;
•
2744 грн – для дітей від 6 до 18 років;
•
2600 грн – для працездатних осіб;
•
2027 грн – для осіб, які втратили працездатність.
Мінімальна пенсія від 1 липня виросла на 93 грн – від від 1 934 до 2 027 грн,
Максимальна пенсія збільшилася на 930 грн – від 19 340 до 20 270 грн.
Законне підвищення пенсії поширюється на всі категорії пенсіонерів.
Від 1 липня українцям підвищили надбавку за понад нормативний стаж. За
кожен наступний рік (для жінок віком від 30 років та для чоловіків від 35 років) доплачуватимуть 20,27 грн, зараз доплачують 19,3 грн.
Від 1 липня зросли усі види соціальних виплат:
•
допомоги по тимчасовому безробіттю;
•
аліментів;
•
декретних виплат;
•
допомоги самотнім матерям;
•
допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.
КУРС ДОЛАРА ТА ЄВРО
За прогнозами Мінфіну, якщо не буде змін у
нормативній базі Нацбанку щодо валютних обмежень і
ситуація на фронтах зберігатиметься такою як зараз і
надалі, то при замороженому офіційному курсі долара на
міжбанку курс американської валюти в літній період перебуватиме в межах коридору від 29,25 до 29,55 гривень, а
курс євро - у коридорі 29,84 – 31,91 гривень. На готівковому ринку до кінця серпня
курс долара буде в межах коридору від 34,50 до 38,50 гривень, а курс готівкового
євро - від 35,19 до 41,58 гривень.
ЗАПРАЦЮЄ РЕЄСТР РУЙНУВАНЬ
Як зазначив заступник міністра інфраструктури
Анатолій Комірний під час пресконференції в агенції
«Інтерфакс-Україна»,
вже у липні запустять у роботу
реєстр руйнувань, через який фізособи подаватимуть заяви про пошкоджене під час війни майно. У середині липня
з'явиться повний функціонал – не лише подання фізособами заявок про пошкодження майна, а й додавання результатів обстеження органами місцевого самоврядування, щоб українці могли захищати свої права в міжнародних судах.
ПЛАТНЕ РОЗМИТНЕННЯ АВТО
Для збільшення надходжень держбюджету від 1 липня розмитнення авто знову стане платним. Верховна
Рада підтримала законопроєкт №7418, який передбачає
повернення мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари
та розмитнення авто від 1 липня 2022 року.
Власне платити знову за товари доведеться платникам
єдиного податку першої, другої, третьої групи та підприємствам, що не сплачують
ввізне мито. Ті, хто ввозять з-за кордону авто, повинні будуть заплатити ПДВ та акциз. Водночас новий закон звільняє від сплати збору на обов'язкове державне страхування тих, хто купує легкові автомобілі, оснащені виключно одним чи декількома
електричними двигунами.
Як розмитнити авто в «Дії»:
•
Ввести VIN-код авто і система автоматично підрахує, скільки потрібно заплатити власнику машини.
•
Розмір платежу буде формуватися відповідно до характеристик автомобіля:
обсяг, тип і потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність.
•
Після розмитнення в Дії можна буде і зареєструвати авто.
•
На подання документів потрібно не більше 5 хвилин.
ПОДОРОЖЧАННЯ АВТОСТРАХУВАННЯ
Від 1 липня збільшився розмір страхових виплат з
обов'язкового страхування цивільної відповідальності
(ОСЦПВ). Водночас збільшиться і вартість такої страховки,
очікується подорожчання на 10-20%.
Як зміниться розмір виплат:
•
з 130 до 160 тис. грн у разі завдавання шкоди майну,
•
з 260 до 320 тис. грн у разі завдавання шкоди життю та здоров'ю (в розрахунку на одного потерпілого),
•
зросте і гранична сума за самостійне оформлення повідомлення про ДТП
його учасниками для страхової компанії (за так званим європротоколом) – з 50 до
80 тис. грн. Це означає, що більша кількість постраждалих у ДТП зможуть отримати
страхову виплату без виклику Нацполіції.
Щоб захистити громадян від шахраїв, інформацію про укладені електронні договори «Зелена картка» вноситимуть до єдиної бази даних.
НОВІ ПРАВИЛА ОТРИМАННЯ ВОДІЙСЬКИХ ПРАВ
Від 24 липня зміняться правила видачі водійських
прав.
Щоб отримати водійські права потрібно буде:
•
прослухати теоретичний курс в автошколі й отримати свідоцтво зі строком дії 1 рік;
•
скласти теоретичний екзамен у сервісному центрі МВС;
•
пройти практичну підготовку в автошколі;
•
скласти іспит у автошколі та отримати свідоцтво з терміном дії 2 роки;
•
скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС й отримати посвідчення
водія.
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ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ГАЗУ

ВІД ВАШИХ ВЧАСНИХ СПЛАТ ЗАЛЕЖИТЬ
БЕЗПЕРЕБІЙНІСТЬ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Незалежно від того, чи змінився ваш постачальник газу, розподіл (доставку) газу продовжує
здійснювати компанія АТ «Чернігівгаз», яка є єдиним
оператором газорозподільних мереж на території
Чернігівської області. «Чернігівгаз», як оператор ГРМ,
виконує всі свої ліцензійні зобов‘язання – фахівці
компанії проводять щоденне обслуговування мереж; ремонти та заміну обладнання, газопроводів на
сучасні і надійні; відновлення мереж, пошкоджених
внаслідок бойових дій; підготовку до опалювального
сезону; повірку та заміну лічильників і облік газу; забезпечують цілодобову роботу аварійної служби 104;
виконують роботи з приєднання до газорозподільних
мереж та пуску газу.
Відтак, умови оплати за розподіл газу залишаються незмінними (за винятком об’єктів, для
яких здійснено перерахунок та призупинення нарахувань через пошкодження систем газопостачання і його відсутність внаслідок бойових дій).
Зі зміною вашого постачальника газу порядок оплати послуг розподілу (доставки) газу НЕ
змінився. Її розмір, способи та строки оплати залишаються без змін.
Коли необхідно сплачувати?
Сплачувати за розподілу блакитного палива, як і
раніше, потрібно до 20 числа щомісяця за тим самим
особовим рахунком та реквізитами АТ «Чернігівгаз».
Які є способи оплати?
_ Особистий кабінет на сайті 104.ua

_ Мобільний додаток 104.ua
_ Чат-бот «7104ua» у Viber
_ Чат-бот «7104ua» у Telegram
_
термінали самообслуговування у 104.ua
Клієнтських просторах
_ системи інтернет-платежів EasyPay.ua та iPay.ua
_
інтернет-послуги «Ощад 24», «Приват24»,
інтернет-банкінг вашого банку
_ у працюючих відділеннях «Укрпошти» та банків.
Що варто вказувати у призначенні платежу?
Для його подальшої ідентифікації вказуйте номер
свого особового рахунку.
«Чернігівгаз» вдячний споживачам, які вчасно
сплачують за послуги. Така відповідальна позиція
забезпечує стабільну роботу газорозподільної системи Чернігівщини, безперебійну та безаварійну
доставку природного газу тисячам родин в області.
Саме завдяки вчасним сплатам фахівці компанії матимуть змогу проводити всі необхідні ремонти.
З початку повномасштабної війни без газу
в області в різний час опинилися 41,5 тисяча
споживачів. Наразі газопостачання поновлено всюди,
де масштаби руйнувань не були незворотними, тобто газові системи не були повністю знищені разом із
будівлями. Де для цього була найменша можливість,
ремонтні роботи проводилися одразу, навіть під час
бойових дій. В частині випадків розподіл газу запускався в аварійному режимі, щоб у найскладніші часи
у людей був газ. До початку опалювального сезону

