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СЛАВА УКРАЇНІ! 
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!

УКРАЇНА ГОТУЄ РАКЕТИ, УКРАЇНА ГОТУЄ РАКЕТИ, 
ЩО ДОЛЕТЯТЬ ДО МОСКВИЩО ДОЛЕТЯТЬ ДО МОСКВИ

Україна отримає власну зброю стандартів XXI століт-
тя, яка здатна повністю захистити країну від будь-яких 
посягань з боку Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що країна 
отримає ракетне озброєння в рамках проекту «Віль-
ха» і комплекси крилатих ракет на основі технічних рі-
шень проекту «Нептун».

КБ «Південне», яке створило легендарну балістичну 
ракету «Сатана», займалося розробкою такої зброї ще 
в 2009 році. Тоді проект отримав назву «Сапсан», який 
мав на увазі створення універсального комплексу для 
знищення цілей на землі, у воді та в повітрі.

Але за час правління Януковича проект під різними 
приводами успішно «ховали» і урізали фінансування. Па-
ралельно з проектом «Сапсан» розробники пропонува-
ли інший варіант, що отримав назву «Грім», створений 
для заміни застарілих ракетних комплексів «Точка-У».

Але і цей проект усередині ховали «під сукно». Зре-
штою проекти були остаточно поховані при Янукови-
чі. Тодішній міністр оборони України Павло Лебедєв в 
2013 році повністю припинив і так мізерне фінансу-
вання. Нагадаємо, що під час Революції Гідності Лебе-
дєв втік до Криму і тепер розшукується за планомірне 
знищення оборони України та інші злочини.

Окрім проектів «Сапсан» і «Грім», КБ «Південне» в 
ініціативному порядку, простими словами – за влас-
ні кошти, вело розробку крилатої ракети «Коршун». 
Ця крилата ракета за своїми можливостями відпові-
дає відомим на весь світ американським BGM-109 
Tomahawk.

Але з початку російської агресії про здатність Украї-
ни створити свій ракетний щит згадали знову. Всі роз-
робки були кардинально переглянуті для збільшення 
бойових можливостей, були виділені гроші для їхньої 
реалізації. А всі напрацювання по обох комплексам 
вилилися в проекти «Вільха» та «Нептун», які отримали 
найвищий пріоритет.

Враховуючи можливості цих комплексів, Україна з 
ними отримає справжній ракетний щит, завдяки яко-
му в разі агресії командні центри, вузли зв'язку, вій-
ськові бази, аеродроми, склади і бази забезпечення 
супротивника будуть знищені високоточною зброєю. 
Це дозволить паралізувати всю військову машину во-
рога, завдавши йому непоправної шкоди.

Враховуючи офіційну дальність стрільби в 300 кіло-
метрів, її вистачає для знищення будь-якої цілі на оку-
пованій території Донбасу. А в разі необхідності її ви-
стачить, щоб дістати до передових аеродромів і вій-
ськових баз на території РФ. Так, у 300-кілометровій 
зоні дії знаходиться, як мінімум, шість великих авіабаз.

На північних «братів» краще дивитися з танка...пНа 

 Ç Äíåì 
   Íåçàëåæíîñò³ 

Óêðà¿íè!

У час російсько-української ві-
йни ми не можемо тільки милу-
ватися красою України, згадува-
ти славну історію та впиватися 
нашими розкішними піснями. Все 
– для фронту! Все – для перемоги! 

Тож і наше редакційне вітання 
вам, дорогі читачі «Сіверщини», 
таке: Україна буде вільна, буде 
ненька самостійна! Шаблі дого-
ри! Переможемо – не сумнівайте-
ся! 
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ЮРІЙ ХРОМУШИН – ЩАСЛИВИЙ ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ
Хіба так буває? Щоб втекти від обстрілів зі 

свого дому – окремого, на два входи – і стати 
щасливим у місті, де до цього ніколи не був? 
Приклад заслуженого журналіста України, 
67-річного росіянина Юрія Хромушина дово-
дить, що так. 

ПОТІЄНКО АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ

Народився 13 серпня 1983 року в селі Придеснянське Коропського району. З 
2008 року жив у селі Валки Прилуцького району.

У 1998 році закінчив загальноосвітню школу в селі Городище Коропського 
району. Працював у ТОВ “Дружба” та фермерському господарстві в селі Валки. 

Призваний до Збройних сил України у березні 2014 року. Солдат 72-ї механі-
зованої бригади.

Загинув 7 січня 2015 року в районі села Новогнатівка Волноваського району 
Донецької області.

Похований 12 січня 2015 року в селі Боршна Прилуцького району.
Указом Президента України № 76 від 1 березня 2016 року “за особисту муж-

ність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету і 
територіальної цілісності України, вірність військовій присязі” нагороджений 
орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно).

В пам’ять про Анатолія Потієнка в березні 2015 року в Городищенській за-
гальноосвітній школі встановлена меморіальна дошка.

Зустрітися ми домовилися у 
кав’ярні. Він ще здалеку замахав 
рукою: «Ви живете у Європі! Ви не 
розумієте свого щастя!».

Юрій Хромушин говорив росій-
ською як  він звик у Луганську, де 
прожив 40 років, та на батьківщи-
ні – у псковському селі. Каже, що 
на Чудському озері виріс і зі сво-
го села краєчок Естонії бачив.   Я 
ж спілкувався з ним українською і 
жодних проблем у нас не виника-
ло. Виходячи з кав’ярні,  дівчатам, 
що подавали каву - «американо»,  
сказав українською: «Дякую!». 

За розмовою Юрій Хромушин 
забуває смакувати кавою – роз-
мова про війну. Тих, хто зруйну-

вав його мирне життя, він уникає 
називати прямо, аж наче й досі 
остерігається – тільки вже, як не 
обійти, вживає назву «ополченці», 
або «ті». Російською це звучить 
більш гидливо: «эти».

Себе він називає рікою, що по-
вільно тече по рівнині – ніколи не 
був активістом партій, не мітин-
гував, тільки фотографував. Зате 
дружина була в місцевій органі-
зації «Батьківщини» і виїхала пер-
шою. Юрій Миколайович, як би й 
хотів, не міг цього зробити – кину-
ти вдасний будинок з усім нажи-
тим добром, а головне – 90-річну 
матір?! Терпів до останнього.

Але коли проросійські бойови-
ки стали лупити з «Градів» за 400 
метрів від його будинку, нава-

жився: «Біля мене територія заво-
ду і ось вони там виставили «Гра-
ди» та бахали по українських вій-
ськах. Одну установку прикріпили 
на якусь дрезину та возили по за-
лізничній колії, щоб уберегти від 
вогню у відповідь. А що той удар 
може бути по мирних людях – їм 
начхать !».

Спочатку Юрій Хромушин хо-
вався у підвалі, а тоді набридло 
– лише у ванній кімнаті. Коли ж 
дружина повідомила з Харкова, 
що буде «зелений коридор» для 
виїзду, зібрав, що зміг, посадив 
матір і своєю машиною поїхав по 
безлюдних вулицях. Зупиняє пост 
«ополченців»: «Куди їдеш? Там 

укропи будуть над тобою знуща-
тись!». Але стара і хвора мати 
вплинула й на них – пропустили. 
З білим покривалом, прикріпле-
ним як прапор до дверцят ма-
шини, він доїхав і до українсько-
го блок-посту: «Солдат із посад-
ки зупинив, підліз до машини, 
бо стерігся снайперів, переві-
рив документи і так я опинився 
в Україні».

Спершу жили в таборі біля Сва-
тового: «Умови там нормальні, 
але для старої матері це був жах 
– життя в наметі, якісь люди хо-
дять… Тоді переїхали в Київ».

Оформили виплати, а в дружи-
ни виявилася подруга, що живе в 
Росії, а квартиру має в Чернігові. 
«Так і приїхали сюди, - зітхає мій 

співрозмовник. – Щоб якось ви-
йти з того стану депресивного та 
віддячити людям за квартиру – я 
став робити ремонт, хоча нічого 
в житті, крім фотографії, не вмів».

Зауважу, що тут він скромни-
чає, адже жити у власному будин-
ку і нічого не вміти – нереаль-
но. Зрештою, Юрій Миколайович 
увійшов у коло чернігівських фо-
томайстрів, обзавівся новими 
знайомими, адже луганські теле-
фонують все рідше. «У мене таке 
відчуття, що вони бояться говори-
ти, бо думають, що їх підслухову-
ють» - каже він.

Друзі привезли Хромушиних і 
в село Локнисте Менського ра-
йону та допомогли на літо взяти 
в оренду дачу. «Виявляється, тут 
картопля сама росте, - сміється 
Юрій Миколайович. – У нас же її 
треба поливати: отак робимо бо-
розенки і заливаємо увечері. А у 
вас же благодать – все росте, як 
з води!»

Укріпив він хвіртку палкою вер-
би, а та… стала деревом!. А які 
насичені сонцем і радістю ви-
йшли у нього фото з села – голі 
тіла підлітків світяться в пастель-
них тонах сонця, що заходить, а 
вони дограють у футбол… 

Юрій Хромушин переконаний, 
що тільки з Божою поміччю йому 
вдалося вирватися з того пекла, 
у яке перетворила Донбас Росія. 
І навіть будинок вдалося вигід-
но продати. Спершу зацікавив-

ся ним сепаратист, що працював 
в обласній раді і особисто знав 
Юрія Миколайовича. Але так ста-
ли торгуватися, що навіть ріелтор 
радісно зітхнула, коли він відмо-
вився купувати  - противні люди. 
А вже другий покупець залагодив 
усе швидко і Хромушини залиши-
ли будинок і гараж з усім майном. 
Щоправда, і самі в Чернігові змо-
гли купити гарну квартиру: «Одне 
вікно відкриваю – липа цвіте, 
друге – інша зелень око радує».

Матір вдалося влаштувати в бу-
динок для престарілих і вона там 
рада – своя кімната на двох, по-
други вже є – молодші, щоправ-
да, догляд постійний і не треба за 
сина та внуків переживати. 

Один внук, син Хромушина Де-
нис, ще до війни виїхав у Канаду. 

Працював тут, в Україні, водієм, 
набридло йому скрізь даїшникам 
хабарі давати, прочитав в інтер-
неті оголошення і виїхав у далеку 
країну. Тепер там росте внук Хро-
мушина і дружина поїхала бави-
ти внука. А другий син Тарас, що 
працює оператором телебачен-
ня, живе під Києвом.

Юрій Миколайович  смієть-
ся: «Я вже боюся зглазити – так 
мені добре тут!». Його фотографії 
уже бачили чернігівці на двох ви-
ставках, а самого його часто мож-
на бачити біля музичного фон-
тану Чернігова, на вечірніх, по-
літньому розманіжених вулицях, 
біля «Зеленої сцени»… Тут нема 
війни.

Василь ЧЕПУРНИЙ
Фото Юрія ХРОМУШИНА

Пам’ятаємо героїв війни поіменно!
ПИРІГ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Народився 9 серпня 1980 року в 
Чернігові.

У 1999 році закінчив Чернігівський 
професійний ліцей залізничного тран-
спорту.

Останні 12 років жив у Москві.
Призваний до Збройних сил України у квітні 2014 

року. Молодший сержант 13-го батальйону територі-
альної оборони “Чернігів-1”.

Був поранений на території Луганської області. Лі-
кувався у Харкові та Чернігові. 

Помер від серцевої недостатності 1 жовтня 2014 
року в Чернігівському госпіталі.

Похований 6 жовтня 2014 року в Чернігові.
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ВІЙНИХРАМ СІЛЬСЬКОЇ ГАНЬБИ
Ця церква унікальна – де-

рев’яна, збудована у 18 сто-
річчі без жодного цвяха за 
специфічною технологією, 
по в’язана з родом видатних 
українців Кістяківських, один 
із яких був радником прези-
дента США. І її розбирають та 
готуються вивезти з села. За 
згоди сільської ради.

