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ОГОЛОШЕННЯ
ТОВ «Земля і воля» з 1 грудня 2020 року розпочало виплату орендної плати 

за земельні паї в повному розмірі, відповідно до укладених договорів оренди 
під 18 відсотків. Закінчення виплати – 25 грудня 2020 року.

У зв’язку зі зменшенням валового збору зерна кукурудзи видача зерна буде 
проводитись тільки для тих пайовиків та працівників господарства, які мають в 
домашньому господарстві худобу та птицю, в таких розмірах:

• для непрацюючих пайовиків-пенсіонерів – у кількості 500 кг зерна куку-
рудзи на одну людину за ціною 3,00 грн за 1 кг зерна;

• для працюючих пайовиків та працівників господарства – у кількості 500 кг 
зерна на одну людину за ціною 5,00 грн за 1 кг зерна.

Видача зерна буде здійснюватися на підставі заяв пайовиків та працівників 
господарства.

Дирекція ТОВ «Земля і воля»

Продажній наволочі не вдалося 
на виборах масово скупити голоси 
виборців і дорватися до дерибану 
надбань громади і Неба, тож тепер 
вона взялася за бандитські методи 
залякування непокірних їй співгро-
мадян. Почали з розстрілу камер ві-
деоспостереження, які не давали їм 
непомітно і безкарно біситися в ніч-
ний час на вулицях міста, влаштову-
вати свої бандитські розгули.

Видно, й нашій «доблесній» поліції 
камери відеоспостереження зава-
жали вночі на посту спокійно спати. 
Скоріше за все, і в ту ганебну для них 
ніч вся чергова частина Бобровиць-
кого відділення поліції міцно спала, 

може, й під дією сорокаградусного 
снодійного. Бо як можна було не по-
мітити на моніторі, що вимкнулися за 
нетривалий час 10 камер вуличного 
спостереження? І ніякої реакції, нія-
кого виїзду на місця злочину!

Навіщо нам така поліція? Наш 
трудовий колектив, як то кажуть, із 
шкіри лізе, наповнюючи бюджет до-
датковими десятками мільйонів, в 
тому числі на зарплати поліції. Для 
їхньої роботи ми виділяємо автома-
шини і пальне, допомагають їм і наші 
дружинники та працівники нашої ві-
домчої охорони. Тисячі пенсіоне-
рів міста виживають на пенсії, вдвічі 
менші прожиткового мінімуму, за га-
небну зарплату працюють медики, 
вчителі, працівники іншої соціалки, а 
про поліцейських держава не забу-
ває. Це щоб їм… спокійніше спалося 
на посту?

Хочеться сподіватися, що з не-
долуго-безвідповідальною роботою 
бобровицької поліції нарешті буде 
покінчено: 4 грудня начальник Голов-
ного управління Національної поліції 
в Чернігівській області Володимир 
Нідзельський представив особовому 
складу Бобровицького відділення 
поліції нового керівника – Олексія 
Шевцова, який має 13-річний до-
свід роботи в кримінальній поліції, 

останні три роки працює у Бобро-
виці. Я був на цьому представленні, 
і на правах керівника колективу, що 
сумлінно наповнює бюджет, зажа-

дав від керівника поліції навести лад 
в особовому складі Бобровицького 
відділення і терміново вжити заходів 
для виявлення та затримання роз-
перезаної місцевої придуркуватої 
нечисті.

Я ж цілком обґрунтовано про-
рочу тим мерзотним скотам не-
довге життя, яке вони проведуть 
у паскудному багні і постійному 

страху наближення кончини їхніх 
душ і тіл у пеклі.

Міг би назвати велику низку мер-
зотників, що саме так закінчили своє 
життя – представників усіх верств 
населення, всіх ешелонів влади. Та 
не стану непокоїти їхні душі на тім 
світі. Бо й не їм потрібні мої нагаду-
вання з трагічним пророцтвом, це 
– для живих безголових ідіотів, геть 
позбавлених навіть зачатків розуму 
й людського мислення, не говорячи 
вже про якісь залишки моралі, со-
вість та інші людські риси.

Мої пророцтва співзвучні з про-
роцтвами Великого Шевченка. 
Думаю, може, і в дебільних голо-
вах присутня хоч якась недоклепка, 
щоб бодай як збагнути це: «Схаме-
ніться, недолюди, діти юродиві! Сха-
меніться! будьте люди, бо лихо вам 
буде. Настане суд… І навіки прокле-
нетесь своїми синами…».

Це пророцтво протягом півтора 
століття збувається, я ж про нього 
нагадав і своє «приземлив» на го-
лови сучасних недолюдів. Може, хоч 
хто-небудь з них схаменеться і стане 
людиною. А на решту – пекло чекає.

Леонід ЯКОВИШИН, 
Герой України, генеральний ди-

ректор ТОВ «Земля і воля»

Скоти, схаменіться, 
бо горе вам 
буде: вас чекає 
не тільки тюрма, 
а й справжнє 
пекло

У ніч із 3 на 4 грудня на 
вулицях Бобровиці мер-
зотники розстріляли з 
рушниці 10 відеокамер 
спостереження, чим 
зробили бандитський 
виклик усій працьовитій 
спільноті міста.

Товариство «Земля і 
воля» встановило пре-

мію в 150 тисяч 
гривень тим людям, 
які нададуть правдиву 
інформацію про біс-
нування божевільних са-
модурів, які не просто 
вчинили злочин проти 
громади, а плюнули в 
душу кожному її жителю.

Розбита камера

Леонід Яковишин

с.7
У Великому Усті 
хочуть світла
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От і відбулись чергові місцеві ви-
бори. Офіційні результати ще підра-
ховуються (станом на 3 листопада, 
– Ред.). Втім, уже можна сказати, що в 
багатьох великих містах, там, де ніхто з 
кандидатів не набрав абсолютної біль-
шості голосів, проводитиметься дру-
гий тур.

Також можна констатувати: виборчі пере-
гони цього року пройшли на тлі відчутного 
падіння рейтингу Президента Володимира 
Зеленського. Адже добробут українців де-
далі погіршується. На відміну від корупції, яка 
залишається всюдисущою і непереможною. 
Нема прогресу й у розв’язанні конфлікту на 
Донбасі.

Невесела картина вимальовується. А тут 
іще й відчутні економічні проблеми, і, як на-
слідок, – дірявий бюджет. Та й дедалі крутіша 
хвиля коронавірусу не може надихнути на 
щось оптимістичне. Тож і не дивно, що явка 
виборців була рекордно низькою (близько 
37%) – на десять відсотків нижчою, ніж на 
місцевих виборах п’ятирічної давності.

Люди дезорієнтовані й розчаровані. Ба-
гато хто вважає себе обдуреним. Адже 
стільки надій покладали на нові «зелені» об-
личчя на чолі з самим Зеленським! Згадаймо 
торішні парламентські вибори. Тоді сама 
тільки приналежність до партії «Слуга на-
роду» майже повсюдно давала карт-бланш 
до обрання народним депутатом.

То вже потім, після виборів, люди почали 
з подивом дізнаватися, що серед народних 
обранців, які зайшли у парламент за спри-
яння «слуг», виявилися весільні фотографи й 
веселі шоумени, ба навіть раніше засуджені 
особи, зокрема й за зґвалтування неповно-
літньої, а також понад десяток підозрюваних 
у хабарництві нардепів, які стали фігуран-
тами кримінальних проваджень…

Тож «обліко морале» багатьох «слуг на-
роду» з новими «зеленими» обличчями зали-
шає бажати кращого. Особливо після деяких 
скандальних заяв їхніх представників, ска-
жімо, про дітей «низької якості» та поради 
пенсіонерці «продати собаку», щоб сплатити 
рахунки за газ.

Не дивно, що рейтинг партії «Слуга на-
роду» почав стрімко падати. Напередодні 
місцевих виборів її популярність коливалася 
близько 16%, хоча торік на парламентських 
виборах 43% українських виборців підтри-
мали цю політичну силу.

Так, перед виборами Зеленський нама-
гався всіляко підвищити рейтинг своїх «слуг» 
– їздив регіонами країни, відправляв «сотню» 
на фронтовий Донбас, запровадив всеукра-
їнське опитування, яке, по суті, є прихованою 
агітацією у день голосування, що заборонено 
законом. Проте нічого не допомогло – у нього 
самого популярність різко скотилася вниз.

Це також дуже добре видно на його об-
личчі під час відеозвернень. Якщо ще рік-
півтора тому він, виголошуючи промову, сяяв 
і випромінював оптимізм, то останнім часом, 
як зауважують чимало експертів, не годен 
приховати втоми, невпевненості й розгубле-
ності. Втім, не треба й експертів, щоб пере-
конатися в цьому, – все видно неозброєним 
оком, тобто результат – на табло. Тягар влади 
виявився для екскоміка неймовірно важким, і 
це дуже помітно, коли він виступає.

Що називається – догрався. Життя дово-
дить, що грати роль Глави держави і бути ним 
насправді – це дві великі різниці.

Причому невдале (якщо не сказати – не-
долуге) правління Зеленського і його не-
здатність виконати передвиборні обіцянки 
констатують і критикують не тільки політичні 
опоненти від опозиції (як ліворуч, так і право-
руч). Ось кілька думок із цього приводу пред-
ставників різних політичних течій і поглядів.

Так, політолог Вадим Карасьов підсумо-
вує, що результати місцевих виборів в Укра-
їні можуть стати справжнім холодним душем 
для Президента Володимира Зеленського, 
йому доведеться протистояти і партіям, 
контрольованим олігархами, і дедалі сильні-
шим місцевим елітам.

Американсько-шведський економіст Ан-
дерс Ослунд: «Мій погляд на українські міс-
цеві вибори: казка Зеленського скінчилась». 
Експерт підсумовує: «Менше, аніж за півтора 
року після своєї інавгурації, президентство 
Зеленського, як видається, – у глибокій біді. 
Він не має якоїсь чіткої програми, і, мабуть, 
сам це усвідомлює. Так само і партія Зелен-
ського «Слуга народу» – скидається на те, що 
швидкість цього падіння віддзеркалює ті ж 
темпи, що і метеорний злет минулого року».

Професор Київського політехнічного уні-
верситету доктор політичних наук Лідія 
Смола: «На шляху до найвищої в країні по-
сади він ішов на вибори як «наш хлопець», 
який зможе змінити систему, тому що він 
знає наші проблеми, він живе нашими про-
блемами. Притому він це зробить легко, з 
усмішкою, як це робив його кіношний прото-
тип Голобородько.

Навіть зовні ми бачили чоловіка, який не-
хтував дрес-кодом, не надівав краватки, зу-
стрічався з послами в сорочці з засуканими 
рукавами, показував такого свого простого 
хлопця. Він викликав дикий захват у людей, 
які бачили в ньому людське обличчя влади. А 
через півтора року ми бачимо дуже втомлену 
людину. Змінилася його вага, він став такий 
злегка роздутий, втратив динаміку».

При цьому, відзначає експерт, у Зелен-
ського зараз така влада, якої не було в жод-
ного з колишніх президентів. У нього свій 
Кабмін, у нього своя парламентська біль-
шість – величезна парламентська більшість, 
якої раніше не бувало. Проте Зеленський по-
стійно апелює до опонентів не як наділений 
владою президент, а як людина, яка лише 
хоче щось зробити.

Його імідж будувався на образі мирот-
ворця. Він показував себе «президентом 
миру». Це дістало відгук у суспільстві, й дуже 
багато хто обдурив себе, думаючи, що якщо 
проголосувати за президента миру, то мир 
настане. Стає очевидним, що Зеленський – 
людина, не підготовлена до президентства, 
людина, в якої є тільки бажання, але бажання 
без знань, без навіть фізичних, психоемоцій-
них можливостей. Проте самого лише ба-
жання замало.