необхідно провести всі повноцінні ремонти та запустити обладнання і газопроводи в робочому режимі.
Всі кошти, які надходять з платежів за тарифом на
розподіл газу, компанія спрямовує на ремонти пошкоджень, поточну підготовку до опалювального сезону та модернізацію мереж. Адже, як показав досвід
війни, саме нове, сучасне обладнання безперебійно
працювало навіть у найскладніших умовах, в яких
старе виходило з ладу. Ось чому так важлива кожна
сплата за тарифом.
Олена ПРОХОРОВА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Спільне засідання постійних депутатських комісій та одинадцятої сесії Ніжинської районної ради
22 червня відбулися спільне засідання постійних депутатських комісій та
одинадцятої сесії Ніжинської районної ради восьмого скликання, яку провів
Анатолій Красносільський, голова Ніжинської районної ради. Участь у
засіданні прийняв Григорій Ковтун, начальник Ніжинської районної військової
адміністрації. На сесію прибули 28 депутатів.
Перед початком роботи сесії, хвилиною мовчання вшанували світлу пам’ять
полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету
та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок
збройної агресії російської федерації проти України. Головуючим зачитано
повідомлення депутатів ОПЗЖ про їх вихід із фракції та її ліквідацію.
Під час засідання комісій депутати районної ради конструктивно розглянули
14 проєктів рішень. На сесії прийняли 12 рішень в цілому, два проєкти відхилено.
Заслухали інформацію Мамаєнко Лариси Миколаївни – директора КУ «Трудовий архів Ніжинської районної ради» про роботу комунальної установи та Солодька Юрія Павловича – генерального директора комунального некомерційного
підприємства «Ніжинська центральна районна лікарня».
ПРЕС-СЛУЖБА НІЖИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

СЕЛЕКЦІЯ

День поля у «Маяку»

Наші науковці з дослідної станції «Маяк» – справжні герої. У важких умовах відсутності належного фінансування, під час війни, ці люди зберігають та
селекціонують вітчизняні сорти овочів та приправ.
30 червня на дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва
Національної академії аграрних наук України проведено День поля за темою:
«Конкурентоспроможні сорти овочевих і малопоширених видів рослин». Про це
повідомив науковий працівник Олександр Позняк.
Присутні на заході мали змогу ознайомитися з сортиментом основних і малопоширених видів рослин, створених в установі, а також із перспективними
зразками, які проходять сортовипробування; перспективними видами рослинінтродуцентів – пряно-смаковими, ароматичними та делікатесними культурами,
особливостями їх використання і технології вирощування на товарні та насіннєві
цілі в умовах відкритого ґрунту.
За інформацією КРУТІВСЬКОЇ ОТГ

СПОРТ

Вітаємо нашого
Чемпіона світу!

У Німеччині ніжинець Петро
Іванов нокаутував поляка Роберта Таларека та виборов новий
титул.
Черговим
нокаутом
Петро здобув новий титул IBF
International.
Петро Іванов наразі має
наступні
титули:
чемпіона
світу з боксу у другій середній
вазі за версією WBC Youth,
WBC International Silver, WBC
International Gold.

КАНІКУЛИ

Відпочинок для дітей
Із 25 липня по 8 серпня на базі гімназії
№3 буде облаштований літній табір для
дітей Ніжинської громади та внутрішньопереміщених осіб.
Проведення літніх активностей
стало можливим за фінансової підтримки
швейцарсько-українського проєкту DECIDE.
в якому Ніжин обрано одним із переможців.
Для отримання детальної інформації
звертайтеся до адміністрації гімназії №3.

4

Í³æèíñüêèé

7 липня 2022 року
Заснована в 1992 році

№6 (387)

НІЖИН ОБРОСТАЄ ДРУЖНІМИ ЗВ'ЯЗКАМИ

На знімку: Ігор Кавич і Василь
Стрільчук на балконі
Підгорецького замку.

Уже вдруге взяли участь у конференції «Крути: проблеми державотворення від
доби Української революції (1917 – 1921 рр.) до сьогодення» гості з не менш славних Бродів, що на Львівщині, Ігор Кавич і Василь Стрільчук. Пан Ігор є підприємцем
і благодійником, а ще він – син учасника битви під Бродами в 1944 році й надає
допомогу ніжинським територіальним оборонцям. Пан Василь очолює Бродівський
історико-краєзнавчий музей, що може слугувати за взірець ніжинським музейникам
у військово-патріотичному вихованні молоді.
Із цими людьми (під час ознайомлення з історичними місцями Брідщини) й була
розмова голови Ніжинського товариства «Просвіта» Миколи Шкурка про встановлення
побратимських зв‘язків між
двома містами. Це історичний центр
міста Броди, який зберіг планування й забудову, меморіальні точки
Бродівської битви, перлина замковопалацової архітектури – Підгорецький
комплекс, який нагадує так знайомий
ніжинцям Качанівський палацо-парковий заповідник, та багато іншого.
У час, коли Ніжин обростає
дружніми зв‘язками з подібними містами, інтегруючись водночас до
європейського культурного простору, подвижництво колег із Брідщини
надихає своєю невгамовною енергією й патріотизмом. У світлі розвитку
внутрішнього туризму маршрут Ніжин-Броди є багатообіцяючим, якщо
його взяти в проробку.

Йосип ПОЗИЧАНЮК: письменник і воїн
Серед яскравих постатей з української історії,
пов’язаних з Ніжином, особливо вирізняється постать
Йосипа Позичанюка, який за своє порівняно коротке
життя встиг залишити по собі й немалу творчу спадщину, й значний внесок у збройну боротьбу за державну
незалежність України.
З Ніжином його пов’язує навчання в Ніжинському
педагогічному інституті 1931-1935 рр. і викладання в
ньому на робітничому факультеті після закінчення навчання й отримання диплома вчителя української мови
й літератури. Це був час згортання Москвою політики
українізації в Україні і репресій, спрямованих проти української інтелігенції взагалі і проти вчителів
української мови, зокрема. Зачепили вони й тогочасний Ніжинський педагогічний інститут, в якому в першій
половині 1930-х рр. було репресовано і звільнено з роботи більшу частину викладачів. На роки навчання Йосипа в Ніжині припав і Голодомор 1932 – 1933 рр., під час
якого дуже постраждав і сам Ніжин, і навколишні села.
Позичанюк, як тогочасний комсомольський активіст, мусив брати участь у вилученні продовольства у селян, що
потрясло його і про що згадав пізніше у автобіографічній
новелі «Докір», дія якої відбувається у Володьковій Дівиці
(тодішньому Червонопартизанському) під Ніжином.
Саме в цій новелі пише, що його покоління не вчили любити свій народ і що він сам навчився любити його.
Народився Йосип Позичанюк в присілку Дашева
Польовому (тепер у складі Дашева Гайсинського р-ну
Вінницької обл.) в селянській родині 25 березня 1913
р. Рано залишився без батька. 1930 р. закінчив 7-річну
школу в Дашеві. Якийсь час працював робітником на
Кам’яногірському цукровому заводі неподалік Дашева, а 1931 р. вступив на навчання до Ніжинського
педагогічного інституту. Зарекомендував себе успішним
студентом і навіть збирався по закінченні вступати до аспірантури, але на той час, внаслідок репресій
викладачів і втрати більшої частини наукових кадрів,
аспірантуру в Ніжинському педагогічному інституті закрили. Саме це змусило юнака відмовитися від наукової
і педагогічної роботи, а нагода допомогла йому в 1936
році влаштуватися на роботу до редакції газети «Комсомолець України», яка містилася в Києві.
Редакторська
й
кореспондентська
робота
в
«Комсомольці України» тривала до літа 1940 р. і саме
тоді розкрився творчий талант письменника – майстра
коротких новел і нарисів. Водночас, як журналіст, він
залишив по собі велику кількість репортажів, які дають
картини тогочасного життя українського суспільства,
що в більшій частині стосуються молоді. Звертає на
себе увагу та любов і теплота, з якими Йосип пише про
звичайних працівників, і та зневага а, подекуди, гнів,