Село Городище Менського ра-
йону має ще одну церкву – зви-
чайну, новішу, що належить до 
УПЦ Московського патріархату. 
Але її настоятель і парафія не 
хочуть брати на себе утриман-
ня старої дерев’яної церкви – 
мовляв, тільки заважає. А УПЦ 
Київського патріархату не може 
брати на себе відповідальність 
за цей храм, оскільки сільська 
рада не дає згоди на утворення 
в селі громади УПЦ Київського 
патріархату. Тож сільський го-
лова Сергій Краєвенко просто 
лукавить, коли каже, що звер-
тались до всіх патріархатів і ніх-
то не бере цей храм. 

Довідка. 
Родина Кістяківських – це: 

Богдан – юрист, соціолог пра-
ва, Володимир – фізик-хімік, 
один з перших академіків 
України, Ігор – міністр внутріш-
ніх справ Української держа-
ви гетьмана Скоропадського, 
Юрій Богданович – фізик-хі-
мік, член Американської ака-
демії наук, радник президен-
та Ейзенхауера, Олександр 
Богданович – вчений-зоолог. 
Один із засновників родини 
кістяківських був священиком 
церкви в Городищі, біля якої і 
похований. 

Голова Менського земля-
цтва у Києві, відомий етнолог 
і письменник Микола Ткач 
підняв тривогу: «Церкву ви-
возять, мовляв, у Пирогів, у 
музей національного побуту, 
а там ніхто ні сном ні духом!». 
Там дійсно підтвердили це. 
«У Пирогові поки що такої ін-
формації немає (про розмі-
щення – авт.). По-перше, нема 
рішення наукової ради, в яко-
му місці цю церкву розміщу-
вати», – каже прес-секретар 
Національного музею на-
родної архітектури та побуту 
Олена Зеленко.   

Розбирання унікальної церк-
ви пов’язують із впертим ба-
жанням одного земляка, що 
вибився в багатії і має сина- 

депутата. Він хоче тут замість 
храму поставити капличку. 

Та головне, що сільська 
рада, відтак – громада, дали 
згоду на те, щоб позбутися хра-
му, яким треба було дорожити. 
Депутат Чернігівської обласної 
ради Василь Леоненко враже-
ний: «Навіть директорка школи 
виступала за те, щоб у селі цієї 
церкви не було! Це ж треба, як 
люди опустилися!»

…Брус за брусом розбира-
ють пам’ятку національного 
значення. Чіпляють номери і 
хоч це радує – храм можна від-
новити. Але вже не в Городищі, 
яке почепило на себе пляму 
ганьби.

Василь ЧЕПУРНИЙ,
Чернігівська область

ЧЕМПІОНА ПРИВІВ ТАТО

Трьох порушників кордону затримали учора під час па-
трулювання прикордонники Чернігівського загону. 

РОСІЯНИ «ЗАБЛУКАЛИ» 
НА КОРДОНІ

Як повідомляє Державна при-
кордонна служба, про появу на 
річці Десна у прикордонні неві-
домих осіб працівникам служби 
повідомили місцеві жителі. При-
кордонний патруль перевірив ін-
формацію та виявив на напрям-
ку російського села Запісочья 
та українського Мурав’ї 3 осіб 
на човні, які здійснювали вилов 
риби. Все- таки молодці у нас 
прикордонні жителі, що навіть 
перебуваючи в інформаційному 
полоні російської пропаганди, 
залишаються українськими па-
тріотами. 

Двоє чоловіків повідомили, що 
вони є громадянами Росії, але 
документально засвідчити це не 
могли. Надати документи змогла 
тільки жінка, яка була з ними. 

Під час бесіди затримані по-

відомили, що вони є жителями 
селища Біла Березка Брянської 
області і що під час риболовлі ні-
бито не помітили, як перетнули 
лінію кордону. 

Стосовно затриманої грома-
дянки сусідньої країни складе-
но протокол про адміністратив-
не правопорушення за ч.2 ст. 
204-1 КУпАП. Крім того, прийня-
то рішення про примусове її ви-
дворення із забороною в’їзду на 
територію України строком на 3 
роки. Інші двоє громадян затри-
мані терміном до 3 діб з метою 
встановлення особи. 

Цілком можливо, що дійсно за-
блукали, хоча й метод засилання 
російськими спецслужбами ри-
балок для перевірки «дірок» в 
українському кордоні також ви-
ключати не варто. 

Більше сотні учасників АТО 
пройшли лікування, обстежен-
ня в Чернігівському Центрі ра-
діаційного захисту та оздоров-
лення населення. Тут діє про-
грама надання безкоштовних 
послуг з обстеження та лікуван-
ня для учасників АТО та членів 
їхніх родин. 

Нині програма, як розповів за-
відувач поліклінічного відділен-
ня Чернігівського центру радіа-
ційного захисту та оздоровлен-
ня населення Іван Осадців, діє 
вже на постійній основі, а послу-
гами амбулаторного обстеження 
та диспансеризації у відділенні 
променевої діагностики та кон-
сультаціями вузьких спеціалістів 
з рекомендаціями на лікування, 
зокрема й з направленням на 
санаторно-курортне лікування, 
скористалися вже понад 100 чо-
ловік, а п’ятеро пролікувавалися 
в терапевтичному і психо-невро-
логічному відділеннях. 

Висококваліфіковані спеціа-
лісти Центру мають відповідну 
підготовку для лікування учасни-
ків АТО та великий досвід робо-
ти з людьми, які діяли в екстре-
мальних умовах, зокрема, лікві-
даторами аварії на Чорнобиль-
ській АЕС. У відділенні неврозів 

та пограничних станів для по-
вноцінного лікування та реабілі-
тації використовуються методи-
ки електросну та гіпнозу. 

В терапевтичному відділенні 
бажаючі можуть пройти амбула-
торно або стаціонарно віднов-
лювальне лікування, включаючи 
масаж, фізіотерапевтичні про-
цедури, а також пролікувати сер-
цеві, легеневі та шлунково-киш-
кові захворювання. 

Олександр Лепеха, доброво-
лець першої хвилі мобілізації, 
який служив навідником гарма-
ти у 1-й окремій танковій брига-
ді на Луганщині, проходить ліку-
вання стаціонарно: 

– Звернутися сюди за медич-
ною допомогою мені порадив то-
вариш з яким я разом служив у 
танковій бригаді. Умови тут для 
людини створені дуже гарні, у 
мене тільки позитивні вражен-
ня. Вважаю, що така допомога 
потрібна кожному, хто пройшов 
крізь війну. Стреси, отримані 
там, рано чи пізно проявляють-
ся, і краще пройти курс реабілі-
тації одразу після демобілізації, 
не відкладаючи на «потім». 

Василь ЧЕПУРНИЙ,
м. Чернігів

Сенсаційна новина – гурт-
ківець Чернігівського облас-
ного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді 
Микита Шолом, член молодіж-
ної збірної з авіамодельного 
спорту України, на чемпіонаті 
світу в Словенії, який прохо-
див у м.Віпава, у класі моде-
лей радіокерованих планерів 
F3 G вперше в Україні у класі 
юніор став чемпіоном в осо-
бистій першості! Такого ще не 
було.

 Треба сказати, що займатися 
у авіамодельний гурток, яким 
керує майстер спорту 
Олександр Петренко, у 
2008 році Микиту при-
вів тато, який теж у ди-
тинстві займався авіа-
моделізмом. Звісно, 
перемога не прихо-
дить сама до спортс-
мена. По-перше, тре-
ба виготувати модель 
радіокерованого пла-
нера, у якого розмах 
крил досягає 3,5 ме-
тра. Ну а потім постій-
ні тренування, участь 
у змаганнях різної 
кваліфікації. За його 
спортивні досягнен-
ня  2010 року він був 
включений до скла-
ду молодіжної збірної 
України. 

Цікавий такий факт: 
на чемпіонаті України  
у 2013 році, будучи 

юніором, Микита виборов І 
місце і серед дорослих спортс-
менів. На своєму першому 
Чемпіонаті світу у 2014 році в 
особистій першості серед юні-
орів Микита виборов ІІІ місце, 
що дало змогу команді України 
посісти І місце.

Цього року змагання про-
ходили у 10 турів та 6 фіналів 
серед 30 юних авіамоделістів 
світу. Найбільше Микиту на 
змаганнях хвилював спортс-
мен з Германії, як кажуть, він 
наступав на п’яти. Але у пе-
редостанньому фіналі, маючи 

гарні результати, Микита зро-
зумів – це вже перемога! А в 
загальнокомандному заліку 
цього року збірна України по-
сіла ІІ місце. 

Треба сказати, що займа-
тися у авіамодельний гурток, 
яким керує майстер спорту 
Олександр Петренко, у 2008 
році Микиту привів тато, який 
теж у дитинстві займався авіа-
моделізмом.

Віктор КОШМАЛ. 
Фото автора
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ТРЕБА ЗАКОН ПРО 
ЗАХИСТ ДЕМОКРАТІЇ 

В РОСІЇ!
Їхав до російсько-українського кордону в Сеньківці і прово-

кативно заговорив з офіцером – прикордонником про потре-
бу будівництва таборів для російських біженців, які хлинуть в 
Україну з початком розпаду Росії. Думав – посміється чи біля 
лоба покрутить… Аж ні – офіцер мене підтримав! Тобто на кор-
доні вони відчувають як починає тріщати російська імперія, 
що сьогодні має назву Російської Федерації, але не є ні пер-
шим, ні другим. Коли ж я в своїх книгах «Акурайку» та «В осім 
барку», у статті «Помстимося Росії …любов’ю!» ще на початку 
2000-х писав про розпад Росії і виклики, що стоять через це 
для України, з мене сміялися відверто…

Особистий 
погляд 
Василя 
Чепурного

Та Бог з ними – як казала моя баба Лисаветка, з посміху люди 
бувають… Що робити тепер, в часі війни? Адже маємо пам’ятати 
слова геніального Тараса – хвалитесь, що Польща впала? Прав-
да ваша – Польща впала та й вас роздавила! (цитата з пам’яті). 
Щоб не вийшло по аналогії і з розпадом Росії, адже, як би кому 
того не хотілося, Росія – виплід українських рук, ідей, крові і поту. 
А талановитий француз Екзюпері (до речі, фронтовий льотчик) пи-
сав, що ми відповідальні за тих, кого приручили…

Тож тепер необхідно прийняти Закон про захист демократії 
в Росії. Там тої демократії, звісно, жалюгідні рештки, але – нам 
своє робить. Цим Законом передбачити створення – і то негай-
не – Інституту вивчення Росії за аналогією з подібним закладом 
щодо України в США. Завданням Інституту має стати прогнозу-
вання не  стільки шляхів розпаду Росії, а вироблення українських 
сценаріїв для збереження українських впливів на Зеленому і Сі-
рому Клині, в освоєному українцями західному Сибіру, на крайній 
Півночі, в побудованому на кістках наших предків- козаків Санкт- 
Петербурзі, на етнічних українських землях Кубані, Курщини, Во-
роніжчини, Стародубщини. Адже глобальний світ може віддати їх 
під протекторат Китаю та західних країн.

Закон має передбачати захист кволих паростків демократії – і 
в першу чергу національних борінь казанських татар та башки-
рів, якутів, поморів, бурятів, марійців, ерзя, чиї лідери переслі-
дуються режимом РФ. Багато моїх колег бояться напливу гана-
польських та кісєльових – по- перше, захищати – не означає від-
давати їм український інформаційний простір, а по-друге, росій-
ських демократів серед демократів Російської Федерації якраз 
найменше. Просто про засуджених та катованих демократів Та-
тарстану і Башкортостану ми  практично не знаємо – надати їм 
публічне звучання також має передбачати Закон про захист де-
мократії в Росії.

