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Директору сільськогосподарського приватно-
орендного підприємства «Ксена» днями виповнило-
ся… 

Та байдуже, скільки йому...  Аби почувався сам 
добре і  відчував тих, хто його знає й відчуває…

Символічно, що господарству в листопаді 2022 
року виповниться 22 роки!

І це не просто річниця, це – понад два десятки років 
наполегливої, копіткої, безперервної праці на шляху 
до мети – створити у рідному селі підприємство з по-
тужною базою, сталим розвитком, робочими місцями, 
чистим прибутком, можливістю допомагати людям.

Григорій Григорович – корінний галичанин. Тут 
народився й виріс, закінчив місцеву школу. Далі – 
Українська академія сільського господарства. 

Диплом молодий спеціаліст підтверджував агро-
номом із захисту рослин в КСП «Галицьке».  

За два роки Макаренко перейшов на посаду го-
ловного агронома в ДГ «Яхнівське», а ще за три – 
став директором цього дослідного господарства. 

Наступні десять років Григорій Макаренко наби-
рався досвіду, практичних знань і вміння тримати 
очолюване ним господарство на плаву. Окрім цього 
– виживати, адже 2000-і роки були ще ті! 

Цей гарт назавжди закріпив розуміння того, що 
справжній керівник, який несе відповідальність не лише 
за себе, а й за людей, повинен відчувати час, вміти 
орієнтуватися в складних ситуаціях, приймати виважені, 
часом блискавичні, рішення, впевнено дивитись у день 
завтрашній і цю впевненість вселяти іншим.

Григорій Макаренко понад 20 років життя віддав 
господарству і зараз можна з впевненістю стверджу-
вати, що «Ксена» – одне із кращих господарств не 
лише в районі, а й в області!

Сьогодні тут обробляють більше двох із полови-
ною тисяч гектарів землі, понад 50 людей працюють 
на постійній основі, з «чистою» зарплатнею, податки 
сплачуються сповна і вчасно. Понад 1500 пайовиків 
отримують достойні оплати від вартості земельної 
ділянки.

Окремої уваги заслуговують культури, що виро-
щуються на полях господарства. Пересічний селя-
нин давно не бачив, аби лани колосилися пшеницею 
чи житом, ячменем чи вівсом. Давно не помічаємо 
обабіч доріг запашної гречки, проса чи цукрового бу-

Відповідальний, обов’язковий, небайдужий, – 

12 січня відсвяткував день народження директор 
СПОП «Ксена» Григорій Григорович Макаренко.

Шлемо йому наші щирі, сердечні, сповнені людської 
шани і поваги, привітання з нагоди дня народження. 
Бажаємо керівнику господарства нових здобутків, 
незгасної енергії та невтомності в повсякденній, 
нелегкій праці аграрія. 

Нехай творча енергія і життєлюбність, 
організаторський талант, відданість справі та висо-
кий професіоналізм цього чоловіка й надалі плідно 
слугують нашій громаді та державі. Міцного йому 
здоров’я, щастя, добра, миру і благополуччя. Хай 
здійсняться всі мрії та сподівання! 

  З повагою – працівники ГалицькоГо 
                   старостинськоГо окруГу

ГриГорію ГриГоровичу, неХай здійсняться всі ваші мрії та сподівання! 

ряка. Все це у «Ксені» сіють, як і десятиліття тому. 
Вирощують тут і соняшник, кукурудзу, рапс та сою. 
Тож, пайовики можуть свої кревні взяти не лише гро-
шима, а й збіжжям, на свій розсуд.

Мають у господарстві й свиноферму. А це, зно-
ву ж таки, – прибуток, робочі місця й такі необхідні 
сьогодні органічні добрива.

Дбаючи про матеріальне, Григорій Григорович не 
забуває й про духовне. Десятиліттями у Галиці точи-
лися розмови про те, що село без церкви – мов без 
Божого благословення. Зрештою, спільно зі священ-
нослужителями й вірянами взялися за цей проєкт. 
Зараз у центрі села вже височіє синіми куполами 
новобудова Свято-Воскресенської церкви, внутрішні 
роботи майже закінчені, привезли вже й дзвони. 

Навесні галичани відвідуватимуть власний сільський, 
надзвичайно красивий храм.

Зараз селу на державну підтримку розраховувати 
важко.  Розуміючи це, Григорій Григорович вкладає 
кошти в малу батьківщину. Це соціальна й культурна 
сфери, сільська освіта (ремонти, меблі, харчування, 
подарунки до свят), місцева медицина, підтримка 
громад тощо.

Цей чоловік – приклад тим, хто працює на селі. 
Тож і не дивно, що напередодні дня народжен-
ня в редакцію телефонували й просили привітати 
успішного господарника й гарну людину, що ми й 
робимо з радістю. Долучаємося до поздоровлень 
і побажань. З роси й води Вам, Григорію Григоро-
вичу!

це про Макаренка!

Вітаємо з днем народження Григорія Григоровича Макаренка, котрий понад 
20 років життя присвятив розвитку сільського господарства нашого краю. Завдяки 
надзвичайній працездатності, умілому керівництву, великому професіоналізму «Ксена» 
стала процвітаючим господарством, яке дбає не тільки про власні інтереси, а й про 
інфраструктуру Галиці. Від усієї душі бажаємо Вам здоров’я, благополуччя, невичерпної 
енергії, успіхів у всіх починаннях та втілення найсміливіших планів. Нехай життя завжди 
залишається наповненим розумінням і підтримкою Вашого колективу, односельців, теп-
лом домашнього вогнища, любов’ю рідних та близьких.

нехай обминають вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
все вміється, множиться і удається!
Здоров'я міцного, щастя без краю,
усього найкращого ми вам бажаєм!

               З повагою – педколектив ГалицькоГо ЗЗсо

то в а р и с т в о 
«просвіта» ви-
никло в 1868 
році у львові в 
якості протидії 
антиукраїнським 
течіям в культур-
ному житті.

Дарунок воїнам
                  (8 стор.)
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ПРОБлеМА

«Головна вимога, що міститься 
у зверненні, – передбачити для 
хлібопекарських підприємств 
можливість закуповувати газ за 
пільговою ціною або надати цільову 
фінансову допомогу від держави», – 
розповіла член бюро Чернігівської 
обласної організації ВО «Батьківщина» 
владислава турканова.  

За її словами криза виникла не лише 
у хлібопекарів, а й в інших галузях. Зо-
крема, кондитерські фабрики зараз 
вимушені призупиняти виробництво, а 

більшість фермерів не заклали врожай 
тепличних овочів.

«До таких наслідків призводить 
непрофесійність влади. Плану, як по-
долати кризу, наразі у них немає. Для 
системної продовольчої безпеки в 
країні, владі потрібно розробити та 
прийняти державну програму дотацій 
для постійної підтримки аграріїв та 
переробних підприємств за моделями 
Євросоюзу», – зазначила владислава 
турканова.

У той же час лідер во «Батьків-

щина» Юлія тимошенко заявила, 
що ситуація вимагає термінових та 
професійних дій і нехтування пробле-
мами людей – неприпустиме:

«Не впоралися з закупівлею газу – 
то хоча б хліб вбережіть від здорож-
чання. Не вмієте самі – запитайте тих, 
хто знає, як. А краще просто визнайте 
свою профнепридатність та напишіть 
заяви про відставку. Люди не повинні 
розплачуватися за ваше дилетантство», 
– закликала політик. 

експерти застерігають, що  цілі сек-

– наталіє олексіївно, які 
пріоритети у вашій роботі 
сьогодні? 

– Основними напрямками 
й надалі залишаються: збе-
реження закладів соціальної 
інфраструктури – охорони 
здоров’я та навчальних. У наш 
час мене дивують аргументи 
про важливість та доцільність 
реорганізації, економії… 
Важливість для кого? Формую-
чи сервісну державу, де голов-
не – послуги, і мета їх забез-
печити, слід пам’ятати не тільки 
про економічні показники, а й 
про добробут населення, бо 
децентралізація не тільки про 
економіку, вона – про людей.

– Що вже зроблено із за-
планованого?  Які складнощі? 

– Протягом року, працюючи 
в Ніжинському, вже укрупненому 
районі, вдавалося стояти на захисті 
навколишнього середовища. Це 
стосувалося   незаконної вируб-
ки дерев. Депутати Ніжинської 
районної ради на сесії підтримали 
моє звернення до правоохорон-
них органів та екологічної інспекції 
з приводу факту незаконної ви-
рубки дерев у населених пунктах 
однієї з громад. Результат – при-
тягнення до адміністративної 
відповідальності. 

Мої депутатські звернення 
стосувалися й несанкціонованого 
розміщення відходів у 
територіальних громадах. За-

галом, було підготовлено 18 де-
путатських звернень і запитів 
протягом року депутатської 
діяльності. Хочу відмітити 
постійну підтримку нашої коман-
ди заходів соціального спряму-
вання та особливу увагу тим, 
хто цього потребує (участь у 9 
заходах, допомога 10 родинам 
до Великодніх свят). Вдалося 
реалізувати  проєкт  соціального 
аудиту в Ніжинській ТГ. Протягом 
року я провела 8 зустрічей у гро-
мадах району. Відреагувала на 
14 звернень громадян. Разом із 
колегами ми допомогли лікарні 
в рамках програми «Здоров’я 
нації». Це надання ліків та засобів 
індивідуального захисту.  

А знаєте, що найскладніше? – 
Достукатися іноді до колег у раді, 
щоб ті не тільки грали в політичні 
ігри, та підігравали «великим» 
босам у їхніх забаганках, а й тве-
резо оцінювали ситуацію. 

– у вас чудова політична 
освіта. ви Закінчили академію 
державного управління при 
президентові україни, інститут 
політичної освіти, «Школу 
мерів», завершили освітню 
програму Школи лідерів гро-
мад. Чи допомагають набуті 
знання на практиці?  

– Скажу відверто, інколи 
практика і теорія – зовсім різні 
речі, але для повного розуміння, 
стратегічного бачення всієї 
ситуації необхідні знання, щоб 

звести все, як то кажуть, «до 
купи», й тверезо проаналізувати 
ситуацію. Основною пробле-
мою залишається постійний 
вплив  груп інтересів, політизація 
тих явищ, де, здавалося б, 
політиці на місцевому рівні не 
місце. До речі, я продовжую 
навчатися, вже в аспірантурі, 
за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування». 
Пишу дисертацію. Тема досить 
цікава і предметна, в тому числі 
– і для Ніжинського району. Тому 
все – з часом. 

– Чи є у вас вільний час? і як 
його проводете?  

– Я люблю читати папе-
рові книжки, обов’язково –  
українською.

– Яке ваше життєве гасло? 
– Головне, як на мене, – не 

грати! Ні з людьми, ні в політику. 
Чесно робити свою роботу! Я не 
змінюю партії задля одержання 
посад чи привілеїв, не підігрую, 
не беру участь у маніпуляціях. 
Хтось зауважить, що не в тому 
часі живу, але переконана, що ця 
«вкорінена» кимось система ко-
лись зміниться. 

А щодо гасла, воно не 
змінюється: зі щирістю до людей 
та відповідальністю до того, що я 
роблю, чим займаюся, про що го-
ворю і навіть про що мрію. 

про підсумки 
2021 року роботи 
в об’єднаному 
Ніжинському районі

Наталія 
БЕРЕЗКА: 
наталія БереЗка – депутат ніжинської районної ради двох 

скликань, активна громадянка. до 2020 року  наталія олексіївна 
обіймала посаду заступника голови ніжинської районної ради. 
За цей час їй, разом із депутатами фракції «Батьківщина», 
вдалося вирішити ряд важливих питань для громад: зберегти 
фельдшерські пункти в селах, надати ліки першої невідкладної 
допомоги, встановити дитячі майданчики в населених пунктах 
району. 

Було оновлено матеріально-технічну базу освітніх закладів. 
не зважаючи на тиск та всілякі вмовляння, вона разом із коман-
дою відстоювали збереження навчальних закладів району. на 
сьогодні наталія Березка є депутатом ніжинської районної ради 
вже об’єднаного ніжинського району та продовжує займатися 
громадською роботою.