Але він же відокремлює себе від депутатів: 
мовляв, я роблю все, а ви – ні. Винні всі, крім 
нього: Верховна Рада, уряд, правоохоронні 
органи... Постійне перекладання провини 
на інших не зміцнює його іміджу, а демон-
струє слабкість, невміння розпоряджатися 
владою.

Між іншим, зауважує Лідія Смола, в ко-
манді Порошенка були люди, які повто-
рювали і посилювали його меседжі. А 
Зеленський дедалі більше стає заручником 
образу самотньої людини у владі. Одні його 
колишні соратники вже вигнані, про інших го-
ворять, що вони незабаром будуть вигнані, 
сам Президент заявляє: «Будемо міняти 
Кабмін, поки не прийдуть ті, хто буде щось 
робити». Ну а ти, вибач-ТЕ за фамільярність, 
для чого прийшов?

Поступово стає зрозумілим (хоча багато 
хто застерігав про це від самого початку), що 
велика авантюра зі здобуття влади в багато-
мільйонній країні навряд чи може скінчитися 
чимось хорошим. Сьогодні все більше людей 
усвідомлюють, що 73% голосів, відданих за 
Зеленського у другому турі президентських 
виборів, не були якоюсь випадковістю або 
всеукраїнським жартом виборців. Такий ра-
ніше ніколи не бачений результат цілеспря-
мовано готували протягом кількох років. Так, 
прем’єра 24-серійного фільму «Слуга на-
роду» відбулася ще восени 2015-го. Тоді його 
переглянули близько 20 млн українців. Во-
сени 2017-го почався показ «Слуги народу-2» 
(ще 24 серії). А «Слугу народу-3», під назвою 
«Вибір», демонстрували по телебаченню вже 
під час президентської виборчої кампанії 
торік у березні-квітні. Це при тому, що довже-
лезний серіал фактично є політичною агіта-
цією – зрозуміло, за кого конкретно. Якби ці 
заангажовані десятки годин телетрансляції 
кіно довелось оплачувати за передвибор-
ними розцінками телереклами, то й олігарх 

не потягнув би. Або ж відчутно збіднів. А так, 
як той казав, – вийшло дешево і сердито. От 
що значать розумні й хитрі голови.

Зеленський вважав, що є одним із ляль-
ководів цієї авантюрної політичної гри. При-
наймні, за словами його нібито колишнього 
патрона Коломойського, Володимир Олек-
сандрович сам висунув ідею балотуватись у 
президенти України. Втім, із плином часу все 
має вигляд, ніби Зе всього лише виконував 
відведену йому кимсь іншим роль. Так, голо-
вну. Але роль. І не більше. З нею він упорався 
на «відмінно». А от із посадою президента – 
не вигаданою, а справжньою – на жаль, не 
дуже. І нам із цим жити. Чи довго ще?

Михайло ГУБАШ 
(«Сільські вісті» від 3 листопада 2020 р.)

Грати і бути – велика різниця ВИБОРИ

Вікторія Сюмар, полі-
тик, громадський діяч:

«Володимир Зеленський у 42 роки 
вирішив, що «він не лох» і може керу-
вати державою. Чоловік отримав абсо-
лютну владу. Через півтора року його 
досягнення:

– найбільше за останні десять років 
економічне падіння;

– здав кілометри відвойованої на-
шими військовими території на Сході й 
не досяг миру;

– виявився абсолютно безпорадним 
на тлі основного виклику – коронавірусу. І 
замість вкласти рештки залишених йому 
попередниками ресурсів у медицину, 
почав піар-проєкт «Велике будівництво» 
для заробітків свого оточення;

– замість судової реформи він… лега-
лізував азартні ігри;

– врешті з тріском програв місцеві ви-
бори і, аби відвернути увагу від усього 
цього бардаку, вирішив ще й поламати 
всю систему конституційного ладу в 
країні.

Бо його законопроєкт – це абсурд. За-
конодавча влада не може скасовувати рі-
шення судової гілки влади. Інакше Рада 
почне скасовувати рішення всіх судів.

Цей треш гарант Конституції до-
пустив, бо знає: саме в його фракції не 
знайдеться голосів за відновлення елек-
тронного декларування новим нормаль-
ним законом. Тому він вирішив «узяти 
лідерство» і зруйнувати Конституцію.

Може, все-таки варто взяти лідер-
ство в монофракції, яка тріщить по швах? 
Може, варто нарешті грошима з антико-
відного фонду медицину забезпечити? 
Чи серіали важливіші в цих умовах? 
Може, варто взяти під контроль чесність 
підрахунку голосів, а не намагатися його 
затягувати через суди і перерахунок, 
наражаючи членів комісії на ризик за-
хворіти? Може, варто згадати про свої 
обов’язки і припинити займатися піаром 
на всьому і будь-якими засобами?

Варто. І треба. Але ця людина навряд 
чи спроможна чути. І розуміти, що він є 
найслабшою ланкою системи управління 
державою».

Дослівно

Протягом грудня у відділенні мі-
крохірургії ока Чернігівської обласної 
лікарні вже традиційно пройдуть без-
коштовні консультації для всіх бажаю-
чих жителів Чернігівщини. Цього року 
карантинні обмеження внесли корек-
тив у форму проведення консультацій: 
вони будуть проходити в телефон-
ному режимі. Щоб поспілкуватися з 
офтальмологом, можні дзвонити у ро-
бочі дні з 9-ї до 12-ї години за номером  
098 8702052.

«Сьогодні багато пацієнтів стурбовані як 
появою перших ознак зниження зору, так 
і змінами у протіканні вже існуючого хро-
нічного захворювання очей, – говорить 
завідувачка відділення мікрохірургії ока 
Черінгівської обласної лікарні Ірина Би-
ховець. – Боротьба зі слабкозорістю та слі-
потою завжди була, є та буде пріоритетним 
напрямком в медицині. Глаукома, патологія 
сітківки, катаракта, травми очей – це основні 
соціально значущі захворювання, що при-
водять до зниження гостроти зору, а інколи 
– до інвалідності. Останнім часом почасті-
шали звернення до офтальмологів з при-
воду важких та занедбаних патологій очей. 
Зростає і кількість пацієнтів із запальними 
процесами очей. Тому ми нагадуємо жите-
лям Чернігівщини про необхідність звернути 
увагу на зміни в зоровому апараті та про 
можливість вчасно звернутися за допомо-
гою до лікаря-офтальмолога для поперед-
ження сліпоти.

До речі, у листопаді ми разом із заві-
дувачкою ендокринологічного відділення 
обласної лікарні Любов’ю Черв’яковою про-
водили Дні діабету з метою раннього вияв-
лення змін з боку очей. А тепер запрошуємо 
пацієнтів із цукровим діабетом звернутися 
до нас телефоном для виявлення можливих 
факторів ризику прогресування захворю-
вання та корекції призначеного лікування».

Марія ПУЧИНЕЦЬ

Офтальмологи 
консультуватимуть 
телефоном

ЗДОРОВ’Я

Борис Приходько, який є головним 
обвинувачуваним у справі розкрадання 
більше 2,5 млрд грн державних коштів, 
вчергове опинився на лаві підсудних у 
суді. Однак слухання свідків у цій справі 
досі не розпочалося, хоча анонсувалася 

ще на попереднє засідання. Все через те, 
що Борис Приходько усіма методами на-
магається затягнути час. Як стало відомо, 
частини свідків уже немає серед живих, 
а з тієї кількості, що є, не всі зможуть ви-
ступити у суді. Тож аби Приходько отримав 
своє справедливе покарання за крадіжку 
мільярдів, яких зараз катастрофічно не 
вистачає у бюджеті країни, важлива увага 
громадськості до цієї справи. Наступне за-
сідання у справі Приходька заплановано на 
середу, 9 грудня.

З фейсбук-сторінки 
Андрія ШКУРОПАДА

Приходько 
тягне час

ФЕМІДА
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Понад дві тисячі жителів сіл Нехаївка та 
Шабалинів Коропського району вже понад 
місяць живуть без сімейного лікаря. Віктор 
Толочко, який обслуговував ці села понад 
тридцять років, помер від коронавірусу 
ще в середині жовтня. На його місце но-
вого не знайшли, а весь цей час функцію 
сімейного лікаря виконують фельдшерка 
та місцеві медсестри. Поки що селянам 
пропонують укладати договір з медиками 
з Понорниці, яка за 45 кілометрів, або ж 
лікарями Коропської райлікарні, проте в 
останній вже давно набрали пацієнтів.

Головний лікар Коропської районної лікарні 
говорить, що наразі в них не вистачає восьми 
сімейних лікарів, а ті, що є, працюють понад-
нормово. А ще додає, що навряд чи питання з 
лікарем вирішиться надто швидко.

Молоді спеціалісти їхати в село не хочуть, і 
нині чимало сіл по всій Чернігівщині роками че-

кають нового сімейного лікаря чи фельдшера. 
Проте тепер, в умовах пандемії, ситуація вкрай 
важка, бо ж, як кажуть самі мешканці Нехаївки і 
Шабалинова, люди через хату хворіють, а чим – 
не знають, мовляв, не тестують нікого. І добре, 
що до них додому на виклики приїжджають міс-
цеві медсестри та фельдшер. А коли стає зовсім 
погано, люди платять водію амбулаторії за бен-
зин, щоб той відвіз їх до районної лікарні.

«За два місяці питання з лікарем важко вирі-
шити, адже сімейного лікаря в село дуже важко 
взагалі заманити, – говорить староста Нехаївки 
Сергій Саводченко. – Ми готові його прийняти 
хоч сьогодні, але ж немає кого. Я дзвонив на га-
рячу лінію по коронавірусу, вони відправили на 
гарячу лінію МОЗ, ті – на гарячу лінію управління 
охорони здоров’я області. І так по колу. Але ж лі-
каря немає».

До речі, фельдшер і медсестри у Нехаївці 
працюють зараз у старому приміщенні сільської 
амбулаторії, яка має незручне розташування – 
за селом на узліссі. У центрі ж села за гроші з 
державного бюджету побудували нову, але й 
досі не відкрили.

Марія ПУЧИНЕЦЬ

Чернігівський історик Ярос-
лав Волерт піддав нищівній 
критиці вигляд та оформлення 
герба міста Чернігова. За його 
словами, у сучасній прома-
льовці чернігівський «орел» 
більше схожий на ворону зі 
скаженими очима. Дослідник 
запропонував оформити герб 
одного з найдревніших міст 
України згідно з сучасними 
правилами вітчизняної ге-
ральдики.

Відомо, що сучасне положення 
«Про герб міста Чернігова» було 
затверджене рішенням виконав-
чого комітету Чернігівської міської 
Ради народних депутатів першого 
грудня 1992 року під номером 
332. Згідно з ним, новим гербом 
став дослівно: «у срібному полі 
одноглавий чорний увінчаний зо-
лотою короною орел з розпро-
стертими крилами, що тримає 
у лівій лапі подовжений золотий 
хрест».

«До того, – пояснює Ярослав 
Волерт, – у міській геральдиці 
використовувався радянський 
«псевдогерб», прийнятий 15-го 
березня 1969-го року 
рішенням I сесії XII 
скликання міськради. 
Обидва герби (як ра-
дянський, так і сучас-
ний) не відповідають 
сучасним правилам ге-
ральдики», – резюмує 
чернігівський історик.

Свою позицію до-
слідник обґрунтовує 
кількома аргументами. 
По-перше, у сучасній 
українській гераль-
диці використову-
ють щит «іспанського» 
типу (прямокутний, 
заокруглений знизу), 
по-друге, орел з хрес-
том до скасування 
полково-сотенного устрою Геть-
манщини використовували як 
герб-емблему Чернігівського 

полку (тобто краю, по-радянськи 
–«області»). 