…З Росією ми воюємо і треба бут нещадними у війні з окупан-
тами. Але маємо думати і про завтра – ніяка стіна Яценюка чи 
навіть бетонна не захистять нас від сусіда, якщо ми тільки на неї 
будемо сподіватися. Та й розпад Росії – навальний і різкий нам 
не вигідний хоча би через орди голодних біженців, що хлинуть на 
багату Україну. Та й це ж треба бути повними дурнями, щоб у час, 
коли політичні столиці світу уже три роки починають свої ранки 
з київських новин, українці відмовилися від претензій на сибір-
ське місто нафтовиків, назване Муравленко на честь українця з 
Вінничини, чи від Чернігівки і Переяславки на Далекому Сході, чи 
від  сіл Іванівка, Степанівка і Мазепівка, заснованих гетьманом 
Мазепою на Курщині, чи від української Кубані. Тож починаймо 
будувати табори для російських біженців! 

Передплату на «Сіверщину» мають приймати всі відділення по-
шти по всій Україні, Але часто листоноші не знають індексу та ціни 

- повідомляйте в редакцію про факти відмови від передплати. 
«Сіверщина» - загальноукраїнська газета! будьмо разом!

Колишній голова Чернігівської обласної державної адміністрації Володимир Хо-
менко продає свій пент-хаус. Таке повідомлення поширили чернігівські сайти з по-
силанням на сайт агенції нерухомості, рекламу якій ми робити не хочемо. 

РОЗКІШНУ ХАТУ ПРОДАЄ ХОМЕНКО

Мова йде про пентхаус в само-
му центрі Чернігова біля Крас-
ної площі, поруч з П'ятницькою 
церквою за адресою — вул. 
гетьмана Полуботка, 6а. 

За розкішну житлову площу в 
260 кв м екс-глава ОДА просить 
не багато, не мало — півмільйо-
на доларів. Що входить сюди? 
Двоярусні апартаменти в 6 кім-
нат, 3 санвузли, тренажерний 
зал, відкрита тераса з прекрас-
ним видом на місто, сауна. В 
квартирі є каміний зал, дах зро-
блено за німецькими технологі-
ями і покрито деревом. 

Збудував цю розкіш невдалий 
директор «Хімволокна» Миха-
лєвіч, показуючи перед своїми 
також невдалими виборами у 
2010 році як треба міській вла-
ді освоювати мансарди та гори-
ща. З підприємством він спра-
витися не зміг і воно луснуло в 
руслі російських економічних ін-
тересів (олігарха Ярославського 
ще не забули, який його купував 
разом з прикупом – дурними 
чернігівськими виборцями?), а 
хорошу хату на поверсі побуду-
вав. А Володимир Хоменко, як 
чоловік у руслі хабарницької на-
скрізь політики Януковича, зміг 
ту хату купити. Тепер продає…

Її будують у селі Гориця 
Менського району з блоків 
соломи, обмазаних глиною. 
Давній метод саманного бу-
дівництва, що осучаснено 
сьогодні металопластикови-
ми вікнами, дахом з метало-
черепиці та твердопаливним 
котлом. Але в основі – спре-
сована солома, яку не візьме 
ні вогонь, ні миші.

ХАТА З СОЛОМИ

Екологічний центр «Чиста зем-
ля» створює на 45 сотках Ігор Під-
горний. Він працював лаборантом у 
московському Інституті мозку, жив у 
буддистських дацанах (монастирях) 
Санкт- Петербурга і Бурятії, освою-
вав західні гранти і …вивчав життя. 
Зараз він переконаний, що жити тре-
ба в гармонії з природою, не нищачи 
її, не вивищуючись – і в його центр 
поїдуть відходити від ритмів скаже-
ного міського бізнесового життя ба-
гаті люди. З поверхів – у хату з соло-
ми!   

«Сьогодні у світі найбільше купують 
ліки від стресу та «Віагру» - каже Ігор 
Підгорний. Тобто люди дуріють  від  
погоні за грошима, комфортом і на-
солодами. Замість того щоб жити з 
природою… Чи не поїде сюди оздо-
ровлюватись колишній голова ОДА 
Володимир Хоменко?



5      18 серпня 2016 рокуТелепрограма

1+1

06:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
06:45 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
07:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
07:10 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
07:35 «МАША І ВЕДМІДЬ»
07:45 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
08:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
08:10 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
09:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
09:10 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
09:30 «ЧОТИРИ ВЕСІЛЛЯ 5»
10:55 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 4»
12:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
12:20 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 4»
13:45 «СЛІПА»
14:20 «СЛІПА»
14:45 «СІМЕЙНІ МЕЛОДРАМИ - 6»
15:45 «СІМЕЙНІ МЕЛОДРАМИ - 6»
16:45 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»

17:10 Прем'єра на «1+1». 
Зворушлива історія кохання в ме-
лодрамі «УЛАМКИ ЩАСТЯ «
19:30 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
20:15 Тетяна Кравченко і 
Людмила Артем'єва у комедії 
«СВАТИ - 5»
21:15 Прем'єра на «1+1». Ахтем 
Сейтаблаєв і Ольга Грішина в се-
ріалі «ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ « 
23:10 Арнольд Шварценеґґер 
у комедійному бойовику 
«ПРАВДИВА БРЕХНЯ» 
01:55 Лариса Кадочникова у 
драмі Юрія Іллєнка «БIЛИЙ ПТАХ З 
ЧОРНОЮ ОЗНАКОЮ»

06:00 Малята-твійнята
06:50 М/с «Підлітки мутанти чере-
пашки ніндзя»
07:35 М/с «Чаґінгтон»
08:00 МультMIX
09:45 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць»
11:00 Х/ф «Попелюшка»
12:10 Х/ф «Румпельштільцхен»
13:30 Одного разу під Полтавою
15:00 Серіал «Домашній арешт»
16:35 Країна У

17:55 Панянка-селянка
19:00 Панянка-селянка. 
Міжконтинентальний сезон
20:00 Танька і Володька
21:00 Серіал «Кухня»
22:00 Країна У
23:00 Віталька
00:00 Серіал «Світлофор» (16+) 
01:30 У ТЕТа тато!
02:25 БарДак
03:15 17+
03:55 Серіал «Щоденники 
Темного» (16+) 
05:00 У ТЕТа тато!

9:00 ХХХІ Олімпійські ігри. Повтор 
найцікавіших змагань
12:15 Погода
12:20 Перша шпальта 
13:00 Новини  (із сурдоперекла-
дом)
13:30 Казки Лірника Сашка
13:40 Суспільний університет 
14:05 Мультфільми «Як козаки 
куліш варили», «Як козаки у хокей 
грали» 
14:55 Фольк-music
16:10 Д/ф «Герої України. Крути. 
Перша Незалежність»
17:00 Вікно в Америку
17:30 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Церемонія закриття 
21:00 Новини 
21:30 Найяскравіші моменти ХХХІ 
Олімпійських ігор 
21:50 Розсекречена історія. 
Спецпроект. За лаштунками 
Незалежності
22:50 Погода
23:00 ТРК «ЕРА»
1:18 «UA:ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ 
КАНАЛ
1:20 Телевистава «Як чоловіки 
про жінок говорили»
2:00 Уряд на зв’язку з громадя-
нами
2:30 Віра. Надія. Любов 
3:20 Т/с «Роксолана» 
5:30 Новини 

05:50 События недели с Олегом 
Панютой
06:50 Утро с Украиной
07:00 События
07:15 Утро с Украиной
08:00 События
08:15 Утро с Украиной
09:00 События
09:15 Звездный путь. Новый 
сезон
11:00 Реальная мистика 

12:00 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду» (мелодрама) 
14:00Т/с «Тест на любовь» (1,2 
серии) (мелодрама)
15:00 События
15:30Т/с «Тест на любовь» (закл. 
серии) (мелодрама)
18:00 Премьера! Т/с «Певица» (1 
серия) (мелодрама) 
19:00 События 
19:45 Ток-шоу «Говорит Украина» 
21:00 Премьера! Т/с «Тройная за-
щита» (1,2 серии) (детектив) 16+
23:00 События дня
23:30 Премьера! Х/ф «Дедушка 
легкого поведения» (комедия) 
(Мегахітщопонеділка) 16+
01:40События
02:25Звездный путь
04:10Т/с «Певица» (1 серия) (ме-
лодрама) 
05:10Реальная мистика 

6:00 Країна мультфільмів
7:00 Посміхніться, вам це личить
8:00 Красуня за 12 годин
9:30 Телемагазин
11:00 Т/с «Міс Марпл Агати Крісті»
12:15 Пробач мене, моє кохання
13:10 Клініка

13:30 Ворожка
14:30 Т/с «Тетянин день»
15:30 Т/с «Брати»
16:45 Сімейні мелодрами
18:30 Клініка
19:10 Ворожка
20:00 Т/с «Брати»
21:15 Сімейні мелодрами
23:10 Т/с «Тетянин день»
00:00 Ворожка
00:55 Т/с «Міс Марпл Агати Крісті»
01:45 Клініка
02:40 Посміхніться, вам це личить

6:00 М/с «Диво-звірята»
6:30 М/с «Дора і друзі.Пригоди 
у місті»
7:00 М/с «Дружба-це диво»
7:30 М/с «Свинка Пеппа»
8:30 М/с «Диво-звірята»
9:00 М/с «Шиммер та Шайн»
9:30 М/с «Клуб МіккіМауса»
9:55 М/с «Джейк і пірати з 
Небувалії»
10:25 М/с «Лікар Плюшева»
10:50 М/с «Софія Прекрасна»
11:20 М/с «ШеріфКеллі»
11:45 М/с «Ліло та Стіч»
12:10 М/с «Свинка Пеппа»
13:00 М/с «Маленьке королівство 
Бена і Холлі»

13:30 М/с «Смішарики3D»
14:10 М/c «Фіксики»
14:40 М/с «Маленький зоома-
газин»
15:05 М/с «Дружба-це диво»
15:30 М/с «Трансформери:Боти-
рятівники»
15:55 М/с «Чіп і Дейл:бурундучки-
рятівнички»
16:20 М/с «Таємниці ҐравітіФолс»
16:45 М/с «Зоряні війни.
Повстанці»
17:05 М/с «Фінеас і Ферб»
17:25 М/с «Пенн Зеро-герой на 
півставки»
17:50 М/с «Вондер тут і там»
18:15 М/с «Нінзяґо»
18:40 М/c «Фіксики»
19:00 Казка з татом
19:20 М/c «Фіксики»
19:30 М/с «Софія Прекрасна»
19:55 М/с «Ліло та Стіч»
20:20 М/с «Качині історії»
20:50 М/с «Чіп і Дейл:бурундучки-
рятівнички»
21:15 М/с «Фінеас і Ферб»
21:45 М/с «Нінзяґо»
22:10 М/с «Йо-Кай Вотч»
22:35 М/с «Оггі та кукарачі»
23:45 Мультфільм
02:50 Знімала мама
04:10 Корисні підказки
05:20 М/с «Маленький зоома-
газин»

Понеділок, 22 серпня

 

1+1

06:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
06:45 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
07:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
07:10 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
07:35 «МАША І ВЕДМІДЬ»
07:45 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
08:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
08:10 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
09:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
09:10 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
09:30 «ЧОТИРИ ВЕСІЛЛЯ 5
10:55 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 4»
12:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
12:20 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 4»
13:45 «СЛІПА»
14:20 «СЛІПА»
14:45 «СІМЕЙНІ МЕЛОДРАМИ - 6»
15:45 «СІМЕЙНІ МЕЛОДРАМИ - 6»

16:45 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
17:10 Прем'єра на «1+1». 
Зворушлива історія кохання в мело-
драмі «УЛАМКИ ЩАСТЯ «
19:30 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
20:15 Тетяна Кравченко і Людмила 
Артем'єва у комедії «СВАТИ - 5»
21:15 Прем'єра на «1+1». Ахтем 
Сейтаблаєв і Ольга Грішина в серіа-
лі «ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ « 
23:10 Легендарна комедія Леоніда 
Гайдая «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА ІНШІ 
ПРИГОДИ ШУРИКА»
01:05 Іван Миколайчук у комедії 
«ПРОПАЛА ГРАМОТА»

06:00 Малята-твійнята
06:50 М/с «Дора-мандрівниця»
07:35 М/с «Чаґінгтон»
08:00 МультMIX
09:45 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць»
11:00 Х/ф «Білосніжка»
12:10 Х/ф «Червона шапка»
13:30 Одного разу під Полтавою
15:00 Серіал «Домашній арешт»
16:35 Країна У
17:55 Панянка-селянка

19:00 Панянка-селянка. 
Міжконтинентальний сезон
20:00 Танька і Володька
21:00 Серіал «Кухня»
22:00 Країна У
23:00 Віталька
00:00 Серіал «Світлофор» (16+) 
01:30 У ТЕТа тато!