«БАтьКіВщиНА» ВиМАгАє
зупинити зростання ціни на хліб», –
                     Владислава турканова

тори харчової промисловості опинили-
ся на межі колапсу, а споживачі постали 
перед загрозою стрімкого підвищення 
цін на продукти критичного споживан-
ня, від яких вони не можуть відмовитись 
у щоденному раціоні. Окрім хліба, мова 
йде про молочні продукти, курячі яйця, 
олію тощо.  

                           іван Борисов

у січні ціна буханки хліба може сягнути 40 гривень. причиною тому є чергове підвищення вартості 
газу. Зараз він обходиться підприємствам у 73 грн. за куб. Хоча ще в грудні ціна була на рівні 36 гри-
вень. депутати від «Батьківщини» в обласній раді ініціювали звернення з цього питання  до уряду.

На початок січня 
2022 року  в базі даних 
Чернігівської обласної 
служби зайнятості 
налічувалось понад 700 
вакансій. Серед них є й 
високооплачувані. Напри-
клад:

– верстатник деревоо-
бробних верстатів (25 000 
грн), м. Чернігів;

– водій автотранспор-
тних засобів (24 000 грн), 
м. Чернігів;

– головний інженер (20 700 грн), м. Прилуки;
– лікар ветеринарної медицини (20 000 грн), Носівська 

ТГ, с. Коломійцівка;
– машиніст крана (кранівник) (20 000 грн),                                

м. Чернігів;
– зоотехнік (20 000 грн), Носівська ОТГ,                                           

с. Коломійцівка;
– лікар загальної практики – сімейний лікар (20 000 

грн), м. Бобровиця;
– бухгалтер (20 000 грн), Носівська ТГ,                                                     

с. Коломійцівка;
– агроном (20 000 грн), Носівська ТГ,                                                             

с. Коломійцівка;
– начальник відділу охорони праці (18 711 грн),                         

м. Ніжин.
Служба зайнятості пропонує своїм клієнтам тільки 

легальну роботу, а це – належно оформлені трудові 
відносини, що є гарантією соціального захисту найма-
них працівників. База вакансій служби зайнятості містить 
пропозиції роботи від роботодавців в межах країни та 
оновлюється щодня. 

                           За інформацією Чернігівського
                           обласного центру зайнятості

З БеЗРОБІТНиХ – У ПІДПРиєМЦІ

Стартовий капітал можна 
отримати від держави
1 січня 2022 року набрав чинності Порядок надан-

ня допомоги на здобуття економічної самостійності 
малозабезпеченої сім’ї, затверджений постановою КМУ 
від 21.04.2021 №397.

Згідно з нею непрацююча працездатна особа 
(офіційно зареєстрована як безробітна) із числа членів 
малозабезпеченої сім’ї у разі бажання провадити 
підприємницьку діяльність, може отримати фінансову 
допомогу від держави. Ця допомога є безвідсотковою, 
поворотною та надається одноразово у безготівковій 
формі за рахунок коштів державного бюджету.

Розмір фінансової допомоги не може перевищувати 15 
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої за-
коном на 1 січня календарного року, в якому приймається 
рішення про її надання (на 2022 рік – 97 500 грн).

ЗВеРНІТь УВАГУ!

тОП-10 головних вакансій
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2022-й рік для 
ніжинських просвітян 
ювілейний – 115 років 
тому (1907 р.) було 
створено ніжинську 
філію Чернігівського 
товарист-ва «Просвіта». 
Період розквіту 
просвітницького руху 
припадає на роки 
Української революції 
1917-1921 років. У 
1917 році перший 
з’їзд просвітянських 
товариств ухвалив 
рішення про створення 

Всеукраїнської спілки «Просвіт». На другому з’їзді 
у листопаді 1918 року було створено чотирирівневу 
структуру: первинні товариства – повітові спілки – 
губерніальні спілки – Всеукраїнська спілка. З’їзд 
рекомендував «Просвітам» співпрацювати з цен-
тральною владою та місцевим самоврядуванням 
(земствами), з політичними, громадськими, коопе-
ративними, фінансовими та економічними закла-
дами. При цьому наголос ставився на матеріальній 
допомозі «Просвітам» від місцевого самоврядуван-
ня й невтручанні в їхні справи держави. 

У буремні роки боротьби за державність 
«Просвіти» ставили в основу своєї діяльності 
національну ідею, піднесену до рівня ідеології. 
Це дозволило їм стати суб’єктом українського 
національного державотворення. На момент за-
вершення революції та остаточного встановлення 
радянської влади їх нараховувалося близько тисячі 
з чисельним майном. За часів УРСР, яка де-факто 
була національно-територіальною автономією в 
складі тоталітарного СРСР, товариства «Просвіта» 
продовжували діяти в несприятливих умовах. 
Спочатку їх активно «очервонювали», піддаючи 
комуністичній політизації. Оскільки їхня мережа 
мала всеукраїнський характер і спричиняла вплив 
на підрадянське населення, то більшовицька влада 
намагалася взяти їх під контроль, але не домігшись 
цього, ліквідувала під завісою розпочатої 1923 року 
кампанії «українізації», яку за кілька років також 
згорнула, відібравши майно в державну власність 
та репресувавши колишніх просвітян.

За три десятиліття Незалежності України ба-
гатий досвід «Просвіт» ще не використано, а їхнє 
відродження не настало. Тож справа нині полягає 
у відновленні мережі товариств «Просвіта», 
консолідації їх у відродженій всеукраїнській спілці, 
подальшій інтеграції до владних інститутів. 

Товариства «Просвіта» покликані залучати до 
своєї діяльності кращих представників суспільства і 
за прикладом слов’янських  Матиць співпрацювати 

з владними інститутами та інтегруватися до них 
передусім у гуманітарній сфері. На ділі це означає 
участь «Просвіт» у формуванні й здійсненні 
державницької ідеології, зокрема, – шляхом залу-
чення їх як інститутів громадянського суспільства 
до генерування суспільних ініціатив у дорадчо-
консультативних органах і експертних групах при 
органах місцевого самоврядування та органах 
державної влади різних рівнів, забезпеченої до-
ступом до користування громадським і держав-
ним майном, тобто матеріальною та інституційною 
підтримкою з боку владних структур.  Потрібні 
реальні механізми взаємодії з місцевим само-
врядуванням, включно з фінансуванням на па-
ритетних умовах – від самих  «Просвіт» та з 
бюджетів територіальних громад. Поки що подібні 
ініціативи виходять від самої влади, яка під себе 
та від імені громад творить псевдопартнерські 
структури з повним бюджетним фінансуванням. 
Неефективність такого підходу засвідчує стан 
закладів гуманітарної сфери в територіальних 
громадах, який характеризується суттєвим їх 
скороченням, що особливо загрозливо в умовах 
ідеологічно-інформаційної експансії РФ. Натомість 
будь-яке місцеве товариство «Просвіта» могло б за-
пропонувати владі громади співпрацю в реалізації 
гуманітарних проєктів. Наприклад, Ніжинське това-
риство «Просвіта» має намір надати громаді спри-
яння в отриманні містом Ніжин статусу історико-
культурного заповідника з козацькою домінантою  
та в розробленні плану заходів для цього. Засобом 
і результатом реалізації такої справи стане засну-
вання і діяльність Духовно-просвітницького цен-
тру ніжинської «Просвіти», який матиме необхідні 
штатні одиниці. Адже ухвалення та виконання 
заходів проєкту потребуватиме постійної участі й 
контролю з її боку. Правовою базою таких стосунків 
є загальнодержавні і місцеві нормативно-правові 
акти. Просуванням  ухвалень відповідних рішень 
міської ради опікуватиметься Комісія з ідеологічних 
питань при Ніжинській міській раді. Членами її бу-
дуть представники громадських організацій, які 
виступлять засновниками оновленого товариства 
«Просвіта» у формі громадської спілки. Підготовча 
робота в цьому напрямку ведеться.

Звісно, варіанти співпраці нової ніжинської 
«Просвіти» з місцевим самоврядуванням мо-
жуть бути різні, в  залежності від пріоритетів у 
кожній територіальній громаді новоутвореного 
Ніжинського району. Головне, щоб товариство було 
в такому організаційному стані, який би дозволив 
брати участь у проведенні державної гуманітарної 
політики у відповідності з духом і буквою принципів 
і правил громадянського суспільства.

                                         Микола Шкурко,
                      голова НМО ГО ВУТ «Просвіта»

Як учасник переговорів із першою заступницею обласної 
ради Ніною лемеш, підтверджую: домовленості були і тою 
ж таки Ніною лемеш вони не дотримуються. Це я поки що 
кажу м'яко. Обіцянка іншого заступника – Дмитра Блауша, 
яку чули всі слухачі обласного радіо – виявилась нульовою. 
Сприяння обіцяла і голова обласної ради Олена Дмитренко, 
в якої на прийомі були голова та заступник голови «Просвіти» 
Олександр Шевченко і Валерій Рябченко. Нуль!

Зрештою, у голови обласної адміністрації В'ячеслава 
Чауса були тристоронні переговори за участі начальників 
управління коммайна Василя Куліди та департамен-
ту інформаційної політики Андрія Подорвана. Домови-
лись. Щоб зірвати домовленості, обласна рада передає 
приміщення від балансо-утримувача – управління 
архітектури ОДА структурі облради – «Діловому центру». 
Це тому, який сидить у колишньому готелі «Десна». Таким 
чином облрада підставляє і голову ОДА...

До речі, ми знаємо, кому цей центр передав відібрану у 
приватної підприємниці перукарню, відкривши там продаж 
шаурми... Так що тему не закрито.

Ще раз – до речі. Формально «Просвіту» було забло-
ковано через видуманий управлінням Куліди борг. Тепер 
борг рішенням сесії обласної ради ліквідований. Тоді чому 
ж «Просвіту» виселяють? Кому сподобалось історичне 
приміщення?

                                                 василь ЧепурниЙ,
        член Правління Чернігівського ОО ГО ВУТ «Просвіта»

«Просвіта» у новому році

після 18-річної перерви виходить сторінка «нова просвіта» під №1(382) на гостинних шпальтах газети «ніжинський вісник». ця воістину знаменна й 
символічна подія відбувається в умовах демократизації державного життя, яке вимагає участі громадськості в управлінні новоствореними громадами. 
і раніше контроль держави на місцях був мінімальний, а із запровадженням децентралізації, особливо у фінансовій сфері, без прозорості, гласності, 
звітування перед громадою порядок і добробут важко уявити. 

ніжинська «просвіта» готова брати участь у пошуку шляхів вирішення проблем у гуманітарній сфері та водночас здійснювати громадський контроль 
за належним виконанням ухвалених рішень, як і законодавства загалом, зокрема щодо функціонування державної мови, та особливо щодо розв’язання 
спірних питань в ідеологічній сфері з позицій державотворення та українських національних інтересів. побажаємо ж усім нам – і просвітянам, і читачам, 
а разом громадянам –  успіху!

Нещодавно побачила світ книга ніжинського дослідника козацької 
минувшини, автора цих рядків, – «Військо Запорозьке 1578–1599 
років: перша республіка». У ній подається історія виникнення і пер-
ших десятиріч існування козацької держави, в якій Ніжину судилося 
стати одним із визначних центрів. 

У наступному 2023 році ніжинська громада відзначатиме 
375-ту річницю утворення Ніжинського полку Війська Запо-
розького. Ця адміністративно-територіальна одиниця виникла 
на базі державних маєтностей Ніжинського староства у червні 
1648 року в ході звільнення українських земель від влади Речі 
Посполитої під час повстання Богдана Хмельницького. 

Невдовзі Ніжинський полк став найбільшим у державі, 
обіймаючи простори від басейну ріки Остер на півдні й аж до 
Стародубщини включно на півночі. 