«Десь від початку 1672-го року 
його зображували у «Царському 

титулярнику» як емблему Черні-
гово-Сіверщини, а з 1728-1730 
років у «Гербовнику Мініха» орел 

з хрестом був узятий за емблему 
прапору Чернігівського козаць-
кого полку, – розповідає Ярослав 
Волерт. – Четвертого червня 1782-

го року орел з хрестом був узятий 
за герб Чернігівського намісни-
цтва й самого Чернігова. Давнім 

же, наданим Чернігову разом з 
Магдебурзьким правом 1623-го 
року, гербом Чернігова є Святий 
Владислав з корогвою».

На переконання іс-
торика, у сучасній про-
мальовці чернігівський 
«орел» більше схожий 
на ворону зі скаженими 
очима.

«Так чи інакше, – мір-
кує пан Волерт, – треба 
шукати компроміс й 
оформлювати герб Чер-
нігова згідно сучасних 
правил української ге-
ральдики. Тим паче, що 
є чудова нагода реалізу-
вати цю ідею, провівши 
конкурс до березня 2023-
го року – до, сподіваюся, 
святкування 400-ліття від 
надання Чернігову Магде-
бурзького права».

Віталій НАЗАРЕНКО, 
фото Ярослава Волерта

«Ворона зі скаженими очима»: історик розкритикував герб Чернігова СИМВОЛИ

Другий місяць 
без сімейного лікаряУ Куликівці на меморіальній Алеї 

встановили пам’ятний знак воїнам 
війни на Сході. Його урочисте від-
криття відбулося 4 грудня, напере-
додні Дня Збройних Сил України. 
Відтак у селищі з’явилося місце, 
біля якого можна зібратися бойовим 
побратимам-ветеранам російсько-
української війни на Сході, де пере-
хожі можуть зупинитися і подумати 
про вічні цінності, подякувавши 
своїм героям за захист і можливість 
жити і працювати мирно на своїй 
землі.

На Куликівщині чимало чоловіків та 
хлопців брали участь у війні на Донбасі, 
деякі й досі там. За шість років цієї війни 
11 жителів Куликівського району заги-
нули, захищають наше мирне життя. Про 
цих відважних людей пам’ятають і шану-
ють кожного учасника АТО. Ті, хто про-
йшов пекло війни, повернувшись додому, 
створили свою громадську організацію – 
Спілку ветеранів АТО Куликівщини, щоби і 
тут, на малій батьківщині, триматися купи 

та відчувати, що поряд бойові побра-
тими, які допоможуть і зрозуміють, – наші 
хлопці.

Саме спілка й 
ініціювала вста-
новлення такого 
пам’ятного знака 
в селищі. Їхню 
ідею підтримала 
Куликівська се-
лищна рада. Адже 
пам’ять – то най-
вища нагорода 
героям від на-
ступників. І цим 
пам’ятним зна-
ком Куликівщина 
в черговий раз за-
свідчує свою по-
шану захисникам 
України – Героям, 
для яких «Україна 
– понад усе!»

Від імені учасників АТО Олег Клочок 
подякував усім, хто був причетний до 
створення макета, виготовлення та вста-

новлення пам’ятного знака, а також за фі-
нансову допомогу Куликівській селищній 

раді та депутатам обласної ради Віктору 
Трушу та Арсену Дідуру.

Марія ПУЧИНЕЦЬ

ПРОБЛЕМА

7 грудня правоохоронці провели обшуки у членів групи, 
які обґрунтовано підозрюються в нападах на самотніх літ-
ніх людей.

Поліцейські вийшли на слід зловмисників у ході роботи 
над розкриттям розбійного нападу на мешканця міста 
Батурин у Бахмацькому районі, який стався у середині 
листопада.

Тоді, як розповів 79-річний потерпілий, незнайомці у 
масках вдерлися до його будинку, побили і зв’язали. Вла-
штувавши повний розгардіяш, знайшли і забрали заоща-
дження пенсіонера у сумі близько 100 тисяч гривень та 800 
доларів, а також нагороди та деякі інші цінності. Після втечі 
нападників побитий пенсіонер за годину зумів звільнитися 
від мотузки і зателефонував рідним, котрі й викликали по-
ліцію та лікарів.

Поліцейські встановили особи ймовірних нападників – 
обоє немісцеві. Під час обшуків правоохоронці вилучили 
частину розбійницької здобичі, зокрема гроші, яких зали-
шилося вже менше 10 тисяч гривень, золото, автівку та 
зброю. 38-річний затриманий був судимий за майнові зло-
чини. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою на 60 діб. Відносно його несудимого 23-річного 
спільника також тривають слідчі заходи. Їх підозрюють у 
причетності ще принаймні до двох подібних нападів на са-
мотніх пенсіонерів в іншій частині області.

Викрито 
розбійницьку групу

З метою залучення та закріплення молодих спеціа-
лістів-лікарів, їх соціального захисту, на виконання ра-
йонної програми «Забезпечення лікарів Бахмацького 
району службовим житлом» за клопотанням Бахмаць-
кої ЦРЛ придбано двокімнатну квартиру для молодих 
спеціалістів-медиків – Івана та Інни Воронів.

7 грудня ключі від помешкання передали молодій родині. 
Житло придбали за кошти районного бюджету в новозбудо-
ваному цегляному будинку, що по вул. Героїв Крут у м. Бах-
мач. Загальна площа помешкання – 54,4 м2, а вартість – 450 
тис. грн.

Іван та Інна – немісцеві, чоловік родом із Закарпаття, а 
дружина – з Чернігівщини. За спеціальністю Іван – ортопед-
травматолог, а Інна – невропатолог. За невеликий період ро-
боти молоді лікарі вже встигли позитивно зарекомендувати 
себе. Іван Іванович живе своєю справою, постійно опановує 
та запроваджує нові методики лікування пацієнтів, які потре-
бують і новітнього обладнання. Зважаючи на це, з районного 
бюджету виділені кошти в сумі понад 400 тис. грн на при-
дбання шейверної артроскопічної системи, яка призначена 
для розтину, згладжування і видалення тканини або дріб-
ної кістки. Це якісне та високотехнологічне обладнання, яке 
дозволить робити малоінвазивні артроскопічні операції під 
відеоконтролем.

Квартира 
для подружжя медиків

ЗАОХОЧЕННЯКРИМІНАЛ

В Куликівці з’явився пам’ятний знак воїнам АТО
ВШАНУВАННЯ

Полкова печатка 
малоросійського 
Чернігівського полку

Герб Чернігова при цараті нічим 
не відрізняється від сучасного

Юлія Постернак
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У 2023 році Ніжин святку-

ватиме 250-річчя від дня на-
родження Юрія Федоровича 
Лисянського – українського 
мореплавця, географа, океа-
нографа, письменника. Про 
ніжинського першопрохідця 
та підготовку до його ювілею 
наша розмова з Олександром 
Морозовим – науковим спів-
робітником музею імені Юрія 
Лисянського, директором 
бібліотеки Ніжинського дер-
жавного університету імені 
Миколи Гоголя, членом Наці-
ональної спілки краєзнавців 
України.

– Олександре Сергійовичу, 
Ви досліджуєте життєвий шлях 
Юрія Лисянського. Чому обрали 
саме його?

– Я ніколи не думав, що буду за-
йматись Юрієм Лисянським... Ні-
жинці насправді мало що знають 
про нього. Що нам відомо? Моряк, 
народився у Ніжині, батько був свя-
щеником, здійснив навколосвітню 
подорож… Ось, мабуть, і все!..

Особисто для мене головним 
поштовхом стала книжкова ви-
ставка до 240-річчя від дня на-
родження Лисянського, яку ми 
зробили в бібліотеці універси-
тету в 2013 році. Під час підго-
товки зрозуміли, що у колекції 
нашого Музею рідкісної книги 
збереглося чимало книжок, при-
свячених і самому Лисянському, 
і його навколосвітній експедиції. 
Є декілька унікальних книг, які, за 
розповідями колишніх працівни-
ків бібліотеки, були подаровані 
самим мореплавцем! Про це на-
віть писали місцеві газети, але ні 
довести, ані спростувати це твер-
дження ми не могли: дарчих напи-
сів на них, звісно, ніяких не було… 
Ось у мене і з’явилося бажання 
з’ясувати, чи дійсно ці книги – по-
дарунок Юрія Лисянського.

Півтора року пошуків у ніжин-
ських архівах виявилися недарем-
ними: вдалося знайти листування 
Лисянського з дирекцією Гімназії 
вищих наук князя Безбородька, з 
якого випливало, що ці книги він 
дійсно подарував навчальному за-
кладу в 1824 році. Загалом було 
два комплекти видань, і у мене є 
підозри, що один комплект був із 
особистим дарчим написом Юрія 
Федоровича. Але, на жаль, цей 
комплект пропав з бібліотеки ще 
у ХIХ столітті... Куди саме він по-
дівся – ніхто не знає. На сьогодні 
зберігся лише один комплект – 
двотомник дорожніх нотаток Юрія 
Лисянського «Подорож довкола 
світу» та атлас до нього – «Зі-
брання карт та малюнків до по-
дорожі капітана Ю. Лисянського» 
(Санкт-Петербург, 1812). Водно-
час пощастило натрапити на інші 
документи, у яких розповідається 
про родину Лисянських.

Згодом ми порівняли цю інфор-
мацію з тією, що вже була опублі-
кована в монографіях, й зрозуміли, 
що багато чого про видатного пер-
шопрохідця з Ніжина ми насправді 
не знаємо. Відтоді я розпочав від-
шукувати всю наявну інформа-
цію. У нас був певний позитивний 
досвід: у 2018 році ми, спільно з 
ніжинськими ентузіастами, від-
крили меморіальну кімнату Ю. Ли-
сянського у Музеї рідкісної книги, 
де тепер постійно експонуються 
подаровані мореплавцем книжки. 
У листопаді цього року виповню-
ється 250-річчя друга й соратника 
Лисянського з навколосвітніх ман-
дрів – Адама Йоганна фон Кру-
зенштерна. Цю подію будуть 

святкувати на батьківщині адмі-
рала, в Естонії. Отже, ми вирішили, 
що нам у Ніжині треба зробити те ж 
саме, оскільки у 2023 році відзна-
чатимуть 250-річчя Юрія Федоро-
вича Лисянського. До речі, ювілей 
нашого земляка потрапив до на-
ціонального календаря пам’ятних 
дат і буде відзначатися на держав-
ному рівні.

– Цікавих фактів, пов’язаних 
з Юрієм Федоровичем, чи-
мало. Чи дізналися Ви щось 
особливе?

– Є такі дуже промовисті дріб-
ниці… Наприклад, з’ясувалося, 
що у навколосвітній подорожі 
Крузенштерна супроводжував 
його улюблений пес – рудий спа-
нієль! А щодо Лисянського, то у 
нас була напівжартівлива диску-
сія, чи варто у нашу музейну екс-
позицію вміщати люльку. Чи курив 
наш земляк?

Адже відомо, що моряки зазви-
чай палять тютюн, але немає жод-
ного зображення Лисянського з 
люлькою! Але зовсім нещодавно 
ми знайшли в мемуарах інших 
учасників навколосвітньої ман-
дрівки відомості, що Лисянський 
дійсно курив люльку! Для мене 
це був цікавий факт, про який я не 
чув.

– Знаю, що Ви займаєтеся 
створенням меморіального 
музею Юрія Лисянського. Що 
саме Вас надихнуло на цю не-
легку справу?

– Мабуть, усе-таки сама постать 
Лисянського. Коли ближче позна-
йомитися з документами, мему-
арною літературою, архівами, то 
стає зрозумілим, що у цієї людини 
був надзвичайний життєвий шлях. 
Якщо про навколосвітню експеди-
цію Крузенштерна-Лисянського 
зняти кіно, то вийде бестселер не 
згірше, ніж «Пірати Карибського 
моря»!

