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«Ніжинський вісник» разом із «Новою Просвітою»
розпочинає передплатну кампанію на 2022-й рік!

Уже маємо надворі листопад, не встигнемо озирнутися, як новоріччя постукає у вікно. Для всіх нас – це
не лише зимове свято, а й очікування чогось нового, кращого, позитивного. І не тільки в особистих стосунках
чи родинних зв’язках, а й на роботі, в оточенні, в рідному місті й державі загалом. Ці палкі мрії з року в рік
налаштовують нас на позитивний лад та, на жаль, не завжди дають такі ж позитивні результати. Проте, така
вже наша людська природа – віримо у власну віру!
Так само швидко наближається й передплатна кампанія місцевих періодичних видань. Друковані ЗМІ
максимально намагаються її організовувати й підтримувати. Щоправда, не всі наші партнери нам у цьому
допомагають. На щастя, залишаються й ті, хто вірить у друковане слово, у його необхідність та актуальність,
не зважаючи на тотальне засилля інтернету і всього, що з ним пов’язане.
У 2003 році в силу обставин у Ніжині почав виходити Чернігівський обласний тижневик «Нова Просвіта».
Його засновником виступив Благодійний фонд «Ніжен», директором якого є відомий у нашому місті й поза його
межами Микола Шкурко – голова Ніжинської міської громадської організації «Ніжинське міське об’єднання
ГО «Всеукраїнське товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка», підприємець і громадський діяч, який
просуває все українське всіма доступними йому методами й можливостями. Видання виходило щомісяця
протягом року, мало постійних дописувачів з інших районів, як і читачів.
І ось настав час відновити випуск «Нової Просвіти». Якраз у територіальній реформі Микола Шкурко вбачає
позитив завдяки тому, що Ніжинський район став великим, об’єднавши кілька колишніх сусідніх – власне
сам Ніжинський район, а ще Носівський, Борзнянський, Бобровицький та Бахмацький. Отож прогресивна
спільнота великої Ніжинщини зможе активізуватися! І не лише довкола «Просвіти» і справи її відродження,
як потужного громадського об’єднання, а й довкола задекларованих ідей. Головна з них – слова великого
Шевченка: «І оживе добра слава, слава України!».
Отож редакція газети «Ніжинський вісник» разом із Благодійним фондом «Ніжен» і ніжинською «Просвітою»
розпочинають спільну передплатну кампанію на наступний 2022-й рік. Щомісяця в міськрайонній газеті виходитиме додаткова сторінка «Нової Просвіти», наповнювати яку зможуть не лише члени «Просвіти», а й ті, хто
поділяє її позиції чи планує до неї долучитися, особливо – прогресивна молодь, за якою майбутнє!
Пропонуємо вашій увазі, шановні читачі, анкету передплатника.

Шановне товариство!
Кожен із вас, перерахувавши 100 грн. на випуск сторінки «Нова Просвіта» в газеті «Ніжинський
вісник», отримає річну передплату газети на 2022 рік, яка коштує 330 грн. 28 коп.!
Для цього потрібно:
1.
Зробити внесок:
Отримувач: НМБО Благодійний фонд «Ніжен»
ЄДРПОУ 26226820
Р/р UA783052990000026006036300652 Банк отримувача: «ПриватБанк», МФО 353584
Призначення платежу: благодійна допомога на випуск сторінки «Нової Просвіти» в газеті «Ніжинський
вісник» на 2022 рік.
2. Надіслати заповнену анкету на електронну адресу іnfo@nizen.com.ua:
ПІБ
Поштова адреса
Телефон
Електронна адреса
3. Зазначити назву рубрики, яка цікавить на сторінці «Нова Просвіта»
(у квадратику проставити галочку):
□
Освіта
□
Культура
□
Наука
□
Історія
□
Література, мова
□
Віра, церква
□
Новини з «Просвіти»
Інше (зазначити)

□
□
□
□
□
□
□

Економіка
Право
Здоров'я і медицина
Відпочинок і подорожі
Кулінарія
Спорт
Вийшла нова книга

Засоби масової інформації стали невід’ємною
частиною нашого життя. Газети друкуються з 1609
року (почали випускатися у Німеччині), телевізор із
нами – з 1884 року (23-річний студент Пауль Ґотліб
Ніпков запатентував першу електромеханічну систему телебачення), радіо створив Олександр Попов у
1895 році. Зараз стали популярними Інтернет-ЗМІ.
Кожна людина (іноді й дитина) користується хоча б
одним із медіа.
У Ніжині наразі працюють 4 місцеві редакції газет («Ніжинський вісник», «Вісті», «Свідомий погляд», «Ніжинський ринок»), 3 мережеві радіостанції
(«Мелодія», «Ретро FM» та «Relax»), декілька ІнтернетЗМІ («Уездные новости», «MYNIZHYN», «Nizhynrada
media»). Телебачення немає.
Чи потрібна нам місцева преса, телебачення та
радіо?
Безперечно, медіа в Інтернеті останнім часом стають популярними. Це зручно, бо доступ до мережі є в
телефоні, можна дізнатися новини одними із перших,
Інтернет-ЗМІ є оперативними, публікації короткі,
швидко читаються. Але ж є й ті, хто має необхідність
читати друковану традиційну пресу, зрештою, як і
друковані книги, ті, хто живе у віддалених населених пунктах, куди цивілізація ще не дійшла, або люди
старшого покоління, які не мають сучасних гаджетів
чи не знають, як користуватися Інтернетом.
Друковані видання більш актуальні серед людей середнього та похилого віку. Для них це зручний спосіб дізнатися про роботу органів влади чи
місцевого самоврядування, інформацію про пенсію,
субсидію, пільги, соціальні виплати, думки людей про
різні ситуації, історію рідного краю, про життя цікавих
постатей – земляків, прочитати про нагальні проблеми свого регіону, привітати з днем народження чи
згадати тих, кого вже немає поруч, переглянути програму телепередач, щось купити та продати. У когось
є навіть звичка читати газету зранку або ввечері.
Радіо слухають, коли готують їжу чи прибирають,
коли їздять в машині, але знову ж таки – не підлітки
чи молоді люди. Ніжину не вистачає радіо з якісною
музикою, новинами про місто чи район, до якого воно
входить, з пізнавальними програмами та корисною, а
не безглуздою рекламою.
Щодо місцевого телебачення – воно теж має свого глядача, місцевого, тож має право на життя.
Сьогодні регіональні друковані засоби масової
інформації, як і радіо- та телеканали, навряд чи
зможуть функціонувати належним чином без додаткового фінансування з боку влади, благодійників,
меценатів, тих, хто вболіває за інформаційний простір
на місцях.
Отож, демократичне суспільство повинне забезпечувати й демократичні потреби людей у джерелах отримання будь-якої інформації, тобто кожен її
споживач має право на доступний та зручний для
нього засіб масової інформації. А подбати про це
зобов’язана держава на всіх рівнях, в тому числі –
на місцевому. Звісно, якщо наша країна зацікавлена
в тому, щоб її люди були не просто населенням, а
свідомими громадянами.
Ксенія СИНЯК
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Як працюватимуть пенсійні накопичення?
Урядовці вже не вперше кажуть, що чинна пенсійна система вичерпала себе. Кількість пенсіонерів
щороку збільшується, а працездатного населення – зменшується. І через 10-15 років одному
працівнику доведеться утримувати двох пенсіонерів, а це непідйомна ситуація для економіки. Щоб
цього не сталося, потрібно запровадити систему пенсійних накопичень. Перший етап розпочнеться
уже 2023 року. Що він передбачає?

Спочатку бюджетники
У 2023 році уряд планує запустити для бюджетників
соціальні пакети з накопичувальною пенсійною системою. Іншими словами, вчителі чи лікарі зможуть
відкладати гроші на свою майбутню пенсію. Далі цю
модель планують масштабувати на решту українців.
«Поширення досвіду запровадження соціальних
пакетів з накопичувальними пенсіями на соціальних
працівників, вчителів, військових – це такий важливий елемент до накопичувальної пенсійної системи.
Накопичувальна пенсійна система діє в усіх розвинених країнах світу. Це важливо не лише для людей як
накопичення на майбутню пенсію, але це і можливість
для економіки отримати додатковий фінансовий
інвестиційний ресурс», – наголосив прем’єр-міністр
Денис Шмигаль.
За його словами, накопичувальна система дозволить пенсіонерам мати вдвічі більші виплати, ніж
сьогодні.
Скільки відраховуватимуть?
Наразі правила й алгоритм роботи системи ще
розробляється. Міністерство соціальної політики
пропонує запровадити обов’язкові пенсійні накопичення для всіх працівників, молодше 50 років. Розмір
обов’язкових відрахувань поки точно невідомий.
Урядовці допускають 2% від громадянина та роботодавця.
«Сьогодні ми будуємо систему таким чином, щоб
не було обтяження на бізнес і людей. Зараз у законодавчих пропозиціях передбачається, що роботодавці
сплачуватимуть на особистий пенсійний рахунок лю-

дини 2% внесків за рахунок відповідного зменшення
ставки ЄСВ, а працівники – 2% за рахунок зменшення ставки ПДФО (податок на доходи фізичних
осіб). Фактично частину податків, які сплачуються
зараз, замість перерозподілу через бюджет передадуть у власність людині», – зауважила очільниця
Мінсоцполітики Марина Лазебна. За її словами,
варіант 1%+1% теж можливий.
Водночас Міністерство фінансів допускає також
участь держави у внесках. Накопичені на рахунках
кошти вкладатимуться у державні та недержавні
пенсійні фонди.
«На першому етапі фонд буде державним, щоб
розробити довіру до системи, а на більш пізніх етапах, у 2026-2027 роках, учасники самостійно зможуть обирати пенсійний фонд», – зазначив міністр
фінансів Сергій Марченко.
Частина пенсійних внесків інвестуватиметься в
економіку України.
Основна пенсія + накопичення
У Мінсоцполітики наголошують, що запровадження накопичувальної системи не означатиме відмову
від традиційної пенсії. Накопичувальна і солідарна
системи існуватимуть паралельно.
«Щоб система працювала ефективно, всі три рівні
пенсійної системи повинні працювати комплексно.
Покращена солідарна система, обов'язкова накопичувальна та приватна накопичувальна. Тільки тоді
це може дати в найближчій перспективі достойний
коефіцієнт заміщення», – вважає радник міністра
фінансів Віталій Ломакович.
За його словами, за таких умов пенсія при
середній зарплаті 14 тисяч становитиме 5600 грн.
Щодо виплат накопичень, то їх здійснюватимуть
страхові компанії. Гроші можна буде отримати

cпосіб вирішення непорозумінь

Минулоріч зареєстровано
24 шлюбні договори
Протягом
минулого
року на теренах ПівнічноСхідного міжрегіонального
управління
Міністерства
юстиції
(м.
Суми)
нотаріусами
було
засвідчено 135 шлюбних
договорів,
зокрема,
на
Полтавщині – 103 угоди, на
Сумщині – 8 та 24 правочини – на Чернігівщині.
Попри досить поширену
та хибну думку, що шлюбний
договір є проявом недовіри та причиною для сумнівів у щирості почуттів
коханої людини, все ж таки ця письмова домовленість залишається сучасним способом вирішення можливих майнових непорозумінь між подружжям. Проте, в кожну угоду, навіть нотаріально посвідчену, життя може
внести зміни, тому розглянемо варіанти редагування шлюбного договору.
Зміни у цей правочин вносяться за взаємною згодою подружжя, яка
також повинна бути у письмовому вигляді та нотаріально посвідченою.
Якщо ж редагування угоди вимагають інтереси лише одного з подружжя або їх дітей, то за рішенням суду, при наявності суттєвих для цього
обставин, вони можуть бути задоволеними. Що ж стосується розірвання
договору, алгоритм подібний: необхідно звернутися до органу правосуддя та зазначити вагому причину, наприклад, – неможливість виконання
договору через втрату працездатності.
Разом із тим, окремо можна виділити й обставини, що дозволяють
визнати шлюбний договір недійсним. Подібне можливе, якщо такий правочин порушує права та інтереси одного із подружжя, або інших осіб. У
такому випадку, в судовому засіданні мають бути підтверджені наступні
факти:
– зміст шлюбного договору суперечить законодавству України, а також моральним засадам суспільства;
– волевиявлення одного з подружжя при укладенні шлюбного договору було не вільним і не відповідає його внутрішній волі;
– шлюбний договір був спрямований не на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.
Сектор комунікації з громадськістю Північно-Східного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