з якими він пише про комсомольську бюрократію. Ці
його настрої були щирими і співпали з хвилею репресій
1937-1938 рр., спрямованих на «чистку» в середовищі
бюрократії. Комсомольської, зокрема. Чинна в СССР система пожирала своїх дітей. Інакше й бути не могло, бо
ґрунтувалася вона не на праві і вільній праці, а на примусі
й державному терорі. Зачепила чистка й редакцію «Комсомольця України». Проте, оминула Йосипа Позичанюка завдяки його скромності у побуті й звичках і, зокрема, відстороненості від пияцтва й розпусти, які буйним
цвітом розквітли тоді в середовищі комсомольської
бюрократії. Що ж стосується кореспондентської роботи,
то завдяки їй він побував в багатьох місцях України і непогано орієнтувався в проблемах тогочасного соціуму.
У вересні 1939 р. редакція «Комсомольця України»
скерувала Йосипа Позичанюка, як свого спеціального
кореспондента, на висвітлення подій, пов’язаних з
окупацією військами СССР території заходу України, що
від 1919 р. перебували під окупацією Польщі. Так чоловік
потрапив до Львова і ця подія стала переломною в його
житті. Як би там не було, а у Львові під Польщею збереглося українське культурне середовище, винищене
в тій частині України, яка потрапила під владу СССР.
Крім того, Москва тоді заімпонувала українцям заходу
України українізацією освітньої й культурної сфер, які
під Польщею зазнали штучної полонізації. На українську
мову було тоді переведено навчання у школах, вищих
навчальних закладах, відкрито українські театри, засновано українські газети й часописи. Так, влітку 1940 р.
Йосип Позичанюк став редактором львівського часопису «Література і мистецтво».
Проте, за фасадом публічного життя ховалися його
пошуки можливостей взяти участь у боротьбі проти ненависного московського поневолення України.
Вже восени того ж року він став своїм у підпільному
націоналістичному середовищі Львова і аж так, що
коли 30 червня 1941 р. було проголошено відновлення
української державності, то Йосип Позичанюк став членом уряду Ярослава Стецька в якості державного секретаря при міністрі інформації і пропаганди.
Після цього він в складі похідної групи ОУН,
очолюваної Дмитром Мироном-«Орликом», вирушив до
Києва. Але у вересні 1941 р. по дорозі до столиці Позичанюка арештували гестапівці і вивезли до Львова,
а потім до Кракова. В 1942-му він втікає з концтабору
Освенцім, і повернувся в Україну, де вступив до лав УПА.
З весни 1943 р. Йосип Позичанюк – підполковник і
член Головної Команди УПА на Волині, політичний командир УПА, член Головної Ради ОУН. 21-25 серпня
1943 р. він взяв участь у ІІІ Надзвичайному Великому
Зборі ОУН(Б), який поставив нові важливі завдання в

революційно-визвольній
боротьбі
українців
за
свою державність, і проголосив: «Свобода народам і людині!», «За
Українську
Самостійну
Соборну Державу!», «За
вільні національні держави поневолених народів!»,
«Поневолені
народи,
єднайтеся в боротьбі проти імперіалістів!».
Саме Йосип Позичанюк був ініціатором створення
національних відділів УПА для боротьби проти СССРівського комуністичного режиму. В листопаді 1943-го він
став співорганізатором Конференції Поневолених Народів
Східної Європи й Азії, на якій затвердили програму боротьби за здобуття національних держав, а також план
утворення іноземних легіонів («куренів») у складі УПА.
Саме тоді УПА проголосило гасло «Воля народам. Воля
людині». Перший національний курінь в УПА створили в
другій половині 1943 р. узбеки під командуванням майора
«Ташкента», який в березні 1944 р. потрапив пораненим
до СССР-івського полону і був страчений. У воєнній окрузі
«Заграва» організовується, майже одночасно з узбецьким, курінь грузинів та вірмен, а також сотня кубанців. В
окрузі «Турів» було організовано курінь азербайджанців.
В 1944 р. кількість національних частин в УПА становила
до 15 куренів. Крім того, в лавах УПА воювали австрійці,
бельгійці, французи, німці і югослави, які входили до складу інших частин або працювали в адміністрації УПА.
Діяльність Йосипа Позичанюка в цей час була
пов'язана зі службою інформації і пропаганди УПА. Він
був головним редактором багатьох підпільних видань,
зокрема газет «За Україну», «За Українську державу»,
автором відозв та статей і, крім того, керував програмою передач «Вільна Україна».
А загинув письменник і воїн 22 грудня 1944 р. в лісі
поблизу сіл Юшківці та Дев'ятники(тепер Стрийського
району Львівської області), коли його група з 9 осіб, яка
йшла на зустріч з Романом Шухевичем, натрапила на
облаву СССР-івського карального загону, що налічував
близько 300 каральників. Всі загиблі поховані у братській
могилі на кладовищі у Юшківцях.
Під час навчання в Ніжині Йосип Позичанюк мешкав
на вулиці, що тепер носить ім’я Максима Горького – московського письменника, відомого своїм зневажливим
ставленням до України. Тож група активістів ніжинської
громади пропонує назвати цю вулицю його іменем.
Героям слава!
Сергій КОВАЛЕНКО
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Пропонуємо читачеві уривок незакінченого роману Оксани
Костенецької «Наприкінці літа». Це – психологічна драма, де наше
сьогодення органічно вплітається в події XVII ст.
Генеральний бунчужний Скоропадський вирушає з Батурина в
Ніжин на хрестини первістка Івана Обидовського.
По дорозі його обоз потрапляє в жахливу сніжну бурю, в результаті
якої травмуються двоє надвірних козаків. Іван Ілліч змушений завернути в найближчий хутір під Борзною. Там він зустрічає знахарку
Устину, в котру закохується з першого погляду.

ІСТОРІЇ ВІЙНИ

Дитинство, обпечене війною

КАМІНЬ ЗА ПАЗУХОЮ ДЕРЖИ
…На порозі став босоногий козарлюга.
– Чого тобі, Юхиме? – поспішно запитала Устина.
Він нерішуче переступав з ноги на
ногу.
– Та кажи вже швидше, коли прийшов! – вона нетерпляче глянула на
нього.
– Козаки прислали, – він зам’явся,
– хочуть побалакати з ясновельможним, адже не кожного дня поталанить
зустріти генерального бунчужного.
Устина заперечно махнула рукою.
– Нехай іншим разом, Юхиме, хіба
не бачиш, у пана і без ваших розмов
клопотів вистачає?! До того ж він стомився, ще не вечеряв.
– Але козаки прохають уклінно! –
несподівано він виказав наполегливість,
не притаманну для служника.
Я не міг їм відмовити.
У супроводі Юхима ми з Миколою
вийшли на подвір’я.
Хуртовина врешті-решт уляглася –
навкруги стало безвітряно, темно. На
припоні загавкали собаки, в куреністорожці, куди ми попрямували вузькою прокиданою стежкою, почулися
приглушені чоловічі голоси.
Досить велике приміщення було
наскрізь просякнуте міцним тютюном і
вкрите сизим їдким димом.
Охоронці – мої й Устинині – сиділи
за дубовим столом один супроти одного. По їх розчервонілих лицях і наполовину порожній сулії варенухи не
важко було здогадатися: знайомство
пройшло якнайкраще.
Побачивши
нас,
козаки
хутко
підвелися.
Після
шанобливого
привітання,
вони потіснилися на соснових ослонах,
і всадовили мене на чільне місце, по
вінця наповнили чарки.
Першу, як годиться, випили за неньку Україну, другу – за гетьмана Мазепу,
третю – «за дорогого гостя».
І полилася щира козацька розмова,
що буває тільки за чаркою, коли дуже
вже наболить. Із кожним словом вона
розпалювалася, гострішала.
Незабаром Устинині козаки заходилися відверто нарікати на правління
російського царату та бездіяльність
української Гетьманщини:

– Споконвіку нам доводилося боронитися від бусурманів нехрещених –
якось упоралися…
– Нині нова московітська небезпека, ніби сарана, розповзлася по нашій
землі. Вона намагається потоптати
наші вольності, підпорядкувати собі
наші церкви, відібрати нашу мову, перетворити нас у холопів.
– Іще чого доброго й Гетьманщину
скасують!..
– На очах гине, ой, як гине, Отчизна
наша безталанна!
– Невже з москалями вік вікувати і
дітей-онуків хрестити?!
– Невже коритися тим харцизам і в
запічках сидіти?!
– Чому гетьман і його старшини
зволікають, і чому не закликають народ грудьми заступити нашу матінку
Україну?!
– Недарма ж, існує приказка: «Куди
пастир, туди й стадо».
– Чому, чому, чому? – залунало
звідусюди.
Чим я міг їх розрадити, коли наразі
розрив із Москвою неможливий, адже
слабка, малосильна наша держава – не подолаємо ту московітську
орду?! Тож, ураховуючи наш складний час, потрібно діяти по-іншому: хитро, дипломатично. Як діяв я, коли в
Кримському Ханстві, Речі Посполитій і
Московії виконував різні дипломатичні
місії. У Петра вольностей потрібно
прохати, взяти царське слово зберегти нашу автономію.
При цих моїх словах закипіла в козацьких жилах гаряча кров, і вибухнули
вони справедливим гнівом:
– Я голіруч і без розбору нищитиму кацапів! – викрикнув рослий
чолов’яга.
– З москалями дружи, а камінь за
пазухою держи! – підтримав його сусід.
Устинині козаки підхопилися і зробили з шабель у повітрі хрест – аж
шибки задзвеніли. «Зрадник» – читалося на їх осудливих обличчях.
– Геть кацапів із нашої землі! – знову заволав той самий підбурювач.
– Геть! Геть! Геть! – залементували
захмелілі козаки.
– Покарати царських угодників! – не
вгавав горлопан і далі.
– Покарати! Покарати! Покарати!
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Сім’ю Чуль війна застала 25 лютого,
коли «старші брати» зайняли село Велика Дорога. Ольга Миколаївна Чуль,
будучи вдовою (батько дітей – Володимир Іванович – помер у 2014 році),
виховувала чотирьох дітей: Лілію, Юрія,
Анну та Ніну. На момент окупації села
Юра та Аня були у Харкові – там вони
здобували професію.
Оскільки хата, в якій жила Ольга з
двома дітьми, знаходилась в центрі
села, де було найбільше накопичення солдатів та техніки ворога, жінка
прийняла рішення сховатися разом
із дітьми у будинку своїх друзів на
околиці. Людмила та Валентин (так
звали цих друзів), а також їх дочка
Вікторія, радо прийняли під свій дах
наляканих односельців.
А 3 березня, приблизно о 15 годині,
сталася біда… Сталося горе… Валентин
з самого початку окупації відстежував
кількість ворожої техніки та напрямок її
руху. Отриману інформацію він передавав телефоном до компетентних осіб.
Мабуть, окупанти якось відстежили
сигнал з його телефону… Один ворожий БТР зупинився в п’ятдесяти метрах
від будинку, в якому ховалися дорослі
та діти, і вистрелив по хаті. Від пострілу
будинок загорівся, став обвалюватися
дах. Обгорілі, обпечені люди почали
вилазити з палаючого будинку через
вікна. Діти, в тліючому одягу, хотіли
бігти за будинок, але окупанти почали
стріляти по них з автоматів. Валентин

закричав дітям, щоб полягали на землю – цим
він врятував їм життя…
Піднялися з землі
лише коли БТР поїхав.
Перелякані,
обпечені,
страждаючи
від
нестерпного болю, діти
та матір знайшли в собі
сили дістатися городами аж через сім хат до
односельців, які заховали їх у погріб, та викликали по телефону бабусю цих дітей – Лідію
Олексіївну.
Поранених
людей відвезли одразу до сусідньої
Лосинівки, де є лікарня. Там їм надали першу медичну допомогу, а пізніше
того ж дня доправили до Ніжинської
міської лікарні.
Там Ольга змогла прожити лише десять днів, після чого її не стало… Валентин та Людмила теж померли від
отриманих опіків. Вікторія залишилась
жива та неушкоджена, оскільки на момент влучання снаряду вона була не в
хаті, а на дворі – за будинком.
Що ж до дітей: Лілія та Ніна знаходяться в лікарні. Лікарі кажуть, що
жити діти будуть, але одужання надто
важке і йде повільно. Юра та Аня разом
із своєю тіткою тимчасово виїхали до
Чехії.
Бабусю дітей, Лідію Олексіївну,
було призначено піклувальником над
всіма чотирма дітьми-сиротами. Вона
регулярно відвідує дітей у лікарні та
кожного дня шукає небайдужих людей,
благодійні організації, які могли б допомогти фінансово у лікуванні.
Ярослав ТАРАСЕНКО
P.S. Працівники служби у справах
дітей Ніжинської райдержадміністрації
не залишаються осторонь біди, яка сталася в родині, і спільно з Чернігівською
обласною та Талалаївською сільською
службами у справах дітей всіляко
залучають організації та окремих
благодійників для надання допомоги
дітям.

НОТАТКИ

Про війну й про людей під час війни
П'ятий місяць триває повномасштабна війна в
Україні. Чи могли ми подумати, що на нашу долю в
ХХІ столітті випаде таке випробування? Тяжко всім,
те, що довелося побачити й почути, розповім колись,
згодом, бо зараз несила про це писати. Але ця проклята війна для мене особисто, як у річці після грозового дощу, підняла на поверхню піну, друзки, сміття й
показала глибинне дно й чистих душею людей. Посеред вулиці якийсь хлопчина мене підхоплює на руки
й кричить: «Привіт, снігурко!». Чому так назвав? Бо в
лютому, коли годували наших оборонців на дальніх
рубежах міста, йшов сніг, і я була, мов снігова баба,
вдягнута в сім одежок і присипана снігом. А я дивлюсь на нього – і не пізнаю. Тоді він руками закриває
півобличчя, залишаючи тільки очі, і ось – впізнала!
Йду повз базар і різко пищать гальма машини –
«Поїхали, Оленко!».
А я не знаю, як його звати. Він це розуміє, і каже: «Я
– Русік, пам’ятаєш, ти нас годувала під обстрілом!».
А як я пам’ятатиму, якщо їх було сотні! Але кажу, що
так.

Війна для мене викреслила з числа друзів, знайомих і товаришів багатьох людей. Але скількох вона мені
додала! І я щаслива цим! Один із них – лосинівський
Альошка. Дитя-дитям, але такий воїн, хоч на обкладинку! Статний, міцний, з оселедцем, з яскравою й
по-дитячому замріяною посмішкою, привітний! Колись писала про його батька-механізатора. А він,
смішний, питає: «А звідки ви про всіх знаєте?».
Та звідки ж, якщо понад 20 років їздили з колегами й писали-писали-писали!
Тепер він все питається – а того знаєте, а того?
І взагалі, Лосинівка нам дала добрих захисників, і
не тільки молодих, а таких, як я, й старших. Але вони
– кремінь!
Володимир Іванович, наприклад, поміж своїми
бойовими завданнями, переточив вже всі ножі. Й
робочі, й домашні, бо не може сидіти просто так,
склавши руки. А кароокий Анатоль, як ми його поміж
собою називаємо, води принесе-винесе і спитає:
«Чим вам допомогти?».
А Юра, завжди усміхнена душа, привітає, обійме,

поцілує, усміхнеться й день наче стане світлішим
відразу!
Хотілося б з ними познайомитися в мирний час,
але обставини…
Лосинівці, я пишаюся вами, й тим, що знаю вас!
Чомусь постійно згадую стареньку жіночку, їй десь
за вісімдесят, як на мене. Вона підійшла в перші дні
війни до блокпоста й віддала хлопцям торбинку. В ній
– банка шпротів, пачка печива «До чаю» й пів батона.
– Візьміть хлопцям, я, щоправда, половину собі
залишила, бо з хлібом, бачте, проблеми.
Хлопці віднікуюються, мовляв, ми з голоду не
вмираємо, залиште собі!
А вона: «Діти, хоч якось хочу вам допомогти, хоч
якось підтримати… Вибачте, що мало, але до пенсії
ще два тижні. А ось як заплатять, то я вам, синочки,
більше принесу, – обіцяю!».
І пішла поволі, втираючи сльози.
А наші теж кулаками труть зіниці.
І вони хочуть цю націю завоювать?
Олена НАЙДА
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Минулої середи із самого ранку парило так, немов ми знаходилися не на Поліссі, а принаймні десь
у Середній Азії. Температуру за 30 не збив навіть
рясний нічний дощ. Вже опівдні стало зрозуміло –
знову не обійтися без дощу. Ближче до вечора насунуло, зашуміло-загриміло і – з неба полило! Добряче! Та далебі. Дощик чекала і природа, і люди.
Серед них і я, хоч він і вніс корективи в запланований
день. З’явилася зайва можливість взятися за перо.
Перепрошую, сісти за комп’ютер, без якого сьогодні
й життя – не життя.
Отой ПК і нагадав мені – скоро день рибака. Як
тут не згадати найчисленнішу армію прихильників
такої дивовижної, захоплюючої справи. Причому не
тільки чоловічої, а й жіночої статі, яких зустрічаєш все
частіше й частіше. Особисто мені колись частенько
зустрічалася одна доволі солідного віку жіночка, котра приїжджала з Ніжина електричкою до станції Вересоч, а тоді ще крутила педалі до Салтикової Дівиці,
аби тільки впіймати отого жаданого сріблястого красеня-карася.
Ну що змушує рибалок (а я ж серед тих, кого звуть
такими диваками) наперекір спеці чи то морозу, поривчастому вітру чи дощу вставати ні світ ні зоря й
намотувати на колеса не один десяток кілометрів?