9:00 Урочисте підняття Прапора 
України в Києві та регіонах
10:45 Погода
10:50 РЕ:ФОРМА 
11:30 Випробування військової 
техніки в м.Чугуєв (Харківська 
область) 
13:00 Новини  (із сурдоперекладом)
13:30 Казки Лірника Сашка
13:40 Суспільний університет 
14:05 Мультфільми «Як козаки 
сіль купували», «Як козаки у футбол 
грали»
15:00 Урочисте підняття Прапора 
України 
15:40 Д/ф «Кенгір. 40 днів свободи» 
17:10 Проект «Україна-25». 
УКРАЇНСЬКА НОВА ХВИЛЯ. Художні 
короткометражні фільми «Борода», 
«Віолончель», «Дорога» 
18:25 Новини. Світ
18:40 Новини (із сурдоперекладом)

19:00 Новини. Культура
19:20 Випробування військової 
техніки в м.Чугуєв (Харківська 
область)
20:05 Проект «Україна-25». 
УКРАЇНСЬКА НОВА ХВИЛЯ. 
Анімаційний фільм «Атракціон». 
Художні короткометражні фільми 
«Скажи кукурудза», «Давай не 
сьогодні» 
21:00 Новини 
21:30 Найяскравіші моменти ХХХІ 
Олімпійських ігор 
21:50 Розсекречена істо-
рія. Спецпроект. Міфи про 
Незалежність
22:50 Погода
23:00 ТРК «ЕРА»
1:18 «UA:ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ КАНАЛ
1:20 Новини. Світ 
1:30 Новини (із сурдоперекладом) 
1:45 Новини. Культура 
2:00 Уряд на зв»язку з громадя-
нами 

06:00 Реальная мистика 
07:00 События
07:15 Утро с Украиной
08:00 События
08:15 Утро с Украиной
09:00 События. Спецвыпуск. День 

Государственного Флага Украины
10:00 Звездный путь. Новый сезон
11:40Т/с «Тройная защита» (1,2 
серии) (детектив) 16+
13:40Т/с «Женский доктор 2» 16+
15:00 События
15:30Т/с «Женский доктор 2»16+
18:00 Премьера! Т/с «Певица» (2 
серия) (мелодрама) 
19:00 События 
19:45 Ток-шоу «Говорит Украина» 
21:00Т/с «Тройная защита» (3,4 
серии) (детектив) 16+
23:00 События дня
23:30Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк1 сезон» 
(детектив) 16+
01:20 События
02:05Х/ф «Дедушка легкого пове-
дения» (комедия) 16+
03:50 Звездный путь
04:10Т/с «Певица» (2 серия) (ме-
лодрама) 
05:10Реальная мистика 

6:00  Країна мультфільмів
7:00 Посміхніться, вам це личить
8:00 Красуня за 12 годин
9:30 Телемагазин
11:00 Т/с «Міс Марпл Агати Крісті»
12:15 Пробач мене, моє кохання

13:10 Клініка
13:30 Ворожка
14:30 Т/с «Тетянин день»
15:30 Т/с «Брати»
16:45 Сімейні мелодрами
18:30 Клініка
19:10 Ворожка
20:00 Т/с «Брати»
21:15 Сімейні мелодрами
23:10 Т/с «Тетянин день»
00:00 Ворожка
00:55 Т/с «Міс Марпл Агати Крісті»

6:00 М/с «Диво-звірята»
6:30 М/с «Шиммер та Шайн»
7:00 М/с «Дружба-це диво»
7:30 М/с «Свинка Пеппа»
8:30 М/с «Диво-звірята»
9:00 М/с «Шиммер та Шайн»
9:30 М/с «Клуб МіккіМауса»
9:55 М/с «Джейк і пірати з 
Небувалії»
10:25 М/с «Лікар Плюшева»
10:50 М/с «Софія Прекрасна»
11:20 М/с «ШеріфКеллі»
11:45 М/с «Ліло та Стіч»
12:10 М/с «Свинка Пеппа»
13:00 М/с «Маленьке королівство 
Бена і Холлі»
13:30 М/с «Смішарики3D»
14:10 М/c «Фіксики»

14:40 М/с «Маленький зоомага-
зин»
15:05 М/с «Дружба-це диво»
15:30 М/с «Трансформери:Боти-
рятівники»
15:55 М/с «Чіп і Дейл:бурундучки-
рятівнички»
16:20 М/с «Таємниці ҐравітіФолс»
16:45 М/с «Зоряні війни.Повстанці»
17:05 М/с «Фінеас і Ферб»
17:25 М/с «Пенн Зеро-герой на 
півставки»
17:50 М/с «Вондер тут і там»
18:15 М/с «Нінзяґо»
18:40 М/с «Йо-Кай Вотч»
19:00 Казка з татом
19:20 М/c «Фіксики»
19:30 М/с «Софія Прекрасна»
19:55 М/с «Ліло та Стіч»
20:20 М/с «Качині історії»
20:50 М/с «Чіп і Дейл:бурундучки-
рятівнички»
21:15 М/с «Фінеас і Ферб»
21:45 М/с «Нінзяґо»
22:10 М/с «Йо-Кай Вотч»
22:35 М/с «Оггі та кукарачі»
23:45 Мультфільм
02:50 Знімала мама
04:10 Корисні підказки
05:20 М/с «Маленький зоомага-
зин»
05:40 М/с «Маленьке королівство 
Бена і Холлі»

1+1

06:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
06:45 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
07:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
07:10 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
08:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
08:10 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
09:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
09:10 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
09:30 «ТСН. СПЕЦВИПУСК»
10:00 «Урочистоcті до Дня 
Незалежності України»
11:00 «ТСН. СПЕЦВИПУСК»
11:45 Прем'єра на «1+1». 
Олександр Попов і Ахтем 
Сейтаблаєв у пригодницькій драмі 
«Я З ТОБОЮ» 
13:25 Легендарна комедія 
Леоніда Гайдая «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА 
ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»

15:15 Юрій Нікулін та Андрій 
Миронов у комедії «ДІАМАНТОВА 
РУКА»
17:10 Франсуа Клюзе і Омар Сі в 
комедії «1+1» 
19:30 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
20:05 Вілл Сміт у фантастичному 
бойовику «ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ» 
22:45 «КОНЦЕРТ «ОКЕАН ЕЛЬЗИ. 
БЕЗ МЕЖ»
01:40 Григорій Гладій у драмі 
Олеся Янчука «НЕСКОРЕНИЙ»
03:20 Іван Миколайчук у комедії 
«ПРОПАЛА ГРАМОТА»
04:35 «ШІСТЬ КАДРІВ»

06:00 Малята-твійнята
06:50 М/с «Дора-мандрівниця»
07:35 М/с «Чаґінгтон»
08:00 МультMIX
09:45 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Дора і друзі. Пригоди 
в місті»
11:25 М/с «Пригоди Котигорошка 
та його друзів»
12:35 М/ф «Чарівний горох»
12:50 М/с «Козаки. Футбол»
14:00 Одного разу під Полтавою
18:00 Танька і Володька

22:00 Країна У
23:00 Віталька
00:00 Серіал «Світлофор» (16+) 
01:30 У ТЕТа тато!
02:25 БарДак
03:15 17+
03:55 Серіал «Щоденники 
Темного» (16+) 
05:00 У ТЕТа тато!

9:00 Документальний фільм
9:40 Марш Незалежності
11:30 На пам'ять
12:00 Урочисте засідання 
Верховної Ради України з нагоди 
25-ї річниці Незалежності України
13:00 Новини  (із сурдоперекла-
дом)
13:30 Фольк-music. Спецвипуск
14:40 Мультфільми «Як козаки на 
весіллі гуляли», «Як козаки наре-
чених визволяли», «Як козаки іно-
планетян зустрічали», «Як козаки 
олімпійцями стали» 
16:20 Марш Незалежності 
17:30 Розсекречена історія. 
Спецпроект. За лаштунками 
Незалежності 
18:25 Новини. Світ
18:40 Новини (із сурдоперекла-
дом)

19:00 Новини. Культура
19:30 Україна-25 
19:45 Розсекречена істо-
рія. Спецпроект. Міфи про 
Незалежність 
20:40 Україна-25 
21:00 Новини 
21:25 «Народжені незалежними». 
Концертна програма 
22:15 Д/ф «Візитівка Карпат» 
22:40 Мегалот 
23:00 ТРК «ЕРА»
1:18 «UA:ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ 
КАНАЛ
1:20 Новини. Світ (повтор)
1:30 Новини (із сурдоперекладом) 
1:45 Новини. Культура 
2:00 Д/ф «Кенгір. 40 днів сво-
боди»
3:30 Т/с «Роксолана» 
5:30 Новини 
 

07:00 События
07:15 Утро с независимой 
Украиной
08:00 События
08:15 Утро с независимой 
Украиной 
09:00 События
09:15 Утро с независимой 
Украиной

10:00 События. Спецвыпуск. 
Торжества по случаю 25-й 
годовщины провозглашения неза-
висимости Украины
11:30 Т/с «Моя новая жизнь» (1-3 
серии) (мелодрама) 
15:00 События. День 
Независимости
15:30 Т/с «Моя новая жизнь» 
(закл. серия) (мелодрама) 
16:10Т/с «Чтобы увидеть радугу» 
(1-3 серии) (мелодрама) 16+
19:00 События. День 
Независимости
20:00Т/с «Чтобы увидеть радугу» 
(закл. серия) (мелодрама) 16+
21:00 Т/с «Тройная защита» (5,6 
серии) (детектив) 16+
23:00 Д/ф «ДНК. Портрет нации» 
00:20 Д/ф «ДНК. В поисках 
женщины»
01:35 События
02:25 Д/ф «Код нации»
03:45 Д/ф «Планета обезьян. Куда 
исчезают умные дети?»
05:10 Реальная мистика 

6:00  Країна мультфільмів
7:00 Посміхніться, вам це личить
8:00 Красуня за 12 годин

9:30 Телемагазин
11:00 Т/с «Міс Марпл Агати Крісті»
12:15 Пробач мене, моє кохання
13:10 Клініка
13:30 Ворожка
14:30 Т/с «Тетянин день»
15:30 Т/с «Брати»
16:45 Сімейні мелодрами
18:30 Клініка
19:10 Ворожка
20:00 Т/с «Брати»
21:15 Сімейні мелодрами
23:10 Т/с «Тетянин день»
00:00 Ворожка
00:55 Т/с «Міс Марпл Агати Крісті»
01:45 Клініка
02:40 Посміхніться, вам це личить

6:00 М/с «Диво-звірята»
6:30 М/с «Шиммер та Шайн»
7:00 М/с «Дружба-це диво»
7:30 М/с «Свинка Пеппа»
8:30 М/с «Диво-звірята»
9:00 М/с «Шиммер та Шайн»
9:30 М/с «Клуб МіккіМауса»
9:55 М/с «Джейк і пірати з 
Небувалії»
10:25 М/с «Лікар Плюшева»
10:50 М/с «Софія Прекрасна»
11:20 М/с «ШеріфКеллі»