кількома способами: щомісяця впродовж 10 років чи
більше, а також одноразовим платежем (у разі хвороби, інвалідності, переїзду до іншої країни тощо). Накопичену пенсію можна буде передати у спадщину.
Планується, що інформація про пенсійні накопичення міститиметься у Єдиному соціальному реєстрі.
Кожен українець зможе сам переглядати обсяг своїх
внесків та доходів в електронному кабінеті.
Накопичення VS інфляція
Досвід інших країн свідчить, що 2% обов’язкового
внеску недостатньо для ефективної накопичувальної
пенсійної системи. У такому випадку є великий ризик, що відрахування з’їсть інфляція, – зауважують
експерти.
Пенсійні накопичення будуть працювати, якщо
їхній інвестиційний дохід за рік перевищуватиме
інфляцію щонайменше на 2-3%. На думку економістів,
для цього Україні потрібен фондовий ринок. Втім, у
Мінфіні впевнені, що на старті реформи обійдуться
без нього.
«На першому етапі державний накопичувальний
пенсійний фонд буде вкладати в облігації внутрішньої
позики. Відсутність фондового ринку не повинно стати проблемою для створення накопичувальної системи», – зауважив міністр фінансів Сергій Марченко.
Ще одним важливим моментом, на який звертають увагу експерти, є створення надійної системи адміністрування та захисту пенсійних вкладень.
У громадян повинен бути вибір, куди вкладати свої
гроші. З одного боку, за останні роки жоден приватний пенсійний фонд не збанкрутував. З іншого
боку, досі це був дуже малий відсоток вкладників. Як
система працюватиме з більшими обсягами, – поки
невідомо.
Центр громадського моніторингу та контролю

статистика

Чернігівщина потрапила
до трійки областей
з найнижчим доходом
Середня зарплата українців у вересні 2021
року зросла на 242 гривні. В результаті офіційна
заробітна плата до оподаткування становила 14 239 гривень. Про це повідомляє пресслужба Держстату України.
Найбільше у вересні отримували за свою роботу мешканці столиці. У середньому
кияни мали зарплату в розмірі 20 658 гривень до оподаткування.
Серед областей лідерство тримає: Донецька область – 15 148 гривень. І це дані
без врахування тимчасово окупованих територій. Вище 14 тисяч отримували мешканці
Київщини (14678 грн), Миколаївщини (14144 грн) та Запорізької області (1444 грн).
У трійку областей з найнижчим рівнем доходу потрапили Чернівецька (10976 грн),
Чернігівська (11497 грн) та Херсонська (11512 грн).
Вже традиційно найвищі зарплати в IT-фахівців та фінансистів, а найнижчі – у
медпрацівників, освітян та працівників ресторанів і готелів. Інформація та телекомунікації
– 25427 грн; фінансова та страхова діяльність – 22547 грн;
професійна, наукова та технічна діяльність – 19514 грн.; діяльність у сфері
адміністративного та допоміжного обслуговування – 11295 гнр;
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 10586 грн; тимчасове розміщування
й організація харчування – 9039 грн;
Ще в січні зарплата становила 12337 грн, тобто на 1902 грн менше. Різниця доволі
істотна, ще й зважаючи на те, що гривня зміцніла з початку року на 7,3%.
Проте інфляція зменшила купівельну спроможність нашої гривні на 11% в річному
вимірі за підсумками вересня.

як зміниться ЄСВ

Українців з грудня очікує підвищення мінімальної зарплати
Згідно з ст. 7 Держбюджету на 2021 рік вже з 1 грудня українців очікує підвищення
розміру мінімальної заробітної плати до 6500 гривень, а отже змінюється й ставка
єдиного соціального внеску.
Зокрема, мінімальний розмір ЄСВ з 1 грудня становите 1430 грн (6500 х 22%).
Відповідно зазнає змін і максимальна сума страхового внеску та складе в наступному
місяці 21 450 гривень. Тобто, максимальна величина бази нарахування ЄСВ становитиме
97 500 гривень – 15 розмірів мінімальної заробітної плати.
Дещо зросте з 1 грудня й розмір прожиткового мініміму для працездатних осіб й
становитиме 2481 гривню, до 30 листопада він складатиме 2379 гривень.
Наступне збільшення заробітної плати до 6700 грн Уряд планує з 1 жовтня 2022
року.
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через застосунок «Дія»

Електронна реєстрація місця проживання

Спростять отримання допомоги
для вагітних і породіль
Кабінет Міністрів спростив порядок отримання допомоги
у зв’язку з вагітністю та пологами не застрахованим у системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування
жінкам.
Зазначається, що внесені зміни до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми підвищать
доступність послуг для жінок, що не працюють, студенток,
жінок, які зареєстровані в центрі зайнятості та звільнених у
зв’язку з ліквідацією підприємства тощо.
Спрощеною процедурою отримання допомоги щомісячно
скористається близько 14 тисяч жінок.
Тепер для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами замість довідки
в паперовій формі використовуватиметься інформація про сформований у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії «Вагітність та пологи».
За відсутності технічної можливості скористатися порталом «Дія» залишається
можливість призначення допомоги на підставі відповідної довідки в паперовій формі.
У Мінсоцполітики звертають увагу, що остаточний перехід на призначення допомоги
без подання довідки у паперовій формі відбудеться після запровадження електронної
взаємодії порталу «Дія» з Реєстром медичних висновків в електронній системі охорони
здоров’я.
Прес-служба Міністерства соціальної політики

Верховна Рада прийняла закон про
реєстрацію місця проживання, яке відтепер
можна буде змінити онлайн у порталі
«Дія».
Ми спрощуємо топпослугу, формат якої
давно віджив своє. Зареєструвати місце проживання можна буде онлайн. Рада прийняла законопроєкт в цілому. Тепер ви прямо в
додатках або на порталі «Дія» можете вказати адресу, за якою фактично проживаєте,
і отримати підтвердження від власника житла», – написав у Telegram міністр цифрової
трансформації Михайло Федоров.
За його словами, оформити пенсію, документи або отримати меддопомогу можна буде там, де людина проживає, а не там, де прописана.
Місце реєстрації не буде давати людині право власності на житло, а
лише повідомляти державі, де громадянин проживає.
Зараз, за словами міністра, послуга працює в семи містах в експериментальному форматі і скоро буде доступна для всіх.
Відповідно до положень закону місце проживання декларується у:
– житлі, яке перебуває у приватній власності;
– житлі, призначеному для короткострокового проживання.
Місце проживання реєструється:
– у житлі комунальної власності, що підлягає приватизації;
– у службовому житлі.

реалії сьогодення

Проблема

загальнодержавного масштабу
Вживання та збут наркотичних речовин набуває загальнодержавного масштабу. Це явище
настільки кричуще, що самотужки поліція не в змозі його викорінити. Аби залучити до співпраці
освітян та всіх небайдужих громадян, у Ніжинській гімназії №3 відбулася нарада щодо незаконного обігу наркотиків на території Ніжинської громади. У заході взяли участь заступник
міського голови Сергій Смага, начальник управління освіти міської ради Валентина Градобик,
начальник відділу поліції Володимир Духно, очільники міських закладів навчання, працівники
Муніципальної варти.
Замовити будь-який наркотик
можна онлайн
Розпочинаючи нараду, начальник відділу поліції
Володимир Духно зосередив увагу присутніх на
тому, що з розвитком сучасних технологій на новий
рівень розвитку виходять торговці наркотиками та
психотропами. Наркозбувальники працюють через
Інтернет-магазини чи телеграм-канали. Впіймати когось «за руку» після передачі пакунка з каннабісом чи
амфетаміном, як це було ще рік тому, дуже важко.
Замовити онлайн будь-який наркотик із запропонованого продавцем асортименту не складніше, ніж
замовити Інтернет-доставку іграшки чи канцприладдя. Передача наркотика відбувається безконтактно,
оплачений пакетик залишають покупцю у парку чи
нежилому будинку.
– Як колись у дитинстві ми з вами по карті шукали уявний скарб, так сьогодні наші діти по геолокації
шукають наркотики попід парканами, в урнах для
сміття чи на лавках у парках. І це не проблема Ніжина
чи будь-якого іншого населеного пункту району. Це
проблема загальнодержавного масштабу, – констатував Володимир Духно.
Перевіряйте телефони дітей
Діти та молодь – найбільш вразлива категорія
потенційних покупців. Вони – активні
користувачі Інтернету, з легкістю опановують меседжери та соціальні мережі. На
жаль, поряд із позитивом такої обізнаності
молоді з новими технологіями, наркотики
та психотропи для них стали доступні, як
ніколи. Вирішення даної проблеми потребує
комплексного підходу. Тільки спільними зусиллями батьків, освітян, органів місцевого
самоврядування, правоохоронців можна
звести до мінімуму вживання молоддю наркотичних засобів.
Очільник поліції закликав батьків контролювати своїх дітей, їхнє дозвілля та
коло спілкування: «Перевіряйте телефони дітей, цікавтеся, про що вони мріють.
А у навчальних закладах учням необхідно
більше роз’яснювати про шкоду наркотичної
залежності та пропагувати здоровий спосіб
життя».
Від алкоголю до криміналу –
один крок
Дозвілля молоді має бути контрольо-

ваним, адже злочинність неповнолітніх зростає. У
вечірній та нічний час молодь збирається на вулицях
міста, парках та скверах. Розпивають алкогольні та
слабоалкогольні напої, курять цигарки та «айкос». У
стані алкогольного сп’яніння молоді люди скоюють
адміністративні правопорушення, вчиняють бійки.
Лише за поточний рік на території обслуговування
Ніжинського райвідділу поліції неповнолітніми скоєно
5 кримінальних правопорушень із тяжкими тілесними
ушкодженнями.
Так, у травні у Носівці 17-річний юнак вчинив бійку
з 18-річним знайомим та відбив йому селезінку. Трохи раніше, у березні, у одному із сіл колишнього Бахмацького району інший 17-річний хлопець, на ґрунті
раптово виниклих неприязних відносин, побив свого
30-річного односельчанина. Притому зробив це так
жорстоко, що у потерпілого розірвався кишечник.
Обидва злочини неповнолітніми скоєно саме у стані
алкогольного сп’яніння.
За словами головного поліціянта нашого краю, протягом жовтня його підопічні склали 18 протоколів за розпивання алкоголю та 19 – за куріння! Відповідальність
за правопорушення, скоєними дітьми до 16 років, несуть батьки. Складено 133 протоколи за неналежне
виховання дітей (у 2021 році – 96).