7 липня 2022 року

–
о
в
о
л
с
е
н
в
і
р
Це ча
клює
природи відчуваєш себе мале-е-се-нькою частинкою
великої матінки-землі.
А природу фіни вміють берегти. Наведу один приклад: у державі, де 70 відсотків під лісами, будинки опалюються електроприладами. Така ж ситуація
і з рибою. Ніколи місцевий житель не буде ловити
більше, аніж йому потрібно на день насущний, незважаючи на те, що ловлять там виключно сітками. Рибак платить за певний період, ставить сітку з яскравими буйками, щоб, боронь Боже, у ній не заплутався
мотором чий-небудь катер, та й ловить. І будьте певні
– нікуди не дінеться ні знаряддя праці, ні сама риба у
ньому. Один із найважчих фінських прокльонів – щоб
ти заліз у чужий невід! Так само й з моторами на човнах. Спостерігав сам. Два тижні мотор на 90 кінських
сил був прикритий лише плівкою від дощу. А він там
може йти через день. Правда – короткочасний.

Заради чого?! Відповідь на це зможе дати тільки той,
кому до душі вудка. Хто годинами, мов зачарований,
дивиться на поплавок з надією – ось-ось він заворушиться й нирне під воду. Ну а поплавок, як на гріх,
завмер, мов вкопаний. І тоді рибак починає застосовувати увесь життєвий досвід, аби тільки підводний
житель спіймався на гачок. А чого коштує одна тільки
картина ранкового сонця над небокраєм! Е-е-е…
Як рибалять в Україні – відомо багатьом. Чесними способами і не дуже, дотримуючись встановлених норм і без міри. Я ж, любі читачі, хочу повідати
вам про те, як ставляться до цього діла в далекій
Фінляндії – країні озер та річок. Коли ж говорити мовою цифр, то озер там майже 60 тисяч(!). Більшість
із них між собою з’єднані і ти можеш країною пливти
і пливти.
Побачити усю велич цієї краси можна, пролітаючи
над нею. Аж захоплює подих! Щоправда, не менш
феєрично й на землі. Саме серед такої первозданної

Із спінінгом (вудкою) зустрінеш рибалку – і в паспорт не дивись. Точно турист! А зловити в районі
міста Йоенсуу (за населенням – наш Ніжин) можна
щуку, окуня, ляща. Ну і плотвицу. Цю рибу вважають
нікудишньою, у фінських водах її хоч греблю гати!
Ото кинеш плітці корму і давай стібати. Та одна в
одну, на 220-250 грам кожна. Аж поки не втомиться
рука. А було й таке. Нирнув в черговий раз поплавок.
Підсікаю. Що за дідько? Тягну, немов якусь колоду.
Вже на краю містка помічаю, (а вода в озерах, мов
у тому Байкалі) – схопила плітку поперек чималенька
щука та й не відпускає. І тільки вже в повітрі розкрила
щелепи.
…Впевнений, що у кожного рибалки були в житті
випадки і кумедні, і розпачливо-сльозливі. Вони западають в душу та й лежать там на самому денці.
Поки не згадаєш про них та й витягнеш , мов ту рибу,
на світ Божий. Поділишся спогадами чи з рідними,
чи із друзями. А то й пересиплеш прикрасами. Рибаки – вони такі люди. Тільки слухай! Сперечатися
тут із ними – за пальму першості – можуть хіба що
мисливці. Теж народ іще той.
…Цьогорічний рибальський сезон – особливий.
Майже середина літа, а я ні разу ще не виїзжав із
вудкою на річку. Не тягне мене рибалити. Тривожно на душі від сирен та вибухів, від людських жертв,
від ситуації, що носить гірке слово – війна. Та ми,
українці, віримо – мир обов’язково настане! І тоді
знову почнемо віддавати свій вільний час цьому хобі.
Мені ж залишається лише побажати прихильникам
риболовлі ані хвоста, ані луски.
Олександр ВАСИЛЕНКО
Фото із сімейного архіву автора

ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

12 липня
Схід 5.00 Захід 21.07

11 липня
Схід 4.59 Захід 21.07
Трив. дня 16.08

Ïîãîäà

Трив. дня 16.07

+180° +220°

Ïîãîäà

Атм. тиск 742 мм

СТБ

3.10 Найкраще на ТБ.
5.10 Служба розшуку
дiтей.
5.15, 19.10 СуперМама 12+.
9.25
Т/с
«Комiсар
Рекс».
13.15
Неймовiрна
правда про українцiв
13.55 Т/с «Слiпа» 12+.
20.05 Т/с «Колiр помсти» 16+.
22.00 Єдинi новини.
Головне.
22.50, 1.00 Все буде
добре.
Допомога
психолога 12+.
23.10 Т/с «Слiд» 16+.

ТЕТ

6.00, 10.00 ТЕТ Мультиранок.
7.00 Снiданок з 1+1.
11.25,
16.55,
3.10
Смiємось - отже не
здаємось.
11.30
Любий,
ми
переїжджаємо.
12.55, 14.55, 0.05,
2.10 Добрий день, ми
з України.
13.00, 23.05 Т/с «Усi
жiнки - вiдьми».
14.00, 1.10 Т/с «Батько
рулить».
15.00,
2.15
Т/с
«Євродиректор».
16.00, 0.10 Одного
разу пiд Полтавою.
17.00 Х/ф «Мiфiка. Завдання для героїв»
18.45 Х/ф «Хронiки
Нарнiї.
Пiдкорювач
Свiтанку».
20.45 Х/ф «Росомаха.
Безсмертний» (16+).
3.15 М/с «Лис Микита».
5.50 Кориснi пiдказки.

2+2

+140° +210°

Атм. тиск 742 мм

СТБ

5.40 Служба розшуку
дiтей.
5.45, 23.25 Т/с «Слiд»
7.25, 13.40, 23.05, 1.15
Все буде добре. Допомога психолога
7.50
Т/с
«Комiсар
Рекс».
14.00 Т/с «Слiпа» 12+.
19.10 СуперМама 12+.
20.05 Т/с «Колiр помсти» 16+.
22.00 Єдинi новини.
Головне.

ТЕТ

6.00, 10.00 ТЕТ Мультиранок.
7.00 Снiданок з 1+1.
11.25,
16.55,
4.10
Смiємось - отже не
здаємось.
11.30
Любий,
ми
переїжджаємо.
12.55, 14.55, 1.05, 3.10
Добрий день, ми з
України.
13.00, 0.05 Т/с «Усi
жiнки - вiдьми».
14.00, 2.10 Т/с «Батько
рулить».
15.00,
3.15
Т/с
«Євродиректор».
16.00, 1.10 Одного
разу пiд Полтавою.
17.00 Х/ф «Мiфiка.
Темносил» (16+).
19.00 Х/ф «Росомаха.
Безсмертний» (16+).
21.20 Х/ф «Люди Iкс.
Апокалiпсис» (16+).
4.15 М/с «Лис Микита».
5.50 Кориснi пiдказки.

2+2

7.00 «Снiданок».
10.00 Т/с «Карпатський рейнджер» (16+).
13.30 «Помста природи».
14.00, 1.55 «Загублений свiт».
15.45
Х/ф
«Денне
свiтло» (16+).
18.00 Х/ф «Автомонстри».
20.00
«Байрактар
News».
20.15 Т/с «Брати по
кровi» (16+).
22.15 Т/с «Кiстки»
0.05 Х/ф «Ти колись
пробачиш менi?»
3.20 «Iнформацiйний
марафон «Єдинi новини».

7.00 «Снiданок».
10.00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
11.50,
22.15
Т/с
«Кiстки» (16+).
13.30 «Помста природи».
14.00, 1.55 «Загублений свiт».
15.40 Х/ф «Привид»
18.05
Х/ф
«Гра
пам`ятi».
20.00
«Байрактар
News».
20.15 Т/с «Брати по
кровi» (16+).
0.05 Х/ф «Вулкан».
3.15 «Iнформацiйний
марафон «Єдинi новини».