11:45 М/с «Ліло та Стіч»
12:10 М/с «Свинка Пеппа»
13:00 М/с «Маленьке королівство 
Бена і Холлі»
13:30 М/с «Смішарики3D»
14:10 М/c «Фіксики»
14:40 М/с «Маленький зоома-
газин»
15:05 М/с «Дружба-це диво»
15:30 М/с «Трансформери:Боти-
рятівники»
15:55 М/с «Чіп і Дейл:бурундучки-
рятівнички»
16:20 М/с «Таємниці ҐравітіФолс»
16:45 М/с «Зоряні війни.
Повстанці»
17:05 М/ф «Мами застрягли 
Марсі»
18:40 М/с «Йо-Кай Вотч»
19:00 Казка з татом
19:20 М/c «Фіксики»
19:30 М/с «Софія Прекрасна»
21:45 М/с «Нінзяґо»
22:10 М/с «Йо-Кай Вотч»
22:35 М/с «Оггі та кукарачі»
23:45 Мультфільм
02:50 Знімала мама
04:10 Корисні підказки
05:20 М/с «Маленький зоома-
газин»
05:40 М/с «Маленьке королівство 
Бена і Холлі»

Середа, 24 серпня

1+1

06:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
06:45 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
07:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
07:10 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
07:35 «МАША І ВЕДМІДЬ «
07:45 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
08:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
08:10 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
09:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
09:10 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
09:30 «ЧОТИРИ ВЕСІЛЛЯ 5»
10:55 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 4»
12:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
12:20 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 4»
13:45 «СЛІПА»
14:20 «СЛІПА»
14:45 «СІМЕЙНІ МЕЛОДРАМИ - 6»
15:45 «СІМЕЙНІ МЕЛОДРАМИ - 6»

16:45 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
17:10 Прем'єра на «1+1». 
Зворушлива історія кохання в 
мелодрамі «УЛАМКИ ЩАСТЯ»
19:30 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
20:15 «ІСТОРІЯ ТИСЯЧОЛІТНЬОГО 
ОБМАНУ»
22:15 Джейк Джилленгол у фільмі 
Роланда Еммеріха «ПІСЛЯЗАВТРА»
00:30 Том Пейн і Бен Кінгслі в 
драмі «ЛІКАР: УЧЕНЬ АВІЦЕННИ» 
03:00 Джейк Джилленгол у фільмі 
Роланда Еммеріха «ПІСЛЯЗАВТРА»
05:25 «ШІСТЬ КАДРІВ»

06:00 Малята-твійнята
06:50 М/с «Дора-мандрівниця»
07:35 М/с «Чаґінгтон»
08:00 МультMIX 
09:45 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць»
11:00 Х/ф «Біляночка та Розочка»
12:10 Х/ф «Білосніжка»
13:30 Одного разу під Полтавою
15:00 Серіал «Домашній арешт»
16:35 Країна У
17:55 Панянка-селянка

19:00 Панянка-селянка. 
Міжконтинентальний сезон
20:00 Танька і Володька
21:00 Серіал «Кухня»
22:00 Країна У
23:00 Віталька
00:00 Серіал «Світлофор» (16+) 
01:30 У ТЕТа тато!
02:25 БарДак
03:15 17+
03:55 Серіал «Щоденники 
Темного» (16+) 
05:00 У ТЕТа тато!

9:00 Т/с «Таксі»
10:35 Погода
10:40 Д/ф «Новий Орлеан» 
11:45 Переселенці 
12:15 Д/ф «Візитівка Карпат» 
13:00 Новини  (із сурдоперекла-
дом)
13:30 Казки Лірника Сашка
13:40 Хто в домі хазяїн?
14:00 Хочу бути 
14:15 Суспільний університет 
15:00 Надвечір'я. Долі 
15:55 Театральні сезони 
16:30 Д/ф «Обличчя Америки» 
17:30 Д/с «Національні парки 
Америки»

18:25 Новини. Світ
18:40 Новини (із сурдоперекла-
дом)
19:00 Новини. Культура
19:30 Про головне
20:00 Перша студія
20:30 Схеми» з Наталією 
Седлецькою 
21:00 Новини 
21:30 Д/ф «Капелани»
22:50 Погода
23:00 ТРК «ЕРА»
1:18 «UA:ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ 
КАНАЛ
1:20 Новини. Світ 
1:30 Новини (із сурдоперекладом) 
1:45 Новини. Культура 
2:00 Фольк-music. Спецвипуск 
3:00 Д/ф «Відлуння віків. 
Олександрія»
3:30 Т/с «Роксолана» 
5:30 Новини 
 

06:00 Реальная мистика 
07:00 События
07:15 Утро с Украиной
08:00 События
08:15 Утро с Украиной
09:00 События
09:15 Звездный путь. Новый 
сезон

10:40 Реальная мистика
11:40Т/с «Тройная защита» (3,4 
серии) (детектив) 16+
13:40 Т/с «Женский доктор 2»16+
15:00 События
15:30 Т/с «Женский доктор 2»16+
18:00 Премьера! Т/с «Певица» (3 
серия) (мелодрама) 
19:00 События
19:45 Ток-шоу «Говорит Украина» 
21:55Футбол. ЛЕ УЕФА. Плейофф. 
«Шахтер» - «ИстанбулБашакшехир» 
00:00 События дня
00:15Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк 2 сезон 
« (детектив) 16+ 
03:20 События
04:10Т/с «Певица» (3 серия) (ме-
лодрама) 
05:10 Реальная мистика 

6:00  Країна мультфільмів
7:00 Посміхніться, вам це личить
8:00 Красуня за 12 годин
9:30 Телемагазин
11:00 Т/с «Міс Марпл Агати Крісті»
12:15 Пробач мене, моє кохання
13:10 Клініка
13:30 Ворожка
14:30 Т/с «Тетянин день»
15:30 Т/с «Брати»

16:45 Сімейні мелодрами
18:30 Клініка
19:10 Ворожка
20:00 Т/с «Брати»
21:15 Сімейні мелодрами
23:10 Т/с «Тетянин день»
00:00 Ворожка
00:55 Т/с «Міс Марпл Агати Крісті»
01:45 Клініка
02:40 Посміхніться, вам це личить

6:00 М/с «Диво-звірята»
6:30 М/с «Шиммер та Шайн»
7:00 М/с «Дружба-це диво»
7:30 М/с «Свинка Пеппа»
8:30 М/с «Диво-звірята»
9:00 М/с «Шиммер та Шайн»
9:30 М/с «Клуб МіккіМауса»
9:55 М/с «Джейк і пірати з 
Небувалії»
10:25 М/с «Лікар Плюшева»
10:50 М/с «Софія Прекрасна»
11:20 М/с «ШеріфКеллі»
11:45 М/с «Ліло та Стіч»
12:10 М/с «Свинка Пеппа»
13:00 М/с «Маленьке королівство 
Бена і Холлі»
13:30 М/с «Смішарики3D»
14:10 М/c «Фіксики»
14:40 М/с «Маленький зоома-
газин»

15:05 М/с «Дружба-це диво»
15:30 М/с «Трансформери: Боти-
рятівники»
15:55 М/с «Чіп і Дейл: бурундучки-
рятівнички»
16:20 М/с «Таємниці ҐравітіФолс»
16:45 М/с «Зоряні війни.
Повстанці»
17:05 М/с «Фінеас і Ферб»
17:25 М/с «Пенн Зеро-герой на 
півставки»
17:50 М/с «Вондер тут і там»
18:15 М/с «Нінзяґо»
18:40 М/с «Йо-Кай Вотч»
19:00 Казка з татом
19:20 М/c «Фіксики»
19:30 М/с «Софія Прекрасна»
19:55 М/с «Ліло та Стіч»
20:20 М/с «Качині історії»
20:50 М/с «Чіп і Дейл: бурундучки-
рятівнички»
21:15 М/с «Фінеас і Ферб»
21:45 М/с «Нінзяґо»
22:10 М/с «Йо-Кай Вотч»
22:35 М/с «Оггі та кукарачі»
23:45 Мультфільм
02:50 Знімала мама
04:10 Корисні підказки
05:20 М/с «Маленький зоома-
газин»
05:40 М/с «Маленьке королівство 
Бена і Холлі»

Четвер, 25 серпня

Вівторок, 23 серпня



6 18 серпня 2016 року Телепрограма

Ціни збирали Ціни збирали 
на центральному на центральному 
ринку Чернігова та Ніжинаринку Чернігова та Ніжина
16 серпня 2016 р.16 серпня 2016 р.

1+1

06:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
06:45 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
07:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
07:10 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
07:35 «МАША І ВЕДМІДЬ (УКР)», 
9 серiя
07:45 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
08:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
08:10 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
09:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
09:10 Інформаційно-розважальна 
програма «СНІДАНОК З 1+1»
09:30 «ЧОТИРИ ВЕСІЛЛЯ 5»
10:55 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 4»
12:00 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
12:20 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 4»
13:45 «СЛІПА»
14:20 «СЛІПА»
14:45 «СІМЕЙНІ МЕЛОДРАМИ - 6»

15:45 «СІМЕЙНІ МЕЛОДРАМИ - 6»
16:45 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
17:10 Прем'єра на «1+1». 
Зворушлива історія кохання в 
мелодрамі «УЛАМКИ ЩАСТЯ»
19:30 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
20:15 «РОЗСМІШИ КОМІКА. ДІТИ»
22:00 «СВІТСЬКЕ  ЖИТТЯ»
23:00 Юрій Нікулін та Андрій 
Миронов у комедії «ДІАМАНТОВА 
РУКА»
00:55 Іван Миколайчук у філь-
мі Сергія Параджанова «ТІНІ 
ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»
02:30 Іван Миколайчук і Любов 
Рум'янцева у драмі «АННИЧКА»
05:00 Франсуа Клюзе і Омар Сі в 
комедії «1+1» 

06:00 Малята-твійнята
06:50 М/с «Дора-мандрівниця»
07:35 М/с «Чаґінгтон»
08:00 МультMIX
09:45 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць»
11:00 Х/ф «Гензель і Ґретель»
12:10 Х/ф «Кіт у чоботях»
13:30 Одного разу під Полтавою

15:00 Серіал «Домашній арешт»
16:35 Країна У
18:10 Х/ф «Вуличні танці»
20:00 Х/ф «Крок уперед»
22:00 Х/ф «Крута Джорджія» (16+) 
00:00 Х/ф «Одного разу в Римі» 
(16+) 
01:40 У ТЕТа тато!
02:30 БарДак
03:15 17+
03:55 Серіал «Щоденники 
Темного» (16+) 
05:00 У ТЕТа тато!