Доступність алкоголю дітям –
хто відповість?
Де неповнолітні беруть алкоголь? У тих же магазинах, що і дорослі! І це при тому, що продаж навіть слабоалкогольних напоїв заборонено(!) особам, котрим
не виповнилося 21 рік. На розгляд адміністративної
комісії при виконавчому комітеті Ніжинської міської
ради поліцією направлено 16 протоколів, складених
поліцейськими на продавців. І це лише за 10 місяців
поточного року!
– Доступність алкоголю дітям – спільна
відповідальність як органів місцевого самоврядування, так і громадськості та підприємців міста. Ми й
надалі будемо виявляти такі факти та максимально
оперативно оприлюднювати їх у ЗМІ, а паралельно
із цим – звертатимемося до податкової інспекції,
аби вона позбавляла магазин-порушник ліцензії на
торгівлю підакцизними товарами, – акцентував Володимир Духно.
Не будьте байдужими –
повідомляйте поліцію!
Начальник
відділу
поліції
наголошував
і
на
важливості
оперативного
інформування:
«Повідомляйте на «102» або за номером телефону Управління по боротьбі з незаконним обігом
наркотиків про всі факти виготовлення,
вживання чи продажу наркотиків. На противагу телеграм-каналам із торгівлі наркотиками, створено чат-боти, які їх блокують: СтопНаркотик | MRIYA. Окрім цього,
нас цікавить інформація про рекламу
Інтернет-магазинів у вигляді написів на
парканах, фасадах будинків тощо. Розроблено відповідні соціальні листівки
інформаційного характеру, щодо протидії
наркозлочинності. Такі листівки я прошу
розповсюдити серед школярів, вчителів,
громадян та розмістити на інформаційних
дошках. Ми гарантуємо анонімність!».
У свою чергу педагоги просили поліцію
контролювати території біля навчальних
закладів, адже нерідко такі локації приваблюють неблагополучні верстви населення. Очільник поліції запевнив, що
роботу в цьому напрямку буде посилено.
Інна Музиченко,
начальниця
сектору
мориторингу
Ніжинського відділу поліції
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гуртуймося!

презентація книги

Парагвайська поштова
марка спровокувала війну...
Прошу небайдужих мешканців Ніжина звернути увагу на роботу музею «Ніжинська поштова
станція», який розташований на території єдиного
повнiстю збереженого в Україні комплексу будівлі
ХVII-XIX століття, де в минулому були розташовані банк і пошта, демонструється
колекцiя поштових речей, подарована Нiжину почесним громадянином мiста Лазаренком О.М., затятим колекцiонером. Вшанування й продовження його праці й
досягнень населенням міста стане енергією, що надихне камяну квітку до життя
й буде дарувати радість мешканцям і гостям.
За час незалежності в місті підняли з руїн та реставрували шістнадцять церков та храмів. Діють два монастирі. Ця інформація відображається в друкованих виданнях, на телебаченні, радіо та в інтернеті. Видано книгу «Кам`яна квітка
українського бароко» Олександра Забарного, що оспівує наше місто й натхнену
працю з відновлення історичних пам'яток.
У цей час реставрація музею здійснювалась зусиллями окремих осіб, таких, як Ольга Пономар та Лілія Руденко. Це відображено в книзі з історії пошти
України «Від гінця до інтернету», де є окремий розділ про музей. Але цього мало,
потрібне повне відновлення комплексу будівель.
Важливiсть розширення експозицii актуальна в цей нелегкий для нашоi держави час. Пошта та поштові марки iнколи були не тiльки засобом пропаганди,
але й причиною для справжньої вiйни. В 1920-30 х роках Парагвай i Болiвiя сперечалися за пустинну територiю навколо плато Гран Чако. В колонiальний перiод
Iспанiя не провела чiткий кордон мiж своїми володiннями, й через сто рокiв пiсля
отримання незалежностi двi держави почали суперечку за плато, на якому вони
розраховували знайти нафту.
Дипломати обмінювались нотами протесту, збройнi сили нарощували
потужності. Протягом наступних декiлькох рокiв сторони не раз були близькi до
вiйни. В 1932-му, перед початком бойових дiй, була випущена парагвайська серiя
марок, де в центрi – територiя, зазначена як «Пiвнiчне Чако Парагваю», а в нижнiх
кутах марки, щоб не було сумнiвiв, – два щити, на яких повторюється назва
областi. Мiж ними – гасло «Було, є i буде!». Якщо порiвнювати з маркою 1927
року, то територiя, на яку розраховував Парагвай, стала бiльшою.
Чакська вiйна 1932-1935 рокiв принесла перемогу Парагваю, який отримав
72% омрiяних земель. Це стало можливим завдяки начальнику генерального
штабу парагвайськоi армii – колишньому генералу росiйськой армii Iвану Бєляєву,
та iншим росiйським офiцерам, яких і досi шанують в Парагваї, як героїв Чакськоi
вiйни. Бєляєв ще перед вiйною разом із друзями по емiграцii органiзував декiлька
етнографiчних експедицiй на плато Чако.
Успiх Парагваю був сумнiвним у вiйнi, яка почалася з поштових марок, загинуло 90 тисяч людей, третина з них – з боку Парагваю й нафти на плато не було
знайдено.
А тепер, повертаючись до Ніжинської поштової станції. Конкретним шляхом
об`єднання зусиль між мерією, музеєм, Національним банком України, Укрпоштою
та всіма, кому небайдужа історія України, для створення туристичного продукту
внутрішнього туризму, як мінімум, – потрібне повторне видання книги О.М. Лазаренка
«Спогади про Ніжин 100 років тому», яка дуже цікава для широкого кола читачів.
У цей важкий час багато питань виникає у моїх друзів. Для їх обговорення запрошуємо на журфікси
щочетвертої суботи місяця на
територію музею Ніжинська
поштова станція о 10.00.
Володимир Дворник,
голова клубу колекціонерів

віддаючи належне

...А українська – призер міжнародного конкурсу
Українська поштова марка «Софія КараффаКорбут. Лукаш і Мавка (Лісова пісня)» виборола
бронзу у міжнародному конкурсі Nexofil Award
2021 (Мадрид, Іспанія) у категорії «Краща марка
світу за технологією змішаного друку». На марці,
окрім звичайних фарб, також присутня бронзова паста, що додає образу Лесі витонченості і
загадковості. Такий друк ще використовують для
виготовлення грошових знаків і бланків цінних
паперів, а також друк репродукцій картин.
Укрпошта презентувала марки із ілюстраціями
Софії Караффи-Корбут 2020 року, в рамках відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки.
Конкурс Nexofil Award визначає найкращі поштові випуски в 11-ти категоріях.
До складу міжнародного журі конкурсу входять президенти філателістичних
федерацій та академій із різних країн світу. Цього року на конкурс було подано
більше сотні заявок.
Нагадаємо, минулого року у цьому ж конкурсі марка «Слава Україні!» здобула
золото за найоригінальніший формат у світі (форма карти України), а марка «Сорочка (фрагмент). Чернігівська область» – срібло у категорії «Найкраща марка
світу за технологією офсетного друку».
У 2019 році марковий аркуш «Комахи України» (введений в обіг 2018 р.) авторства Олександра і Сергія Харуків здобув відразу три нагороди: — Nexofil Award
(Іспанія), Grand Prix WIPA (Австрія) та Asiago (Італія), а поштові марки за програмою Europa на тему «Національні птахи» — «Лелека білий» та «Соловейко східний»
(введені в обіг 2019 р.), виконані Наталією Кохаль, здобули перше місце у конкурсі
«Найкраща марка Європи – вибір колекціонера 2019». Цього року украінська поштова марка «Крик Карпат» здобула бронзу у конкурсі POST EUROP на кращу
поштову марку Європи 2021 року.
Загалом, за 30 років незалежності Укрпоштою введено в обіг біля 2000 сюжетів
поштових марок.

«Поляки в Ніжині»

В актовій залі гімназії
№2 відбулася презентація
книги «Поляки в Ніжині». Це
9-й випуск збірника статей
і матеріалів, присвячений
пам’яті Фелікси Бєлінської,
яка була ініціатором налагодження партнерських
відносин між Ніжином та
Польщею,
засновником
громадської
організації
«Спілка поляків Ніжина «Астер» та впродовж двох десятиріч її очолювала. Захід
відвідали високі гості – Консул Республіки Польща в Києві пані Дорота Дмуховська та радник Яцек Гоцлавський.
Міський голова Олександр Кодола підкреслив дієвість та актуальність дружніх
стосунків між братніми народами України та Польщі та зазначив, що презентація
книги –важлива подія в науковому та культурному житті міста та країни. Очільник
міста подякував автору книги Вероніці Мандрико за продовження праці, яку розпочала її мати Фелікса Бєлінська. Та, у свою чергу, – всім, хто допомагав з виданням не тільки 9-го збірника, а й всіх попередніх книг «Поляки в Ніжині».
Відділ інформаційно-аналітичної роботи
та комунікацій з громадськістю

співробітництво

«Чернігівська політехніка» та НДУ –
угода про співпрацю
У
Чернігові
ректор
Національного
університету «Чернігівська політехніка», заслужений працівник освіти України, професор Олег Новомлинець і ректор Ніжинського
державного університету імені Миколи Гоголя, заслужений працівник освіти України,
доцент Олександр Самойленко підписали
Угоду про співпрацю між університетами.
Угода стала новим важливим етапом
подальшого поглиблення співробітництва
між провідними закладами вищої освіти
Чернігівщини.
У своєму коментарі ректор гоголівського
вишу Олександр Самойленко зазначив: «Ми
маємо університети-партнери у США та Китаї, Німеччині та Польщі, Великій Британії
та Греції, Туреччині та Таджикистані, країнах Магрибу та Балтії, але в Україні, серед
українських університетів теж є приклади досить успішного менедж-менту та систематичного поступального розвитку, що заслуговують на увагу. Маю на увазі, в
тому числі, й Національний університет «Чернігівська політехніка».
Наші університети мають гарну матеріальну базу, досить кваліфікований
професорсько-викладацький склад, значний досвід і цікаві напрацювання в
освітній, науковій та проєктній сфері, тому сьогоднішня подія – підписання угоди
про співпрацю – надасть можливість консолідувати зусилля наших колективів, наших університетів у напрямі якісної підготовки фахівців для рідної Чернігівщини,
проводити спільні наукові, навчально-методичні та патріотично-виховні заходи,
розробляти та впроваджувати освітні й інноваційні проєкти, розвивати академічну
мобільність і підвищення кваліфікації працівників, зорганізовувати літні школи та
публічні читання тощо.
Сподіваюся, що вже найближчим часом ми зможемо зібратися з нашими заступниками і керівниками структурних підрозділів, щоб обговорити конкретні
кроки для реалізації тих пунктів, які окреслені в умовах Угоди. Не сумніваюся, що
підписання документу буде взаємовигідним для обох сторін».
За матеріалами ndu.edu.ua

проєкт

«Українське коріння «Слова о полку Ігоревім»

У Новгород-Сіверському історикокультурному музеї-заповіднику «Слово
о полку Ігоревім» у рамках реалізації
проєкту «Українське коріння «Слова о
полку Ігоревім» відбувся регіональний
квест «Відкрий таємниці «Слова….».
Для
учасників
квесту
було
підготовлено 7 завдань на знання
першої
писемної
пам’ятки
давньоруської літератури. Підказки та
відповіді на деякі завдання містилися
в експозиційних залах історикокультурного музею-заповідника «Слово о полку Ігоревім» та на території Спасо-Преображенського монастиря.
Організатори заходу сподіваються, що квест «Відкрий таємниці «Слова….»
стане однією з форм неформального отримання інформації та сприятиме
мотивації пізнавальної діяльності учасників. А найближчим часом ця форма роботи з відвідувачами стане сформованим новим туристичним продуктом, який
підвищить туристичну привабливість Новгород-Сіверщини.
Проєкт «Українське коріння «Слова о полку Ігоревім» реалізовано громадською
організацією «Ніжинське археологічне товариство при НДУ ім. Миколи Гоголя»
з метою виховання патріотизму, формування історичної свідомості та сприяння
активізації науково-дослідницької роботи. Фінансування заходів здійснювалося
коштом обласного бюджету у рамках Програми сприяння розвитку громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки.
За повідомленням ГО «Ніжинське археологічне товариство
при НДУ ім. Миколи Гоголя»
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КАШУ МАСЛОМ НЕ ЗІПСУЄШ,
А ГАРТАНАЧКУ М’ЯСОМ – МОЖНА