6.10, 10.10, 17.30, 0.15,
3.05 «Вещдок».
7.00 «Top Shop».
8.00 Х/ф «Близнюки
2» (16+).
9.55, 19.00 «Iсторiї
вiйни».
11.50,
22.40
Т/с
«Морський патруль»
13.20,
20.45
Т/с
«Смерть у раю» (16+).
15.10, 19.15 Т/с «CSI.
Маямi» (16+).
16.45 «Страх у твоєму
домi».
1.05 Т/с «Бюро легенд» (16+).
4.35 «Таємницi свiту».

6.10, 10.15, 17.30, 0.15,
3.00 «Вещдок».
7.00 «Top Shop».
8.00, 1.05 Т/с «Бюро
легенд» (16+).
10.00 «Iсторiї вiйни».
11.50,
22.40
Т/с
«Морський патруль»
(16+).
13.20,
20.45
Т/с
«Смерть у раю» (16+).
15.10, 19.15 Т/с «CSI.
Маямi» (16+).
16.45 «Страх у твоєму
домi».
19.00 «Шукаю тебе».
4.35 «Таємницi свiту».

НТН

КУПЛЮ ДОРОГО
КОРІВ, КОНЕЙ,
БИКІВ, ТЕЛИЦЬ
Проблемні,
лежачі,
дорізані.
Цілодобово.

Тел. (096) 69-05-018,
(063) 915-91-97
ВТРАЧЕНИЙ сертифікат
на право на земельну частку (пай) із земель колишнього
КСП
«Галицьке»
серії ЧН №0306973, який
зареєстровано 15.05.1997 р. у
Книзі реєстрації сертифікатів
на право на земельну частку
(пай) за №1412, на ім'я: Гакал
Клавдія Яківна, – ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ.

НТН

7
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7 липня 2022 року
СЕРЕДА

13 липня
Схід 5.01 Захід 21.06
Трив. дня 16.05

Ïîãîäà

+150° +230°

Атм. тиск 747 мм

СТБ

5.40 Служба розшуку
дiтей.
5.45, 23.25 Т/с «Слiд»
16+.
7.15, 13.35, 23.05, 1.15
Все буде добре. Допомога
психолога
12+.
7.45
Т/с
«Комiсар
Рекс».
13.55 Т/с «Слiпа» 12+.
19.10 СуперМама 12+.
20.05 Т/с «Колiр помсти» 16+.
22.00 Єдинi новини.
Головне.

ТЕТ

6.00, 10.00 ТЕТ Мультиранок.
7.00 Снiданок з 1+1.
11.25,
16.55,
4.05
Смiємось - отже не
здаємось.
11.30
Любий,
ми
переїжджаємо.
12.55, 14.55, 1.00, 3.05
Добрий день, ми з
України.
13.00, 0.00 Т/с «Усi
жiнки - вiдьми».
14.00, 2.05 Т/с «Батько
рулить».
15.00,
3.10
Т/с
«Євродиректор».
16.00, 1.05 Одного
разу пiд Полтавою.
17.00 Х/ф «Мiфiка. Некромант» (16+).
18.45 Х/ф «Люди Iкс.
Апокалiпсис» (16+).
21.30 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+).
4.10 М/с «Лис Микита».
5.50 Кориснi пiдказки.

2+2

7.00 «Снiданок».
10.00 Т/с «Мисливцi
за релiквiями».
11.50,
22.15
Т/с
«Кiстки» (16+).
13.30 «Помста природи».
14.00, 1.35 «Загублений свiт».
15.05 Х/ф «Трансформери. Помста полеглих» (16+).
18.00 Х/ф «Помпеї
ЗD» (16+).
20.00
«Байрактар
News».
20.15 Т/с «Брати по
кровi» (16+).
0.05 Х/ф «Допит»
2.30 «Iнформацiйний
марафон «Єдинi новини».

НТН

6.10, 10.15, 17.30, 0.15,
3.00 «Вещдок».
7.00 «Top Shop».
8.00, 1.00 Т/с «Бюро
легенд» (16+).
10.00 «Шукаю тебе».
11.55,
22.40
Т/с
«Морський патруль»
(16+).
13.20,
20.45
Т/с
«Смерть у раю» (16+).
15.10, 19.15 Т/с «CSI.
Маямi» (16+).
16.45 «Страх у твоєму
домi».
19.00 «Iсторiї вiйни».
4.40 «Таємницi свiту».

ЧЕТВЕР

14 липня
Схід 5.02 Захід 21.05
Трив. дня 16.03

Ïîãîäà

+150° +240°

Атм. тиск 748 мм

СТБ

5.40 Служба розшуку
дiтей.
5.45, 23.25 Т/с «Слiд»
7.15, 13.40, 23.05, 1.15
Все буде добре. Допомога
психолога
12+.
7.45
Т/с
«Комiсар
Рекс».
14.00 Т/с «Слiпа» 12+.
19.10 СуперМама 12+.
20.05 Т/с «Колiр помсти» 16+.
22.00 Єдинi новини.
Головне.

ТЕТ

6.00, 10.00 ТЕТ Мультиранок.
7.00 Снiданок з 1+1.
11.25,
16.55,
3.40
Смiємось - отже не
здаємось.
11.30
Любий,
ми
переїжджаємо.
12.55, 14.55, 0.35,
2.40 Добрий день, ми
з України.
13.00, 23.35 Т/с «Усi
жiнки - вiдьми».
14.00, 1.40 Т/с «Батько
рулить».
15.00,
2.45
Т/с
«Євродиректор».
16.00, 0.40 Одного
разу пiд Полтавою.
17.00 Х/ф «Мiфiка.
Залiзна корона» (16+).
18.45 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+).
21.15 Х/ф «Кiнгсмен.
Таємна служба» (16+).
3.45 М/с «Лис Микита».
5.50 Кориснi пiдказки.

2+2

7.00 «Снiданок».
10.00 Т/с «Мисливцi
за релiквiями».
11.50,
22.15
Т/с
«Кiстки» (16+).
13.30 «Помста природи».
14.00, 1.35 «Загублений свiт».
14.50 Х/ф «Трансформери. час вимирання»
18.00 Х/ф «Вулкан».
20.00
«Байрактар
News».
20.15 Т/с «Брати по
кровi» (16+).
0.05 Х/ф «Мисливцi за
вiдьмами» (18+).
2.15 «Iнформацiйний
марафон «Єдинi новини».

НТН

6.15,
10.20,
17.30,
0.20, 3.00 «Вещдок».
7.00 «Top Shop».
8.00, 1.10 Т/с «Бюро
легенд» (16+).
10.05 «Iсторiї вiйни».
11.55 Т/с «Морський
патруль» (16+).
13.25,
20.45
Т/с
«Смерть у раю» (16+).
15.10, 19.15 Т/с «CSI.
Маямi» (16+).
16.45 «Страх у твоєму
домi».
19.00 «Шукаю тебе».
22.40 Т/с «Переломний момент» (16+).
4.35 «Таємницi свiту».

КОЛИ НЕ МОЖНА ПОЛИВАТИ ОГІРКИ?
Огірки вважаються однією з найпопулярніших городніх культур, яку вирощують майже всі дачники. Урожай залежить не тільки від підживлення,
а й від правильного поливу.
Огірки приблизно на 90% складаються з води, тому вони потребують
регулярного поливу, особливо це важливо, коли встановилася посушлива погода.
З високою ймовірністю занапастити огірки можна, якщо вибрати невдалий час для поливу.
Таким може стати період тривалих дощів чи холодна погода. У такому
разі краще не поливати рослини, щоб не спровокувати розвиток грибкового захворювання, що призведе до втрати врожаю.
По листі полив краще проводити до 9 години ранку. Коли сонце
підніметься, навколо грядки сформується вологий мікроклімат, який
ідеальний для цієї культури.
Важливо! Земля біля кореневої шийки має бути сухою. Інакше є
ймовірність того, що корінь гнитиме (з цієї ж причини огірки не підсапують).
Для поливу вибирають воду, температура якої знаходиться в межах 25-30 градусів. Якщо поливати огірки холодною водою, то є висока
ймовірність втрати зав’язі.
Марія АПЕЛЬМОН

П'ЯТНИЦЯ

15 липня
Схід 5.03 Захід 21.04
Трив. дня 16.01

Ïîãîäà

+140° +230°

Атм. тиск 755 мм

СТБ

5.05 Служба розшуку
дiтей.
5.10 Т/с «Слiд» 16+.
6.45, 12.50 Все буде
добре. Допомога психолога 12+.
7.10
Т/с
«Комiсар
Рекс».
13.25, 20.15 Т/с «Слiпа»
12+.
19.45,
23.05
Неймовiрна
правда
про українцiв 12+.
22.00 Єдинi новини.
Головне.