У 1658–1659 роках козаки Ніжинського полку, очолюваного 
полковником Григорієм Гуляницьким, відіграли визначну роль 
у відбитті агресії Московської держави. Апофеозом тієї воєнної 
кампанії, головний тягар якої припав на Ніжинський полк, була 
славнозвісна Конотопська битва 1659 року, що відбулася біля со-
тенного містечка Ніжинського полку Конотопа за безпосередньої 
участі ніжинських козаків.

Ніжинське товариство «Просвіта» і його Духовно-просвітницький 
центр готують заходи, присвячені відзначенню 375-річчя Ніжинського 
полку. До них включено й презентацію книги «Військо Запорозьке 
1578–1599 років: перша республіка», яка відбудеться найближчим 
часом у приміщенні Ніжинської центральної міської бібліотеки ім. М. 
Гоголя.

                                                      сергій коваленко 

28-28 січня відбудеться IV всеукраїнська наукова 
конференція: «крути: проблеми державотворення від 
доби  української революції (1917-1921 років) до сьо-
годення». 

розпочнеться вона в ніжинському державному 
університеті, а завершиться біля Меморіалу Героїв 
крут. 

конференція транслюватиметься в он-лайн режимі, 
тому почути доповідачів зможуть учасники, які є да-
леко від місця її проведення. відвідувачів героїчного 
місця персонал Меморіалу зустріне будь-якої пори, а 
в перспективі тут має розміститися центр з військово-
патріотичного виховання.

ДОлУЧАйТеСЯ!

ПРеЗеНТУєМО До 375-річчя Ніжинського полку

героїчні Крути кличуть!

Домовленості з владою
нічого не варті

№1 (382)

Заснована в 1992 році

Голова обласного товариства «просвіта» імені 
т.Шевченка олександр Шевченко повідомив: 

«Як не прикро визнавати, але в україні будь-які 
домовленості з «владою» нічого не варті. 5 січня нам 
повідомили, що «просвіта» і організації, які базували-
сьяв будівлі «просвіти» за адресою Хлібопекарська,10, 
мають вивезти свої речі. Чекаємо продовження!».
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ЦІКАВО ЗНАТи

Тож, Птахом року 2022 обрано 
ластівку міську (Delichon urbica, L., 
1758). Вид міська ластівка (існує ще 
назва воронок) відноситься до родини 
ластівкових, ряду горобцеподібних

Міській ластівці характерні такі озна-
ки: обтічне тіло, вузькі крила, невеликі 
розміри (довжина тіла 13-16 см, розмах 
крил 26-32 см, вага 16-23 г). Оперення 
верху голови, спини, плечей дорослих 
птахів чорне з синім металічним бли-
ском; поперек, надхвістя, шия, низ 
тулуба – білі; хвіст чорно-бурого ко-
льору виїмчастий (але не вилчастий, 
як у сільської ластівки); дзьоб корот-
кий, чорний; ніжки коротенькі й покриті 
білим пір’ячком. Для міської ластівки 
характерні уривчасті звуки «тріт-тріт». 
Не слід плутати ластівок і галасливих 
серпокрильців (стрижів).

ластівка міська – це птах-синантроп. 
Вони можуть оселятися в невеликих 
містах й часто цілими колоніями. Голов-
ною умовою їх гніздування є наявність 
кам’яних чи цегляних будівель, рідше 
дерев’яних із карнизами, балконами, 
під якими пташки ліплять гнізда. 

Гніздо представляє собою частіше 
напівсферу з вузьким льотком у верхній 
частині. Діаметр гнізда може бути 110-
130 мм, висота 70-120 мм. Будівельний 
матеріал – це грудочки глини, землі, 
які скріплюються клейкою слиною, тож 
необхідною умовою оселення ластівок 
є наявність водойм чи калюж. Зсереди-
ни гніздо має вистілку з травинок, вов-
ни, пір’їнок. У кладці зазвичай 4-5 яєць 
білого кольору вагою близько 1,7 г. Ви-
сиджування триває близько 2-х тижнів, 
вигодовування близько 3,5-4 тижнів (в 
залежності від погодних умов). Зазви-
чай роблять 2 кладки. Турботливість 
ластівок-батьків проявляється в 
обігріванні пташенят, годуванні, 
очищенні гнізда від екскрементів, його 
ремонті й захисті. Батьки приносять 
корм своїм маленьким ластів’ятам за 
день понад 300 разів. На льоту вони 
ловлять комарів, мух, дрібних жуків, 
метеликів, тлю, клопів, бабок, павуків, 
навіть п’ють воду. ластівки літають лег-
ко, швидко, неначе й не знають втоми.

У серпні-вересні міські ластівки 
мігрують до південної частини Африки. 
Вони летять зграями у денні години на 
висоті 200 м. Швидко мине зима й у 
квітні ми знову зустрічатимемо ластівок 
й радітимемо їхньому прильоту.

                   лариса тарасенко,
завідувачка відділу «Приро-
да Приостер’я» Ніжинського 
краєзнавчого музею ім. І.Спаського 

національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» в Батурині 
завдяки благодійним проєктам цьогоріч збагатився старовинними іконами, книгами, 
одягом та новими можливостями розкриття історії української державності.

Конотопська благодійна організація «Світанок», почесним президентом якої є євген Сур, 
придбала для експозицій заповідника низку унікальних предметів, профінансувала виготов-
лення копій предметів із зібрань музеїв України та світу, як-то каптан та камзол гетьмана Ки-
рила Розумовського та інші. Нові експонати зайняли достойне місце в експозиціях і вистав-
ках заповідника. Крім того, «Світанок» спільно з президентом Українського національного 
музею в Чикаго (США) лідією Ткачук профінансували реконструкцію образів історичних 
героїв, які «ожили» у нових театралізованих та імерсивних екскурсіях заповідника. Тепер 
у його музеях відвідувачі можуть познайомитися з історичними персоналіями – Мотрею 
Кочубей та господинею Козацького двору. 

Допомагали розвиватися установі й інші меценати. Зокрема, Олександр Кочубей 
профінансував реставрацію унікального експоната – барельєфа Петра Аркадійовича Кочубея. Вона ще триває, а проводять 
роботи фахівці Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Меценатським внеском місцевого агропромислового підприємства стали кошти на оновлення експозиції Будинку гене-
рального судді Василя Кочубея. Зараз ведеться робота над її проєктом.

Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» був створений 1993 року на базі комплексу пам'яток 
історії, культури та природи, пов’язаних з історією українського козацтва доби Гетьманщини. Розташований у місті Батурин 
Ніжинського району. У складі заповідника – 39 пам'яток культурної спадщини (серед яких 5 – національного значення), ще 
14 об'єктів занесені до переліку щойно виявлених.

                                                                                                      прес-служБа ікЗ «ГетьМанська столицЯ»

Птах року 2022 –
міська ластівка

ЗАВДЯЧУюЧи МеЦеНАТАМ

Чим збагатилася «гетьманська столиця» 

книгу «UKRAINE. Food & History /україна. Їжа та історія» обрали як кращу в двох номінаціях міжнародної премії 
Gourmand Awards: «історія кулінарії» та «східна Європа». до участі у виданні книги долучилися український 
інститут та проект Їжакультура. 

Їzhakultura – це науково-просвітницький проєкт про їжу, історію, суспільство, культуру. Мета проєкту – популяризація 
кулінарних традицій українців та нашої гастрономічної спадщини. 

В описі книги говориться, що українські рецепти та кулінарія, що відрізняється в кожному регіоні, доволі самобутні й є 
частиною історії та культурної спадщини народу. Метою цього видання є позиціонування української кухні як культурного 
надбання. В книзі описано рецепти страв, які знають, як традиційні українські та кращі рецепти блюд з кожного регіону. У 
створенні книги взяли участь провідні науковці та кухарі.

на премію Gourmand Awards було подано 1558 книг з 227 країн та регіонів. Повідомляється, що це найбільша 
кількість видань, які було представлено за всі роки існування премії. Серед них 1393 описували культуру їжі й 165 – куль-
туру приготування та вживання напоїв. Організатори премії додали: «З пандемією люди повертаються до приготування 
їжі та читання. Автори та видавці задовольняють попит кількісно та якісно. Ще важливішим є те, що збільшення кількості 
видавництва таких книг відбувається скрізь».

Повідомляється, що в добірку Gourmand Awards включають найкращі книги в усьому світі. За попередніми підрахунками, 
щороку видається понад 100 000 книг і документів про культуру їжі та напоїв, друкованих або цифрових, безкоштовних чи 
платних, з ISBN чи без. У видавців є приблизно 1% шансу, що їх оберуть до списку Gourmand Awards. 

                                                                                                                                         джерело: Comments.ua

ВиЗНАННЯ

Українська книга номінована на міжнародну премію

В Івано-Франківську в рамках Міжнародного культурно-
соціального проєкту «Таємниці України для тебе» відбулася 
презентація автентичних українських страв та народних ре-
месел з усіх регіонів України. 

Ніжин та його автентичну українську страву – солоні 
ніжинські огірки – презентував леонід Шаган – завідувач 
Народного музею українського старовинного костюму та по-
буту Ніжинської дитячої хореографічної школи, заслужений 
працівник культури України. 

На заході був присутній Президент України Володимир 
Зеленський, Міністр закордонних справ України та близько 
70 Надзвичайних і Повноважних Послів України.

Метою Міжнародного культурно-соціального проєкту 
«Таємниці України для тебе» є залучення громад до ство-
рення єдиної бази даних нематеріальної спадщини України. 
Вона включатиме в себе інформацію про: види народних 

ремесел, рецепти автентичної української кухні, маловідомі 
історичні та культурні пам’ятки з різних регіонів України.

Книга створюватиметься у майстернях Центру української 
культури у м. Таллінн (естонія): зшиватиметься із самороб-
ного (черпаного) паперу, який може зберігатись більше 
1000 років, а також на сторінках книги можна буде поба-
чити та доторкнутися до взірців деяких робіт народних 
ремесел. Унікальні примірники книги будуть подаровані 
в Національну бібліотеку України  ім. Вернадського,  
Національну бібліотеку Ватикану, Королівську бібліотеку 
Великої Британії, Олександрівську бібліотеку, бібліотеку 
Конгресу США. Друковані примірники презентуватимуть в 
усіх обласних центрах України та подарують їх в обласні 
бібліотеки, загальноосвітні школи, дипломатичні місії й 
українські діаспори за кордоном.

                                                       надежда куделЯ

МІжНАРОДНий КУльТУРНО-СОЦІАльНий ПРОєКТ

«таємниці України для тебе»

у заповіднику софія київська у Мазепинській капелі головного храму вперше в 
сучасній україні заупокійну літію по гетьману івану Мазепі відправив Митрополит пе-
реяславський і вишневський олександр драбинко.

Ця подія – унікальна, адже починаючи з царської Росії, а потім і за часів СРСР, постать 
Мазепи всіляко принижували, а факти про його життя перекручували.

У Софії Київській експонують Мазепинське євангеліє, надруковане рівно 314 років тому 
в місті Алеппо коштом гетьмана на прохання тодішнього Патріарха Антіохійського Афанасія 
Даббаса ІІІ. На презентацію з лівану спеціально приїхав прямий нащадок Антіохійського 
Патріарха –  Цезар Антуан Даббас із родиною. його дружина Яна – українка.

Завершилось урочисте відкриття експозиції виступом лірника Яреми. Братчик виконав 
унікальну «Софійську колядку», яку 1889 року віднайшов і опублікував Іван Франко, і яка знову 
пролунала вперше за більш ніж сотню років.

Знамените Мазепинське євангеліє було створене на кошти гетьмана три століття тому, в 
січні 1708 року в сирійському місті Алеппо, воно містить посвячення Івану Мазепі, написане 
Антіохійським патріархом Афанасієм III Даббасом. Мазепинське євангеліє доповнить низку 
факсимільних видань, які вже експонуються у храмі, а саме Реймське, Пересопницьке, луцьке 
та Холмське.

Мазепинське євангеліє має 243 сторінки, на кожній – 25 рядків арабського тексту. Київський примірник мазепинського 
євангелія був виявлений послом України в лівані Ігорем Осташем у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського. 
Факсиміле Мазепинського євангелія надрукували у 2021 році.