Там були справжні морські 
пригоди! Наприклад, виникали 
збройні сутички з американськими 
індіанцями на Алясці! Або, під час 
відвідин Маркізьких островів, Ли-
сянському довелося спілкуватися 
з татуйованими з ніг до голови 
представниками місцевого пле-
мені канібалів… Ці дикуни-людо-
жери показували мандрівникам 
дбайливо збережені черепи 
з’їдених ними ворогів… До речі, 
Лисянський був першим дослід-
ником, який склав словник їхньої 
мови.

Були й справжні катастрофи. 
Одного разу під час жорстокого 
шторму вітрильники «Нева» та 
«Надія», якими командували Ли-
сянський та Крузенштерн, на-
близилися один до одного на 
небезпечну відстань, яка складала 
лічені сантиметри… Аварія ледь не 
сталася через помилку матроса, 
який переплутав команду капітана 
й у неправильному напрямку по-
вернув штурвал. Члени експедиції 
ледь не загинули разом із обома 
кораблями, і Лисянський в гніві 
дав гучного ляпаса бідоласі – ви-
нуватцю пригоди.

Були й відкриття нових загад-
кових земель, коли корабель Ли-
сянського у жовтні 1805 року сів 

на мілину біля нікому не відомого 
острова. Юрій Федорович став 
першим європейцем, який уперше 
ступив ногою на його берег та 
наніс на карти. Тепер цей острів 
має його ім’я і входить до складу 
заповідного Гавайського архіпе-
лагу (США)…

Траплялися також непорозу-
міння поміж членами екіпажів. Не-

рідко суперечки між офіцерами 
закінчувалися викликами на дуель. 
Були й, на жаль, смертельні ви-
падки через хвороби або банальну 
неуважність та порушення техніки 
безпеки матросами... На «Надії» 
трапилося самогубство: за два 
тижні до завершення експедиції не 
витримав і застрелився молодий 
офіцер. Мали місце й психологічні 
проблеми, оскільки перебування 
замкненого чоловічого колективу 
в обмеженому просторі, в екстре-
мальних умовах, що тривали прак-
тично три роки, виявилося дуже 
непростим. Лисянський із Кру-
зенштерном не стали винятком: 
між двома друзями та капітанами 
виникали суперечки, які згодом 
призвели до певного охолодження 
стосунків. Але, незважаючи на не-
порозуміння, вони на все життя 
зберегли повагу та шанобливе 
ставлення один до одного!

На основі щоденників учасників 
подорожі можна написати гарний 
пригодницький роман, який буде 
надзвичайно читабельним. Можна 
навіть сподіватись на літературну 
премію! Думаю, це в нас іще попе-
реду. Письменники вже працюють!

– Ви досить довго вивчаєте 
літературу, пов’язану з море-
плавцем-Лисянським. У Вас не 
виникало бажання написати про 
мандрівника особисто?

– Виникало. Вже понад рік ви-
ношую в голові ідею книги. Я хочу 
написати документально об-
ґрунтовану науково-популярну 
біографію Юрія Федоровича Ли-
сянського, бо все те, що написано 
зараз, – це белетристика. Тобто, 
про нього писали переважно пись-
менники, а не історики. Вони не 
мали у своєму користуванні архів-
них документів. Думаю, сьогодні 
це завдання ми можемо виконати. 

Тим паче, дата – 250 років – до 
цього нас спонукає.

– Олександре Сергійовичу, 
чи планували Ви відкрити музей 
Лисянського раніше? Якщо так, 
то яка причина невдачі?

– Ну, власне, не ми є авторами 
цієї ідеї. Про створення меморі-
ального музею Юрія Лисянського 
ніжинські музейники та історики-

краєзнавці говорили ще з кінця 
1980-х років. Напередодні 1000-
ліття Ніжина, яке відзначали у 1993 
році, місцева влада підтримала цю 
ініціативу і записала її у свої плани 
на майбутнє… Але проблема по-
лягала у тому, що в будинку, де 
мешкала родина Лисянських, та у 
церкві Іонна Богослова, де батько-
священик Федір Лисянський влас-
норуч у 1773 році похрестив свого 
новонародженого сина – майбут-
нього навколосвітнього мандрів-
ника, розташовувалася Ніжинська 
філія Чернігівського обласного ар-
хіву. Щоб зробити музей, треба 
було кудись перенести архів – а 
це тисячі й тисячі дуже цінних іс-
торичних документів! Справа з 
переселенням архіву тривала 
понад 25 років і, нарешті, ми-
нулого року архів отримав нове 
місце для розташування, а церква 
була передана релігійній гро-
маді. Тепер у храмі відновлюються 
богослужіння.

Щодо будинку Лисянського, то 
у грудні 2019 року депутати ніжин-
ської міської ради одноголосно 
підтримали його передачу на ба-
ланс Ніжинського краєзнавчого 
музею під створення меморіальної 
експозиції видатного українського 
мореплавця. Власне, відтепер ми 
цим і займаємося.

– Хто допомагає Вам у ство-
ренні музею?

– Безумовно, без волонтерів 
та меценатів створити сучасний 
музей практично «з нуля» дуже 
складно. Поки що штат музею Ли-
сянського (а це за своїм статусом 
є відділ Ніжинського краєзнавчого 
музею імені Івана Спаського) скла-
дається з одного наукового спів-
робітника. Також над цим певною 
мірою працює практично весь ко-
лектив краєзнавчого музею. Ак-

тивну позицію займають міський 
голова та депутати Ніжинської 
міської ради. Особливо велика 
наша вдячність директору крає-
знавчого музею Дудченку Геннадію 
Миколайовичу, який дуже багато 
зусиль, насамперед адміністра-
тивних, докладає до цієї справи. 
У нас є також низка громадських 
активістів, які допомагають музею 

розшукувати нові цікаві експо-
нати. Адже в Ніжині дуже важко з 
морською атрибутикою, без якої 
наш музей просто неможливий. 
Ми співпрацюємо з іншими му-
зеями та архівними установами, 
військово-історичними товари-
ствами, Асоціацією ветеранів 
Військово-морських сил України, 
окремими ентузіастами…

Ми хочемо не тільки відтво-
рити побут родини священика 
– нащадка ніжинської козацької 
старшини ХVIII-ХІХ століття, але й 
цікаво розповісти про подорожі, 
наукові відкриття та морські при-
годи його видатного сина-море-
плавця. Можу сказати, що нам 
вже вдалося отримати деякі уні-
кальні експонати, завдяки допо-
мозі небайдужих ніжинців.

– Гадаєте, музей буде попу-
лярним серед ніжинців?

– Мені б дуже хотілося, щоб він 
був популярним. Я вважаю, що 
для сухопутного Ніжина тема мор-

ських пригод є дуже цікавою, тим 
більше, що у нас дійсно є багато 
цінного, про що варто розповісти!

– Відомо, що влітку прохо-
дили археологічні розкопки 
на території будинку Лисян-
ських. Чи було виявлено цікаві 
артефакти?

– Так, звичайно. Археологам 
вдалося простежити історію са-
диби. Знайдено дуже багато за-
лишків посуду, і не тільки часів 
Лисянського, але навіть ХІІ-ХІІІ 
століття! Отже, вже у той час тут 
жили люди. Деякі тарілки нам вда-
лося відновити за їхніми фрагмен-
тами. Тепер можна уявити, яким 
посудом користувалась родина 
Лисянських. Чимало знахідок по-
страждали внаслідок пожежі: 1797 
року в Ніжині була велика пожежа – 
місто горіло майже два тижні. Нам 
вдалося натрапити на сліди цієї 
нищівної катастрофи…

Дуже цікавими, на мій погляд, є 
фрагменти пічних кахлів та уламки 
старовинних скляних кухлів XVIII 
століття.

– Чи з’являється останнім 
часом якась вартісна літера-
тура, нові публікації, пов’язані 
з Юрієм Федоровичем?

– Безперечно. За останні три 
роки в Україні надрукували де-
кілька дуже захопливих книжок. 
Одна з них – це, власне, праця 
самого Ю. Ф. Лисянського, його 
мандрівні нотатки «Навколосвітня 
подорож на шлюпі “Нева”», видані 
київським видавництвом «Тем-
пора» наприкінці 2019 року. Ми 
пишаємося, що в основу цього ви-
дання покладено ніжинський при-
мірник книжки Лисянського – його 
власноручний дарунок з нашого 
музею... 

Про люльку Лисянського 
та присмак солоного бризу в Ніжині

ІНІЦІАТИВА

(Закінчення на 8-й стор.)

Олександр Морозов та Валентин Яковенко
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Прокуратура відкрила очі: кримінал на ДП «Чернігівторф»

5Новини і консультації
ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ

Чернігівська місцева прокуратура від-
крила кримінальне провадження за озна-
ками злочину, передбаченого частиною 
1 статті 206 Кримінального кодексу Укра-
їни. Виконувача обов’язків директора ДП 
«Чернігівторф» Петра Слуценка підозрю-
ють у протидії законній господарській ді-
яльності державного підприємства.

Так, за наказом чиновника бухгалтерія 
держпідприємства не реєструє податкові на-
кладні філії «Смолинський торфозавод», а пе-
рераховані заводом гроші для реєстрації ПДВ 
(податку на додану вартість) Петро Слуценко 
забирає на чималі зарплати собі та своїм за-
ступникам. З цього приводу профспілкова ор-
ганізація працівників «Чернігівторфу» заявила 
про злочин до прокуратури. 

На переконання її лідера Андрія Страхова, 
відбувається штучне нарощування боргів та 
доведення підприємства до банкрутства – під 
мовчання і навіть сприяння органів державної 
влади.

«Цієї п’ятниці, 4.12.2020 року, відбулася 
тематична зустріч у приміщенні Чернігів-
ської ОДА, на яку були запрошені директор 
філії «Смолинського торфозаводу» Вален-
тина Огієнко та я, – говорить голова проф-
спілки ДП «Чернігівторф» Андрій Страхов. 
– Передбачалося, що зустріч відбудеться з 
головою Чернігівської облдержадміністрації 
Анною Коваленко, однак захід проводили її 
заступники Віталій Загайний та Олександр 
Савченко».

У зв’язку з цим Андрій Страхов демонстра-
тивно покинув залу, оскільки, на його пере-
конання, присутні в залі люди зацікавлені у 
банкрутстві держпідприємства та його по-
дальшому «розпилу».

«Пан Загайний неоднарозово проявляв 
свою публічну позицію на користь продажу 
торфозаводів і за рік перебування при владі не 
зробив нічого для підтримки місцевих енерге-
тичних підприємств. Це – не державний муж, а 
прислужник приватного капі-
талу, – пояснює голова проф-
спілки. – Складається стійке 
враження, що Загайний явно 
лобіює інтереси приватних 
груп, зацікавлених у скупці 
наших родовищ і знищенні 
енергетичного потенціалу 
області». 

Присутню на зібранні ди-
ректора Смолинського тор-
фозаводу Валентину Огієнко 
здивувала позиція керівника 
регіонального управління 
Фонду держмайна Валерія 
Йовенка, який наголошував 
на безальтернативності при-
ватизації, знаючи про те, що 
більшість боргів на ДП «Чер-
нігівторф» є фіктивними і 
створеними штучно, а сама 
передача держпідприємства 
до ФДМУ була незаконною.

Разом із тим на самому торфозаводі боргів 
немає – ні по зарплатах, ні по енергоносіях! 

«Ми навіть за електроенергію перерахову-
ємо наперед, – говорить Валентина Огієнко. 
– На жаль, через політику «Чернігівторфу» та 
абсолютну відсутність роботи його менедж-
менту наше підприємство працює на половину 
потужності, – продовжує директор заводу. – 
Ми можемо виготовляти півтори тисячі тонн 
брикету щомісяця, а продаємо тільки поло-
вину. Ні керівництво «Чернігівторфу», ні про-

фільні заступники голови ОДА не зробили 
нічого для того, щоб наші підприємства пра-
цювали на повну потужність. Ситуація на «Ір-
ванцівському торфозаводі» (Семенівщина, 
– Авт.) взагалі критична – там масово звіль-

няють людей, оскільки немає реалізації про-
дукції. Все це – провал роботи менеджменту, 
а точніше сказати – свідоме знищення держав-
них заводів».