ТЕТ

6.00, 10.00 ТЕТ Мультиранок.
7.00 Снiданок з 1+1.
11.25,
16.55,
4.35
Смiємось - отже не
здаємось.
11.30
Любий,
ми
переїжджаємо.
12.55, 14.55, 1.05, 3.40
Добрий день, ми з
України.
13.00, 0.05 Т/с «Усi
жiнки - вiдьми».
14.00, 2.40 Т/с «Батько
рулить».
15.00,
3.45
Т/с
«Євродиректор».
16.00 Одного разу пiд
Полтавою.
17.00 Х/ф «Мiфiка.
Вбивця богiв» (16+).
19.10 Х/ф «Правдива
брехня» (16+).
21.45 Х/ф «Прометей»
1.10 Танька i Володька.
4.40 М/с «Лис Микита».
5.50 Кориснi пiдказки.

2+2

7.00 «Снiданок».
10.00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями».
11.50 Т/с «Кiстки»
13.30, 1.50 «Загублений свiт».
16.10 Х/ф «Прибулець»
18.00 Х/ф «Виходу
немає» (16+).
20.00 Х/ф «Сорок вiсiм
годин» (16+).
22.00 Х/ф «Iншi сорок
вiсiм годин» (16+).
0.00 Х/ф «Ти колись
пробачиш менi?»
3.20 «Iнформацiйний
марафон «Єдинi новини».

НТН

6.10, 10.20, 17.30, 0.10,
3.00 «Вещдок».
7.00 «Top Shop».
8.00, 0.55 Т/с «Бюро
легенд» (16+).
10.05 «Шукаю тебе».
11.50, 22.40 Т/с «Переломний момент» (16+).
13.20,
20.45
Т/с
«Смерть у раю» (16+).
15.10, 19.15 Т/с «CSI.
Маямi» (16+).
16.45 «Страх у твоєму
домi».
19.00 «Iсторiї вiйни».
4.35 «Таємницi свiту».

СУБОТА

16 липня
Схід 5.04 Захід 21.03
Трив. дня 15.59

Ïîãîäà

+160° +270°

Атм. тиск 755 мм

СТБ

5.15 Служба розшуку
дiтей.
6.10, 10.35 Т/с «Слiд»
8.45 Як ти? З Григорiєм
Решетником.
10.00, 0.30 Неймовiрна
правда про українцiв
12+.
12.20 Т/с «Колiр помсти» 16+.
19.00 Х/ф «Кейт та
Лео».
21.15, 23.05 Х/ф «З
мене досить» 16+.
22.00 Єдинi новини.
Головне.

НЕДІЛЯ

17 липня
Схід 5.06 Захід 21.02
Трив. дня 15.56

Ïîãîäà

+170° +270°

Атм. тиск 756 мм

СТБ

5.20 Служба розшуку
дiтей.
5.25 Х/ф «З мене досить» 16+.
7.25, 10.05, 14.50,
23.05 Все буде добре. Допомога психолога 12+.
7.50 Х/ф «Кейт та
Лео».
10.30 Х/ф «Перша
донька».
12.50 Х/ф «Iсторiя
Попелюшки».
15.20 СуперМама
19.00, 23.30 Таємницi
ДНК 16+.
ТЕТ
6.00, 10.00 ТЕТ Муль- 22.00 Єдинi новини.
Головне.
тиранок.
ТЕТ
8.00 Снiданок з 1+1.
12.00, 1.20 Смiємось - 6.00, 10.00 ТЕТ Мультиранок.
отже не здаємось.
12.05,
13.45,
1.25 8.00 Снiданок з 1+1.
Добрий день, ми з 11.45, 1.20 Смiємось
- отже не здаємось.
України.
13.00,
1.25
12.10 Х/ф «Залiзний 11.50,
Добрий день, ми з
Ганс».
України.
13.50 Х/ф «Ерагон».
15.50 Х/ф «Росомаха. 11.55 Х/ф «Три пера».
13.05 Х/ф «Спляча
Безсмертний» (16+).
18.10 Х/ф «Люди Iкс. красуня».
14.15 Х/ф «Вiктор
Апокалiпсис» (16+).
20.50 Х/ф «Логан. Ро- Франкенштейн»
16.15 Х/ф «Кiнгсмен.
сомаха» (16+).
23.20 Х/ф «Мiфiка. Таємна служба»
18.40 Х/ф «ПромеТемносил» (16+).
1.35, 2.35 Танька i Во- тей» (16+).
21.00 Х/ф «Правдива
лодька.
2.05 Одного разу пiд брехня» (16+).
23.35 Х/ф «Мiфiка.
Полтавою.
3.35 М/с «Лис Мики- Некромант» (16+).
1.40 Одного разу пiд
та».
5.50 Кориснi пiдказки. Полтавою.
3.40 М/с «Лис Мики2+2
та».
6.15 «Джедаi».
5.50
Кориснi
8.00 «Снiданок».
10.00 «Помста приро- пiдказки.
2+2
ди».
6.15
«Джедаi».
10.20, 1.40 «Загубле- 8.00 «Снiданок».
ний свiт».
10.00 «Помста при13.15 Х/ф «Мушкетер». роди».
15.10 Х/ф «В iм`я коро- 10.20, 0.40 «Загублеля-2» (16+).
ний свiт».
17.00 Х/ф «В iм`я коро- 13.15 Х/ф «Ямакасi»
ля-3» (16+).
15.00 Х/ф «13-й рай18.30 Х/ф «В iм`я ко- он. Ультиматум»
роля».
16.50 Х/ф «Втеча».
21.00 Х/ф «Царство 19.00 Х/ф «Механiк»
небесне» (16+).
20.50 Х/ф «Заручник»
23.50 Х/ф «Незбаг- 23.00 Х/ф «Зiрвати
ненне» (16+).
куш» (16+).
4.05 «Iнформацiйний 3.15 «Найкраще».
марафон «Єдинi но- 3.20 «Iнформацiйний
вини».
марафон «Єдинi ноНТН
вини».
6.15, 10.20, 17.30, 0.30,
НТН
3.00 «Вещдок».
6.15, 10.05, 17.40, 0.15
7.00 «Top Shop».
«Вещдок».
8.00 Х/ф «Спадок»
7.00 «Top Shop».
9.45 «Садовi поради». 8.00 «Садовi пора11.55, 23.00 Т/с «Пе- ди».
реломний момент»
8.35, 16.50 «Страх у
13.20,
21.10
Т/с твоєму домi».
«Смерть у раю» (16+). 9.30 «Тут Люди».
15.10, 19.40 Т/с «CSI. 11.45, 22.40 Т/с «ПеМаямi» (16+).
реломний момент»
16.45 «Страх у твоєму 13.20,
20.45
Т/с
домi».
«Смерть у раю» (16+).
19.00 «Тут Люди».
15.15, 19.15 Т/с «CSI.
1.20 Х/ф «Грiнго» (18+). Маямi» (16+).
4.35 «Таємницi свiту». 1.05 Х/ф «Спадок»

ПЕРЕДПЛАТА НА 2022 РІК
Ніжинський
Індекс 63675
Нас читають
у Ніжині,
На 1 міс. – 30 грн. 59 коп.
На 3 міс. – 87 грн. 07 коп. Борзні, Бахмачі,
На 5 міс. – 142 грн. 45 коп. Носівці, Бобровиці!
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ВІТАЄМО З МОЛОДИМ ЮВІЛЕЄМ!
11 липня зустрічає молодий ювілей головний ветеринарний лікар ТОВ а/ф
«Лосинівська» Ігор Миколайович ГРОМОВ.
Відповідальну
та
доброзичливу
людину,
яка
користується повагою і авторитетом серед колективу і
односельців, від щирого серця вітаємо з 35-річчям. Зичимо нашому ювілярові міцного
здоров’я, довголіття, щастя,
радості, здійснення планів і
задумів. Нехай у кожній справі його супроводжують удача і впевненість
у завтрашньому дні. Хай робота приносить лише успіхи та добробут,
а спілкування з друзями, яким він завжди готовий підставити надійне
плече, – справжнє задоволення.
Тож, хай і надалі рівно стелеться його життєва стежина, а наша
любов, повага і турбота завжди зігрівають серце та душу, додають
сили і наснаги.
Вітаєм колегу зі святом!
Бажаємо щастя багато,
Міцного здоров’я, людського тепла,
У справах натхнення, в житті – лиш добра,
Яскравих емоцій, гостинців від долі,
Дарує життя хай достатку доволі!
З повагою – КОЛЕКТИВ АГРОФІРМИ