ПОВеРНеННЯ

У Софії Київській вперше відслужили заупокійну службу по івану Мазепі

Щорічно орнітологічна спільнота 
україни обирає символом року вид 
птаха, який можна легко побачити в 
природі й проводити за ним спостере-
ження та дослідження. національний 
еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді та українське то-
вариство охорони птахів пропонують 
учням закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти україни бра-
ти участь у природоохоронній акції 
«птах року» й подавати на конкурс 
науково-дослідницькі матеріали, ре-
ферати, презентації, літературні тво-
ри тощо. Завжди слід пам’ятати, що 
спостереження проводити треба так, 
щоб не завдавати шкоди птахам.
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Заметіль – світу Божого не видно. 
Ще година – і зовсім споночіє. А я бою-
ся. Боюся оцієї хати – одинокої, наче 
загубленої на околиці села.

Волохатий клубок холоду вкотився у 
двері поперед мене.

– Здрастуйте, діду. Ось, мати пе-
редала. – Ставлю на стіл миску із 
свіжиною і задкую до дверей. Знаю, 
що дід бовкне: «Здрасть», перекла-
де свіжину у свій посуд, тицьне мені в 
руки порожню миску і скаже: «Матері 
передай – хай їй Бог здоров’я пошле». 
Але сьогодні Онисько чомусь довго 
складає газету, що тільки-но читав, а 
потім зводить на мене побляклі, у чер-
воних прожилках очі.

– Це ти середульша? – Уважно 
придивляється і сам відповідає: – Ні…

– Я менша, діду.
– А та де?
– В Чернігові. – Чекаю, коли він 

візьме миску, але Онисько мовби 
зовсім не бачить, чого я прийшла. – Ну, 
піду вже.

– Умру я скоро. – Сиве, рідке волос-
ся, прокурена і від того жовта борода. І 
здається, сам весь сивий – від очей до 
полинялого одягу.

– Чого це ви надумались? живіть.
– Мар’я приходила, гукала до себе.
Мені стає моторошно. Озираюся 

по хаті, наче боюся ще когось побачи-
ти, а дід підсовує старого ослінчика: 
«Сідай». Скільки себе пам’ятаю, у цій 
хаті сідаю вперше. 

За вікном холодно. Так холодно, що 
дідові шибки обмерзли ізсередини, а 
на дверях, у шпаринка виступив іній.

– Як мати – чув не здоровиться?
– Та нічого. Уже ходить.
Мимоволі подумала, що недаремно 

Онисько подав стільця, недаремно
 завів розмову про свою смерть. Але 

ж усередині безперестанку відлунює: 
«Вовкулака, Вовкулака…»

– Боїшся діда? – Примружив очі й 
хитнув головою, ніби сам із собою по-
годжувався.

Старі ікони скорботно виступають 
із божниці. На стінах ні рушників ні 
портретів, саме лише давнє, потемніле 
дзеркало. У кутку – скриня, побита ша-
шелем, полик біля печі та саморобний 
стіл.

– Чого б то я боялася? – І справді, 
чого? Але не просто увечері сидіти з 
людиною, якою лякали тебе ще з ма-
лечку: «Не будеш спати – Вовкулака 
прийде…».

Онисько бере зі столу цигарку і ди-
виться мені в обличчя.

– Ти б хоч запитала, як дід живе? А 
то сидиш, наче і справді не в хату за-
йшла, а до чорта в гості.

Ніяково стенаю плечима і виправдо-
вуюсь:

– Так, а що, діду, питать? І так усе 
видно?

– Усе? А отут? – тицяє себе рукою в 
груди, на якийсь час замовкає, а потім: 
– Хоча й правда, нащо воно тобі. При-
чортився Вовкулака. Іди.

Не йду. Знаю, в чиїй хаті сиджу і 
чого хата ця така самотня. Все ж на-
важуюсь:

– Страшно, діду?.. – Збиваюся і за-
мовкаю.

– Ну, чого вже там – питай. – Ди-
виться мені в очі і мне у пальцях ци-
гарку. Я відчуваю, що все у середині 
зіщулилось, і той страх лізе назовні.

– Страшно про смерть думати?
Мовчить, затягується цигаркою і 

знову уважно придивляється до мого 
обличчя.

– Середульша на Мар’ю схожа, а ти – ні.
У відповідь лише стенаю плечима, а 

він струшує попіл з цигарки прямо на 
підлогу.

– Страшно? – питаєш. Аби знав точ-
но, що хоч на тім світі з Мар’єю зійдусь, 
то давно б пішов туди, – показує паль-
цем униз.

– Невже, діду, і тепер любите? – 
У моєму голосі, мабуть, побільшало 
сміливості, бо по Ониськовому облич-
чю ковзнула тінь посмішки. А, може, то 
й не через мене, може, через те, що 
весь вік носив у собі і нікому не показу-
вав. А тепер наважився.

– е-ей! Я і слова не придумаю тако-
го. То ви любите, а я… Інколи самому 
хочеться розірвати собі груди, дістати 
серце і подивитися, що воно з ним таке 
робиться.

Несподівано у мені прокидається 
безжальний допитувач.

– Того і Настю втопили?
Замовк. Поблискує з-під сивих брів, 

але не сердиться. Деякий час мені 
здається, що він вслухається у хвищу 
за вікном.

– Палажечка, сестра у мене була, 
мо, прикмечаєш? Отам, на Каганищі 
жила. – Заперечливо хитаю головою. 
Онисько махає рукою. – ладно. Я у 
батька один був, а то всі дівки. Пала-
жечка – найменша. Батько у нас – не 
приведи, Господи. Щоб оце хтось із 
нас його не послухав – убив би. А Па-
лажечку любив. Що та скаже, те він і 
робить. Воно ж ненависне вродилось, 
за всіма приглядало, все винюхувало 
– і батькові. І Мар’ю мою зненавиділа. 
А ми вже тоді давно у парі ходили. 
Питаєш – чи люблю? Я дихати без неї 
не міг. Щось роблю, а вона ввижається. 
Спати ляжу – перед очима стоїть. А як 
діжду вечора, то, хоч би на цеп посади-
ли, втік би. Один раз поїхали з батьком 
у ліс на два дні, так думав – стеряюся. 
Отаке-то було. Став батька просити, 
щоб оженив. Той і не проти був спо-
чатку, да Палажечка під’юдила. Воно і 
не дивно. Мар’я моя – вік прожив, а та-
ких не бачив. А в Палажечки губи, мов 
у верблюда, ще й ніс мало не до бо-
роди діставав. Так вона й провікувала, 
ніякому чорту не треба.

– Вмерла ж давно…
– Бодай би не зросла. Ходить за 

батьком, голосить: «Мар’я така, Мар’я 
сяка. Не невістка буде, а сором для 
сім’ї». Батько й піддався. Гукнув мене 
– я саме у дворі порався. «Будем, 
Ониську, Настю Наумову сватать». Я 
спочатку закам’янів, а тоді – бух йому в 
ноги, прошуся. А він: «Як я сказав, так і 
буде!». На колінах за ним до хати повз, 
та він увірвав по плечах налигачем: 
«Очухайся, синок!».

Узнала Мар’я, ходить, мов із хрес-
та знята. Просить: «Давай, Ониську, 
втечемо кудись. Хіба лише світу, що 
наше село?». Я ж, дурний, побоявся, та 
й думав – батька у прошу. Настю хо-
див просити: «Одкажись од мене. Я ж 
без Мар’ї жити не можу». А та мнеться: 
«Хіба я гірша від Мар’ї? Звикнемо як-
небудь. Там – хазяйство, діти підуть». 
Плюнув, кажу: «Нарікай на себе». 

У неділю вранці гудуть у селі дзво-
ни. Повіриш, ведуть мене до вінця, а 
мені здається – до труни несуть. Отоді 
я, мабуть, і вмер…

Він мовчить довго, але не від того, 
що розтривожив душу – вперше за все 
життя Онисько не криється. І я розумію, 
що дід і справді зібрався на той світ. 

(продовження 
в наступному номері)

ВОВКУЛАКА
Валентина МастероВа

Оповідання
в україні триває подача заявок на участь у конкурсі для жінок-

підприємиць «створено жінками».
Участь в конкурсі є безкоштовною. Для цього необхідно до 30 січня 2022 року 

заповнити заявку на сайті: https://womanccifu.com.
 Учасниці змагатимуться за головний приз премії — 100 000 грн на розвиток 

справи та ділову поїздку в Париж.
 Також всі учасниці можуть презентувати свої проєкти та знайти підтримку 

інвесторів, менторів, в тому числі — серед французької бізнес спільноти.
Цьогорічний конкурс покликаний відзначити підприємиць, які розвивають 

свою справу в умовах пандемії, спростувати упередження щодо жінок в бізнесі, 
посилити їхні можливості, а також надихнути не боятися розпочинати власну 
справу.

Організатори – Франко-українська торгово-промислова палата.
Слідкувати за новинами в соцмережах проєкту:
https://www.instagram.com/cree_par_les_femmes/
                                                                      джерело: Бізнес Хаб ніжин

Для жінок-підприємиць Ніжина!

Хрещення Господнє — третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного 
циклу, яке в народі має назву йордан, або Водохреща. Православні та греко-
католицькі християни відзначають його 19 січня, тому воно збігається зі святом 
Богоявлення. Однак, ці свята слід розрізняти.

Із Хрещенням Господнім пов'язують хрещення в йордані Христа. Коли Ісус 
Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці 
йордані. Коли вийшов на берег – з небес почувся голос Бога-Отця, який назвав 
Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна 
назва свята — Богоявлення. Православні та греко-католики вважають, що саме 
це свято засвідчує таїнство Святої Трійці. Адже в цей день, за християнським 
вченням, з'явився Бог у трьох іпостасях: Бог Отець — в голосі, Син Божий — у 
плоті, Дух Святий — у вигляді голуба.

До свята Водохрещі готували йордань на річці – ополонку в льоду, яку освячу-
вала церква. У містах влаштовували хресні ходи, освячення води і молебні. Після 
молитви занурювалися у воду, щоб очиститися від гріхів і хвороб. В ополонку 
встромляли палицю, щоб плодилися голуби і бджоли. До йордані приганяли ху-
добу, яку також окропляли святою водою.

Після обрядів у дворі розкладали шматочки хліба, житні коржі і пускали їсти 
худобу. В цей час господар окропляв тварин святою водою з ополонки. Вважало-
ся, що після цього худоба весь рік буде здорова і сита.

З 19 січня протягом тижня заборонено прати білизну у водоймах, щоб нечиста 
сила, що сховалася у річці, по одягу з води не вибралася.

Водохреще вважається хорошим днем для того, щоб хрестити дитину в церкві 
– тоді вона виросте дуже щасливою.

Після Водохрещі починалася пора весіль, тому молоді хлопці в церквах і на 
водосвятті виглядали собі наречених. Дівчата одягали найкращі вбрання і вишиті 
сорочки, показуючи своє ткацьке вміння. 

УКРАЇНСьКІ ТРАДиЦІЇ

19 січня – Водохреща або Йордан

 В Україні вже з січня поточного року підвищені пенсійні виплати окре-
мим категоріям населення. Відповідні перерахунки проведені, зокрема, і на 
Чернігівщині. 

Так, надбавку у розмірі 9% до пенсії за віком отримають жінки, народжені у 
1962 році, — тобто, яким цьогоріч виповниться 60 (за умови, що до цього їм не 
призначали будь-яку іншу пенсію).

Також перераховано пенсії у зв’язку з втратою годувальника, призначені 
відповідно до частини четвертої статті 41 Закону України «Про пенсійне забез-
печення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Із 1 січня 
мінімальний розмір пенсійної виплати у зв’язку з втратою годувальника кожному з 
непрацездатних батьків та дружині (або чоловіку) загиблого, померлого (зниклого 
безвісти), який брав безпосередню участь в антитерористичній операції на сході 
України, встановлено в розмірі не нижче 7800 гривень. У Чернігівській області 
середній розмір підвищення склав 1470,59 гривні (йдеться про 125 справ). 