На переконання директора Смолинського 
торфозаводу, у разі відсутності належних ка-
дрових рішень заводи чекає зупинка та бан-
крутство. Адже після нового року у філій 
закінчується термін довіреності від ДП «Чер-
нігівтоф», а чинний директор держпідприєм-
ства неодноразово за допомогою зв’язків у 
виконавчій службі намагався незаконно за-

блокувати рахунки заводам. Відтак відсут-
ність довіреності означатиме те, що всі гроші, 
зароблені заводами, осідатимуть на ДП 
«Чернігівторф».

«Повториться ситуація, яка була до 2015 
року, – каже Валентина Огі-
єнко. – Тоді люди по півроку не 
отримували зарплат, заводам 
відключали електроенергію, 
нарощувались мільйонні борги. 
Все це призведе до повної зу-
пинки виробництва і знищення 
галузі».

Разом із тим директори і 
трудові колективи заводів не 
втрачають надії на те, що нова 
очільниця Чернігівської ОДА ви-
вчить ситуацію та дасть новий 
поштовх для розвитку галузі. 

«Надія тільки на Анну Ко-
валенко, – коментує Андрій 
Страхов. – Доки Загайний буде 
водити «чорними» входами-
виходами Слуценка, ситуація 
на підприємствах не зміниться. 

Торфозаводам потрібне професійне керівни-
цтво і ефективний менеджмент. Сподіваємось, 
держава нас почує».

А тим часом досудове розслідування у кри-
мінальній справі щодо протидії законній ді-
яльності держпідприємства здійснюють слідчі 
Чернігівського РВП ЧВП ГУНП. Найбільше, що 
загрожує пану Слуценку у випадку доведення 
його провини, – це адміністративний штраф. 
Штраф за мільйонні борги, які виросли з його 
приходом на посаду директора ДП «Чернігів-
торф». Така ціна банкротства.

Віталій НАЗАРЕНКО, фото автора

Живе в просторому бу-
динку елітного столичного 
передмістя, їздить на япон-
ському позашляховику, 
отримує щорічні гонорари в 
півмільйона гривень та три-
має в банку 200 тисяч дола-
рів готівки. Ця розповідь не 
про успішного бізнесмена, 
а про директора занепалого 
державного підприємства в 
Чернігові, яке стрімко на-
рощує борги. Йдеться про 
виконувача обов’язків ди-
ректора ДП «Чернігівторф» 
Петра Слуценка. Що ж зму-
шує цього забезпеченого 
столичного пенсіонера їз-
дити на роботу в Чернігів?

Не на одну зарплату
Виходячи з даних уточне-

ної декларації Слуценка Петра 
Олексійовича, станом на 25-те 
січня 2020-го року він задекла-
рував житловий будинок в еліт-
ному передмісті Києва 
– селі Княжичі – пло-
щею 197,7 квадратних 
метри. А також – дві зе-
мельні ділянки в тому ж 
селі, площею 15 та 10 
соток. Ще дві ділянки 
площею 10 і 18 соток 
зареєстровані в селі 
Требухів під Києвом на 
його дружину Антоніну 
Володимирівну та сина 
Романа. На Петра Слу-
ценка зареєстрований 
японський позашля-
ховик «Nissan X-Trail» 
(2009-го року випуску). 
Вартість на вторин-
ному ринку – від 10-ти 
тисяч вічнозелених. Можна при-
пустити, що пан Слуценко є не-
абияким трудоголіком, адже 

трудиться на державній посаді 
вже на пенсії, розмір якої він за-
декларував в обсязі 37,5 тисяч 
гривень. Втім, пенсія і зарплата 
для Петра Олексійовича – не 
основний дохід у житті. 
Так, він задекларував 518 
тисяч гривень гонорарів. 
Встиг відкласти, як ка-
жуть, і на «чорний день» 
– у банківських сейфах 
у виконувача обов’язків 
застряглого в боргах 
держпідприємства збе-
рігається 200 тисяч го-
тівки у доларах (згідно з 
нинішнім курсом – понад 
5,6 мільйона гривень), ще 
150 тисяч у гривнях – на 
ім’я його сина Романа. До 
речі, про нього. 

Впливова рідня
Син Петра Слуценка працює 

в Міністерстві енергетики та за-
хисту довкілля України на посаді 

начальника відділу претензійно-
позовної роботи юридичного 
департаменту. Так-так – саме в 

тому міністерстві, яке незаконно 
і поза конкурсом призначило на 
посаду людину, котра й одного 
дня не працювала в торфовидо-
бувній галузі. 

У декларації від 24-го березня 
2020-го року син виконувача 
обов’язків директора ДП «Чер-
нігівторф» Роман Слуценко за-

декларував доходи від 
трьох державних уста-
нов, зокрема: понад 
124 тисячі гривень від 
Фонду державного 
майна України, понад 
90 тисяч гривень – 
від Міненерго та пів-
тори тисячі гривень 
від Державної інспек-
ції енергетичного на-
гляду України. Ще одна 
деталь – через місяць 
після подання деклара-
ції Петром Слуценком 
його син у своїй декла-
рації вказав, що япон-
ський позашляховик є 
власністю його матері, 

а не батька. Відтак, можна при-
пустити, що свою автіку Петро 
Олексійович переписав на дру-

жину. З якою метою це було 
зроблено – можна лише здога-
дуватись. Так само, як і про те, 
що спонукає людину без досвіду 
роботи в торфогалузі їздити на 

роботу до Чернігова – 
на підприємство, яке 

погрузло в боргах. Більшість із 
них, щоправда, фіктивні. Втім, це 
не заважає лобістам із Кабміну, 
попри шалений спротив трудо-
вих колективів та громад, просу-
вати безглузду ідею приватизації 
цілісного майнового комплексу.

У тому, що Петро Слуценко є 
не таким простим, як здається 
на перший погляд, – немає 
жодних сумнівів. Цей чоловік 
є засновником трьох успішних 
компаній, від яких, очевидно, й 
отримує дивіденди. Чому ж тоді 
цей успішний менеджер за рік 
перебування на посаді не забез-
печив хоча б реалізації продук-
ції державних заводів? Питання, 
звісно, риторичне! Зважаючи на 
високі зв’язки сина директора 
ДП «Чернігівторф» у Кабміні, 
твердження торфовидобувників 
про лобізм із високих кабінетів 
заслуговують щонайменше на 
увагу.

Віталій НАЗАРЕНКО

Мільйонер на держслужбі: хто стоїть за спиною Слуценка? КАДРИ

На Чернігівському автозаводі, що 
входить до корпорації «Еталон», по-
казали збірку першого трамвая. Про 
це повідомили в Укравтопромі. Зараз 
вагон вже має вікна, зовнішню об-
шивку, частково встановлене електро-
устаткування. У салоні ще порожньо, 
робітники прокладають електропро-
водку. Ходових візків ще немає, вагон 
встановлено на тимчасових візках з 
автомобільними шинами – для перемі-
щення територією цеху.

В цілому зовнішній вигляд вагона співпа-
дає з оприлюдненою в кінці грудня минулого 
року візуалізацією проекту трамвая. Тоді ж, 
майже рік тому, було розпочато виготов-
лення кузова, який тоді був на стадії каркасу.

Складання першого вагона триває вже 
понад рік. Односекційний вагон довжиною 
15,8 метра має змінний рівень підлоги – 
низький в середній частині між візками.

У корпорації не виключають використання 
нових або наявних ходових візків для вагонів 
моделей «Татра-Т6В5» і «К1». Таким чином, 
вагон можна використовувати як базу для 
«модернізації» старих трамваїв «Татра» різ-
них моделей, які у великій кількості наявні у 
багатьох містах України. У перспективі мож-
лива і розробка варіанту такого трамвая з по-
воротними візками за типом вагонів «EVO» 
чеського виробництва – з повністю низькою 
підлогою.

Святослав ЖОЛУДЬ

Чернігівський 
«Еталон» збирає 
перший трамвай

Син директора ДП «Чернігівторф» працював 
одразу в трьох установах при Кабміні

Грошові активи Слуценків

Каталог компаній, в яких Петро 
Слуценко позначений як засновник

ВИРОБНИЦТВО
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«Раду» хакнули?
У четвер, третього грудня, до 

Чернігівської обласної ради про-
стому смертному було не проби-
тися. Стоянки та підходи заповнені 
найрізноманітнішими іномарками, 
вартість деяких із них страшно й 
вимовити, приміщення – в оточенні 
Нацгвардії, всередині – повно по-
ліції, працівників СБУ та «Муніци-
пальної варти» Чернігова. Останні 
стояли на вході до сесійної зали 
і вимагали у кожного, хто прохо-
див, якийсь пропуск. Абсурд! Ніхто 
так і не пояснив, що роблять пра-
цівники, а точніше – силовики, 
комунального підприємства Черні-
гівської міської ради в приміщенні 
обласної ради. Тим паче, хто упо-
вноважив їх вирішувати, кого про-
пускати, а кого ні.

Стало більш ніж зрозуміло, що 
установча сесія обласної ради, 
на порядку денному якої стояло 
всього шість кадрових питань, буде 
не такою простою, як видається на 
перший погляд. Припущення під-
твердились у той момент, коли «за-
висла» система «Рада». У залі – 63 
із 64 депутатів, а на табло ж не на-
бирається і кворуму. Вихід один: 
голосувати, як у старі добрі часи 
– руками! Очільниця територіаль-
ної виборчої комісії Євгенія Пота-
пенко ухвалює рішення голосувати 
з голосу, поіменно.

Разом із тим представниця ТВК 
інформує про підсумки виборів. Так, 
64 депутатські мандати в облас-
ній раді розподілились так: «Рідний 
дім» – 19; «Наш край» – 9; «Слуга на-
роду» – 8; «Радикальна партія Олега 
Ляшка» – 7; ВО «Батьківщина» – 6; 

«Європейська солідарність» – 5; «За 
майбутнє» – 5; «Опозиційна плат-
форма – За життя» – 5. 

На сесію також прийшли чинний 
нардеп Борис Приходько та народ-
ний депутат VIII скликання, а зараз – 

міський голова Ніжина Олександр 
Кодола, а також голова партії «Рід-
ний дім», міський голова Чернігова 
Владислав Атрошенко. Голова 
Чернігівської ОДА Анна Коваленко 
на сесії не з’явилась. Незважаючи 
на «зліт», який потім більшість на-
звала «зламом», системи голосу-
вання «Рада», все йшло як по маслу. 
Найстарший депутат у залі Микола 
Шимко зачитав з трибуни текст 
присяги, депутати обрали тимча-
сову президію з числа представни-
ків п’яти політичних партій («Рідний 
дім», «Наш край», «Слуга народу», 
«Радикальна партія Олега Ляшка», 
«Батьківщина»), а також лічильну ко-
місію з дев’яти чоловік. Дійшло діло 
до порядку денного. Його запро-
понували і заздалегідь погодили на 
так званій «робочій групі». Відтак до 
порядку денного першої сесії було 
запропоновано включити наступні 

питання: про обрання голови об-
ласної ради; про обрання першого 
заступника голови обласної ради; 
про обрання заступника голови об-
ласної ради; про встановлення умов 
оплати праці голові обласної ради; 
про встановлення умов оплати праці 
першому заступнику голови облас-
ної ради; про встановлення умов 

оплати праці заступнику голови об-
ласної ради.