Користь і шкода чорної смородини
Чорна смородина є надзвичайно популярною та смачною
ягодою. З неї виходять відмінні
компоти, варення, вино та
муси. Однак лікарі не всім радять її споживати. Скільки
можна з'їдати ягід та кому
взагалі протипоказана смородина, дізнаєтесь далі.
Корисні властивості чорної
смородини
• Має безліч вітамінів та інших речовин,
важливих для підтримки здоров'я людини. У
чорній смородині міститься величезна кількість
вітаміну С, навіть у лимоні його в десять разів
менше. Тому вона корисна при авітамінозі та
під час застуди.
• Смородина має вітаміни Е, D, Р, К та
вітаміни групи В, а також пектин, каротиноїди,
ефірна олія, цукру, дубильні речовини, органічні
кислоти, солі фосфору, калію й заліза.
• Листя смородини дуже корисне для
організму. Воно є джерелом вітаміну С, магнію,
срібла, марганця, сірки, міді, свинця та ефірної
олії.
•
Чорну
смородину
називають
низькокалорійним продуктом, оскільки в сирому вигляді вона містить близько 53 кКал.
• Регулярне споживання ягід підвищить

тонус організму і його опірність
різноманітним інфекціям.
Коли радять їсти чорну смородину
• якщо треба поповнити запаси
вітамінів при авітамінозах;
• якщо варто посилити опірність
організму під час хвороби, зміцнити
імунітет;
• у разі поганого апетиту та проблем із травленням;
• у випадку проблем із серцем;
• якщо маєте діабет та знижену кислотність
кишечника.
Кому краще не споживати чорну смородину
• якщо маєте алергію та індивідуальну
непереносимість;
• якщо у вас гепатит, гастрит чи виразка
шлунку з підвищеною кислотністю шлункового
соку, тромбофлебіт чи підвищене згортання
крові;
• 100% сік чорної смородини не рекомендують вживати маленьким дітям, адже він може
викликати алергічну реакцію;
• у період вагітності та годування груддю з
приводу вживання ягід чорної смородини краще проконсультуватися з лікарем.
Джерело: УНІАН

Любов Степанівна Кардіян:
подвиг мого учня був прикладом для молодих поколінь Чернігівщини!
У ПАМ'ЯТІ – ВІЧНО

Минулого року в селі Богданівка відкрили пам’ятний знак жителям села, які вже ніколи не
повернуться до рідних домівок, бо їхнє життя перервала війна. Пам’ять полеглих воїнів присутні
вшанували хвилиною мовчання, схиливши голови перед світлою пам’яттю загиблих – Сергія
Барана, Сергія Петрика, Віталія Кубрака, Миколи Орла, а також десятьох героїв Другої світової
війни, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України.
Про героя-богданівця Віталія Кубрака моя розмова з колишньою учителькою Богданівської
восьмирічної школи Любов’ю Степанівною Кардіян.
«Цей школяр, – згадує педагог – не виходить
у мене з голови. Хоча вже стільки років пройшло
відтоді, як перестала існувати Богданівська школа…
Стоїть перед очима. Не забувається. Бувало, згадаю свій педагогічний шлях… Кожен учень пам’ять
гріє. А Віталій Кубрак – по-особливому. Це була,
я б сказала так, – світла дитина. Сонячна усмішка
ніколи не сходила з його обличчя. Життєрадісний,
привітний, доброзичливий, з цікавістю до навчання.
До речі, Вітя навчався на «4» і «5» (за п’ятибальною
системою – від авт.). Коли брали в армію, завітав і
до школи. «Якщо завинив чим, – звернувся до мене,
– вибачте!». Через роки згадую ці слова і якось сумно стає на душі. Невже уже тоді Вітя у підсвідомості
відчував щось неминуче і трагічне у своєму житті?!
Я у нього була класним керівником, – продовжує
Любов Степанівна.– Добре знаю і родину Кубраків. Все
господарство трималося на матері. Чоловік загинув
трагічно. І старший Віктор, і менший Володя допомагали їй. Коли Вітя відбував строкову службу, часто писав
матері листи. Мовляв, почекайте. – Вже недовго лишилося. Повернуся, і одразу ж займуся господарством,
поправлю паркан і все інше,– заспокоював син.
Вітя виріс у цьому селі і відчував кровний зв'язок
з ним, де б не був і що б не робив.
Все, що тоді відбувалося з моїми школярами,
наче діялося на іншій планеті. Ніхто там із них не повинен був зникнути, вони були там невмирущими і
неминущими. Тоді мені здавалося, що мої учні завжди будуть, і ми ніколи не знатимемо втрат. Що діти,
щасливі своєю дитячою дружбою, завжди будуть
такі, як є».
Колишня вчителька згадує далі: для матері загибель сина була важкою втратою. Та вона знайшла в
собі сили перенести трагедію. Хоча здоров’я похитнулося, а хірургічні операції ускладнили його. Змушена була залишити роботу. Вона працювала доярЗасновник: колектив редакції.
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кою в колгоспі. Була передовиком виробництва. Нині
Катерина Іванівна на пенсії. Вдома – не сама. Поряд
із нею син Володя з дружиною Вітою, а ще Володин
син – Юра з дружиною Настею. В останніх двійко
діток – Софійка і Віталик (назвали на честь дядька).
Спільними зусиллями долають виклики воєнного
часу, разом ведуть господарство, яке потребує
умілих роботящих рук та кмітливості.
Держава у 80-ті роки цінувала подвиг богданівця.
Катерину Іванівну і мене, як класного керівника,
часто запрошували на патріотичні заходи. Були
ми і в Чернігові. Там проходили обласні змагання
вогнеборців на честь Віктора Кубрака. Я розповідала
про свого колишнього учня. Про його шкільні роки,
захоплення. Перше кохання. Початок
трудової
діяльності. До армії Вітя працював на ніжинському
заводі «Прогрес». Набув спеціальність. Юнак гордився робітничою честю, брав участь у різних починаннях колективу. Тоді час по-особливому працював на
молодь, давав широкий простір для вияву її творчої
енергії, підвищував соціальний тонус, поліпшував її
соціальне самопочуття.
Проходив Вітя строкову службу в пожежному
підрозділі однієї із військових частин колишнього
Радянського Союзу. Виявив мужність у боротьбі з
вогняним монстром. На жаль, його життя під час виконання поставленого завдання обірвалося трагічно.
За хоробрість солдата Кубрака нагороджено
бойовим державним орденом. Пізніше на будинку, де
мешкав герой, відкрили меморіальну дошку. На його
честь названо і одну з вулиць Богданівки.
Подвиг мого учня був прикладом для молодих
поколінь Чернігівщини.
Я зберігаю фото з випуску учнів 1975-1976 років
Богданівської школи. Вдивляюся в обличчя тодішніх
випускників, їх у мене було аж 29, а серед них – і Вітя.
Йому б жити та радіти життю. Та люта смерть забра-
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Катерина Іванівна КУБРАК
ла юнака в пору його
молодості і цвітіння.
Не можу не згадати
сучасного
лихоліття, яке насунулося
темною
хмарою над нашою
державою. У двері
України
постукала війна. Велика і
страшна. Жорстока.
Вона триває. І від
цього
стискається
серце, каламутиться
розум.
Віктор КУБРАК
У цій війні гартуються наші юнакивоїни, їх характери, знання справи, майстерність,
могутнє переконання в тому, що вони переможуть і залишаться живими, пройшовши через тисячі смертей.
Якщо українська земля здатна народжувати таких
велетнів духу і справжніх героїв, ми неодмінно переможемо!
Спогади записав Микола БОРЩ
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