9:00 Т/с «Таксі» 
9:45 РЕ:ФОРМА 
10:15 Про головне 
10:40 Д/ф «Новий Орлеан» 
11:40 Погода
12:00 Перша студія 
12:25 Схеми» з Наталією 
Седлецькою 
13:00 Новини  (із сурдоперекла-
дом)
13:30 Казки Лірника Сашка
13:40 Як це? 
14:00 Школа Мері Поппінс 
14:15 Суспільний університет 
15:00 Віра. Надія. Любов 
15:55 Гра долі 
16:30 Д/ф «Обличчя Америки» 

17:30 Д/с «Національні парки 
Америки» 
18:25 Новини. Світ
18:40 Новини (із сурдоперекла-
дом)
19:00 Новини. Культура
19:30 Про головне
20:00 На пам'ять 
20:30 План на завтра» з 
Анастасією Рінгіс 
21:00 Новини 
21:30 Найяскравіші моменти ХХХІ 
Олімпійських ігор 
21:50 Війна і мир
22:45 Класики світової літератури
23:00 ТРК «ЕРА»
1:18 «UA:ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ 
КАНАЛ
1:20 Новини. Світ 
1:30 Новини (із сурдоперекладом) 
1:45 Новини. Культура 
2:00 Музичне турне
3:00 Про головне 
3:30 Т/с «Роксолана» 
5:30 Новини 
  

06:00 Реальная мистика
07:00 События
07:15 Утро с Украиной
08:00 События
08:15 Утро с Украиной
09:00 События

09:15 Звездный путь. Новый 
сезон
10:40 Реальная мистика
11:40Т/с «Тройная защита» (5,6 
серии) (детектив) 16+
13:40 Т/с «Женский доктор 2»16+
15:00 События
15:30 Т/с «Женский доктор 2»16+
18:00 Премьера! Т/с «Певица» (4 
серия) (мелодрама) 
19:00 События 
19:45 Ток-шоу «Говорит Украина» 
21:00Т/с «Тройная защита» (7,8 
серии) (детектив) 16+
23:00 События дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк 2 се-
зон» (детектив) 16+
03:20 События
04:10Т/с «Певица» (4 серия) (ме-
лодрама) 
05:10 Звездный путь 

6:00  Країна мультфільмів
7:00 Посміхніться, вам це личить
8:00 Красуня за 12 годин
9:30 Телемагазин
11:00 Т/с «Міс Марпл Агати Крісті»
12:15 Пробач мене, моє кохання
13:10 Клініка
13:30 Ворожка
14:30 Т/с «Тетянин день»

15:30 Т/с «Брати»
16:45 Сімейні мелодрами
18:30 Клініка
19:10 Ворожка
20:00 Т/с «Брати»
21:15 Сімейні мелодрами
23:10 Т/с «Тетянин день»
00:00 Ворожка
00:55 Т/с «Міс Марпл Агати Крісті»
01:45 Клініка
02:40 Посміхніться, вам це личить

6:00 М/с «Диво-звірята»
6:30 М/с «Шиммер та Шайн»
7:00 М/с «Дружба-це диво»
7:30 М/с «Свинка Пеппа»
8:30 М/с «Диво-звірята»
9:00 М/с «Шиммер та Шайн»
9:30 М/с «Клуб МіккіМауса»
9:55 М/с «Джейк і пірати з 
Небувалії»
10:25 М/с «Лікар Плюшева»
10:50 М/с «Софія Прекрасна»
11:20 М/с «ШеріфКеллі»
11:45 М/с «Ліло та Стіч»
12:10 М/с «Свинка Пеппа»
13:00 М/с «Маленьке королівство 
Бена і Холлі»
13:30 М/с «Смішарики3D»
14:10 М/c «Фіксики»
14:40 М/с «Маленький зоома-
газин»

15:05 М/с «Дружба-це диво»
15:30 М/с «Трансформери:Боти-
рятівники»
15:55 М/с «Чіп і Дейл:бурундучки-
рятівнички»
16:20 М/с «Таємниці ҐравітіФолс»
16:45 М/с «Зоряні війни.
Повстанці»
17:05 М/с «Фінеас і Ферб»
17:25 М/с «Пенн Зеро-герой на 
півставки»
17:50 М/с «Вондер тут і там»
18:15 М/с «Нінзяґо»
18:40 М/с «Йо-Кай Вотч»
19:00 Казка з татом
19:20 М/c «Фіксики»
19:30 М/с «Софія Прекрасна»
19:55 М/с «Ліло та Стіч»
20:20 М/с «Качині історії»
20:50 М/с «Чіп і Дейл:бурундучки-
рятівнички»
21:15 М/с «Фінеас і Ферб»
21:45 М/с «Нінзяґо»
22:10 М/с «Йо-Кай Вотч»
22:35 М/с «Оггі та кукарачі»
23:45 Мультфільм
02:50 Знімала мама
04:10 Корисні підказки
05:20 М/с «Маленький зоома-
газин»
05:40 М/с «Маленьке королівство 
Бена і Холлі»

П'ятниця, 26 серпня

07:05 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
08:00 «СНІДАНОК. ВИХІДНИЙ»
10:00 «СВІТСЬКЕ  ЖИТТЯ»
11:10 Вілл Сміт у фантастичному 
бойовику «ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ» 
14:05 «ВЕЧІРНІЙ КВАРТАЛ»
16:30 «РОЗСМІШИ КОМІКА. ДІТИ»
18:30 «РОЗСМІШИ КОМІКА»
19:30 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
20:15 «УКРАЇНСЬКІ СЕНСАЦІЇ»
21:15 «ВЕЧІРНІЙ КВАРТАЛ»
23:20 Богдан Ступка в драмі Єжі 
Гоффмана «ВОГНЕМ І МЕЧЕМ»
02:35 Айдан Шенер у мелодрамі 
«КОРОЛЬОК - ПТАШКА СПІВОЧА»

06:00 М/с «Дора-мандрівниця»
06:45 Байдиківка

07:35 М/с «Чаґінгтон»
08:00 МультMIX
10:10 М/с «Дора-мандрівниця»
11:00 М/с «Лис Микита»
16:10 Х/ф «Вуличні танці»
18:00 Х/ф «Крок уперед»
20:00 Х/ф «Крута Джорджія» (16+) 
22:00 Одного разу під Полтавою
23:00 Віталька
00:00 Серіал «Світлофор» (16+) 
01:30 Одна за всіх
02:00 БарДак
03:15 17+
03:55 Серіал «Щоденники 
Темного» (16+) 
05:00 У ТЕТа тато!

9:00 Мультфільми «Про козаків» 
11:20 Як це?
11:50 Хто в домі хазяїн?
12:10 Хочу бути 
12:30 Школа Мері Поппінс
12:50 Казки Лірника Сашка

13:20 Суспільний університет 
14:20 Мистецький пульс Америки 
15:15 Д/с «Національні парки 
Америки» 
17:15 Х/ф «Милий друг»
18:55 Урочисті проводи 
Національної паралімпійської 
команди України на ХV літні 
Паралімпійські ігри в Ріо-де-
Жанейро 
21:00 Новини 
21:35 Український корт
22:10 Найяскравіші моменти ХХХІ 
Олімпійських ігор 
22:40 Мегалот 
22:50 Погода
23:00 ТРК «ЕРА»
1:18 «UA:ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ 
КАНАЛ
1:20 Музичне турне
2:30 Класики світової літератури 
2:40 Надвечір'я. Долі 
3:30 Т/с «Роксолана» 
5:30 Новини 

07:00 События
07:10 Звездный путь 
09:15Т/с «Чтобы увидеть радугу» 
(мелодрама) 16+
13:00Т/с «Процесс» (1,2 серии) 
(мелодрама) 
15:00 События
15:20 Т/с «Процесс» (закл. се-
рии) (мелодрама) 
17:10 Премьера! Т/с «Горькое 
счастье» (1,2 серии) (мелодра-
ма) 16+
19:00 События
19:40 Премьера! Т/с «Горькое 
счастье» (закл. серии) (мелодра-
ма) 16+
21:50 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду» (мелодрама) 
23:45 Реальная мистика
01:30 События 
02:15 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк 2 
сезон» (детектив) 16+ 

05:10 Звездный путь

6:00  Країна мультфільмів
7:00 Посміхніться, вам це личить
8:00 Красуня за 12 годин
9:30 Телемагазин
11:00 Т/с «Міс Марпл Агати 
Крісті»
12:15 Пробач мене, моє кохання
13:10 Клініка
13:30 Ворожка
14:30 Т/с «Тетянин день»
15:30 Т/с «Брати»
16:45 Сімейні мелодрами
18:30 Клініка
19:10 Ворожка
20:00 Т/с «Брати»
21:15 Сімейні мелодрами
23:10 Т/с «Тетянин день»
00:00 Ворожка
00:55 Т/с «Міс Марпл Агати 
Крісті»

01:45 Клініка
02:40 Посміхніться, вам це 
личить

6:00  М/с «Диво-звірята»
6:30 М/с «Шиммер та Шайн»
7:00 М/с «Свинка Пеппа»
8:30 М/с «Диво-звірята»
9:00 М/с «Шиммер та Шайн»
9:30 М/с «Клуб МіккіМауса»
9:55 М/с «Джейк і пірати з 
Небувалії»
10:25 М/с «ЛікарПлюшева»
10:50 М/с «Софія Прекрасна»
11:15 Корисні підказки
11:25 М/с «Фіксики»
11:45 М/с «Смішарики3D»
12:15 М/с «Маленьке королів-
ство Бена і Холлі»
12:45 М/с «Свинка Пеппа»
13:40 М/с «Маша та ведмідь»
14:25 М/с «Оггі та кукарачі»

15:20 М/с «Біонікл»
15:30 М/с «Качині історії»
15:55 М/с «Фінеас і Ферб»
16:25 М/с «Чіп і 
Дейл:бурундучки-рятівнички»
16:55 М/с «Ліло та Стіч»
17:20 М/с «Ельфи»
17:30 М/ф «Дівчата з 
Еквестрії-1»
19:00 М/с «Фіксики»
19:30 М/с «Софія Прекрасна»
19:55 М/с «Ліло та Стіч»
20:20 М/с «Качині історії»
20:50 М/с «Чіп і 
Дейл:бурундучки-рятівнички»
21:15 М/с «Фінеас і Ферб»
21:45 М/с «Нінзяґо»
22:35 М/с «Оггі та кукарачі»
00:00 Мультфільм
03:00 Знімала мама
04:40 Корисні підказки
05:40 М/с «Маленьке королів-
ство Бена і Холлі»

Субота, 27 серпня

1+1

08:00 «СНІДАНОК. ВИХІДНИЙ»
09:00 Лотерея «ЛОТО-ЗАБАВА»
09:40 Маріччин кінозал.  
Мультфільм «МАША І ВЕДМІДЬ»
10:05 ТСН: «Телевізійна Служба 
Новин»
11:00 «СВІТ НАВИВОРІТ - 3: 
ТАНЗАНІЯ, ЕФІОПІЯ»
12:15 «СВІТ НАВИВОРІТ - 3: 
ТАНЗАНІЯ, ЕФІОПІЯ»
13:15 Прем'єра на «1+1». Ахтем 
Сейтаблаєв і Ольга Грішина в се-
ріалі «ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ « 
17:10 Тетяна Кравченко і 
Людмила Артем'єва у комедії 
«СВАТИ - 5»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Юлія Кадушкевич у мело-
драмі «ЗНАХАРКА» 

00:50 Джонні Депп у комедії Тіма 
Бартона «ЕД ВУД» 
03:00 «СВІТСЬКЕ  ЖИТТЯ»
03:50 «УКРАЇНСЬКІ СЕНСАЦІЇ»
04:45 «ТСН-Тиждень»

06:00 М/с «Дора-мандрівниця»
06:45 Байдиківка
07:35 М/с «Чаґінгтон»
08:00 МультMIX
09:45 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Дора-мандрівниця»
10:55 М/ф «Усі собаки потрапля-
ють до раю»
12:30 Х/ф «Одного разу в Римі» 
(16+) 
14:00 Рятівники
15:35 Танька і Володька
17:35 Одного разу під Полтавою
19:35 Країна У
22:35 Одного разу в Одесі
23:00 Віталька

00:00 Серіал «Світлофор» (16+) 
01:30 Одна за всіх
02:00 БарДак
03:15 17+
03:55 Серіал «Щоденники 
Темного» (16+) 
05:00 У ТЕТа тато!

9:00 Погода
9:25 ХХХІ Олімпійські ігри. 
Стрибки у воду. Легка атлетика 
12:50 Перша шпальта 
13:30 Студія. Ріо-2016
14:30 ХХХІ Олімпійські ігри. 
Вільна боротьба. Легка атлетика. 
Художня гімнастика
18:45 ХХХІ Олімпійські ігри. Вільна 
боротьба
20:00 Студія. Ріо-2016
20:30 Новини
20:45 Студія. Ріо-2016
21:15 ХХХІ Олімпійські ігри. Бокс. 