у наших сусідів

Принаймні у цьому переконаний
український кулінарний експерт, шефкухар, бізнесмен і телеведучий Євген
Клопотенко.
Заслужена
слава
прийшла
до
Євгена після його перемоги у п’ятому
сезоні телевізійного кулінарного шоу
«Майстер шеф». Хоч до того він вже
піднявся професійними щаблями від
адміністратора й офіціанта до шефкухаря як у закладах швидкого харчування, так і популярних ресторанах
Німеччини, Італії та Сполучених Штатів
Америки й навіть вже започаткував свій
бізнес, відкривши власну компанію з виробництва варення та конфітюрів із незвичними смаковими поєднаннями ягід
з фруктами та овочами й прянощами.
Пройшовши в якості нагороди
за перемогу в шоу курс навчання у
відомій французькій кулінарній школи
«Le Cordon Bleu», додому Євген повернувся з твердим наміром змінити
вітчизняну культуру харчування. Тоді
ж він запустив соціальний проєкт
«Cult Food», в рамках якого і сьогодні
продовжує займатися зміною харчування в українських шкільних їдальнях,
а також реформою кухарської освіти
в одному зі столичних кулінарних
коледжів. Його ідею наразі з інтересом
підтримує перша леді держави Олена
Зеленська, а також провідні фахівці й
спеціалісти, дієтологи в галузі охорони
здоров’я та освіти.
Євген
активно
займається
популяризацією
страв
української
національної кухні на світовій культурній
та кулінарній арені і є ініціатором включення нашої улюбленої страви – борщу –
до нематеріальної культурної спадщини
ЮНЕСКО. Адже на його думку, ця страва є частиною української національної
ідентичності нарівні з мовою.
Та хіба ж борщ – це наша єдина родинна страва? В Україні спокон віків
існувало багато інших, з безліччю
варіантів та сімейних традицій приготу-

вання. З метою їх вивчення наразі Клопотенко зі своєю командою знову вирушили в чергову кулінарну експедицію
по Україні, аби зібрати якомога більше
цікавих та різноманітних рецептів з усіх
регіонів. Минулого тижня завітали й на
Носівщину, де на мальовничій галявині
у розкішному лісі неподалік Адамівки
разом із працівниками Носівського
міського Будинку культури, Публічної
бібліотеки й відділу культури Носівської
громади готували нашу традиційну
страву – гартаначку. До речі, вона
вже занесена до переліку об’єктів
нематеріальної
культурної спадщини Чернігівщини, а ось чи вдасться носівській гартаначці перемогти в
битві за включення її до національного
переліку, а згодом і до переліку об’єктів
нематеріальної культурної спадщини
Організації Об’єднаних Націй з питань
освіти, науки та культури – тепер вже
залежить від Євгена. Причому, в ході
такого кваліфікованого оцінювання до

журналістська практика

Дистанційне навчання
для журналістів можливе
Уже майже два роки поспіль українські школярі та студенти здобувають
знання здебільшого перед моніторами гаджетів, а не за партами. Причиною послугувало поширення коронавірусної хвороби і, як результат, – запровадження дистанційного навчання. Нові виклики галузі освіти довелося
прийняти й мені.
Перші спроби здобуття освіти онлайн мені довелося зробити ще будучи студенткою Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу.
У березні 2019-го, коли вперше запровадили жорсткі карантинні обмеження, я навчалася на 3-му курсі у педколеджі, на факультеті журналістики.
Спершу такі нововведення були неабияким випробуванням, далі ж, як, до
речі, й сьогодні, дистанційне навчання особисто для мене стало досить
зручним. Чому – зараз поясню.
Трохи більше, ніж 2 роки тому я влаштувалася працювати журналістом
на телебачення у рідному місті Прилуки. Відтоді почала здобувати не лише
теоретичні знання, а й практичні навички. Наразі ж, паралельно із роботою, навчаюся в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, здобуваючи далі журналістський фах. Аби вдало поєднувати роботу з
навчанням, я прийняла рішення – вчитимуся за індивідуальним графіком.
За таку можливість вдячна керівництву та викладачам НДУ ім. Гоголя. Тож,
дистанційна освіта для мене – взагалі не проблема.
Працюючи індивідуально у період дистанційного навчання, я не відчуваю
жодного дискомфорту, адже нікуди не треба їздити, можна вчити все вдома і так само здавати виконані завдання. Щодо заліків та екзаменів, то
я, як і всі студенти, зобов’язана все вчасно складати й отримувати за це
відповідні бали.
Хочу зауважити, що у ХХІ столітті здобуття освіти онлайн – це дуже
зручно, особливо, – для майбутніх журналістів. По-перше – майбутні
спеціалісти ще до завершення навчання можуть випробувати свої сили у
ЗМІ, по-друге – попрацювати пліч-о-пліч із справжніми фахівцями, по-третє
– відразу зрозуміти, чи підходить тобі робота поза графіком, вихідними,
святами, з шаленим ритмом та постійною емоційною напругою?!
Наталія Стрілець

уваги беруться не тільки смакові якості
гартаначки, а й історія виникнення цієї
смакоти, її корисні властивості, а також
складність приготування, оптимальна
кількість продуктів у наборі, розглядалися й подальші перспективи щодо
просування цієї страви на міжнародну
кулінарну арену.
– Готується гартаначка на відкритому
вогні, тож ми не порушували традиції, –
ділиться своїми враженнями від участі
в кулінарному батлі з зіркою директорка Публічної бібліотеки Ярина Чухліб. –
Існує чимало варіантів цієї оригінальної
страви, та Євген Вікторович зупинився
на класичній. Ми ж вирішили приготувати ще одну, урізноманітнивши додатковим інгредієнтом – м’ясною тушонкою, аби наш шанований кулінар зміг
оцінити страву за двома рецептами…
«Нашу» частину об’єднаної кулінарнокультармійської команди представляли
тріо «Надія» у складі Надії Приходько,
Ярини Чухліб та Алли Боженко, а та-

кож Микола Лазаренко. Отож, звісно, й
гартаначка в казані впрівала під акампанемент їхніх чарівних голосів, котрі
відразу ж полонили і Євгена, і всю
його знімальну групу. Та в загальному
підсумку кращою гартаначкою експерт
визнав саме традиційну, не присмачену, нехай і домашніми, хай і м’ясними, і
надзвичайно смачними, але все ж таки
консервами. Мотивація проста: будьяка страва, а надто така автентична, як
гартаначка, складається з інгредієнтів,
смак яких повинен не перебивати, а
доповнювати один одного, у підсумку
утворюючи єдиний неповторний смаковий букет та аромат, притаманний
лише їй одній.
А ось працювати з Клопотенком,
зізнаються дівчата, їм було зовсім не
клопітно, а навпаки, приємно й весело: впродовж усього часу Євген сипав кулінарними жартами, розповідав
цікаві історії зі свого зіркового та
професійного життя, розповідав про
властивості тих чи інших інгредієнтів…
Що ж, якщо колись носівська гартаначка завдяки посиленій увазі до неї
таких визнаних метрів кулінарної справи, як Євген Клопотенко, й справді займе своє почесне місце серед страв,
офіційно визнаних ЮНЕСКО об’єктами
нематеріальної культурної спадщини,
ми обов’язково будемо цим пишатися. А ось класичного рецепта гартаначки читачам не даватимемо – хто
ж у нас його не знає?! Та й готувати
за ним також ніхто не буде, бо кожен
обов’язково захоче привнести у нього
щось своє, нове, оригінальне: засмажене поліно, чарку горілки, спеціальні
трави, прянощі, приправи тощо. Бо ж
без усього цього вона не була б нашою
носівською гартаначкою.
Катерина ГАВРИШ
***
На знімку: Євген КЛОПОТЕНКО з
нашими співучими кулінарками з тріо
«Надія».

спонтанно

Давайте залишатися людьми!
Минула субота за церковним календарем була Дмитрівською, тобто поминальною. Як
правило, напередодні люди йдуть у храм і подають так звану панахиду. І це традиційно.
Аж ось зустріла в супермаркеті жінку, яка пантрувала поблизу каси тих, хто лічив копійки,
аби розрахуватися, або відкладав найнеобхідніше, бо не вистачало грошей. Вона набрала кілька кошиків, на щастя, мабуть, може собі це дозволити, і оплатила покупку
саме для стареньких чи немічних. Таким чином вона вирішила пом’янути своїх батьків і
послати їм «Царство небесне!».
Звісно, люди були вдячні, але не зовсім розуміли, з якого дива їм так пощастило?
Хто ця благодійниця і чого вона добивається – чи то знімає телебачення десь там, чи
заробляє бонуси перед якимись виборами, чи то зовсім щось незрозуміле, наприклад,–
з глузду раптом з’їхала…
А я згадала 2017-й рік, коли довкола була повна «руїна», коли багато людей не мали
грошей на нейобхідніше. При вході у торгівельний центр «Прогрес» у Ніжині Олена
Охонько розмістила такий собі соціальний холодильник. Жінка, як голова громадської
організації «Ніжинський оберіг», змогла підключити до своєї ініціативи керівництво
ДП «Критий ринок «Прогрес», ДКП «Комунальний ринок», підприємців… Долучилися й
небайдужі люди.
Ініціатива була добра, безумовно, але… Мабуть, біля того холодильника хтось мав
чергувати. Бо тим, хто реально потребує, – не діставалося, а тим, хто байдикував і навіть
не намагався працювати, – пощастило. Вони майже окупували околишню територію,
спостерігали, коли щось додається у той самий «соціальний холодильник» і тут же все
забирали. На жаль, – це були реалії життя тоді, та, мабуть, і зараз. Совість якось перестала котируватися (цінуватися). І не тому, що голод керує вчинками, а тому, що совісті
немає, як такої. Але «зверху» все видно…
Згадували тривалий час із подругою одного знайомого. Зауважу, просто знайомого,
якого давно не бачили. Він – одинокий чоловік, колишній працівник культури й талановитий викладач, але на пенсії став просто бідним, у буквальному сенсі слова. І саме в цей
день увечері зустрілися з ним у маршрутному автобусі. Я вийшла раніше, а на кінцевій
зупинці моя подруга зробила, і це не вперше, для нього подарунок у день професійного
свята, про яке забули його колеги, – накупила всього – хліба, молока, ковбаси, сиру,
печива, ще чогось… аж сама розгубилася – брала все, що бачила... І на що вистачило
коштів…
Цей текст може й ні до чого, але давайте залишатися людьми!
Олена НАЙДА
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соціальний захист

понеділок

Поспішайте відкрити
рахунки в Ощадбанку!

Схід 7.14 Захід 16.16
Трив. дня 9.02

Громадянам, які у 2020-2021 роках отримували субсидію та пільги
на житлово-комунальні послуги у
безготівковій формі та не зверталися до відділення АТ «Ощадбанк», щоб
відкрити поточні рахунки для зарахування на них залишків коштів відповідно
до підпункту 5 пункту 11 Положення
про порядок призначення житлових
субсидій, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21.10.1995
№ 848 (зі змінами) (в редакції, що діяла
до 01.05.2021 року) та абзацу 9 пункту
9 Порядку надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого
газу у грошовій формі, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 17.04.2019 року № 373 (зі змінами)
потрібно до 20.12.2021 року звернутися до відділення АТ «Ощадбанк»
для відкриття даних рахунків. Адже
залишки коштів, що обліковувалися на
рахунку Мінсоцполітики, відкритому в
АТ «Ощадбанк», з 20 грудня цього року
припиняються обліковуватися та будуть
повернуті на рахунок Мінсоцполітики.
З метою уникнення масового скупчення громадян в умовах поширення на
території України гострої респіраторної
хвороби CОVID-19 рекомендуємо користуватися
електронною
чергою
відвідування відділення банку на
офіційному веб-сайті АТ «Ощадбанк».
Володимир ДРУГАКОВ