Все б нічого, але депутати від 
«Батьківщини» та «Нашого краю» 
почали чіплятися за юридичні фор-
мальності. Натомість із виступу депу-

татів стало ясно, хто в залі більшість. 
А більшість, як виявилося, склалася з 
трьох найбільших фракцій – «Рідний 
дім», «Слуга народу» та «Радикальна 
партія Олега Ляшка». Представ-
ник останньої Сергій Крамаренко 
вніс пропозицію доповнити порядок 
денний сесії ще одним питанням – 
утворенням та обранням постійних 
комісій облради. Проти виступили 
партії «Наш край», «ЄС», «ОПЗЖ», 
«Батьківщина» та «За майбутнє». Їхній 
аргумент – порядок денний узгодила 
робоча група із представників партій, 
які готували першу сесію.

Дмитренко, 
Лемеш, Блауш
Аргумент юристів обласного му-

ніципального органу та більшості – 
порядок денний першого засідання 
сесії можна доповнювати, адже це 
входить у повноваження депутатів.

Суперечки в залі перейшли у фі-
зичне протистояння. Ситуативна 
меншість заблокувала трибуну. На-
томість ситуативна більшість після 
кількагодинної перепалки та ін-
струкцій від Владислава Атрошенка 
перейшла до голосування порядку 
денного. Перепалки не вщухали до 
самого вечора. Благо, не дійшло до 

рукоприкладства, хоча деякі з депу-
татів і намагалися викликати опо-
нентів на двобій. Не сесійна зала, 
а бійцівська арена! Битись і справді 
було за що, адже на кону – кадрове 
питання, а кадри, як відомо, вирі-

шують все! Зрештою, після довгих 
годин протистоянь, меншість не 
бере участі в подальшій роботі сесії. 
Голосує 33 депутати при необхід-
ній кількості 32. Вони ж утворюють 
нову лічильну комісію. А після цього 
ставлять на голосування та обира-
ють на голову обласної ради кан-
дидатуру від «Слуги народу» Олену 
Дмитренко.

Далі все пішло згідно з напрацьо-
ваним планом. Дмитренко висуває, 
а більшість голосує за представ-
ницю «Рідного дому» Ніну Лемеш 
на посаді першого заступника го-
лови та представника «Радикальної 
партії Олега Ляшка» і віднедавна го-
лову її обласної організації Дмитра 
Блауша на посаді заступника.

Дев’ять із десяти
Попри заяви «Батьківщини» 

оскаржити результати голосування 

у суді, сесія завершується роз-
глядом сьомого питання – голо-
суванням за голів комісій. Відтак 
більшість ділить між собою 9 із 10 
керівників постійних комісій. Так, 
комісію з питань соціально-еко-
номічного розвитку, інвестиційної 
діяльності та здійснення держав-
ної регуляторної політики очолив 

Дмитро Іванов («Слуга народу»), з 
питань бюджету та фінансів – Ярос-
лав Куц («Рідний дім»), з питань 
розвитку і реформування місце-
вого самоврядування, децентра-
лізації та європейської інтеграції 

– Сергій Крамаренко 
(«Радикальна пар-
тія Олега Ляшка»). За 
регламентом і депу-
татською етикою на-
глядатиме Олександр 
Атрощенко («Рідний 
дім»). Комісію з питань 
управління та розпо-
рядження об’єктами 
комунальної власності 
очолив Олександр 
Якубін («Рідний дім»), 
з питань агропромис-
лового комплексу, 
екології, природоко-

ристування та земельних відносин 
– Віктор Кияновський («Рідний 
дім»). Житлово-комунальним гос-
подарством, транспортом та інф-
раструктурою завідуватиме Іван 
Дементов («Слуга народу»), пи-
таннями охорони здоров’я, со-
ціального захисту населення та у 
справах учасників АТО – Наталія 
Осіковська («Радикальна партія 
Олега Ляшка»). Комісію з питань 
освіти, науки, культури на інфор-
маційної сфери очолив Ігор Вдо-
венко («Рідний дім»).

Меншості залишили одну-єдину 
постійну комісію – з питань сім’ї, 
молоді, спорту та туризму. 

Без розгляду залишили пи-
тання умов оплати праці голови та 
її заступників. Цілком можливо, що 
нове керівництво обласної ради 
працюватиме безкоштовно, адже, 
як засвідчив хід голосування, пере-

вага – в один голос, і це при тому, 
що кандидати голосували самі за 
себе. У будь-якому разі цьому скли-
канню Чернігівської обласної ради 
публічності та протистояння виста-
чатиме. Крапку ще ставити рано…

Віталій НАЗАРЕНКО, 
фото автора

ОБРАНЦІ

Установча сесія 
нової обласної ради:

кома – ще не крапка

«Нагодуй птахів узимку» – так називається 
акція, започаткована Державним агентством лі-
сових ресурсів України, яка стартувала 8 грудня. 
Цю ініціативу активно підтримали Чернігівське 
обласне управління лісового та мисливського 
господарства і всі його 12 лісогосподарських 
підприємств.

Мета акції – допомогти птахам узимку, в найне-
сприятливіший період року. Для цього держлісгоспи 
разом із вихованцями учнівських лісництв виготовили 
близько однієї тисячі годівничок. Всі вони протягом чо-
тирьох діб будуть розміщені по всій області у парках, 

скверах, біля шкіл, дитсадків та в інших громадських 
місцях.

Спеціалісти Чернігівського ОУЛМГ спільно з меш-
канцями Чернігова вже встановили такі годівнички на 
обласній станції юних натуралістів, на біостанції Наці-
онального університету «Чернігівський колегіум» імені 
Тараса Шевченка, в регіонально-ландшафтному парку 
«Ялівщина», у школах № 5 та № 34. 

Лісівники та учасники акції звертаються до всіх не-
байдужих жителів Чернігівщини з проханням підтри-
мати цю важливу та благородну ініціативу – подбати 
про наших птахів взимку. А вони віддячать людям, ра-
дуючи і дорослих, і дітлахів!

Майструєм, будуєм, все ніколи нам…
Та в нашім саду є їдальня птахам.
Їдальня пташина у нас не одна,
Хто крихточку кине, хто – жменю зерна!

Володимир ПЕРЕВ’ЯЗКО, 
головний спеціаліст Чернігівського ОУЛМГ

- Алло, шеф, 

що робитимем?

- Бюджет 

області буде 

отакий!

«Нагодуй 
птахів узимку»

АКЦІЯ

Систему «зламали»?

Десять з половиною 
годин на розгляд семи пи-
тань порядку денного, з 
яких устигають розглянути 
тільки чотири! Установча 
сесія Чернігівської обласної 
ради восьмого скликання 
стала рекордною по часу 
засідання за всю історію з 
часів незалежності і, ма-
буть, найбільш неспокій-
ною. Давно ця сесійна зала 
не бачила блокування три-
буни і такого накалу емоцій 
– штурханини, криків і вза-
ємних образ із боку ново-
обраних депутатів. Дійшло 
навіть до замінування при-
міщення невідомими. Час-
тина з обранців намагалася 
будь-що зірвати установчу 
сесію, натомість більшість, 
у якої перевага була всього 
в один голос, – у будь-який 
спосіб проголосувати по-
рядок денний, доповнивши 
його ще один пунктом. Саме 
з нього все і почалося…
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«Та яма, в яку потрапив лось, 
знаходиться на території колиш-
ньої військової хлібопекарні непо-
далік селища Гончарівське. Пекарня 
вже давно не працює і перебуває в 
занедбаному стані, – розповідає 
учасник «рятуваль-
ного загону», дирек-
тор мисливського 
господарства ТОВ 
«Вершина» Олек-
сандр Лук’янець. 
– Сама яма має роз-
мір приблизно 5 на 4 
метри, і заповнена 
водою на 5 метрів. 
Неподалік захо-
дяться артсклади, 
і саме охорона під 
час обходу території 
почула гуркіт. Спо-
чатку вони подумали, що то впало 
дерево, але гуркіт не стихав. Лось 
намагався зачепитися копитами, 
але ж там дно і стіни бетонні... Коли 
хлопці підійшли ближче, то поба-
чили лося у водяній пастці. Вони 
зателефонували у мисливський 
відділ, а вже звідти зателефонували 

мені і директору ТОВ СМП «Гонча-
рівське» Миколі Буряку. Адже ми 
– два мисливські господарства, які 
знаходяться біля цієї водойми. Від 
неї до межі території мого госпо-
дарства – 200 метрів відстані».

Двоє директо-
рів, не гаючи часу, 
взяли підмогу і по-
їхали рятувати 
тварину. Участь 
у порятунку лося 
брали двоє єгерів 
із ТОВ СМП «Гон-
чарівське» Юрій 
Кужіль та Анатолій 
Левченко і троє єге-
рів з мисливського 
господарства ТОВ 
«Вершина» Анато-
лій Пономаренко, 

Олексій Пташник та Анатолій Новик.
«Вже на місці ми зробили 

дерев’яний трап і закинули його у 
воду. Потім вірьовками захопили 
лося за роги і затягнули на трап. 
Тварина на той час була без сил. 
Якби ми приїхали трохи пізніше, 
він би просто потонув, бо вже не 

мав сил триматися над водою, 
– розповідає Олександр Мико-
лайович. – Потім разом з трапом 
почали витягувати його з цієї ями. 
Дуже важко було. Нас семеро чо-
ловіків, але тягнули з усіх сил. Був 
такий момент, коли ми зупинилися 
на середині і тварина могла знову 
впасти у воду, але нам все ж таки 
вдалося його витягнути на берег».

Гріли ковдрою 
і багаттям
Та це була лише половина 

рятувальної операції, адже тва-
рина була знесилена і дуже пе-
реохолоджена. Тому чоловіки 
взялися відігрівати лося.

«Ми відразу подзвонили ве-
теринарам, а вони сказали, що 
було б добре вколоти лосю кло-
фелін, але це вже було пізно 
ввечері і найближча аптека в 
Гончарівському зачинена була, 
– згадує Олександр Миколайо-

вич. – Тоді ми почали обігрівати 
його. У гончарівського дирек-
тора Миколи Буряка неподалік 
того місця стоги з сіном стоять 
для зимового харчування тва-
рин, то ми звідти привезли де-
кілька тюків, розпакували їх, 
накрили лося. Потім знайшли в 
машині ковдру і зверху ще вку-
тали нею тварину. Поруч запа-
лили багаття. Лось був слабкий, 
увесь трусився і лише водив очима 
туди-сюди. Так тривало години пів-
тори, а потім лось почав вставати. 
Піднявся, обійшов ту яму з водою 
і пішов у ліс. І вже через декілька 
днів, під час об’їзду лісу, ми його ба-
чили. Впізнали по рогах-шпичаках. 
Тварина почувається добре».

Лося Аслана 
з Беремицького 
знайшли працівники 
ТОВ «Вершина»
Та це не перший лось, якого до-

водиться рятувати єгерям. Зна-
менитий лось Аслан, який живе у 
парку природи «Беремицьке», що 

на Козелеччині, теж зобов’язаний 
своїм життям працівникам мис-
ливського господарства ТОВ «Вер-
шина». Адже саме вони знайшли 
Аслана маленьким, забрали і до-
глядали за ним, а потім передали в 
«Беремицьке».

«Якось у лісі під час чергового 
обходу ми знайшли маленьке ло-
сеня, яке забрали до себе на базу, 
– розповідає Олександр Микола-

йович. – Назвали його Асланом 
і лишили жити у нас. Ми його ку-
пали постійно, поїли молоком. 
Аслан прожив у нас близько трьох 
місяців і доріс до того, що за день 
випивав три літри молока. Ми зна-
йшли спонсорів, які заплатили гос-
подині корови і ми забирали у неї 
все молоко для Аслана. Та тварина 
росла, і тримати у себе ми її більше 
не могли. Спочатку хотіли віддати 
його в Менський зоопарк, але там 
не мали змоги забрати тварину, 
бо площі не вистачало. Тоді вирі-
шили передати у природній парк 
“Беремицьке”».