Гандбол. Баскетбол 
0:10 ХХХІ Олімпійські ігри. Повтор 
найцікавіших подій 
1:25 ХХХІ Олімпійські ігри. 
Summary ігор 
2:00 ХХХІ Олімпійські ігри. 
Церемонія закриття 

06:50 События
07:30 Звездный путь 
09:00Т/с «Моя новая жизнь» 
(мелодрама)
13:00Т/с «Горькое счастье» (мело-
драма) 16+
17:00 Т/с «Солнечное затмение» 
(1,2 серии) (мелодрама) 
19:00 События недели с Олегом 
Панютой
20:00Т/с «Солнечное затмение» 
(закл. серии) (мелодрама)
21:45 Т/с «Процесс» (мелодрама) 
01:30События недели с Олегом 
Панютой

02:25Т/с «Певица» (1-4 серии) 
(мелодрама) 
05:50 События недели с Олегом 
Панютой

6:00  Країна мультфільмів
7:00 Посміхніться, вам це личить
8:00 Красуня за 12 годин
9:30 Телемагазин
11:00 Т/с «Міс Марпл Агати Крісті»
12:15 Пробач мене, моє кохання
13:10 Клініка
13:30 Ворожка
14:30 Т/с «Тетянин день»
15:30 Т/с «Брати»
16:45 Сімейні мелодрами
18:30 Клініка
19:10 Ворожка
20:00 Т/с «Брати»
21:15 Сімейні мелодрами
23:10 Т/с «Тетянин день»

00:00 Ворожка
00:55 Т/с «Міс Марпл Агати Крісті»
01:45 Клініка
02:40 Посміхніться, вам це личить

6:00  М/с «Диво-звірята»
6:30 М/с «Шиммер та Шайн»
7:00 М/с «Свинка Пеппа»
8:30 М/с «Диво-звірята»
9:00 М/с «Шиммер та Шайн»  
9:30 М/с «Клуб МіккіМауса»  
9:55 М/с «Джейк і пірати з 
Небувалії»  
10:25 М/с «ЛікарПлюшева»  
10:50 М/с «Софія Прекрасна»
11:15 Корисні підказки
11:25 М/с «Фіксики»
11:45 М/с «Смішарики3D»
12:15 М/с «Маленьке королівство 
Бена і Холлі»
12:45 М/с «Свинка Пеппа»
13:40 М/с «Маша та ведмідь»

14:25 М/с «Оггі та кукарачі»
15:20 М/с «Біонікл»
15:30 М/с «Качині історії»
15:55 М/с «Фінеас і Ферб»
16:25 М/с «Чіп і Дейл:бурундучки-
рятівнички»
16:55 М/с «Ліло та Стіч»
17:20 М/с «Ельфи»
17:30 М/ф «Дівчата з Еквестрії-2»
19:00 М/с «Фіксики»
19:30 М/с «Софія Прекрасна»
19:55 М/с «Ліло та Стіч»
20:20 М/с «Качині історії»
20:50 М/с «Чіп і Дейл:бурундучки-
рятівнички»
21:15 М/с «Фінеас і Ферб»
21:45 М/с «Нінзяґо»
22:35 М/с «Оггі та кукарачі»
00:00 Мультфільм
03:00 Знімала мама
04:40 Корисні підказки
05:40 М/с «Маленьке королівство 
Бена і Холлі»

Неділя, 28 серпня

Чернігів Ніжин
Сало 1 кг 30-45 грн 35-45 грн
Свинина 1 кг 60-75 грн 65-75 грн
Свинина 
(поребрина) 1 кг

60 грн 50-55 грн

Яловичина 1 кг 75-85 грн 85-90 грн
Яловичина 
(поребрина) 1 кг

55-75 грн 45 грн

Сир домашній 
1 кг

28-30 грн 35-38 грн

Сметана 0,5 л 15-18 грн 20 грн
Молоко 1 л 8 грн 10 грн
Буряк 1 кг 10 грн 6 грн
Морква 1 кг 8-10 грн 7 грн
Картопля 1 кг 4-7 грн 5-6 грн
Капуста 1 кг 5 грн 3-5 грн
Огірки 1 кг 12 грн 5-10 грн
Помідори 1 кг 7-12 грн 10-20 грн
Цибуля 1 кг 7-8 грн 7-8 грн

Оголошення
Продається приватизована земельна ділянка 

0,14 га  м. Бобровиця, вул. Лукашівська, непо-
далік від Макарівського залізничного переїзду, 
огороджена, є фруктові насадження. Збудована 
2-кімнатна времянка, площею 18 кв.м., з прибу-
дованою кладовою і погребом.  Водозабезпечен-
ня здійснюється з свердловини глибиною 50 м. 
Збудований цоколь під будинок 8х10. Обладнана 
зливна яма. Підведений газ, до цоколя, проектна 
документація складена на обігрів конвектором 
времянки. Тел. 067-260-80-68

Текст оголошення і ваші координати, за якими звертатись читачам, — адреса чи телефон з кодом:

Ваше прізвище, ім’я, по батькові, адреса, телефон (дані — для редакції, вони не публікуються) 

Дата   Ваш підпис:

       Цей текст публікується в газеті

Купон безкоштовного оголошення КуКуКуКупопопопонннн бебебебезкзкзкзкошошошоштотототовнвнвнвногогогого ооо огогогогололололошошошошененененняняняняу

ПЛАТНІ ОГОЛОШЕННЯ 
В ГАЗЕТІ «СІВЕРЩИНА»

Тип оголошення Вартість, 
грн.

Приватне (без купона) 5 грн.*
Комерційне оголошення 10 грн.*
Виділене рамкою +10 грн.
На чорному фоні +10 грн.
Про втрату документів
(фіз. особа)

5 грн.

Про втрату документів 
(юр. особа)

10 грн.

БЕЗКОШТОВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 
ОГОЛОШЕННЯ

друкується 1 раз на місяць.
Об'єм кожного оголошення 

не повинен перевищувати 20 слів.



7      18 серпня 2016 року    Невідома Україна

…4 січня 1989 року на моє 
ім’я прийшов лист з прокура-
тури СРСР від замісника на-
чальника відділу по нагляду 
за слідством в органах КДБ 
В.І. Щербаня з відповіддю на 
мій лист до Горбачова М.С. У 
своєму листі я писав, що на 
43-ій сесії ООН у Нью- Йорку у 
своєму виступі Михайло Сер-
гійович проголосив, що в Ра-
дянському Союзі нема жодної 
людини, яка відбуває строк 
покарання за політичними 
мотивами. 

Найдієвішим способом впли-
вати на державне керівництво 
була передача інформації за 
кордон, де вона розповсюджу-
валася по всьому світу. Але ми 
не відкидали можливості пи-

сати листи, заяви та скарги до 
різних установ.

Була надрукована стаття Ва-
силя Чепурного в газеті «Ком-
сомольський гарт» під назвою 
«Галас Україні не допоможе» 
про Левка Лук’яненка. Поки ця 
стаття дійшла до друкарського 
станка, з неї було багато чого 
вихолощено. Надрукували те, 
що було типовим на той час. І 
все ж дещо в ній лишилося. Цю 
статтю можна вважати пер-
шою, в якій не було прямого 
засудження Левка Лук’яненка 
і його націоналістичної діяль-
ності. В статті можна було від-
чути діловий підхід до такого 
поняття як «націоналізм», уже 
як не до збудника міжнаціо-
нальної ворожнечі, а як до ви-

щої стадії патрі-
отизму. 

З приходом 
1989 і 1990 ро-
ків стало мож-
ливим прямо 
агітувати насе-
лення і патріоти 
взялися шале-
но за проведен-
ня різних захо-
дів. Більше ак-
тивності було в 
західних облас-
тях – щоб трохи 
підрівняти нас 
в плані патріо-
тизму львів’яни 
с п л а н у в а л и 
спіль но зі схід-
няками агітацій-
ну акцію.

Львів’яни до-
мовилися з чер-
нігівським Ру-
хом – узгодили 
дату і ось одного 
дня керівництво 
чернігівського 
Руху поїхало зу-
стрічати львів-
ські та київські 
агітаційні ав-
тобуси на кор-
дон Київської 
та Чернігівської 
областей. То 
було 20 вересня 

1990 року. Для цієї поїздки на-
дав свою власну машину «Мо-
сквич» Коваль Михайло. 

В цей день пан Михайло 
зі своєю дружиною Галиною 
під’їхали під Рух. З Руху вийшли 
і сіли в машину голова Володи-
мир Ступак і члени ради Пан-
ченко Іван та Куровська Ла-
риса. Дорога в розмовах про-
майнула швидко. На майдан-
чику вже було кілька машин, 
пасажири яких також чекали 
гостей, але з іншою метою…В 
лісосмузі ми помітили кілька 
міліцейських машин.

До кордону областей під’їжд-
жали з обох боків машини, в 
одній з них – Майба Анатолій 
зі своїми знайомими. Пізніше 
приїхали машини з управлін-
ських структур Чернігова, се-
ред них пізнали заступника го-
лови обласної ради Косих і се-
кретаря міськкому компартії 
Скокова.

Ось нарешті приїхали  і три 
автобуси, з яких стали вихо-
дити люди. Назустріч їм руши-
ли керівники Руху і урочисто 
піднесли хліб- сіль. Але відра-
зу після цього підійшли пред-
ставники правлінських струк-
тур і зачитали постанову об-
ласної ради про недопущення 
на чернігівську землю автобу-
сів зі Львова.

Керівники з автобусів та ке-
рівники Руху не довго радили-
ся, бо уже через кілька хвилин 
вирішили, що постанова анти-
демократична, занадто упе-
реджена і протизаконна, тому 
на неї не варто реагувати. Піс-
ля цього була дана команда сі-
дати в автобуси. Скоро автобу-
си рушили, а за ними ціла ко-
лона машин.

Ось і Кіпті. Ще здаля було ви-
дно, що на міліцейському посту 
багатолюдно і зрозуміло, що на 
колону автобусів чекають.  Ав-
тобуси зупинили, водіям дали 
команду з’їхати з траси і стати 
один за одним упритул. Тоді до 
першого автобуса під’їхав ван-
тажний автомобіль ГАЗ – 66 і 
до останнього теж. Таким чи-
ном автобуси замкнули з обох 
боків.

Почалася боротьба за звіль-
нення, зе те, щоб дозволили 
їхати до Чернігова зі Львова 
(насправді там більшість були 
киянами з хору «Гомін» сла-
ветного Леопольда Ященка – 
ред..) подвижників зближення, 
цих віддалених географічно і 
політично, частин України.

Переговори почали вести 
із секретарем міськкому пар-
тії Скоковим, який був при-
значений організатором опо-
ру львівським автобусам у Кіп-
тях від партійної комуністичної 
номенклатури. Він же, повер-
нувшись із зустрічі на кордоні 
двох областей, вже встиг по-
верх свого елегантного костю-
му вдягти засмальцьовану ку-
файку. В кухвайки також вдя-
глися всі, хто там був від прав-
лінських структур.

 До міліцейського посту зби-
ралося все більше людей, вони 
стояли гуртами і гучно спере-
чалися - на противагу людям з 
автобусів була місцева номен-
клатура. Селяни ж стояли оба-
біч дороги і не втручалися у су-
перечку, вони тільки спостері-
гали за тим, що відбувалося. 
А напруга все наростала. Не-
забаром почали монтувати на 
проїжджій частині барикади, 
щоб не допустити проїзду ав-
тобусів.

Серед гурту височіла по-
стать депутата Верховної 
Ради Олександра Гудими, 
його гучний голос доводив 
натовпу, що правота завжди 
була на боці демократії і так 
воно мусить бути, а диктату-
ру геть! Що слова мусять мати 
найвищу цінність – тому да-
вайте  будемо думати!

Незабаром хтось з номен-
клатурників спровокував бій-
ку, ударивши когось в груди 
і той поточився, а, підхопив-
шись, вліпив на здачу. Так і 
почалася бійка на підготов-
леному грунті. Дісталося і Гу-
димі.

Наші люди, переконавшись, 
що автобуси до Чернігова не 
пропустять, а день уже повер-
тає на вечір, вирішили зроби-
ти поступку і дали згоду по-
вернутися на Київ. Після цьо-
го дорогу автобусам звільнили 
і вони, розвернувшись, поїха-
ли у зворотньому напрямку. 