ЯКУ ЦИБУЛЮ ВСЕ Ж ТРЕБА
КЛАСТИ У КОТЛЕТИ —
СМАЖЕНУ АБО СВІЖУ?
Приготування фаршу з цибулею
– буденна кулінарна процедура.
Однак і в такому простому питанні
є свої тонкощі. Який сорт пекучого
овоча краще використовувати?
Приготування фаршу з цибулею
Щоб приготувати котлети, більшість
людей пропускають через м'ясорубку
м'ясо, хліб і сиру ріпчасту цибулю.
Однак є й альтернативна точка зору.
Деякі шеф-кухарі впевнені, що для
приготування фаршу краще використовувати смажену цибулю. Це позбавляє
готову страву від неприємного аромату, а до того ж дозволяє уникнути печії.
На їх думку сира цибуля в фарші сприяє
швидкому закисанню продукту. Тому в
ресторанах її додають в фарш в самий
останній момент, коли вже надійшло
замовлення.
Смажена
цибуля,
навпаки,
дозволяє котлетам довше зберігатися
і надає м'якість і солодкуватий смак.
Вважається також, що вона робить котлети повітряними і більш соковитими.
Цибуля для котлет з риби, птиці і
м'яса потрібно дрібно нарізати. Потім
пасерувати в невеликій кількості вершкового масла з улюбленими приправами, не допускаючи сухості і пригорання. Після цього залишається ретельно
змішати холодний фарш і обсмажену цибулю. Перед смаженням котлет
фарш краще потримати мінімум годину
в холодильнику.
Яку цибулю використовувати
і як обійтися зовсім без неї
Більш ніжні сорти цибулі, наприклад,
солодка кримська або шалот дозволяють зменшити цибульний присмак котлет навіть без термічної обробки. Крім
цього краще вибирати тільки молоді і
свіжі цибулини. Адже з віком цибуля
стає «зліше», насичуючись гіркотою.
Для тих, хто зовсім не переносить
цибулю, її замінниками в фарші можуть
стати перетерті соковиті кабачки, зелені
яблука або подрібнені стебла молодої
кінзи. Практично не відчувається в котлетах і цибуля, перебита в пюре блендером.
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Атм. тиск 758 мм

UA:Перший

6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Візуальний код.
6.30 М/ф.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00
Новини.
7.05 Енеїда.
8.10 Т/с «Фаворитка
короля».
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття».
11.35,
18.20
Соціальне
ток-шоу
«По-людськи».
12.35 Д/с «Дикі Дива».
13.10 Прозоро: про
актуальне.
14.00
UA:Фольк.
Спогади.
15.20
Концерт.
Наталія Валевська.
16.05
Міста
та
містечка.
16.30, 19.10 Д/с «Дикі
тварини».
17.00 Прозоро: про
головне.
19.55
Д/ц
«Дика
природа Канади».
21.45
Суспільнополітичне
ток-шоу
«Зворотний відлік».
23.30
Перша
шпальта.

1+1

6.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з 1+1».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30,
23.45 «ТСН».
9.25 «Життя відомих
людей 2021».
11.15, 12.20, 14.15
«Твій день».
14.45
«Одруження
наосліп».
17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана».
20.43 «Проспорт».
20.45 Т/с «Джек &
Лондон».
22.45 Т/с «Свати».
23.55 Х/ф «Мандри
блудниці».

ІНТЕР

7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Новини.
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок
з Інтером».
10.05,
18.00
« С т о с у є т ь с я
кожного».
12.25
Х/ф
«Близнючки».
14.30 «Речдок».
16.05 «Чекай на мене.
Україна».
20.00 «Подробиці».
21.00 «Речдок. Велика
справа».
22.05
«Слідство
вели... з Леонідом
Каневським».
23.50
Т/с
«Гарна
дружина».

ТРК «Україна»

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною.
7.00, 8.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні.
9.00 Мисливці за
дивами.
10.00 Я везу тобі
красу.
11.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 4».
14.10,
15.30
Т/с
«Відважні».
20.10
«Говорить
Україна».
21.00, 23.10 Т/с «Грім
серед ясного неба».

НОВИЙ КАНАЛ

6.00, 7.45 «Kids time».
6.05 М/ф.
7.50 «Орел і решка».
10.00
Т/с
«Надприродне».
12.40 Х/ф «Гонщик».
14.55 Х/ф «Як викрасти
хмарочос».
17.00 «Хто зверху?»
19.00
«Пекельна

кухня».
21.00 Х/ф «Жінкакішка».
23.10 Х/ф «Віджа:
Смертельна гра».

СТБ

8.45,
11.50
« М а с т е р Ш е ф
Професіонали» 12+
11.30, 14.30, 17.30,
22.00
«ВiкнаНовини».
12.05,
14.50
Т/с
«Сліпа».
15.40, 18.05 Т/с «Слід».
19.05 «СуперМама»
12+
20.15,
22.50
Т/с
«Кріпосна.
Жадана
любов».
23.05 Т/с «Другий шанс
на перше кохання».

ICTV

6.00, 8.45, 12.45, 15.45,
18.45, 21.05 Факти.
6.25 Служба розшуку
дітей.
9.10,
19.20
Надзвичайні новини.
10.10 Громадянська
оборона.
10.45,
13.15
Х/ф
«Подорож до центру
Землі».
15.10,
16.15
Т/с
«Дільничний з ДВРЗ».
20.20
Прихована
небезпека Прем’єра.
21.25 Т/с «Пес-6».
22.45 Свобода слова.

ТЕТ

6.00
ТЕТ
Мультиранок.
9.30
Х/ф
«Русалонька».
10.30 Х/ф «Кін´смен:
Таємна служба».
13.00,
18.00
4
весілля.
14.00, 17.00 Богиня
шопінгу. Батли за
патли.
15.00 Зірки, чутки та
галлівуд.
16.00
Панянкаселянка.
19.00, 20.00, 21.00
Одного
разу
під
Полтавою.
19.30, 20.30 Танька і
Володька.
23.00 Сімейка У.

2+2

6.00 «Джедаі 2020».
6.35
Т/с
«Козирне
місце».
10.30 Х/ф «В ім-я
короля».
12.50 Х/ф «Азартні
ігри».
14.50
«Загублений
світ».
17.55
«Секретні
матеріали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАІ».
19.30 «Гроші 2021».
20.30 Т/с «Ангели».
21.30 Т/с «Ангели-2».
22.15 Т/с «CSI: Місце
злочину».

НТН

6.05 «Таємниці світу».
7.30 Х/ф «Без права на
провал».
9.00 Х/ф «У зоні
особливої уваги».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с
«CSI: Маямі».
12.30, 16.30, 19.00
«Свідок».
14.45, 23.00 Т/с «Той,
що читає думки».
17.00
«Випадковий
свідок».
18.20
«Свідок.
Агенти».
21.15 Т/с «Менталіст».

Enter-фільм

7.40,
8.50
«Мультфільм».
8.00,
10.20
«Моя
правда».
9.50 «Зіркові долі».
11.10 Х/ф «Перевертень
у погонах».
12.40 Т/с «Дама під
вуаллю».
15.00, 21.00 Т/с «Міс
Марпл Агати Крісті».
16.50, 22.50 Т/с «Суто
англійські вбивства».
19.00 Т/с «Пуаро Агати
Крісті».

вівторок

16 листопада
Схід 7.15 Захід 16.15
Трив. дня 9.00
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UA:Перший

6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Візуальний код.
6.30 М/ф.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00,
23.35 Новини.
7.05 Енеїда.
8.10 Т/с «Фаворитка
короля».
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття».
11.35,
18.20
Соціальне
ток-шоу
«По-людськи».
12.35 Д/с «Дикі Дива».
13.10 Прозоро: про
актуальне.
14.00
UA:Фольк.
Спогади.
15.20
Концерт.
Анатолій Гнатюк.
16.25
Буковинські
загадки.
16.30 Д/с «Супер чуття».
17.00 Прозоро: про
головне.
19.10
Д/ц
«Дика
природа Канади».
22.00 Полюси.
23.00 Бігус Інфо.

1+1

6.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з 1+1».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30,
23.45 «ТСН».
9.25 «Життя відомих
людей 2021».
11.15, 12.20, 14.15
«Твій день».
14.45
«Одруження
наосліп».
17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана».
20.43 «Проспорт».
20.45 Т/с «Джек &
Лондон».
22.45,
23.55
Т/с
«Свати».

ІНТЕР

7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Новини.
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок
з Інтером».
10.00
«Корисна
програма».
12.25 Х/ф «Зведені
сестри».
14.35 «Речдок».
16.30
«Речдок.
Особливий випадок».
18.00
«Стосується
кожного».
20.00 «Подробиці».
21.00 «Речдок. Велика
справа».
22.05
«Слідство
вели... з Леонідом
Каневським».
23.50
Т/с
«Гарна
дружина».

ТРК «Україна»

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною.
7.00, 8.00, 15.00, 19.00
Сьогодні.
9.00 Мисливці за
дивами.
10.00 Я везу тобі
красу.
11.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 4».
14.10,
15.30
Т/с
«Відважні».
20.10
«Говорить
Україна».
21.35 Футбол. Відбір
до ЧС- 2022г. Боснія
і
Герцеговина
Україна.
23.50 Т/с «Не смій мені
казати «Прощавай!»

НОВИЙ КАНАЛ

6.00, 7.40 «Kids time».
6.05 «Мультфільм».
6.10 М/ф.
7.45 «Орел і решка».
9.50
Т/с
«Надприродне».
12.30 «Кохання на
виживання» 16+
14.20 Х/ф «Острів
головорізів».

17.00 «Хто зверху?»
19.00 «Екси» 16+
21.00 Х/ф «Бетмен:
Початок».
23.55 Х/ф «Віджа:
Походження зла».

СТБ

8.30,
11.50
« М а с т е р Ш е ф
Професіонали» 12+
11.30, 14.30, 17.30,
22.00
«ВiкнаНовини».
12.00,
14.50
Т/с
«Сліпа».
15.35, 18.05 Т/с «Слід».
19.05 «СуперМама»
20.15,
22.50
Т/с
«Кріпосна.
Жадана
любов».
23.05 Т/с «Другий шанс
на перше кохання».

ICTV

6.30 Ранок у великому
місті.
8.45, 12.45, 15.45,
18.45, 21.05 Факти.
9.15,
19.20
Надзвичайні новини.
10.10,
20.20
Гр о м а д я н с ь к а
оборона.
10.55, 13.25 Х/ф «У
пастці часу».
13.45
Т/с
«Розтин
покаже-2».
14.45, 16.15 Т/с «Пес».
17.35,
23.35
Т/с
«Юрчишини-2».
21.15 Т/с «Пес-6».
22.35 Т/с «Пес-2».

ТЕТ

6.00
ТЕТ
Мультиранок.
9.05 Х/ф «Макс».
11.15 Х/ф «Кін´смен:
Золоте кільце».
14.05, 17.05 Богиня
шопінгу. Батли за
патли.
15.05 Зірки, чутки та
галлівуд.
16.05
Панянкаселянка.
18.00 4 весілля.
19.00, 20.00, 21.00
Одного
разу
під
Полтавою.
19.30, 20.30 Танька і
Володька.
23.00 Сімейка У.

2+2

6.00 «Джедаі 2020».
7.00 Т/с «Мисливці за
реліквіями».
9.55 Х/ф «Спіймати і
вбити».
11.55 Т/с «Опер за
викликом-3».
13.55 Т/с «Опер за
викликом-4».
14.50
«Загублений
світ».
17.55
«Секретні
матеріали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАІ».
19.25 «Джедаі 2021».
20.25 Т/с «Ангели-2».
22.25 Т/с «CSI: Місце
злочину».

НТН

6.20
«Свідок.
Агенти».
7.50,
17.00
«Випадковий свідок».
8.30, 12.30, 16.30,
19.00 «Свідок».
9.00 Х/ф «Хід у
відповідь».
10.45,
21.15
Т/с
«Менталіст».
13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі».
14.40, 23.00 Т/с «Той,
що читає думки».
18.20
«Будьте
здоровi».

Enter-фільм

7.40, 8.50 «Мультфільм».
8.00,
10.10
«Моя
правда».
9.40 «Зіркові долі».
11.00 Х/ф «Тривожна
відпустка
адвоката
Ларіної».
12.40 Т/с «Дама під
вуаллю».
15.00, 21.00 Т/с «Міс
Марпл Агати Крісті».
16.50, 22.50 Т/с «Суто
англійські вбивства».
19.00 Т/с «Пуаро Агати
Крісті».