Ще одна категорія — ліквідатори наслідків аварії на ЧАеС, які отримують пенсії 
з інвалідності  внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням цих робіт. У 
результаті перерахунку такі виплати підвищено для 406 осіб. Середній розмір 
підвищення склав 2677,15 гривні.

Нагадаємо, що січневі перерахунки проведено автоматизованим способом — 
звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно. 

      За повідомленням ГоловноГо управліннЯ пенсіЙноГо фонду 
                                    украЇни в ЧерніГівськіЙ оБласті

У кого і на скільки

КОНКУРС

ЗРОСли ПеНСІЇ
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UA:Перший
6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Відтінки України.
6.30 М/ф.
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
23.35 Новини.
7.10 Д/ц «Девід Рокко. 
Індія на смак».
8.05 Т/с «Шетланд».
9.00 Божественна 
Літургія ПЦУ.
11.30, 16.30 Д/с «Дикі 
тварини».
12.00, 18.20 
Соціальне ток-шоу 
«По-людськи».
13.10 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. 
Спогади.
15.20 Концерт «Твоя 
музика. Ольга 
Сумська і Віталій 
Борисюк».
16.25 Буковинські 
загадки.
17.00 Прозоро: про 
головне.
19.10 Д/с «Супер - 
чуття».
19.35 Д/с «Боротьба 
за виживання».
20.00 Д/ц «Африка. 
Звір на звіра».
21.25 Чемпіонат 
Європи УЄФА з 
футзалу 2022г. 
Нідерланди - Україна.
23.05 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 
«ТСН».
9.25 «Життя відомих 
людей 2021».
11.15, 12.20, 14.15 
«Твій день».
14.45 «Міняю жінку».
17.10 Т/с «Крила 
кохання».
20.35 Х/ф «Форсаж 8».
23.05 Х/ф «Назад у 
майбутнє».

ІНТЕР
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
Новини.
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок 
з Інтером».
10.00 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Планета 
самотніх».
15.00 «Речдок».
16.30 «Речдок. 
Особливий випадок».
17.40 «Новини».
18.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробиці».
21.00 Т/с «Провінціал».
23.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським».
ТРК «Україна»

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною.
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогодні.
9.00 Зірковий шлях.
11.00 Історія одного 
злочину 16+
14.50, 15.30 Т/с 
«Виклик».
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Надія».
23.10 Т/с «Зникаючі 
сліди».
НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.50 «Kids time».
6.05 М/ф.
7.55 «Орел і решка».
10.00 Т/с «Мерлін».
11.50 «Де логіка?» 
14.00 Х/ф «Геракл: 
Народження легенди».

16.00, 20.00 
«Хто зверху? 
Спецвипуски» 12+
17.55 Т/с «Будиночок на 
щастя».
22.00 Х/ф «Училка».
23.55 Х/ф 
«Американський пиріг: 
Знову разом».

СТБ
7.00, 11.50 «Битва 
екстрасенсів» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «Вікна-
Новини».
12.00, 14.50 Т/с 
«Сліпа».
15.35, 18.05 Т/с «Слід».
19.05 «СуперМама» 
12+
20.15, 22.50 Т/с 
«Папаньки».

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, 13.30 Х/ф «Той, 
хто біжить по лезу 
2049».
14.00, 16.25, 22.45 Т/с 
«Нюхач».
16.35, 21.25 Т/с «Пес».
17.45 Т/с «Дільничний з 
ДВРЗ-2».
20.20 Секретний 
фронт.

ТЕТ
6.00 ТЕТ 
Мультиранок.
8.35 Х/ф «Осляча 
шкура».
9.45, 22.00 Т/с 
«Бібліотекарі».
10.45 Х/ф «Божевільне 
побачення».
12.30 4 весілля.
13.30, 16.00 Панянка-
селянка.
14.30 Зірки, чутки та 
галлівуд.
17.00 СуперЖінка.
18.00 Богиня шопінгу. 
Е к с т р е м а л ь н и й 
сезон.
19.00, 20.30 Одного 
разу під Полтавою.
19.30, 21.00 Танька і 
Володька.
20.00, 21.30 Сімейка 
У.
23.00 Країна У.

2+2
6.00 Т/с «CSI: Місце 
злочину».
7.50 Х/ф «Пік Данте».
9.55, 20.15 Т/с 
«Звонар».
11.55, 19.25 
«Загублений світ».
17.55 «Секретні 
матеріали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «Джедаі».
22.15 Т/с 
«Перевізник-2».

НТН
6.20 «Вартість 
життя».
7.55, 10.35, 18.00 
«Випадковий свідок».
8.30, 12.30, 16.30, 
19.00 «Свідок».
9.00 Х/ф «До мене, 
Мухтар!»
11.40, 13.00, 21.15 Т/с 
«Менталіст».
13.55 Т/с «Примари».
15.40, 17.00, 19.30 Т/с 
«CSI: Маямі».
23.00 Х/ф «Збиток».

Enter-фільм
7.40, 8.50 
«Мультфільм».
8.00, 10.20 «Моя 
правда».
9.40 «Зіркові долі».
11.10 Т/с «Злочин з 
багатьма невідомими».
13.40 Х/ф «Граф Монте-
Крісто».
17.00, 22.55 Т/с «Суто 
англійські вбивства».
19.00 Т/с «Пуаро».
21.00 Т/с «Міс Марпл 
Агати Крісті».

UA:Перший
6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Геолокація: 
ВОЛИНЬ.
6.30 М/ф.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 23.35 
Новини.
7.10 Д/ц «Девід Рокко. 
Індія на смак».
8.05 Т/с «Шетланд».
9.05 Т/с «Місячний 
камінь».
10.00 Д/с «Тваринна 
зброя».
11.00 Прозоро: про 
соціальне.
12.00, 19.30 
Соціальне ток-шоу 
«По-людськи».
13.10 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. 
Спогади.
15.20 Наталя Фаліон 
та «Лісапетний 
батальйон». Великий 
Різдвяний концерт.
16.40 Буковинські 
загадки.
16.45 Навечір’я 
Богоявлення ПЦУ.
20.20 Д/с «Супер - 
чуття».
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 
«ТСН».
9.25 «Життя відомих 
людей 2021».
11.15, 12.20, 14.15 
«Твій день».
14.45 «Міняю жінку».
17.10 Т/с «Крила 
кохання».
20.35 Х/ф «Форсаж 7».
23.05 Х/ф «Швидкість 
- 2: Круїз під 
контролем».

ІНТЕР
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
Новини.
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок 
з Інтером».
10.00 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Татусі без 
шкідливих звичок».
14.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. 
Особливий випадок».
17.40 «Новини».
18.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробиці».
21.00 Т/с «Провінціал».
23.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським».
ТРК «Україна»

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною.
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогодні.
9.00 Зірковий шлях.
11.00 Історія одного 
злочину 16+
14.50, 15.30 Т/с 
«Виклик».
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Надія».
23.10 Т/с «Зникаючі 
сліди».
НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.40 «Kids time».
6.05 М/ф.
7.45 «Орел і решка».
9.50 Т/с «Мерлін».
11.45 «Де логіка?» 
13.50 Х/ф «Темні уми».
16.00, 20.00 
«Хто зверху? 
Спецвипуски» 12+
17.55 Т/с «Будиночок на 
щастя».
22.00 Х/ф «Махач 

вчителів».
23.55 Х/ф 
«Американський пиріг 
2».

СТБ
6.40, 11.50 «Битва 
екстрасенсів» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «Вікна-
Новини».
12.00, 14.50 Т/с 
«Сліпа».
15.35, 18.05 Т/с «Слід».
19.05 «СуперМама» 
12+
20.15, 22.50 Т/с 
«Папаньки».

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 Прихована 
небезпека.
11.10, 13.25 Х/ф «Той, 
хто біжить по лезу».
14.05, 16.25, 22.45 Т/с 
«Нюхач».
16.40, 21.25 Т/с «Пес».
17.45 Т/с «Дільничний з 
ДВРЗ-2».
20.20 Громадянська 
оборона.

ТЕТ
6.00 ТЕТ 
Мультиранок.
8.35 Х/ф «Нове вбрання 
короля».
9.45, 22.00 Т/с 
«Бібліотекарі».
10.45 Х/ф «Хроніки 
Нарнії: Підкорювач 
Світанку».
12.45 4 весілля.
14.00, 16.00 Панянка-
селянка.
15.00 Зірки, чутки та 
галлівуд.
17.00 СуперЖінка.
18.00 Богиня шопінгу. 
Е к с т р е м а л ь н и й 
сезон.
19.00, 20.30 Одного 
разу під Полтавою.
19.30, 21.00 Танька і 
Володька.
20.00, 21.30 Сімейка 
У.
23.00 Країна У.

2+2
6.00 Т/с «CSI: Місце 
злочину».
7.50 Х/ф «Бенджамін 
Фальк і Примарний 
Кинджал».
9.50, 20.15 Т/с 
«Звонар».
11.50, 19.25 
«Загублений світ».
17.55 «Секретні 
матеріали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «Джедаі».
22.20 Т/с «Перевізник».

НТН
6.20 «Вартість 
життя».
7.50, 10.30, 18.00 
«Випадковий свідок».
8.30, 12.30, 16.30, 
19.00 «Свідок».
9.00 Х/ф «Поїзд поза 
розкладом».
11.45, 13.00, 21.15 Т/с 
«Менталіст».
13.55, 23.00 Т/с 
«Примари».
15.40, 17.00, 19.30 Т/с 
«CSI: Маямі».

Enter-фільм
6.05 Х/ф «Пастка».
7.40, 8.50 
«Мультфільм».
8.00, 9.50 «Моя 
правда».
9.30 «Зіркові долі».
10.40 Т/с «Злочин з 
багатьма невідомими».
13.05 Х/ф «Чорний 
тюльпан».
15.15 Х/ф «Фанфан-
тюльпан».
17.00, 22.50 Т/с «Суто 
англійські вбивства».
19.00 Т/с «Пуаро».
21.00 Т/с «Міс Марпл 
Агати Крісті».

UA:Перший
6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Геолокація: 
ВОЛИНЬ.
6.30 М/ф.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00 
Новини.
7.10 Д/ц «Девід Рокко. 
Індія на смак».
8.05 Т/с «Шетланд».
9.05 Т/с «Місячний 
камінь».
10.00 Д/с «Тваринна 
зброя».
11.00 Прозоро: про 
соціальне.
12.00, 18.20 
Соціальне ток-шоу 
«По-людськи».
13.10 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. 
Спогади.
15.20 Наталя Фаліон 
та «Лісапетний 
батальйон». Великий 
Різдвяний концерт.
16.30 Д/с «Дикі 
тварини».
17.00 Прозоро: про 
головне.
19.10 Д/с «Супер - 
чуття».
20.00 Д/ц «Африка. 
Звір на звіра».
21.45 Суспільно-
політичне 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 
«ТСН».
9.25 «Життя відомих 
людей 2021».
11.15, 12.20, 14.15 
«Твій день».
14.45 «Міняю жінку».
17.10 Т/с «Крила 
кохання».
20.35 Х/ф «Форсаж 6».
23.05 Х/ф «Швидкість».

ІНТЕР
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
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 «Дуже 
поганий татусь».
14.25 «Речдок».
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
17.40 «Новини».
20.00 «Подробиці».
21.00 Т/с «Провінціал».
23.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським».
ТРК «Україна»

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною.
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогодні.
9.00 Зірковий шлях.
10.45 Т/с «Мама моєї 
доньки».
14.50, 15.30 Т/с 
«Виклик».
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Надія».
23.10 Т/с «Зникаючі 
сліди».
НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.50 «Kids time».
6.05 М/ф.
7.55 «Орел і решка».
10.00 Т/с «Мерлін».
11.55 Х/ф «Поклик 
пращурів».
13.50 Х/ф «Полювання 
на Санту».
15.55, 20.00 

«Хто зверху? 
Спецвипуски» 12+
18.00 Т/с «Будиночок 
на щастя».
22.00 Х/ф «Кошмарний 
директор або школа 
№5».