За два місяці, поки Аслан жив 
на базі ТОВ «Вершина», всі праців-

ники звикли до нього і тяжко було 
розлучатися з твариною. Зараз 
Олександр Миколайович частенько 
цікавиться долею свого підопічного, 
який за три роки встиг обжитися в 
«Беремицькому».

«Нам довелося його зв’язати. 
Адже ветеринари сказали, що ко-
лоти снодійне не дуже добре для 
перевезення тварини на нове місце, 
– говорить Олександр Лук’янець. – 

Пам’ятаю, Аслан тоді так кричав, 
що в мене серце розривалося. 
Та, на щастя, нормально довезли 
і зараз він дуже добре почува-
ється в “Беремицькому”. Зараз в 
нього і пара там з’явилася».

І  лебедів, і  білорусів 
рятували

«На території нашого госпо-
дарства є різні водойми, і пе-
ріодично до нас прилітають 
лебеді, – розповідає Олександр 
Лук’янець. – Так, років зо три 
тому нам подзвонили жителі 
села Пакуль і повідомили, що 
знайшли пораненого лебедя. 
Він зачепив крилами високо-
вольтні проводи. Ми його за-
брали, але крило в нього було 
ціле, тому відвезли його на Дні-
про і випустили».

Життя працівників мислив-
ського господарства – цікаве і 

непередбачуване. Їм доводиться 
рятувати тварин, а часом і людей.

«Якось у наших лісах заблукали 
і застрягли у багнюці білоруси, – 
згадує Олександр Миколайович. 
– Вони зв’язалися зі своїм посоль-
ством, а вже приблизно о першій 
ночі мені подзвонили з МНС і спи-
тали, чи знаємо ми цю дорогу, бо 
вона на нашій території. Ми тоді по-
їхали вночі, знайшли білорусів, ви-
тягли їхню машину і забрали до себе 
на базу. Вже тут нагодували, напо-
їли, машину помили, і вони задово-
лені поїхали додому».

Марія ПУЧИНЕЦЬ, 
фото рятівників

Єгері врятували лося з водяної пастки
ДОПОМОГА

«Освітлення нам дуже треба, ми вже двад-
цять років добиваємося, щоб нам зробили 
його, – говорить голова Великоустівської 
сільради Валентина Циганок. – Адже по 
цій дорозі дуже багато автотранспорту їде. 
А вночі страшно ходити. Не раз аварії у нас 
були, людей збивали. Взагалі 23 роки тому, 
коли будували міст через Десну, планували, 
що ця траса пройде за селом. Але грошей 
на це тоді, мабуть, не вистачило. Тоді дорогу 
завернули у село, щоб не будувати нової. 
І якщо років десять тому було трохи легше, 
то з розвитком агрохолдингів потік вагового 
транспорту через село збільшився. Ввечері 
люди бояться на трасу вийти – поїде і ніхто 
не побачить, хто тебе збив і коли, ні номера, 
нічого. Зверталась я на всіх рівнях: у районну 
адміністрацію, районну раду, в обласну адмі-
ністрацію. Але віз і нині там».

Далі проекту діло не йде
Голова Великоустівської сільради увесь час 

на цій посаді намагалася добитися у владних 

кабінетах виділення коштів для проведення 
освітлення. У сільській раді два роки тому 
розробили проект освітлення центральних 
вулиць. Заплатили за нього 10 тисяч гривень, 
але фінансування на роботи не знайшли. Та 
вже цього року, здавалося, з’явилося світло в 
цій справі. Валентині Циганок пообіцяли, що 
кошти будуть.

«Перший проект освітлення центральних 
вулиць ми розробили ще 2018 року, – гово-
рить Валентина Циганок. – Але не вдалося 
знайти тоді кошти і підтримку в обласній ад-
міністрації, одні лише обіцянки. Один лише 
наш депутат Максим Зуєв намагається до-
помогти. Цього року, коли я потрапила на 
прийом до першого заступника голови ОДА 
Віталія Загайного, мені пообіцяли, що гроші 
виділять із зекономлених на проведенні тен-
дерів. Взяли в мене копії проекту і експертної 
оцінки. Передивилися і повідомили, що про-
ект цей не підходить, бо вже застарів, адже 
два роки минуло. Тоді ми швидко розробили 
новий проект на три КТП (комплектно-транс-

форматорні підстанції, – Авт.). За перший 
заплатили 10 тисяч гривень, переробили за 
понад шість тисяч. Все було нормально і нам 
пообіцяли, що кошти надійдуть ось-ось. Тому 
ми й технічні умови зробили за 30 тисяч гри-
вень і подали всі документи на тендер. Аукціон 
пройшов, і завдяки йому нам вийшло на 200 
тисяч гривень дешевше. Від початку ціна про-
екту була 547,290 гривень, а після торгів – 337 
тисяч. Ми зраділи, чекали кошти, а вони не 
надходили. Минуло 19 днів після оголошення 
результатів торгів, уже підрядник приїхав, 
треба договір укладати, а грошей на рахунку 
немає. Я щодня телефоную і до обласної ад-
міністрації, але коштів і досі немає, бо їх Мініс-
терство регіонального розвитку заморозило. 
Зараз ми увійшли до складу Сосницької ОТГ 
і громада рада б нам допомогти, але це дуже 
великі кошти».

Заступник голови ОДА Віталій Загайний 
сказав, що профінансувати проекти на ву-
личне освітлення хотіли з грошей, які зеко-
номили завдяки проведенню тендерів через 
Прозорро. Проте Міністерство регіональ-
ного розвитку громад та територій ці кошти 
заморозило.

«Міністерство пішло тим шляхом, що за 
умови економії заощаджену суму нам відмов-
ляються скерувати на об’єкти, які знаходяться 
в Чернігівській області, – прокоментував Ві-

талій Загайний. – Попри те, що економія 
утворена за рахунок проведення тендерних 
процедур об’єктів саме нашої Чернігівської 
області. Але ми не зупиняємося і продовжу-
ємо цей діалог з тим, щоб вони переглянули 
своє рішення».

Марія ПУЧИНЕЦЬ, 
фото Олексія МИКОЛАЄНКА

У Великому Усті хочуть світла
ПРОБЛЕМА

Через село Велике Устя, що на Сосниччині, проходить дорога, котра з’єднує 
«московську» трасу з трасою Чернігів – Грем’яч. Проте на цій ділянці дороги, попри її 
завантаженість транспортом, зовсім немає вуличного освітлення. Його проведення 
місцеві жителі і голова сільської ради добиваються вже не один десяток років. І наре-
шті цьогоріч їх почули і пообіцяли виділити гроші. Проте далі обіцянки справа не йде.

Валентина Циганок

Минулого тижня семеро працівників суміжних мисливських гос-
подарств – ТОВ СМП «Гончарівське» та ТОВ «Вершина» – рятували 
трирічного лося, який потрапив у бетонну яму, заповнену водою. 
Тварина билася копитами об бетонні стіни, чим і привернула до 
себе увагу військових і отримала шанс на життя. Адже якби лося 
ніхто не витяг, то він би просто потонув: рятівники тварини кажуть, 
що лось був виснажений і сил триматися над водою вже не мав, а 
самостійно з цієї пастки тварина б ніколи не вибралася.

Анатолій Пономаренко 
з маленьким Асланом

Врятованого лося 
відігрівають

Олександр 
Лук’янець
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Лікуванням хвороб усіх відділів 
товстого кишківника та ануса за-
ймається проктолог. Вікові зміни 
в організмі або травми провоку-
ють зниження тонусу анального 
сфінктера, погіршення роботи 
кишківника, розширення геморо-
їдальних вен та вузлів. Внаслідок 
цього можуть з’явитися геморой, 
анальні тріщини та бахромки, і інші 
патології.

Багато проктологічних захворю-
вань мають схожу симптоматику: 
біль під час дефекації, кров’янисті 
виділення з анального отвору, від-
чуття важкості та розпирання у 
кишківнику.

Обов’язково треба звернутися 
до проктолога, якщо вас турбують 
такі тривожні симптоми:
•запалення чи свербіння заднього 
проходу;
•сильні болісні відчуття під час де-
фекації, кровотеча;
•рідкі випорожнення (в тому числі 
кров’янисті) або закреп;
наявність слизу в калі;
•метеоризм (підвищене газоутворення).

Одним із поширених захворю-
вань в проктології є геморой. За-
лежно від складності випадку та 
стадії геморою «ДокторПРО» про-
понує безопераційне лікування. 
Найбільш сучасним методом ліку-
вання геморою є лазерна вапори-
зація гемороїдальних вузлів. 

Лазер викликає термічний ефект, 
руйнує патологічні тканини завдяки 
нагріванню та «випаровуванню» 
клітинної рідини. Утворюється 
лазерний струп, який запобігає 
кровотечі, згодом на його місці від-
новлюється здорова епітеліальна 
тканина.

Завдяки волоконним світлоді-
одам малого діаметру забезпечу-
ється малоінвазивність процедури 
та можливість її проведення навіть 
у важкодоступних місцях прямої 
кишки, а висока точність дозволяє 
уникнути пошкодження здорової 
слизової тканини кишківника. 

Лазерна вапоризація – 
найбільш ефективний мікро-
хірургічний метод видалення 
гемороїдальних вузлів. Показаний 
в таких випадках:
•1-3 стадії геморою;
•хронічні анальні тріщини;
•кровотеча гемороїдальних 
вузлів;
•утворення тромбів.

Лазерна вапоризація має ба-
гато переваг:
•пацієнт позбувається захворю-
вання за одну процедуру;
•застосовується при різних 
видах геморою (внутрішньому, 
зовнішньому);
•проводиться під місцевою 
анестезією;

•стерильність (лазер знищує па-
тогенні мікроорганізми, що до-
зволяє уникати запалення тканин);
•здорові клітини слизової не 
травмуються;
•процедура триває від 30 до 
60 хвилин (в залежності від 
захворювання);
•не потрібна госпіталізація;
•зникають больові відчуття та 
дискомфорт;
•відсутні шви, та рубцювання тканин.

Кілька годин після операції паці-
єнт перебуває під наглядом лікаря. 
Під час реабілітації необхідно до-
тримуватися рекомендацій лікаря 
щодо дієти та обмеження фізичних 
навантажень.

Підготовка до процедури пе-
редбачає консультацію та повний 
проктологічний огляд, здачу необ-
хідних аналізів. За результатами 
лікар приймає рішення про мож-
ливість лазерної вапоризації. Щоб 
пройти лазерну вапоризацію в 
медичному центрі «ДокторПРО», 
запишіться на первинну консуль-
тацію до проктолога за контактним 
телефоном.

РЕКЛАМА

Коли потрібно звертатися до проктолога?

Також у Ніжині була перевидана дуже 
важлива монографія під назвою «Тричі 
перший. Видатний мореплавець та гео-
граф – Юрій Лисянський». Автор книги 
– Віктор Шевченко, професор кафедри 

географії Київського університету, який 
певний час також працював у нашому 
Ніжинському університеті імені Миколи 
Гоголя. Він, практично уперше в Укра-
їні, 2003 року власним коштом видав 
книжку, в якій не тільки подав біографію 
Ю. Лисянського, але й першим назвав 
його саме українським мореплавцем. 

У 2020 році ми перевидали цю книгу в 
кращому поліграфічному виданні. Бук-
вально два тижні тому у Києві, у Київ-
ському яхт-клубі, відбулася презентація 
надзвичайно цікавого літературного ви-
дання – першої вітчизняної белетризо-
ваної біографії нашого земляка Юрія 
Лисянського. Відомий письменник-ма-

риніст Антон Санченко назвав свою 
вікі-повість «Круз та Лис. Напере-
додні». До речі, автор книги – сам 
досвідчений моряк. Він активно 
допомагає нам «розкручувати» (у 
гарному сенсі цього слова!) тему 
Лисянського в Україні. Я знаю, що 
книжка вже є у декого з ніжинців, і 
є вже перші схвальні відгуки. Збе-
рігаючи інтригу, не буду розкривати 
сюжет, а запропоную читачам осо-
бисто ознайомитися з цим твором 
і самостійно скласти про нього уяв-
лення! Скажу тільки одне: книга для 
гурманів, не пошкодуєте!