ІДЕАЛЬНЕ УКРИТТЯ ДЛЯ ТРОЯНД НА ЗИМУ — ЩОБ НЕ ПРІЛИ І НЕ МЕРЗЛИ
Підготовка ґрунту
Розчищений ґрунт необхідно обробити
розчином мідного купоросу. Така обробка позбавить ґрунт від грибків, моху, а також личинок комах, які можуть в ньому перебувати.
Мідний купорос необхідно розвести 500 г на
10 л води, щоб отримати 5% розчин. Отриманим розчином проливаємо ґрунт.
Також добре перед укриттям обробити
ґрунт фунгіцидом, наприклад, препаратом
«Хорус». Його досить використовувати в
співвідношенні 4 г на 10 л води, однак якщо в
сезон ваші рослини досить сильно перехворіли,
можна збільшити дозу до 10 г на 10 л води.
Підготовка кущів
Перед укриттям кущі також необхідно обробити, а саме обрізати і опустити їх.

Наприклад, у випадку з плетистими та
іншими високими трояндами їх необхідно
пов'язати, а потім пришпилити до землі за допомогою спеціальних скоб.
Гібридні, англійські та інші схожі різновиди
рожевих кущів необхідно обрізати до висоти
укриття, щоб за зиму вони не прорвали матеріал,
який до того ж трохи опуститься під вагою снігу.
Не забувайте обробляти великі зрізи.
Укриття
Вкривати троянди найкраще до початку
стійких заморозків. Використовувати для цього можна дуги, які створять каркас, а в якості
матеріалу для накриття — спандбонд.
До початку стійких заморозків, що зазвичай
означає до листопада, необхідно залишити матеріал
відкритим з двох сторін, щоб кущі не пріли.

середа

17 листопада
Схід 7.17 Захід 16.14
Трив. дня 8.57

-60 +20°

Ïîãîäà

Атм. тиск 761 мм

UA:Перший

6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Візуальний код.
6.30 М/ф.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00,
23.35 Новини.
7.05 Енеїда.
8.10 Т/с «Фаворитка
короля».
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття».
11.35,
18.20
Соціальне
ток-шоу
«По-людськи».
12.35 Д/с «Дикі Дива».
13.10 Прозоро: про
актуальне.
14.00
UA:Фольк.
Спогади.
15.20 Концерт. Пісні
про кохання.
16.30 Д/с «Супер чуття».
17.00 Прозоро: про
головне.
19.10
Д/ц
«Дика
природа Канади».
22.00 Полюси.
23.00
Перша
шпальта.

1+1

6.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з 1+1».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30,
23.45 «ТСН».
9.25 «Життя відомих
людей 2021».
11.15, 12.20, 14.15
«Твій день».
14.45
«Одруження
наосліп».
17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана».
20.43 «Проспорт».
20.45 Т/с «Джек &
Лондон».
22.45,
23.55
Т/с
«Свати».

ІНТЕР

7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Новини.
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок
з Інтером».
10.00
«Корисна
програма».
12.25 Х/ф «Від сім’ї не
втечеш».
14.35 «Речдок».
16.25
«Речдок.
Особливий випадок».
18.00
«Стосується
кожного».
20.00 «Подробиці».
21.00 «Речдок. Велика
справа».
22.05
«Слідство
вели... з Леонідом
Каневським».
23.50
Т/с
«Гарна
дружина».

ТРК «Україна»

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною.
7.00, 8.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні.
9.00 Мисливці за
дивами.
10.00 Я везу тобі
красу.
11.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 4».
14.10,
15.30
Т/с
«Відважні».
20.10
«Говорить
Україна».
21.00 Т/с «Грім серед
ясного неба».
23.10Т/с«Чотирилисник
бажань».

НОВИЙ КАНАЛ

6.00, 7.15 «Kids time».
6.05 М/ф.
7.20 «Орел і решка».
9.15
Т/с
«Надприродне».
12.45 «Кохання на
виживання» 16+
14.45 Х/ф «Зелений
Ліхтар».
17.00 «Хто зверху?»
12+
19.00 «Діти проти

зірок».
20.40 Х/ф «Темний
лицар».
23.50
Х/ф
«Сонцестояння».

СТБ

9.10,
11.50
« М а с т е р Ш е ф
Професіонали» 12+
11.30, 14.30, 17.30,
22.00
«ВiкнаНовини».
12.00,
14.50
Т/с
«Сліпа».
15.40, 18.05 Т/с «Слід».
19.05 «СуперМама»
12+
20.15,
22.50
Т/с
«Кріпосна.
Жадана
любов».
23.05 Т/с «Щастя за
угодою».

ICTV

6.30 Ранок у великому
місті.
8.45, 12.45, 15.45,
18.45, 21.05 Факти.
9.15,
19.20
Надзвичайні новини.
10.10 Громадянська
оборона.
11.20,
13.25
Х/ф
«Тремтіння
землі-4:
Легенда починається».
13.55
Т/с
«Розтин
покаже-2».
14.50, 16.15 Т/с «Пес».
17.40,
23.35
Т/с
«Юрчишини-2».
20.20
Прихована
небезпека.
21.15 Т/с «Пес-6».
22.40 Т/с «Пес-2».

ТЕТ

6.00
ТЕТ
Мультиранок.
9.30 Х/ф «Макс 2: Герой
Білого Дому».
11.15 Х/ф «Люди - Ікс».
13.15, 18.00 4 весілля.
14.10, 17.00 Богиня
шопінгу. Батли за
патли.
15.00 Зірки, чутки та
галлівуд.
16.00
Панянкаселянка.
19.00, 20.00, 21.00
Одного
разу
під
Полтавою.
19.30, 20.30 Танька і
Володька.
23.00 Сімейка У.

2+2

6.00 «Джедаі 2020».
7.50 Т/с «Мисливці за
реліквіями».
9.45 Х/ф «Команда 8: У
тилу ворога».
11.45 Т/с «Опер за
викликом-4».
14.50,
19.25
«Загублений світ».
17.55
«Секретні
матеріали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАІ».
20.20 Т/с «Ангели-2».
22.20 Т/с «CSI: Місце
злочину».

НТН

6.20
«Будьте
здоровi».
7.50,
17.00
«Випадковий свідок».
8.30, 12.30, 16.30,
19.00 «Свідок».
9.00 Х/ф «Лише одна
ніч».
10.50,
21.15
Т/с
«Менталіст».
13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі».
14.45, 23.00 Т/с «Той,
що читає думки».
18.20
«Вартість
життя».

Enter-фільм

7.40,
8.50
«Мультфільм».
8.00 Моя правда.
9.50 «Зіркові долі».
10.20 «Моя правда».
11.10 Х/ф «Відданий
друг».
12.40 Т/с «Дама під
вуаллю».
15.00, 21.00 Т/с «Міс
Марпл Агати Крісті».
16.50, 22.50 Т/с «Суто
англійські вбивства».
19.00 Т/с «Пуаро Агати
Крісті».

Поліграфічному підприємству
терміново потрібні на роботу:
– швачка поліграфічної машини;
– машиніст фальцювальних машин
(навчаємо);
– майстер палітурного цеху;
– майстер друкарського цеху;
– друкар рольових та листових
офсетних машин;
– друкар цифрових машин ОСЕ;
– інженер з охорони праці;
– слюсар-сантехнік;
– різчик (поліграфія);
– вантажник.
Місце роботи: м. Київ, метро «Лісова»,
Телефон для довідок
096- 179-81-29.

четвер

18 листопада
Схід 7.18 Захід 16.13
Трив. дня 8.55

-50° +30°

Ïîãîäà

Атм. тиск 757 мм

UA:Перший

6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Візуальний код.
6.30 М/ф.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00,
23.35 Новини.
7.05 Енеїда.
8.10 Т/с «Фаворитка
короля».
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття».
11.35,
18.20
Соціальне
ток-шоу
«По-людськи».
12.35 Д/с «Дикі Дива».
13.10 Прозоро: про
актуальне.
14.00
UA:Фольк.
Спогади.
15.20 Концерт. Пісні
про кохання.
16.30 Д/с «Супер чуття».
17.00 Прозоро: про
головне.
19.10
Д/ц
«Дика
природа Канади».
22.00 Полюси.
23.00 Схеми. Корупція
в деталях.

1+1

6.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з 1+1».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30
«ТСН».
9.25 «Життя відомих
людей 2021».
11.15, 12.20, 14.15
«Твій день».
14.45
«Одруження
наосліп».
17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана».
20.36 «Проспорт».
20.38
«Чистоnews
2021».
20.45 Т/с «Джек &
Лондон».
21.45 «Право на владу
2021».

ІНТЕР

7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Новини.
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок
з Інтером».
10.00
«Корисна
програма».
12.25 Х/ф «Все або
нічого».
14.40 «Речдок».
16.25
«Речдок.
Особливий випадок».
18.00
«Стосується
кожного».
20.00 «Подробиці».
21.00 «Речдок. Велика
справа».
22.05
«Слідство
вели... з Леонідом
Каневським».
23.50
Т/с
«Гарна
дружина».

ТРК «Україна»

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною.
7.00, 8.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні.
9.00 Мисливці за
дивами.
10.00 Я везу тобі
красу.
11.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 4».
14.10,
15.30
Т/с
«Відважні».
20.10
«Говорить
Україна».
21.00 Т/с «Грім серед
ясного неба».
23.10
Слідами
українського
лома.
Друга частина.
23.50
Т/с
«Чотирилисник
бажань».

НОВИЙ КАНАЛ

6.00, 7.10 «Kids time».
6.05 М/ф.
7.15 «Орел і решка».
9.15
Т/с
«Надприродне».
11.55 «Кохання на
виживання» 16+

13.50 Х/ф «Повернення
Супермена».
17.00 «Хто зверху?»
21.00 Х/ф «Темний
лицар.
Відродження
легенди».

СТБ

8.30,
11.50
« М а с т е р Ш е ф
Професіонали» 12+
11.30, 14.30, 17.30,
22.00
«ВiкнаНовини».
12.00,
14.50
Т/с
«Сліпа».
15.35, 18.05 Т/с «Слід».
19.05 «СуперМама»
12+
20.15,
22.50
Т/с
«Кріпосна.
Жадана
любов».
23.05 Т/с «Щастя за
угодою».

ICTV

6.30 Ранок у великому
місті.
8.45, 12.45, 15.45,
18.45, 21.05 Факти.
9.15,
19.20
Надзвичайні новини.
10.05 Громадянська
оборона.
11.00,
13.25
Х/ф
«Тремтіння
землі-5:
Кровна рідня».
13.50
Т/с
«Розтин
покаже-2».
14.50, 16.10 Т/с «Пес».
17.40,
23.35
Т/с
«Юрчишини-2».
20.20 Анти-зомбі.
21.15 Т/с «Пес-6».
22.35 Т/с «Пес-2».

ТЕТ

6.00
ТЕТ
Мультиранок.
9.40 Х/ф «Дивак».
11.25 Х/ф «Люди - Ікс
2».
14.00, 17.00 Богиня
шопінгу. Батли за
патли.
15.00 Зірки, чутки та
галлівуд.
16.00
Панянкаселянка.
18.00 4 весілля.
19.00, 20.00, 21.00
Одного
разу
під
Полтавою.
19.30, 20.30 Танька і
Володька.
23.00 Сімейка У.

2+2

6.00 «Джедаі 2020».
7.15 Т/с «Мисливці за
реліквіями».
10.10 Х/ф «Таємниця
Майя».
12.10 Т/с «Опер за
викликом-4».
15.00,
19.25
«Загублений світ».
17.55
«Секретні
матеріали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАІ».
20.20 Т/с «Ангели-2».
22.20 Т/с «CSI: Місце
злочину».

НТН

6.20
«Вартість
життя».
7.50,
17.00
«Випадковий свідок».
8.30, 12.30, 16.30,
19.00 «Свідок».
9.00
Х/ф
«Сумка
інкасатора».
10.50,
21.15
Т/с
«Менталіст».
13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі».
14.45, 23.00 Т/с «Той,
що читає думки».
18.20
«Правда
життя».