СТБ
7.00, 11.50 «Битва 
екстрасенсів» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «Вікна-
Новини».
12.10, 14.50 Т/с 
«Сліпа».
15.45, 18.05 Т/с «Слід».
19.05 «СуперМама» 
20.15, 22.50 Т/с 
«Папаньки».

ICTV
6.30, 12.45, 15.45, 
18.45, 21.05 Факти.
9.10, 19.20 
Надзвичайні новини.
10.05 Анти-зомбі.
11.05, 13.25 Х/ф 
«Злочинець».
13.55, 17.45 Т/с 
«Дільничний з 
ДВРЗ-2».
14.50, 16.25, 21.25 Т/с 
«Пес».
20.20 Прихована 
небезпека.
22.45 Свобода слова.

ТЕТ
6.00 ТЕТ 
Мультиранок.
8.35 Х/ф «Кіт у 
чоботях».
9.45 Х/ф «Доктор 
Дуліттл».
11.30 Х/ф «Доктор 
Дуліттл 2».
13.30, 16.00 Панянка-
селянка.
14.30 Зірки, чутки та 
галлівуд.
17.00 СуперЖінка.
18.00 Богиня шопінгу. 
Е к с т р е м а л ь н и й 
сезон.
19.00, 20.30 Одного 
разу під Полтавою.
19.30, 21.00 Танька і 
Володька.
20.00, 21.30 Сімейка 
У.
22.00 Т/с 
«Бібліотекарі».
23.00 Країна У.

2+2
6.00 «Джедаі 2019».
6.30 Т/с «Ментівські 
війни. Харків-2».
10.20 Х/ф «Король 
Артур».
12.55 Х/ф «Геркулес».
14.50, 19.25 
«Загублений світ».
17.55 «Секретні 
матеріали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «Джедаі».
20.15 Т/с «Звонар».
22.15 Т/с «Перевізник».

НТН
6.30 «Вартість 
життя».
8.00 Х/ф «Екіпаж 
машини бойової».
9.10 Х/ф 
« Н а й о с т а н н і ш и й 
день».
11.00, 18.00 
«Випадковий свідок».
11.40, 13.00, 21.15 Т/с 
«Менталіст».
12.30, 16.30, 19.00 
«Свідок».
13.55, 23.00 Т/с 
«Примари».
15.40, 17.00, 19.30 Т/с 
«CSI: Маямі».

Enter-фільм
7.40, 8.50 
«Мультфільм».
8.00 «Моя правда».
9.30 «Зіркові долі».
9.45 Х/ф «Мамай».
11.10 Х/ф «Чорний 
козак».
12.50 Х/ф «Ромео і 
Джульєтта».
17.00, 22.50 Т/с «Суто 
англійські вбивства».
19.00 Т/с «Пуаро».
21.00 Т/с «Міс Марпл 
Агати Крісті».

Схід 7.51 Захід 16.26
Трив. дня 8.35

пОнедіЛОК
17 січня

Атм. тиск 743 мм
-20 +10°Ïîãîäа

Схід 7.49 Захід 16.29
Трив. дня 8.40

середА
19 січня

Атм. тиск 752 мм
-70  -30°Ïîãîäа

Схід 7.50 Захід 16.27
Трив. дня 8.37

ВіВтОрОК
18 січня

Атм. тиск 742 мм

-50° -30°Ïîãîäа

Рятувальники проводять попереджу-
вальну роботу, аби запобігти нещас-
ним випадкам на водоймах у зимовий 
період. Та, попри численні застережен-
ня, люди продовжують наражати своє 
життя на небезпеку. Хтось це робить 
заради кількох рибин. Дехто вважає, 
що легкого морозу достатньо, аби най-
ближчий ледь замерзлий ставок можна 
було б використовувати як ковзанку. 

пам’ятайте про таке:
– виходити на лід можна тільки за 

стійкої морозної погоди;
– забороняється виходити на лід, 

товщина і міцність якого вам невідомі;
– переходити водойми потрібно в 

спеціально позначених і обладнаних 
для цього місцях;

– забороняється спускатися на ли-
жах з крутого берега на неперевірений 
на міцність і товщину лід;

– забороняється збиратися на кризі 
великими групами в одному місці;

– не можна виходити на лід: у місці 
з’єднання річок, у випадку швидкої 
течії річки у цьому місці, за наявності 
вмерзлих у лід дошок, палиць та інших 
предметів, у випадку різного забарв-
лення льоду, під час сильного перепа-
ду температури й потепління;

– не вживайте спиртні напої біля во-
дойм;

– пильнуйте за дозвіллям дітей та 
пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

прес-служБа дс нс украЇни

ДОтРиМУЙтЕСь ПРАВил 
БЕЗПЕКи НА льОДУ!

НЕ ПОРУшУЙтЕ ЗАКОН!

Впродовж 2021 року Чернігівським 
рибоохоронним патрулем знищено 
1 368 одиниць заборонених знарядь 
лову, із них: 1 312 сіток «зяберних» 
(одностінних) і «поріжних», 39   «ятерів», 
8  «косинок», 2 «рамки», 3 ості та 4 
драчі.  Загальна довжина цих знарядь 
лову склала 26 152 метри. Всі знаряд-
дя утилізовані.

обласний рибоохоронний пат-
руль нагадує, що за використання за-
боронених знарядь лову передбаче-
на адміністративна відповідальність  
– штраф у розмірі від 340 до 680 грн 
з можливою конфіскацією знарядь і 
засобів вчинення правопорушення, які 
є приватною власністю порушника, та 
незаконно добутих водних біоресурсів.

За незаконне зайняття риб-
ним, звіриним або іншим водним до-
бувним промислом порушники мо-
жуть бути притягнуті до кримінальної 
відповідальності за ст. 249 ККУ. Дана 
стаття передбачає накладення штрафу в 
розмірі від 17 000 до 51 000 грн або об-
меженням волі на строк до трьох років.

Якщо ви стали свідком порушен-
ня Правил рибальства, незаконного 
придбання чи збуту водних біоресурсів 
або зберігання чи реалізації заборо-
нених знарядь лову, прохання опера-
тивно повідомляти на «гарячу лінію» 
Чернігівського рибоохоронного патру-
ля (099) 112-13-44 та (0462) 93-75-
57 (цілодобово). 

оШукали пенсіонерку 
Здебільшого зловмисники скою-

ють крадіжки майна за відсутності 
господарів вдома. Але бувають ви-
падки, коли громадяни самі впускають 
у свої домівки злочинців, які видають 
себе за співробітників Пенсійного фон-
ду чи подорожуючих волонтерів та про-
понують мешканцям Чернігівщини «до-
помогу».

Так, 10 січня до поліції надійшло 
повідомлення від 75-річної мешканки 
Ніжинського району.

Пенсіонерка впустила в дім двох 
невідомих жінок, які запропонували їй 

БУДьТе ПильНІ! «допомогу» та відволікали розмова-
ми. Після того, як незнайомки пішли, 
пенсіонерка виявила нестачу 5000 гри-
вень та за годину викликала поліцію.

За цим фактом поліція відкрила 
провадження за частиною 1 статті 190 
Кримінального кодексу України (шах-
райство).

Поліція наголошує: будьте обач-
ними та в жодному разі не довіряйте 
невідомим людям, не відчиняйте две-
рей та не запрошуйте їх увійти у буди-
нок. Завжди перевіряйте документи та 
надану незнайомцями інформацію.

У разі, якщо візитери представля-
ються співробітниками комунальної 
служби чи соціальними працівниками, 

– зателефонуйте диспетчеру або в 
соціальну установу, щоб з’ясувати, чи 
направляли їх на вашу адресу.

оБікрали дідусЯ
У селі Кобижча, що віднедавна нале-

жить до Ніжинського району, обікрали 
84-річного пенсіонера.

Сума, яку поцупили злодії, неве-
лика, втім обурює сам факт: як мож-
на було зважитися на те, щоб залізти 
в оселю пенсіонера і вкрасти у нього, 
можливо, останні заощадження?! У лю-
дини, яка виживає на мізерну пенсію?..

Злочинців оперативно виявили і за-
тримали. Ними виявилися місцеві жителі, 
для яких подібні дії – не вперше…
поліціЯ ЧерніГівськоЇ оБласті
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UA:Перший
6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Енеїда.
7.00, 8.00, 8.55, 18.00 
Новини.
7.15 М/ф.
8.05 Д/с «Особливий 
загін. Супер - чуття».
9.00 Божественна 
Літургія ПЦУ.
11.00 Недільна 
Літургія УГКЦ.
12.30 Недільна Свята 
Меса РКЦУ.
13.15 Біатлон на 
С у с п і л ь н о м у . 
Кубок світу. V етап. 
Естафета 4х7.5 км, 
чоловіки (II).
14.30 Студія «Дорога 
до Пекіна». Проводи 
збірної України на XXV 
зимові Олімпійські 
ігри (I).
16.10 Біатлон 
на Суспільному. 
Кубок світу. V етап. 
Масстарт, 12, 5 км, 
жінки (II).
17.10 Концерт. 
Анатолій Гнатюк.
18.15 Чемпіонат 
Європи УЄФА з 
футзалу 2022г. 
Сербія-Україна.
19.55 Д/с «Світ дикої 
природи».
20.05, 21.55 Д/ц 
«Африка. Звір на 
звіра».
21.00, 23.30 Тиждень 
на Суспільному.
22.50 з Майклом 
Щуром 16+

1+1
7.00 «Життя відомих 
людей».
8.00 «Сніданок. 
Вихідний».
10.00 «Світ 
навиворіт».
18.30 «Світське життя. 
2022 дайджест».
19.30 «ТСН».
21.00 «Голос країни 
12».
23.15 Х/ф «Форсаж 8».

ІНТЕР
6.20 «Мультфільм».
6.45 Х/ф «Пес Барбос 
та незвичайний крос».
7.00 Х/ф 
«Самогонники».
7.20 Х/ф «Три горішки 
для Попелюшки».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Інше життя».
13.40 «Речдок. 
Випереджаючи час».
18.00 Х/ф «Підозри 
містера Вічера».
20.00 «Подробиці 
тижня».
22.00 Х/ф «З життя 
начальника карного 
розшуку».
23.55 Х/ф «Нічна 
подія».
ТРК «Україна»

6.50 Реальна містика.
9.10 Т/с «Ангеліна».
17.00, 21.00 Т/с 
«Пробачити себе».
19.00 Сьогодні. 
Підсумки з Олегом 
Панютою.
23.00 Т/с «Всупереч 
долі».
НОВИЙ КАНАЛ
6.50, 8.30 «Kids time».
6.55, 10.10 М/ф.

8.35 Х/ф «Флаббер».
15.00 Х/ф «Мій 
шпигун».
17.00 Х/ф «Лиса нянька: 
Спецзавдання».
18.55 Х/ф «Канікули».
21.00 Х/ф «Війна з 
дідусем».
22.55 «Improv Live 
Show» 12+

СТБ
8.30 «МастерШеф. 
Битва сезонів» 12+
13.10 «СуперМама» 
18.00 «Слідство 
ведуть екстрасенси» 
20.05 «Один за всіх» 
16+
23.35 «Таємниці ДНК» 
16+

ICTV
6.20, 10.05 
Г р о м а д я н с ь к а 
оборона.
7.10 Прихована 
небезпека.
8.10 Анти-зомбі.
9.10 Секретний 
фронт.
11.05, 13.00 Х/ф 
«Зіткнення з 
безоднею».
12.45, 18.45 Факти.
13.45 Т/с «Нюхач».
20.55 Х/ф «Всесвітня 
війна Z».
23.05 Х/ф «Костянтин».

ТЕТ
6.00 ТЕТ 
Мультиранок.
8.05, 15.30 М/ф.
11.00, 12.30, 14.00, 
15.00 Одного разу під 
Полтавою.
11.30, 14.30 Сімейка 
У.
12.00, 13.30, 23.30 
Танька і Володька.
13.00 Одного разу в 
Одесі.
18.45 Х/ф «Флірт зі 
звіром».
20.45 Х/ф «Ванільне 
небо».