По дорозі до автобусів при-
єдналися дві міліцейські маши-
ни: одна попереду, друга по-
заду, обидві з мигалками наче 
під конвоєм вели автобуси. Так 
доїхали до Броварів, а в міс-
ті міліція кудись зникла. Коли 
ж а автобусах помітили, що мі-
ліції вже нема – негайно роз-
вернулися і поїхали до Черніго-
ва. На місце призначення цьо-
го разу прибули без пригод. В 
Чернігові ми їх зустріли опів-
ночі. Наступного дня агітбрига-
ди артистів дали в місті кілька 
концертів. 

На фото: 
Олександр Лук’я нен ко з 

дружиною Валентиною; 
фрагменти тогочасних мі-

тингів

Бійка Бійка 
в Кіптяхв Кіптях

ЗІ СПОГАДІВ 
ОЛЕКСАНДРА ЛУК’Я НЕНКА, 

БРАТА ВИДАТНОГО ЗЕМЛЯКА – 
ГЕРОЯ УКРАЇНИ ЛЕВКА ЛУК’ЯНЕНКА 

(за рукописом)
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НІХТО, ОКРІМ НАС
В лютому 2012 р. голова 

Держдуми РФ С. Наришкін офі-
ційно заявив про те, що у Росії 
немає жодних територіальних 
претензій до України.

                                                 (З газет)

«Збирачі земель» у нас 
під боком…

                                          А. Коляновський

Не вбереглась Україна од бід.
Фікція – мир 
                         на папері.
Доки домовляться Захід і Схід,
лупить із гранатомета сусід,
грима прикладом у двері.

Став окупантом
              (чекали на це?)
той,
          хто учора ще клявся
в дружбі,-
          тепер поливає свинцем.
«Славься,
        Русь-матушка, славься!»

Хочеться світ підкорити Кремлю,
тож посила з гумконвоєм
чад шовінізму,
             агресора лють,
в кузовах –
             зброю й набої.

Вал провокацій котиться знов.

Засідок,
                  наче на звіра!
Вибухи, смерті,
                руїни і кров…
То отака ваша братня любов,
стряпчие Русского мира?!

Довго вам вірили  ми –
                          й обпеклись.
Не доберу лиш:
                            гієна чи рись,
що за істота пихата
й хижа
      підступно
          в наш дім,
                  як колись
лізе під маскою брата?

Глухо двигтить під колісьми соша.
Ворог відводити не поспіша
«Грады» –
       пе – ре – ди – сло – кує.
І проквиля України душа:
- Сину, рідненький мій,
                                        чуєш?
Гостям непроханим шлях заступи,
край наш від скверни очисти,
щоб не топтали донецькі степи
зайди і сепаратисти.

Хтось нас нацьковує вперто
                                               «кусі!»
одне на 'дного…
                           Не даймось!
У небезпеки годину усі,

хто українці,
               ЄДНАЙМОСЬ!

Лави гуртуймо під стягом одним
всі,
             хто серцями бентежні,
щоб не проспати
               (як вождики – Крим)
нашу крихку незалежність.

Будьмо надпильні! – 
                  війна ще трива,
сіє вселенську тривогу.
«Поштонько», 
              «пошто моя польова»,1

віру неси в перемогу
крізь ДееНерівську лжу,
                            блокпости…
Час, мов на сповіді,
                             відповісти
(Дивиться з Вічності
                           батько Тарас):
- Хто Україну в біді захистить?
Хто,
            як не ми?
Хто, 
            опріч нас?
Лиш ми –
             і НІХТО, ОКРІМ НАС.

1 «Польова пошта» – назва передачі, 
яка щовечора звучить 

на першому каналі Українського радіо.

                 Михайло КУШНІРЕНКО
                     Серпень – листопад 

2015 року

«Десна» розпочала 
успішну боротьбу 
за Кубок України

У другому попередньому раунді Кубка 
України з футболу чернігівська «Десна» з 
мінімальним рахунком 1:0 перемогла хар-
ківський «Геліос». 

«Геліос» на правах господарів активніше 
розпочав поєдинок. Сергій Кравченко на-
магався зі штрафного забити швидкий гол, 
але пробив вище воріт. «Десна» відповіла 
небезпечним випадом на ворота господа-
рів Дениса Галєнкова, його сольний прохід 
за межами штрафного майданчика з пору-
шенням правил зупинив Єрохін. Арбітр на-
городив молодого голкіпера жовтою картку 
і призначив штрафний у бік воріт «сонячних». 
Чепурненко виконав стандарт, однак Єрохін 
витягнув м'яч з під поперечини і врятував 
свою команду. 

«Десна» намагалася нав'язати супернику 
свою гру, але незабаром «Геліос» заволодів 
територіальною перевагою. Чернігівцям за-
лишалося лише вміло оборонятися і перехо-
дити у стрімкі контратаки. Одна із таких атак 
могла завершитися взяттям воріт. Галєнков 
прострілив у штрафний майданчик, а Комар-
ницький ледь не зрізав м'яч у власні ворота. 

Під завісу першого тайму команди обміня-
лися ударами по воротах. Гершман переві-
рив на пильність Махновського, а Грищенко 
— Єрохіна. 

У другому таймі «Геліос» контролював хід 
гри. Кіча двічі пробивав по воротах «Десни». 
У першому випадку врятував Махновський, 
а у другому — забракло точності. Господа-
рі могли відкрити рахунок на 74-ій хвили-
ні. Єлоєв віддав передачу у напрямку воріт 
«Десни», а Сергій Кравченко з кількох метрів 
замикав передачу. На щастя, Махновський 
знову виручив «сіверян». 

Матч наближався до завершення і футбо-
лісти подумки готувалися до даткового часу. 
Однак долю цього поєдинку вирішив один 
єдиний стандарт. На 82-ій хвилині Чепурнен-

ко навісив у штрафний майданчик «соняч-
них», а Щедраков на дальній стійці перепра-
вив м'яч у ворота. 

«Геліос» не став миритися із поразкою і 
всіма силами пішов на штурм воріт «Дес-
ни». А далі на полі розгорілися справжні при-
страсті. Голкіпер «сіверян» Махновський від-
реагував на провокацію Івашка і копнув 
нападника ногою. На 86-ій хвилині арбітр 
справедливо показав червону картку за не-
спортивну поведінку і вилучив з поля вину-
ватця. Більше замін у чернігівців не було і 
у ворота став капітан «Десни» Вадим Мель-
ник, який надійно захищав останній рубіж. 

Скориставшись чисельною перевагою 
харків'яни прагнули дотиснути «Десну». В 
одному із епізодів «новоспечений» голкіпер 
чернігівців Мельник витягнув м'яч з під по-
перечини. «Сіверяни» майстерно «сушили» 
гру біля власних воріт, а господарям масо-
вані атаки не принесли ніякої користі. Зла-
годжена гра в обороні допомогла «Десні» 
здобути заслужену перемогу у кубковій грі. 
Чернігівські футболісти впевнено крокують 
до 1/16 фіналу і чекають на свого майбут-
нього суперника. 

 «Кубкова гра була. З інтригою. В кінці гри 
був вилучений воротар, але капітан команди 
Мельник дійсно зіграв, як капітан. Не тільки 
на полі, але і виручив на останньому рубе-
жі», - прокоментував хід поєдинку асистент 
головного тренера «Десни» Олександр При-
ходько.

«Десна» і «Геліос» 
розійшлися миром 

у Харкові
Для «Десни» зустріч із «Геліосом» стала 

другою за останній тиждень.
Обидві команди зустрічалися між собою у 

Кубку України, а вже за чотири дні зійшлися 
у новій дуелі. Цього разу в рамках 4-го туру 
Першої ліги з футболу. Свій домашній поє-
динок чернігівці змушені були проводити на 
полі суперника у Харкові, оскільки на стадіо-

ні імені Гагаріна ще досі триває реконструк-
ція.

Гра повністю пройшла під акомпанемент 
дощу. Небесна канцелярія не пожаліла грав-
ців, а поливала їх рясними та холодними 
краплями води, що не дозволяло демонстру-
вати комбінаційний футбол.

«Десна» більше володіла ігровою ініціати-
вою і контролювала м'яч. Саме чернігівці 
завдали першого удару по воротах суперни-
ка. Однак постріл Картушова вийшов не точ-
ним. Харків'яни намагалися створювати не-
безпечні моменти біля воріт чернігівців, але 
постійно наштовхувалися на оборонні реду-
ти «сіверян». Під кінець першого тайму дощ 
не вщухав, знесилені футболісти так і не за-
били жодного голу. 

Другий тайм мало нагадував футбол, а 
скоріш водне поло. М'яч постійно застрягав 
у калюжах, дренаж на стадіоні «Сонячний» не 
міг впоратися з таким потоком води. Грав-
ці сподівалися скористатися перевагами та-
кої погоди і дочекатися, поки суперник по-
милиться.

Першими здали нерви в оборони «Геліо-
са». Чернігівці зусиллями Волкова та Чепру-
ненка на 75-ій хвилині організували контр-
атаку, а Філіппов довів її до логічного завер-
шення — 1:0.

Через три хвилини «Геліос» несподівано 
зрівняв рахунок. Капітан «Десни» біля власно-
го штрафного майданчика зіграв рукою. Ар-
бітр призначив небезпечний штрафний, а Су-
бочєв майстерно реалізував стандарт — 1:1.

Обмінявшись голами, команди прагнули 
«вирвати» перемогу у цьому протистоянні. 

Проте матч з таким рахунком і завершився. 
У підсумку — закономірна нічия. 

Після 4-х турів «Десна» з 7 очками і пере-
буває на п'ятій сходинці у турнірній таблиці. 
Харківський «Геліос» має у своєму активі 8 
очок та займає третє місце. 

Свій наступний матч «Десна» зіграє 19 
серпня у Чернівцях. Суперником чернігівців 
буде місцева «Буковина».

Чернігівцям знову 
не щастить 

на Олімпіаді в Ріо
Чернігівська легкоатлетка Ольга Бібік 

не змогла кваліфікуватися у фінал зма-
гань з бігу на 400 метрів в Ріо-де-Жанейро 
(Бразилія).

У фінал мали потрапити лише 24 найкращі 
спортсменки. Наша землячка показала 29-й 
результат серед 57 учасниць і припинила бо-
ротьбу за індивідуальну медаль на Олімпій-
ських Іграх.

Ольга Бібік ще може завоювати олімпій-
ську медаль у складі української команди в 
естафеті 4х400 метрів, яка відбудеться 20 
серпня.

Без медалей залишили Олімпіаду черні-
гівські спортсмени — Дмитро Митрофанов і 
Ольга Костевич.

 
     Владислав ПАРХОМЕНКО

БУДЕ ФІЛЬМ 
З ІЧНЯНСЬКОГО СЕЛА

За підтримки Державного агентства 
України з питань кіно компанія Star Media 
починає роботу над створенням фільму 
«Припутні» режисера Аркадія Непиталюк.

Фінансова підтримка з держбюджету складе 4 
млн 287 тис. 500 грн. Загальний бюджет фільму 
- 8 млн 575 тис. грн.

Фільм «Припутні» розповідає про долі трьох жі-
нок - бабусі, доньки й онучки - чиї долі міцно пе-
реплетені. Дія фільму буде відбуватися в одно-
йменному селі Припутні в Чернігівкій області.

«Створення цього фільму – це відповідь тим, 
хто чекає цікавого нестандартного українського 
кіно, і вірить у те, що українське кіно може мати 
авторський почерк, залишаючись при цьому ці-
кавим для глядача», – зазначив голова Держкі-
но Пилип Іллєнко

Зйомки картини починаються у серпні, а за-
вершення виробництва заплановано на 2017 
рік. Зйомки фільму пройдуть у Ніжині, Києві, Ки-
ївській і Чернігівській областях.