Enter-фільм

6.10 Х/ф «Руда фея».
7.40,
8.50
«Мультфільм».
8.00,
10.10
«Моя
правда».
9.30 «Зіркові долі».
11.00 Х/ф «Ван Гог не
винуватий».
12.40 Т/с «Дама під
вуаллю».
15.00, 21.05 Т/с «Міс
Марпл Агати Крісті».
16.50, 22.55 Т/с «Суто
англійські вбивства».
19.00 Т/с «Пуаро Агати
Крісті».

куплю дорого
корів, коней,
биків,
телиць
Проблемні, лежачі,
дорізані.
Цілодобово.

Тел. (096) 69-05-018,
(063) 915-91-97

п'ятниця

19 листопада
Схід 7.20 Захід 16.11
Трив. дня 8.51

00° +40°

Ïîãîäà

7
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12 листопада 2021 року

Атм. тиск 753 мм

UA:Перший

6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05
Земля,
наближена до неба.
6.30 М/ф.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00,
23.30 Новини.
7.05 Енеїда.
8.10 Т/с «Фаворитка
короля».
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття».
11.35,
18.20
Соціальне
ток-шоу
«По-людськи».
12.35 Д/с «Дикі Дива».
13.10 Прозоро: про
актуальне.
14.00
UA:Фольк.
Спогади.
15.20 Концерт. Хорея
Козацька.
16.30 Д/с «Супер чуття».
17.00 Прозоро: про
головне.
19.10
Д/ц
«Дика
природа Канади».
19.55 Д/п «КорольСлон».
22.00
Д/ц
«НЛО:
Загублені свідчення».
22.55
Д/с
«Дикі
тварини».

1+1

6.00 «Життя відомих
людей».
6.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з 1+1».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30
«ТСН».
9.25 «Життя відомих
людей 2021».
11.15, 12.20, 14.15
«Твій день».
14.45
«Одруження
наосліп».
17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана».
20.13 «Проспорт».
20.15
«Чистоnews
2021».
20.20 «Ліга сміху
2021».
22.40
«Вечірній
квартал 2021».

ІНТЕР

7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Новини.
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок
з Інтером».
10.00
«Корисна
програма».
12.25 Х/ф «Просто щоб
впевнитись».
14.30 «Речдок».
16.25
«Речдок.
Особливий випадок».
18.00
«Стосується
кожного».
20.00 «Подробиці».
21.00 Х/ф «007: Золоте
око».
23.30
«Слідство
вели... з Леонідом
Каневським».

ТРК «Україна»

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною.
7.00, 8.00, 15.00, 19.00
Сьогодні.
9.00 Зірковий шлях.
10.20 Т/с «Три кольори
любові».
14.20, 15.30 Т/с «Коли
помре кохання».
20.10
«Говорить
Україна».
21.00 Свобода слова.

НОВИЙ КАНАЛ

6.00, 7.10 «Kids time».
6.05 М/ф.
7.15 «Орел і решка».
9.25
«Пекельна
кухня».
11.30 «Екси» 16+
13.30 «Діти проти
зірок».

15.05 Х/ф «Бетмен:
Початок».
18.00 Х/ф «Темний
лицар».
21.00 Х/ф «Асистент
вампіра».
23.25 Х/ф «Пастка».

СТБ

6.05, 19.00, 22.50
«Холостячка Злата
Огнєвіч» 12+
10.35
«Як
вийти
заміж» 16+
11.30, 14.30, 17.30,
22.00
«ВiкнаНовини».
11.50, 14.50, 18.05 Т/с
«Сліпа».

ICTV

6.30 Ранок у великому
місті.
8.45, 12.45, 15.45,
18.45 Факти.
9.15,
19.20
Надзвичайні новини.
10.10 Дизель-шоу 12+
11.45, 13.25, 22.55
Скетч-шоу
«На
трьох»
13.45
Т/с
«Розтин
покаже-2».
14.45, 16.15 Т/с «Пес».
17.40 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ».
20.05 Дизель-шоу 12+
Прем’єра.

ТЕТ

6.00
ТЕТ
Мультиранок.
9.30 Х/ф «Везунчик».
11.15 М/ф.
13.00,
18.00
4
весілля.
14.00, 17.00 Богиня
шопінгу. Батли за
патли.
15.00 Зірки, чутки та
галлівуд.
16.00
Панянкаселянка.
19.00, 20.00, 21.00
Одного
разу
під
Полтавою.
19.30, 20.30 Танька і
Володька.
23.00 Сімейка У.

2+2

6.00
«Шалені
перегони 2018».
7.00 «Джедаі 2020».
9.00 Т/с «Мисливці за
реліквіями».
9.55
Х/ф
«Незбагненне».
12.00 Т/с «Опер за
викликом-4».
13.05 Т/с «Опер за
викликом».
15.00
«Загублений
світ».
17.55
«Секретні
матеріали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАІ».
19.25 Х/ф «Еон Флакс».
21.10 Х/ф «Халк».

НТН

6.20 «Правда життя».
7.50,
17.00
«Випадковий свідок».
8.30, 12.30, 16.30,
19.00 «Свідок».
9.00
Х/ф
«Легке
життя».
10.50,
21.15
Т/с
«Менталіст».
13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі».
14.45, 23.00 Т/с «Той,
що читає думки».
18.20
«Таємниці
світу».

Enter-фільм

6.00 Х/ф «Гуси-лебеді
летять».
7.40,
8.50
«Мультфільм».
8.00,
9.30
«Моя
правда».
10.20 Т/с «Дама під
вуаллю».
15.00, 21.00 Т/с «Міс
Марпл Агати Крісті».
16.50
Т/с
«Суто
англійські вбивства».
19.00 Т/с «Пуаро Агати
Крісті».
22.50 Х/ф «Сьомий
маршрут».

субота

20 листопада
Схід 7.22 Захід 16.10
Трив. дня 8.48

Ïîãîäà

+10° +50°

Атм. тиск 753 мм

UA:Перший

6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Енеїда.
7.00, 8.05, 9.00, 21.00
Новини.
7.10 М/ф.
7.50 Еко-люди.
7.55
Буковинські
загадки.
8.10 Д/с «Дикі Дива».
8.25 Відтінки України.
9.10 Телепродаж.
9.40 #ВУКРАЇНІ.
10.10,
21.25
Д/с
«Боротьба
за
виживання».
10.40
Х/ф
«Попелюшка».
14.35
UA:Фольк.
Спогади.
15.40 Концерт. Дмитро
та Назарій Яремчуки.
16.50 Х/ф «Вавилон
ХХ».
18.50 Т/с «Пуаро Агати
Крісті».
22.00
Д/ц
«Дика
Індонезія».
23.05
Д/ц
«НЛО:
Загублені свідчення».

1+1

7.00 «Життя відомих
людей».
8.00
«Сніданок.
Вихідний».
10.00
«Світ
навиворіт».
18.30 «Світ навиворіт
- 13. Еквадор».
19.30 «ТСН».
20.13 «Проспорт».
20.15
«Чистоnews
2021».
20.20
«Вечірній
квартал 2021».
22.15
«Жіночий
квартал 2021».
23.40 «Світське життя.
2021».

ІНТЕР

7.00 Х/ф «Жандарм і
жандарметки».
9.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня».
10.00 «Все для тебе».
11.00 Х/ф «Людинаоркестр».
12.40 Х/ф «Кохана жінка
механіка Гаврилова».
14.20 Х/ф «Вийти заміж
за капітана».
16.00 Т/с «Слідчий
Горчакова».
20.00 «Подробиці».
20.30
«Місце
зустрічі».
22.05 Т/с «Несолодка
пропозиція».

ТРК «Україна»

7.00, 15.00, 19.00
Сьогодні.
7.30 Т/с «Експресвідрядження».
9.00 Зірковий шлях.
10.30 Т/с «Втікачка».
14.30,
15.20
Т/с
«Втікачка-2».
20.00 Головна тема.
21.00 Шоу Маска - (II).
23.30 Що? Де? Коли?

НОВИЙ КАНАЛ

6.00 «Вар’яти» 12+
6.20,
10.00
«Kids
time».
6.25 Т/с «Подорож
єдинорога».
10.05 «Орел і решка.
Земляни».
11.00 «Орел і решка.
Чудеса світуа».
12.00 «Орел і решка».

12.55 «Хто зверху?»
12+
14.55 М/ф.
18.05
Х/ф
«Дивожінка».
21.00 Х/ф «Аквамен».
23.55 Х/ф «Чому він?»

СТБ

7.55
«Неймовірна
правда про зірок».
10.55 Т/с «Кріпосна.
Жадана любов».
19.00 «Україна має
талант».
22.00 «МастерШеф»
12+

ICTV

6.25
Прихована
небезпека.
7.25 Т/с «Юрчишини-2».
11.25, 13.00 Х/ф «Джек
Річер».
12.45, 18.45 Факти.
14.20
Х/ф
«Джек
Річер-2: Не відступай».
16.45 Х/ф «Ефект
колібрі».
19.10 Х/ф «Захисник».
21.00 Х/ф «Смертельні
перегони».
23.00
Х/ф
«Професіонал».

ТЕТ

6.00
ТЕТ
Мультиранок.
9.45 М/ф.
11.30 Х/ф «Стоптані
туфельки».
12.45, 14.15, 15.45,
23.10 Одного разу під
Полтавою.
13.45, 15.15 Танька і
Володька.
16.15 Х/ф «Люди - Ікс
2».
19.00 Х/ф «Люди - Ікс:
Остання битва».
21.00 Х/ф «Люди - Ікс:
Початок. Росомаха».

2+2

6.00
«Шалені
перегони 2018».
7.00 «Джедаі 2020».
9.00 «Віпи і топи».
10.55
«Загублений
світ».
11.55 Х/ф «Командир
ескадрильї».
13.55
Х/ф
«Екстремали».
15.50 Х/ф «Ямакасі».
17.25 Х/ф «13-й район:
Ультиматум».
19.25 Х/ф «Шпигунка».
22.00 Х/ф «Бандитки».
23.50
Х/ф
«Місто
Юрського періоду».

НТН

6.00 Х/ф «Постарайся
залишитися живим».
7.20
Х/ф
«Протистояння».
14.55
«Випадковий
свідок.
Навколо
світу».
16.05 Т/с «Коломбо».
19.00 «Свідок».
19.30 Х/ф «Бережіть
жінок».
22.15 Х/ф «Порушуючи
правила».
23.50 «Втеча. Реальні
історії».

Enter-фільм

7.40,
8.50
«Мультфільм».
8.00,
11.15
«Моя
правда».
10.40 «Зіркові долі».
12.05 Х/ф «В двох
кілометрах від Нового
року».
14.00 Т/с «Пуаро Агати
Крісті».
17.00
Т/с
«Доктор
Блейк».
21.00 Т/с «Міс Марпл
Агати Крісті».

передплата на 2022 рік

«

Індекс 63675

»
На 1 міс. – 30 грн. 59 коп.
На 3 міс. – 87 грн. 07 коп.
На 6 міс. – 168 грн. 14 коп.
На 12 міс. – 330 грн. 28 коп.

и!
м
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н
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Будьте ра

неділя

21 листопада
Схід 7.23 Захід 16.09
Трив. дня 8.46

00° +30°

Ïîãîäà

Атм. тиск 753 мм

UA:Перший

6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Енеїда.
7.00, 8.05, 8.55, 21.00
Новини.
7.10 М/ф.
7.50 Еко-люди.
7.55
Буковинські
загадки.
8.20
Д/с
«Дикі
тварини».
9.00
Божественна
Літургія Православної
Церкви України.
11.00
Недільна
Літургія Української
Гр е к о - К ат о л и ц ьк ої
Церкви.
12.30 Недільна Свята
Меса
РимськоКатолицької Церкви в
Україні.
13.30
Спецефір
до Дня Гідності та
Свободи.
16.00
Концерт.
Гайдамаки.
17.20
Спецпроєкт
МАЙДАН ГІДНОСТІ.
18.30
Спепроект
«Слов’янс ьк.
Незабуте».
19.00
Революція
гідності. Майдан.
20.00 Новоросія. Ціна
проекту.
21.25 Т/с «Пуаро Агати
Крісті».
23.30 з Майклом
Щуром 16+

1+1

7.00 «Життя відомих
людей».
8.00
«Сніданок.
Вихідний».
10.00, 17.30 «Мандруй
Україною з Дмитром
Комаровим».
11.00 «Світ навиворіт
- 13 Еквадор».
12.00
«Світ
навиворіт».
18.30 «Світське життя.
2021».
19.30 «ТСН».
21.00 «Танці з зірками
2021».