2+2
6.00 «Джедаі 2018».
7.30 «Джедаі 2020».
9.10 «Загублений 
світ».
13.10 Х/ф «Чужий: 
Заповіт».
15.45 Х/ф «Чужий-3».
17.55 Х/ф «Чужий-4: 
Воскресіння».
20.00 Х/ф «Атака 
кобри».
22.15 Х/ф «Спадок».

НТН
7.40 «Випадковий 
свідок. Навколо 
світу».
10.00 Т/с «Смерть у 
раю».
14.00 Х/ф 
«Медальйон».
15.55 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
17.25 Х/ф «Тривожна 
неділя».
19.00 Х/ф «Мерседес» 
тікає від погоні».
20.30 Х/ф «Акція».
22.10 Х/ф «Сліди 
апостолів».

Enter-фільм
7.40, 8.50 
«Мультфільм».
8.00 «Моя правда».
9.30 «Зіркові долі».
9.45 Х/ф «Заручники 
страху».
11.15 Х/ф «Проект 
«Альфа».
12.50 Х/ф «Кулак люті».
14.50 Х/ф «Поліцейська 
історія».
17.00 Т/с «Пуаро».
21.00 Т/с «Міс Марпл 
Агати Крісті».
22.50 Т/с «Падіння».

UA:Перший
6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Енеїда.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Новини.
7.15 М/ф.
8.05 Невідомі 
Карпати.
8.25 Відтінки України.
9.05 #ВУКРАЇНІ.
9.40 Х/ф «Авраам: 
охоронець віри».
11.25 Т/с «Хадсон та 
Рекс».
13.50 Біатлон 
на Суспільному. 
Кубок світу. V етап. 
Масстарт, 15 км, 
чоловіки (II).
14.40 10 днів 
незалежності України. 
День соборності: 
як об’єдналися дві 
частини України.
15.10 Концерт. ВІА 
«Кобза».
16.00 Біатлон 
на Суспільному. 
Кубок світу. V етап. 
Естафета 4х6 км, 
жінки (II).
17.20 Концерт. Наталія 
Валевська.
18.15 Д/с «Тваринна 
зброя».
19.20 Т/с «Паризькі 
таємниці».
21.25 Д/ц «Африка. 
Звір на звіра».
23.10 Д/ц «НЛО: 
Загублені свідчення».

1+1
6.00 «Життя відомих 
людей».
8.00 «Сніданок. 
Вихідний».
10.00 «Світ 
навиворіт».
19.30 «ТСН».
20.15 «Вечірній 
квартал».
22.15 Х/ф «Дикі».
23.15 Х/ф «Назад у 
майбутнє 3».

ІНТЕР
7.00 Х/ф «Пенелопа».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна 
програма».
11.00 Х/ф «Три горішки 
для Попелюшки».
12.50 Х/ф «Пес Барбос 
та незвичайний крос».
13.00 Х/ф 
«Самогонники».
13.20, 20.30 Т/с 
«Провінціал».
20.00 «Подробиці».
22.10 «Всі зірки в 
Юрмалі».
ТРК «Україна»

7.00, 15.00, 19.00 
Сьогодні.
7.30 Реальна містика.
8.50, 15.20 Т/с 
«Ангеліна».
17.00, 21.00 Т/с 
«Трикутник долі».
20.00 Головна тема.
23.00 Т/с «Мама моєї 
доньки».
НОВИЙ КАНАЛ
6.00 «Хто проти 
блондинок?» 12+
8.10, 9.55 «Kids time».
8.15 Х/ф «Чихуахуа із 
Беверлі-Хіллз 2».
10.00, 12.00 «Орел і 
решка».
11.00 «Орел і решка. 

Чудеса свiту».
14.55 М/ф.
16.45 Х/ф «Ми - 
Міллери».
19.00 Х/ф «Мій 
шпигун».
21.00 Х/ф «Лиса нянька: 
Спецзавдання».
22.55 Х/ф 
« Д и т с а д к о в и й 
поліцейський».

СТБ
6.10, 10.55 Т/с 
«Папаньки».
9.30 «Неймовірна 
правда про зірок».
16.40, 23.30 «Хата на 
тата» 12+
19.00 «МастерШеф. 
Битва сезонів» 12+

ICTV
6.50 Т/с «Вижити за 
будь-яку ціну-2».
8.00 Т/с «Вижити за 
будь-яку ціну».
9.55 Скетч-шоу «На 
трьох» 16+
11.35, 13.00 Х/ф «Точка 
обстрілу».
12.45, 18.45 Факти.
13.35 Х/ф «Втікач».
16.05 Х/ф «Служителі 
закону».
19.10 Х/ф «Найманець».
21.25 Х/ф «Форпост».
23.45 Х/ф «Володар 
бурі».

ТЕТ
6.00 ТЕТ 
Мультиранок.
9.05 М/ф.
12.30, 14.00, 15.30, 
16.30 Одного разу під 
Полтавою.
13.00, 16.00, 23.35 
Сімейка У.
13.30, 15.00, 23.05 
Танька і Володька.
14.30 Одного разу в 
Одесі.
17.00 Х/ф «Уяви собі».
19.00 Х/ф «Дев’ять 
життів».
20.45 Х/ф «Місіс 
Даутфайр».

2+2
6.00 «Джедаі 2018».
7.10 «Джедаі 2021».
8.15 «Загублений 
світ».
12.20 Х/ф «Прометей».
14.55 Х/ф «Чужий».
17.10 Х/ф «Чужі».
20.00 Х/ф «Довга ніч».
21.45 Х/ф «Ікар».
23.20 Х/ф «Кінець 
світу».

НТН
8.25 Х/ф «Було у батька 
три сини».
11.00 Х/ф «Пам’ятай 
ім’я своє».
13.00 «Випадковий 
свідок».
14.50 Т/с «Смерть у 
раю».
19.00 «Свідок».
19.30 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
21.05 Х/ф 
«Медальйон».
23.00 Х/ф «Закатати в 
асфальт».

Enter-фільм
7.40, 8.50 
«Мультфільм».
8.00 «Моя правда».
9.30 «Зіркові долі».
9.45 Х/ф «Їсти подано, 
або Обережно, 
кохання!»
11.20 Х/ф «Сьома 
пелюстка».
13.05 Х/ф «Фантоцці».
15.00 Х/ф «Синьйор 
Робінзон».
17.00 Т/с «Пуаро».
21.00 Т/с «Міс Марпл 
Агати Крісті».
22.50 Т/с «Падіння».

UA:Перший
6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Відтінки України.
6.30 М/ф.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
23.20 Новини.
7.10 Д/ц «Девід Рокко. 
Індія на смак».
8.05 Т/с «Шетланд».
9.05 Т/с «Знедолені».
10.10 Д/с «Тваринна 
зброя».
11.00 Прозоро: про 
соціальне.
12.00, 18.20 
Соціальне ток-шоу 
«По-людськи».
13.10 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. 
Спогади.
15.15 Біатлон на 
С у с п і л ь н о м у . 
Кубок світу. V етап. 
Індивідуальна гонка, 
15 км, жінки (II).
17.00 Прозоро: про 
головне.
19.10 Д/с «Боротьба 
за виживання».
20.00 Д/ц «Африка. 
Звір на звіра».
21.55 Д/ц «НЛО: 
Загублені свідчення».
22.50 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 «Крила 
кохання».
20.15 Х/ф 
«Перевізник-2».
22.05 Х/ф «Назад у 
майбутнє 3».

ІНТЕР
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
Новини.
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок 
з Інтером».
10.00 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Планета 
самотніх 3».
14.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. 
Особливий випадок».
17.40 «Новини».
18.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробиці».
21.00 Х/ф «Постріл в 
безодню».
23.20 «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.
10.00, 15.30 Т/с 
«Скарбниця життя».
18.00 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Свобода слова.
НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.50 «Kids time».
6.05 М/ф.
7.55 «Орел і решка».
9.50 «Аферисти в 
сітях» 16+
15.55 Х/ф «Махач 
вчителів».

17.45 Х/ф «Дівчина з 
Джерсі».
19.55 Х/ф «Кучерява 
Сью».
22.00 Х/ф «Ми - 
Міллери».

СТБ
10.55, 11.50, 14.50, 
18.05 Т/с «Сліпа».
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «Вікна-
Новини».
19.45 «Мій секрет. 
Слава Камінська» 
12+
22.50 «Мій секрет. 
Актори серіалу 
«Кріпосна» 12+

ICTV
6.30 Ранок у великому 
місті.
8.45, 12.45, 15.45, 
18.45 Факти.
9.15, 19.20 
Надзвичайні новини.
10.10, 20.05 Дизель-
шоу 12+
11.50, 13.10 Т/с «Вижити 
за будь-яку ціну».
13.30, 17.35, 22.55 
Скетч-шоу «На трьох» 
16+
14.45, 16.15 Т/с «Пес».

ТЕТ
6.00 ТЕТ 
Мультиранок.
8.35 Х/ф «Диявол 
з трьома золотими 
волосинами».
9.45 Т/с «Бібліотекарі».
10.45 Х/ф «За бортом».
12.55 4 весілля.
14.00, 16.00 Панянка-
селянка.
15.00 Зірки, чутки та 
галлівуд.
17.00 СуперЖінка.
18.00 Богиня шопінгу.
20.00 Х/ф 
«Супернянь».
21.30 Х/ф «Супернянь 
2».
23.15 Х/ф «Прибулець 
Павло».

2+2
6.00 Т/с «CSI: Місце 
злочину».
7.50 Х/ф «Ліга видатних 
джентльменів».
9.55 Т/с «Звонар».
11.55 «Загублений 
світ».
17.55 «Секретні 
матеріали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «Джедаі».
19.25 Х/ф «Прометей».
21.55 Х/ф «Чужий: 
Заповіт».

НТН
6.20 «Вартість 
життя».
7.50, 10.30 
«Випадковий свідок».
8.30, 12.30, 16.30, 
19.00 «Свідок».
9.00 Х/ф «34-й 
швидкий».
11.45, 13.05, 21.15 Т/с 
«Менталіст».
13.55 Х/ф «Літак 
президента-2».
15.40, 17.00, 19.30 Т/с 
«CSI: Маямі».
18.00 «Випадковий 
свідок. Навколо 
світу».
23.00 Х/ф «Замкнутий 
ланцюг».

Enter-фільм
6.05 Х/ф «Євреї 
будьмо!»
7.40, 8.50 
«Мультфільм».
8.00, 9.50 «Моя 
правда».
9.30 «Зіркові долі».
10.40 Т/с «Злочин з 
багатьма невідомими».
13.15 Х/ф «Генріх VIII».
17.00 Т/с «Суто 
англійські вбивства».
19.00 Т/с «Пуаро».
21.00 Т/с «Міс Марпл 
Агати Крісті».
22.55 Х/ф «Дрібниці 
життя».

UA:Перший
6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Відтінки України.
6.30 М/ф.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
23.30 Новини.
7.10 Д/ц «Девід Рокко. 
Індія на смак».
8.05 Т/с «Шетланд».
9.05 Т/с «Знедолені».
10.10 Д/с «Тваринна 
зброя».
11.00 Прозоро: про 
соціальне.
12.00, 18.20 
Соціальне ток-шоу 
«По-людськи».
13.10 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. 
Спогади.
15.15 Біатлон на 
С у с п і л ь н о м у . 
Кубок світу. V етап. 
Індивідуальна гонка, 
20 км, чоловіки (II).
17.00 Прозоро: про 
головне.
19.10 Д/с «Боротьба 
за виживання».
20.00 Д/ц «Африка. 
Звір на звіра».
21.55 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 «Міняю жінку».
17.10 Т/с «Крила 
кохання».
20.35 Х/ф 
«Перевізник».
22.15 Х/ф «Назад у 
майбутнє 2».

ІНТЕР
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
Новини.
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок 
з Інтером».
10.00 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Планета 
самотніх 2».
14.55 «Речдок».
16.30 «Речдок. 
Особливий випадок».
17.40 «Новини».
18.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробиці».
21.00 Т/с «Провінціал».
23.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським».
ТРК «Україна»

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною.
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогодні.
9.00 Зірковий шлях.
11.00 Історія одного 
злочину 16+
14.50, 15.30 Т/с 
«Виклик».
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Надія».
23.10 Слідами 2021г.
23.50 Т/с «Зникаючі 
сліди».
НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.30 «Kids time».
6.05 М/ф.
7.35 «Орел і решка».
9.45 Т/с «Мерлін».
11.40 «Де логіка?» 
12+
13.45 Х/ф «Джек - 
вбивця велетнів».
16.00, 20.00 
«Хто зверху? 

Спецвипуски» 12+
18.00 Т/с «Будиночок 
на щастя».
22.05 Х/ф «Відпадний 
препод».

СТБ
7.35, 11.50 «Битва 
екстрасенсів» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «Вікна-
Новини».
12.05, 14.50 Т/с 
«Сліпа».
15.40, 18.05 Т/с «Слід».
19.05 «СуперМама» 
12+
20.15, 22.50 Т/с 
«Папаньки».

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 Секретний 
фронт.
11.10, 13.25 Х/ф 
«Зіткнення з 
безоднею».
14.05, 16.30, 22.50 Т/с 
«Нюхач».
16.40, 21.25 Т/с «Пес».
17.45 Т/с «Дільничний з 
ДВРЗ-2».
20.20 Анти-зомбі.

ТЕТ
6.00 ТЕТ 
Мультиранок.
8.35 Х/ф «Дівчинка з 
сірниками».
9.45, 22.00 Т/с 
«Бібліотекарі».
10.45 Х/ф «Вийти заміж 
у високосний рік».
12.45 4 весілля.
14.00, 16.00 Панянка-
селянка.
15.00 Зірки, чутки та 
галлівуд.
17.00 СуперЖінка.
18.00 Богиня шопінгу. 
Е к с т р е м а л ь н и й 
сезон.
19.00, 20.30 Одного 
разу під Полтавою.
19.30, 21.00 Танька і 
Володька.
20.00, 21.30 Одного 
разу в Одесі.
23.00 Країна У.

2+2
6.00 Т/с «CSI: Місце 
злочину».
7.50 Х/ф «Тринадцятий 
воїн».
9.55, 20.15 Т/с 
«Звонар».
11.55, 19.25 
«Загублений світ».
17.55 «Секретні 
матеріали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «Джедаі».
22.25 Т/с 
«Перевізник-2».

НТН
6.20 «Вартість 
життя».
7.55 «Випадковий 
свідок».
8.30, 12.30, 16.30, 
19.00 «Свідок».
9.00 Х/ф «Мене звуть 
Арлекіно».
11.40, 13.00, 21.15 Т/с 
«Менталіст».
13.50 Х/ф «Збиток».
15.45, 17.00, 19.30 Т/с 
«CSI: Маямі».
18.00 «Випадковий 
свідок. Навколо 
світу».
23.00 Х/ф «Літак 
президента-2».

Enter-фільм
7.40, 8.50 
«Мультфільм».
8.00, 10.00 «Моя 
правда».
9.30 «Зіркові долі».
10.50 Т/с «Злочин з 
багатьма невідомими».
13.10 Х/ф «Змова проти 
корони».
17.00, 22.55 Т/с «Суто 
англійські вбивства».
19.00 Т/с «Пуаро».
21.00 Т/с «Міс Марпл 
Агати Крісті».

Схід 7.46 Захід 16.33
Трив. дня 8.47

сУбОтА
22 січня

Атм. тиск 752 мм
-100° -50°Ïîãîäа

Схід 7.48 Захід 16.30
Трив. дня 8.42

четВер
20 січня

Атм. тиск 742 мм
-20° +10°Ïîãîäа

Схід 7.45 Захід 16.35
Трив. дня 8.50

недіЛя
23 січня

Атм. тиск 758 мм
-100° -60°Ïîãîäа

Схід 7.47 Захід 16.32
Трив. дня 8.45

п'ятниця
21 січня

Атм. тиск 740 мм
-50° 00°Ïîãîäа

 

передплата на 2022 рік
«ніжинський

»
На 1 міс. – 30 грн. 59 коп.
На 3 міс. – 87 грн. 07 коп.
На 6 міс. – 168 грн. 14 коп.
На 11 міс. – 304 грн. 59 коп.

індекс 63675

Будьте разом із нами!

Згідно з наказом ТВО начальника Ніжинського районного територіального центру ком-
плектування та соціальної підтримки підполковника Володимира Якущенка, із 17 січня по 31 
березня 2022 року оголошена приписка та постановка на військовий облік до призовної дільниці 
Ніжинського району громадян 2005 року народження.

Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2005 р. 
включно, котрі постійно або тимчасово проживають на території зазначених районів, а також гро-
мадян старших років народження, які не пройшли приписку раніше.

Отже, громадяни, які проживають на території Ніжинського району, повинні прибути за адре-
сою: м. Ніжин вул. Редькінська, 6, та/або за адресами відділень Ніжинського РТЦК та СП по місцю 
реєстрації в точно зазначений для них час, маючи при собі документи. Громадяни, які не отрима-
ли особистих повісток, зобов'язані прибути за вказаною адресою 28 січня 2022 року, маючи при 
собі документи, що засвідчують особу.

На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», керівники підприємств, 
установ, організацій та навчальних закладів зобов’язані на вимогу військових комісаріатів забезпе-
чити своєчасне прибуття громадян до призовних дільниць в територіальний центр. 

                                                                                                         НіжиНСький РТЦк ТА СП
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ЗаЯва про наМір отриМаннЯ доЗволу на викиди
Опис об’єкта.
ТОВ «Авантаж-7» заявляє про намір отримання дозволу на викиди за-

бруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів 
об’єкта за адресою: 16666, Чернігівська область, Ніжинський район, с. Станція 
лосинівська, вул. лесі Українки, будинок, 139-а.

Основна виробнича діяльність об’єкта ТОВ «Авантаж-7» – приймання 
нафтопродуктів  та скрапленого газу із залізничних цистерн, зберігання їх у 
резервуарах та реалізація в автоцистерни споживачам. 

Відомості щодо виду та обсягів забруднюючих речовин: кількість джерел 
викиду – 39, орієнтовний обсяг викидів – 41,75 т/рік  та парникові гази (метан 
та вуглецю діоксид.)

Забруднюючі речовини: бензин (нафтовий сірчистий, у перерахунку на 
вуглець, вуглеводні насичені С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний 
вуглець,  пропан-, бутан, оксид вуглецю, оксиди азоту, суспендовані тверді 
частинки недиференційовані за складом, НМлОС, сірки діоксид,  вуглеводні 
ароматичні, сірководень та парникові гази.

При отриманні дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного 
обладнання та споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичай-
них ситуацій техногенного та природного характеру для запобігання переви-
щення викидів забруднюючих речовин в атмосферу. ТОВ «Авантаж-7» гарантує 
при здійсненні своєї діяльності дотримання вимог і нормативів природоохо-
ронного й санітарного законодавства. 

пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів 
з моменту опублікування даного оголошення до ніжинської районної 
державної адміністрації за адресою: 16600, Чернігівська обл., м. ніжин,  
вул. Батюка, 5-а, тел. (04631) 7-31-29.

куплю дорого 
корів, коней, 
биків, телиць

Проблемні, лежачі, дорізані.
Цілодобово.

тел. (096) 69-05-018,  
(063) 915-91-97

ВТРАЧеНий атес-
тат про повну середню 
освіту серія АВ №007002 
від 20 червня 1995 року, 
виданий на ім’я: Шафрай 
Тетяна Вікторівна, – ВВА-
жАТи НеДІйСНиМ.

Зараз такий час, коли ми, сідаючи за святковий стіл, піднімаємо келихи за 
мир. Сьогодні, як ніколи, ми тонко відчуваємо значення цього слова. І наскільки 
важливо жити саме під мирним небом.

Саме тому в настоятеля Покровського храму назріла ідея – надали посиль-
ну допомогу тим людям, хто стоїть на сторожі наших рубежів. Михаїл Якубів 
організував церковний колектив для благородної справи – сплести маскувальну 
сітку. 

Зателефонував колишньому «атовцю», підприємцю Станіславу Прощенку. Той 
відгукнувся, не зволікаючи. Разом із Валентином Шкарупою привіз у церкву і 
рамку, і стрічки. 

Хтось із прихожан прийшов у церкву зранку, хтось – в обід, але робота не зу-
пинялася аж поки не була виконана. Плели сітку під молитву, читали Псалтир за 
здоров’я захисників України. Адже відзначали ми новорічні свята, дякуючи тим 
хлопцям, котрі тримають східні рубежі України. Вони там на передовій мерзнуть, 
жертвують своїм здоров’ям, життям. У прямому значенні слова. То як же їм не 
допомогти?

– Якщо зроблена річ врятує життя хоча б одному із бійців, ми день прожили 
недаремно,– вважає отець Михаїл.

                                                                           олександр василенко

Дарунок воїнамБлАГОДІйНІСТь

Не так давно весь християнський 
люд відзначав одне із найвеличніших 
свят – Різдво. 

Серед шанувальників даної 
традиції були й жителі села Світанок. 
Вдягнувши народне українське 
вбрання, учні місцевої школи разом із 
педагогами та обслуговуючим персо-
налом вийшли в чарівний світ зимової 
природи, відзняли на відео поздо-
ровлення із новорічними святами та 
й виклали його в Інтернет. 

Зі святами, Ніжинщино!

Бажаємо 
всім відчути 

радість життя

Перебування на висоті прискорює 
ріст волосся. Наприклад, коли ви ле-
тите в літаку, ваші кучері ростуть удвічі 
швидше.

Планета Венера – справжня бунтар-
ка. Вона вважає за краще обертатися 
проти годинникової стрілки.

Володарям блакитних очей не по-
щастило. Усі вони мають низький бо-
льовий поріг.

Перелякані люди починають бачити 
краще.

Хочете лизнути свій лікоть? А ні! Це 
анатомічно неможливо. Більшість із 
тих, хто прочитав цей текст, спробува-
ли дотягнутися язиком до свого ліктя. 
А ви?

Ніс та вуха потроху ростуть упро-
довж усього життя людини.

Нещасна задня сторона людського 
коліна. Для неї немає назви в багатьох 
мовах.

людину можна ідентифікувати не 
тільки за відбитками пальців, але і язика.

Найтовстішою країною у світі кілька 
років тому була визнана Кірибаті: у ній 
усього 100 000 жителів і з них приблиз-
но 82 000 мають ожиріння.

Кістки динозаврів виставлені в 
палеонтологічних музеях світу — це 

насправді не 
кістки. Строго 
кажучи, це камені, оскільки кісткова 
тканина зруйнувалася мільйони років 
тому, залишивши після себе органічний 
осад. Під впливом хімічних процесів, 
цей кістковий осад із роками перетво-
рився на камінь у формі кісток.

«Запах шкіри», який вихо-
дить зі шкіряних виробів, це запах 
ароматизаторів. Справжня вичинена 
шкіра нічим не пахне.

Учні давньогрецького філософа Пла-
тона одного разу попросили його дати 
визначення людини, на що той відповів: 
«людина — це тварина на двох ногах, 
позбавлена пір’я». Однак після того, як 
Діоген Синопський приніс в Академію 
общипанного півня і пред’явив його як 
«платонівську людину», Платону дове-
лося додати: «І з плоскими нігтями».

Більше половини населення нашої 
планети ніколи не бачили снігу й можуть 
судити про нього, лише по світлинах і 
за розповідями очевидців.

Океанські глибини сповнені 
різноманітних звуків, причому 
найгучнішою істотою підводного світу 
є крихітна креветка.
(продовження в наступному номері)

Цікаві факти 
про все на світі.
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