ІНТЕР

7.00 Х/ф «Суперзять».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Інше життя».
12.50 «Речдок. Велика
справа».
17.30 Х/ф «007: Золоте
око».
20.00
«Подробиці
тижня».
22.00 Х/ф «Джунглі».

ТРК «Україна»

6.50 Реальна містика.
8.25 Т/с «Грім серед
ясного неба».
17.00, 21.00 Т/с «Майже
вся правда».
19.00
Сьогодні.
Підсумки з Олегом
Панютою.
23.00 Т/с «Втікачка».

НОВИЙ КАНАЛ

6.00, 23.40 «Вар’яти»
12+
7.10, 9.10 «Kids time».
7.15 Х/ф «Каспер».
9.15 М/ф.
12.40
Х/ф
«Дивожінка».
15.25 Х/ф «Аквамен».
18.15
Х/ф
«Земля
майбутнього: Світ за
межами».

21.00 Х/ф «Сходження
Юпитер».

СТБ

8.25 «МастерШеф»
13.45 «СуперМама»
18.40
«Битва
екстрасенсів» 16+
21.00 «Один за всіх»
16+
22.10 «Таємниці ДНК»
16+
23.20 «Україна має
талант».

ICTV

6.50
Секретний
фронт.
7.50
Громадянська
оборона.
8.50 Х/ф «Фантастична
четвірка».
10.45, 13.00 Х/ф «Загін
самогубців».
12.45, 18.45 Факти.
13.15 Т/с «Пес».
20.40 Х/ф «Паркер».
23.05
Х/ф
«Без
компромісів».

ТЕТ

6.00
ТЕТ
Мультиранок.
10.20 М/ф.
12.00, 13.30, 15.00,
23.40 Одного разу під
Полтавою.
13.00, 14.30 Танька і
Володька.
16.30 Х/ф «Люди - Ікс:
Початок. Росомаха».
18.40 Х/ф «Люди - Ікс:
Перший клас».
21.10
Х/ф
«Люди
Ікс:
Дні
минулого
майбутнього».

2+2

6.00
«Шалені
перегони 2018».
7.00 «Джедаі 2020».
8.20
«Загублений
світ».
12.20
Т/с
«Перевізник-2».
15.20 Х/ф «Втеча».
17.50 Х/ф «Заручниця
3».
19.55 Х/ф «Повітряний
маршал».
22.00
Х/ф
«Придорожній
заклад».

НТН

6.00 Х/ф «Акваланги на
дні».
7.35
Х/ф
«Старий
Хотабич».
9.15
«Слово
Предстоятеля».
9.20
«Випадковий
свідок.
Навколо
світу».
11.55 Т/с «Коломбо».
14.50 Х/ф «Бережіть
жінок».
17.25 Х/ф «У небі «Нічні
відьми».
19.00 Х/ф «Міцний
горішок».
20.30 Х/ф «Акція».
22.15
Х/ф
«Викрадений».

Enter-фільм

6.00 Х/ф «Цвітіння
кульбаби».
7.40,
8.50
«Мультфільм».
8.00,
9.50
«Моя
правда».
9.30 «Зіркові долі».
10.40 Х/ф «Ялинка,
кролик і папуга».
12.15 Х/ф «Сім днів до
весілля».
14.00 Т/с «Пуаро Агати
Крісті».
17.00
Т/с
«Доктор
Блейк».
21.00 Т/с «Міс Марпл
Агати Крісті».
22.50 Т/с «Крах».

куплю дорого ВРХ
(корів, биків, телят, телиць),
кіз баранів, коней. Цілодобово. Вимушений доріз.
Тел. (098) 91-28-919, (099) 785-76-99 (Анатолій)

продається

3-кімнатна квартира
Заг. площа 67м2,
5-й поверх 5-типоверхового
цегляного
будинку
(р-н
Механічного заводу).Квартира
повністю придатна для проживання. Індивідуальне опалення.
Тел. (068) 131-74-47,
(096) 649-97-39 (Людмила)

ТУТ МОЖЕ
БУТИ ВАША
РЕКЛАМА
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до джерел

Вони дарують людям радість
Завдяки самовідданій праці працівників культури та майстрів народного
мистецтва наша національна спадщина змогла зберегти свою самобутність і
посісти гідне місце у світі. Ці особистості вносять вагомий внесок у відродження
та розвиток народної творчості. Неабияка роль належить і аматорським колективам, майстрам народного мистецтва Ніжинського краю, котрі вражають своєю
неповторністю, яскравим колоритом, цікавими творчими проєктами та невичерпною енергією. Це, зокрема, – митці місцевих громад.
Лосинівської:
– народний аматорський ансамбль народної пісні «Душі криниця», смт.
Лосинівка (кер. Василь Боровик), народний аматорський родинний ансамбль
«Берегиня», с. Шняківка (кер. Анатолій Лисенко), народний аматорський жіночий
вокальний ансамбль «Горлиця», смт. Лосинівка (кер. Валентина Гавриляко), вокальний жіночий ансамбль «Галичаночка», с. Галиця (кер. Володимир Щувайло),
дитячий хореографічний колектив «Мрія» смт. Лорсинівка (кер. Наталія та Юлія
Ващенки), ансамбль троїстих музик, смт. Лосинівка (Василь Мельников).
Талалаївської:
– народний ансамбль троїстих музик «Перець» (кер. Ярослав Петрик), народний молодіжний ансамбль «Калинонька з перцем» (кер. Максим Пархоменко),
зразковий хореографічний колектив «Полісяночка» (кер. Марія Михальська), танцювальний колектив «Креатив» (кер. Світлана Сварська).
Вертіївської:
– жіночий аматорський колектив «Любисток», с. Вертіївка
(кер. Інна Малаш та
Вікторія
Даценко),
жіночий аматорський
колектив «Червона калина», с. Кукшин (кер.
Володимир Черненко),
молодіжний аматорський колектив «Веселі
панянки», с. Кукшин
(кер. Віталіна Черненко), фольклорний кос. Кукшин
лектив «Вербиченька»,
с. Колісники (кер. Ганна
Новікова), аматорський
жіночий колектив «Журавка», с. В. Кошелівка (кер.
Тетяна Куранда), жіночий
аматорський
колектив
«Вербиченька», с. Заньки
(кер. Тетяна Мацола).
Крутівської:
–
молодіжний
хореографічний
гурт
«Крутівчаночка», с. Крути (кер. Катерина Ремесмт. Лосинівка
нюк), жіночий вокальний
гурт «Оберіг» (кер. Тетяна Рябуха), самодіяльний
жіночий вокальний ансамбль «Любисток», с.
Хороше Озеро (кер. Алла
Будун), сімейний квартет Будунів, с. Хороше
Озеро (кер. Олег Будун),
жіночий вокальний гурт
«Бурківчанка», с. Бурківка
(кер. Тетяна Широка),
с. Перебудова
художній колектив «Омбишаночка», с. Омбиш
(кер. Наталія Савченко).
Газетяри
«Ніжинського вісника» бажають усім, хто присвятив себе зберіганню,
розвитку і відтворенню
безцінних
духовних
скарбів нашого народу, творчої наснаги, польоту думок та
фантазій. Нехай будуть
здорові та щасливі
ваші близькі, а в сім'ях
панує гармонія та любов!

с. Талалаївка
Матеріал готував Олександр Василенко
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Щирі вітання старійшині роду!
15 листопада, коли осінь вже здає свої позиції зимі, коли
всі польові й городні роботи завершені й можна перепочити,
90-річний ювілей у широкому й дружньому родинному колі
зустріне старійшина роду – Сергій Петрович СКРИПКА із
села Чистий Колодязь.
Дорогий наш, вітаємо від щирого серця! Цей ювілей – важлива
і значуща подія, адже далеко не кожному
судилося зустріти такий поважний вік. Бажаємо,
щоб здоров'я не підводило, а життєлюбності та
оптимізму не бракувало. Нехай кожен день дарує
радість і позитивні емоції, адже це і є запорука
довголіття. А ми, в свою чергу, обіцяємо любити,
поважати й підтримувати.
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде найрідніших в ній багато,
А доля огортає хай крилом!
З повагою й любов’ю: сім'ї Воронух та
Карамушків; внуки: Дарія, Максим, Катя, Ігорь та Віка; правнуки:
Ніка, Богданчик та Матвійчик.
***
Несприятливий листо́пад для природи,
Для людини, для активної, хороброї –
Навпаки – останній круг забігу довгого,
Де на фініші – смаколики, морковками –
З новорічних подарунків і салатиків.
Він прискорює, листопад, наче картинги
Перед призом з матер’яльною відзнакою.
…І от, донька просить лижі с коліщатками,
Наче мало самокатів їм з дівчатками:
…Батько, приклад – той ще, шалапутний:
На електричному на колесі – на службу…
24.10.21р.

Євгеній Юхниця

Минуле, яке болить
Пам’ятаю, – мати вставала рано,
Ще тільки спати вкладалася ніч,
І з просоння будувала плани,
З молитвою розтоплювала піч.
Розгоралося полум’я жовто-червоне,
Важкувато хрипів димар,
І наче від болю стогнали дрова,
Піднімаючи дим аж до хмар.
Біля печі полум’я сон відбирало –
Скільки ж треба за день зробить –
На городі, в хліву скотину –
Подоїть, годувать, напоїть…
У горшках – каша й борщ готові,
Тісто – розкласти на хліб…
Ще дітей – відправити в школу,
Про вечерю подумать й обід…
Потім з сапкою встигнуть з жінками,
Вчасно на поле піти,
Аби трудоднів заробити...

І так – аж до шести!
Ще й на вечір робота тягнулась
До глибокої вже темноти...
І знову вранці сонно грюкають двері,
Піч гуде і курить димар –
Скільки ж наші матері біля печі
Змарнували кращі літа...
Багато років вже минуло,
Давно рідненькі наші у землі,
Не повернути, не забути,
А так хотілось, щоб були живі!
Зігрій їм душу замість мене, –
У Бога я прошу щодня,
Схиляю голову, на серці – камінь,
Душа болить і котиться сльоза.
На жаль, на дану мить ми знаєм,
Що вже нічого не можемо змінить.
За вас, матусі наші рідні,
Лишилось нам лиш Бога помолить.
Катерина Сковорода

згадайте добрим, тихим словом
13 листопада минає восьма осінь, як
обірвалося життя найріднішої нам людини – Олександри Іванівни СКОВОРОДИ
з Кукшина, назавжди залишивши у наших
серцях біль і рану. Поки ми живі – Ви з
нами, мамо!
А Бог нехай зігріває її душу могутнім
промінцем тепла.
Усіх, хто знав Олександру Іванівну, просимо згадати її світле ім'я добрим, тихим словом.
З сумом – дочки
Колектив Ніжинської райспоживспілки висловлює щирі співчуття
Щітці Володимиру Миколайовичу з приводу передчасної смерті дружини Лідії. Нехай наші співчуття допоможуть пережити біль втрати
дорогої Вам людини.
Думки авторів можуть не збігатися з точкою зору
редакції.
Все спілкування з дописувачами – тільки через газету.
Редакція знайомиться з листами читачів, схвалює
їх до друку або відхиляє. Лишає за собою право редагувати й скорочувати.
Листи, рукописи, фотознімки не рецензуються і не
повертаються.
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