– У колекції майбутнього 
музею Лисянського чимало екс-
понатів. Який Вам подобається 
найбільше?

– Таких у мене декілька. Один з 
них – це модель (детальна рекон-
струкція) шлюпа «Нева», на якому 
здійснив навколосвітню експеди-
цію Юрій Федорович Лисянський. 
Про цю модель ми мріяли дуже 
давно і шукали майстра, який ві-
зьметься за роботу. Пам’ятаю, що 
у 2004 році ми таки знайшли чоло-
віка, котрий погодився взятися за 
«Неву», але він запросив надзви-
чайно великі гроші за роботу… Ми 

були змушені відмовитися від співпраці. 
Але два роки тому нам вдалося позна-
йомитися з дуже цікавою людиною – 
киянином Валентином Степановичем 
Яковенком, ветераном Військово-мор-
ського флоту, справжнім моряком і май-
стром, як кажуть, «золоті руки»… Він 
погодився зробити модель «Неви» для 

ніжинського музею. Працював майже 
півтора року: вивчав архівні матеріали, 
розробляв технічні креслення, власно-
ручно виточував усі деталі… Умілець ка-
тегорично відмовився від оплати праці, 
просто зробив подарунок музею. Ми 
дуже пишаємось нашою «Невою». Це, 
безумовно, один із ключових експона-
тів нашої колекції!

Інший, зовсім непоказний, але дуже 
цінний предмет – це справжній компас 
кінця XVIII століття, призначений для то-
пографічної зйомки та складання карт, 
виготовлений відомою берлінською 
фірмою майстра навігаційного облад-
нання на прізвище Елкнер. Нам його 
пощастило придбати у звичайного тор-
говця кольоровими металами. Відтепер 
ми маємо справжній навігаційний при-
лад часів Юрія Лисянського!

Мабуть, варто виокремити ще один 
експонат. Коли влітку у садибі Лисян-
ського розпочалися археологічні роз-
копки, то першою цікавою знахідкою 
археологів стала… Що би ви думали? 
Справжня козацька люлька! Досить 
символічно, оскільки Юрій Федорович 
Лисянський походив з ніжинської ко-
зацької родини!

– Можливо, наостанок Ви хотіли б 
щось додати від себе?

– По-перше, хочу порадити 
обов’язково прочитати книжку «Круз та 
Лис. Напередодні» Антона Санченка. 
Автор, наскільки я знаю, вже активно 
працює над продовженням повісті. Бу-
демо сподіватися, що він напише захо-
пливу трилогію про нашого земляка та 
його пригоди. По-друге, закликаю всіх 
небайдужих долучитися до поповнення 
музею Юрія Лисянського експонатами. 
Ми хочемо створити сучасний, прива-
бливий, інтерактивний, естетичний та 
пізнавальний музей, у якому буде цікаво 
і дорослим, і дітям.

Спілкувався Олександр Воронуха

Про люльку Лисянського 
та присмак солоного бризу в Ніжині
(Закінчення. 
Початок на 4-й стор.)

ІНІЦІАТИВА

5 грудня виповнилося сімдесят років меш-
канцю старовинної Добрянки, чудовій Лю-
дині та Професіоналу своєї справи Миколі 
Терещенку.

Коли Микола Федорович іде вулицями Добрянки, 
з ним якось особливо доброзичливо вітаються одно-
сельці. Досвідчений лісівник, ветеран, який не один 
десяток літ віддав нашій професії, шанована людина 
у селищі.

Він – уже на пенсії, та з колегами – у тісному 
зв’язку, цікавиться: як живеться сьогодні колективу 
Добрянського лісгоспу?

Душа його належала лісу ще в дитинстві. Микола 
Терещенко народився й виріс у лісовому селі Кири-
лівка на Брянщині. А студентом Ленінградської лісо-
технічної академії хлопцеві вдалося стати не відразу 
– після трудового гарту буровим майстром в Україн-
ській експедиції на Львівщині та армійської служби. 
Опісля була робота в Тульській області, куди моло-
дий спеціаліст поїхав за направленням. Згодом Ми-
кола Федорович прибув у Добрянський держлісгосп 
на посаду інженера лісового господарства. Його, 
хорошого й відповідального фахівця, невдовзі за-
примітили і рядові трудівники, і керівництво. До речі, 
виповнилося якраз 40 років, відколи він пов’язав 
своє життя з Добрянкою.

Пригадуємо 1989-й рік, коли ми обирали Тере-
щенка своїм директором. П’ять кандидатур змага-
лися, а він переміг! Бо цінували його люди і довіряли.

Ми тоді молоді були, завзяті, та й досвіду немало 
назбирали. І життя скрізь вирувало, а не тільки в на-
шому лісгоспі. За період керівництва Миколи Федо-
ровича на підприємстві було споруджено бокси для 
автомобілів, введено в експлуатацію три вантажні 
крани, встановлено нове обладнання в цехах пере-
робки деревини і, що дуже важливо, збудовано 18 
квартир для лісівників. Тепер ті роки у багатьох колег 
викликають теплі спогади…

У нелегкі 90-ті Микола Терещенко «пішов у владу»: 
був обраний головою Новояриловицької сільської 
ради, а згодом призначений першим заступником 
голови Ріпкинської райдержадміністрації. Справед-
ливий і принциповий, він намагався хоч чимось до-
помогти людям у той складний час.

І знову, після полудня віку, Микола Федорович 
повернувся в лісову галузь: працював лісничим До-
брянського лісництва. Радів, що опинився у своїй 
стихії.

«Я люблю добрянські ліси і не уявляю без них 
свого життя …», – говорив він молодим колегам.

Жартома Миколу Терещенка у рідній Добрянці на-
зивають Пугачовим, адже ще зі студентських років 
він постійно носить розкішну бороду. Подібну при-
красу кілька століть тому мав ватажок селянського 
руху Омелян Пугачов. Тож замолоду Микола Федо-
рович, завдяки своїй бороді, здавався схожим мов 
дві краплі води на легендарного Пугачова. Втім, на-
вчаючись у Ленінграді та заповнюючи різноманітні 
документи, Микола Терещенко завжди зазначав, що 
володіє іноземною мовою – російською… 

У нього – прекрасна дружина Ганна Миколаївна, 
яка теж багато років трудилася в Добрянці. По-
дружжя виростило двох чудових доньок – Наталію 
та Марію, у яких зараз – власні родини. Тож Микола 
Терещенко та його дружина завжди радіють двом 
своїм онукам – Олені та Артему.

Отже, від усієї душі вітаємо Вас, дорогий Миколо 
Федоровичу, з вагомою датою у житі – сімдесяти-
літтям! Зичимо Вам здоров’я, довголіття, любові, 
добра, щастя, миру, удачі, і ще довго залишатися в 
дружній родині добрянських лісівників!

Колеги та друзі

Миколі Терещенку – 70!
ВІТАЄМО!

Микола Терещенко

Пам'ятник Юрію 
Лисянському у Ніжині
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ЧЕТВЕРСЕРЕДА 16 грудня 17 грудня

UA: ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 10.55, 02.55 Енеїда
06.30 Книга-мандрівка. Україна
06.35 М/с «Попелюшка»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 02.20 
Новини

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 01.35 Суспільна студія

09.30 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 00.00, 02.45 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
17.30 Пекельне відрядження
18.55 Д/ц «Дикі тварини»
19.55 Д/ц «Тваринна зброя»
21.35 Суспільно-політичне ток-шоу 

«Зворотний відлік»
00.05 Перша шпальта
00.35 Т/с «Полдарк»
03.50 Д/ф «Гідра»
05.05 Бюджетники

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

14.00, 16.45, 19.30, 03.25 
ТСН

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»

09.25, 10.25, 11.25, 12.20 «Життя 
відомих людей 2020»

13.00, 14.20, 15.15 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали 2020»
20.45 Т/с «Рідня»
22.45 «Гроші 2020»
00.00 «Дубінізми 2020»
00.20 Х/ф «Я ти він вона»
02.20 «Життя відомих людей»

Інтер
05.25, 22.10 «Слідство вели... з Ле-

онідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Інтером»
10.00, 18.00, 19.00, 03.25 «Стосу-

ється кожного»
12.00 «Новини»
12.25 Т/с «Детектив Ренуар»
15.45 «Чекай на мене. Україна»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»
00.00 Х/ф «Гроші на двох»
02.20 Х/ф «Секретний фарватер»
04.55 Телемагазин

ICTV
04.45 Скарб нації
04.55 Еврика!
05.05 Служба розшуку дітей
05.10 Громадянська оборона
05.55 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини
09.55, 13.15 Х/ф «Хоробре серце»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.15 Х/ф «Холодна 

помста»
16.55 Х/ф «22 милі»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес-6»
22.50 Свобода слова
00.05 Х/ф «Сліпа лють»
01.50 Анти-зомбі

ТК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.40, 03.45 Реальна містика
12.45, 05.30 Агенти справедливості 

12+
14.45, 15.30 Історія одного зло-

чину 16+
17.10 Т/с «Виклик»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Роман з детективом»
23.30, 02.00 Т/с «Мій найкращий 

ворог»
01.30 Телемагазин

Новий Канал
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20 Варьяти 12+
08.20 Lе Маршрутка
09.20, 19.00 Супер Топ-модель по-

українськи 16+
12.00 Х/ф «Аліса в Країні Чудес»
14.00 Х/ф «Аліса в Задзеркаллі»
16.20 Х/ф «Земля майбутнього: 

Світ за межею»
21.00 Т/с «Перші ластівки. Zалежні»
23.40 Х/ф «Я номер чотири»
01.40 Х/ф «Детройт»
02.55 Служба розшуку дітей

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Т/с «Доктор Хаус»
07.30 Т/с «Комісар Рекс»
09.35 «МастерШеф. Професіонали» 

12+
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
15.35 Т/с «Слід»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Детектор брехні» 16+
20.15, 22.50 Т/с «Обійми брехні»
23.05 Т/с «Вербна неділя»
01.15 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 16+

НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Наречений з того 

світу»

07.15, 16.50, 20.50, 02.30 «Випад-
ковий свідок»

07.55 Х/ф «Інтердівчинка»
10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00 

«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
14.40, 03.10 «Речовий доказ»
18.20 «Свідок. Агенти»
19.30 «Легенди карного розшуку»
00.15 Х/ф «Смертельна стежка»
04.00 «Правда життя»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.30 Т/с «Опер за викликом-3»
10.20 Х/ф «Ворота темряви»
12.10 Х/ф «Веселі канікули»
14.10 «Загублений світ»
18.15, 02.00 «Спецкор»
18.50, 02.30 «Джедаі»
19.25 Т/с «Ментівські війни.Київ-2»
22.20, 00.10 Т/с «Кістки-6»
03.00 «Облом.UA.»
04.15 «102. Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

UA: Чернігів
06.00 М.с. «Книгу джунглів»
06.30, 07.05, 08.05 Ранок на 

Суспільному
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини
09.10 Втеча до села
09.55 UA:Музика
10.00 Т.с. «Максиміліан та Марія 

Бургундська» 16+
11.05 Легендарні визначні місця
12.00 Суспільна студія
15.00 Веселі саморобки
15.05 М.с. «Чорний пірат»
15.30 М.с. «Рівень Маркуса»
15.45 Лайфхак українською
16.00 Т.с. «Величні Медичі» 16+
17.15 Книга - мандрівка. Україна
17.20 Радіодень
17.45 Всі на море
18.35 Книга-манрівка. Україна
18.40 TEDxKyiv 2018: Legacy of the 

Future
19.00 Сьогодні. Головне
19.50 Пекельне відрядження
20.15 ЗміниТи
20.30 Задача з зірочкою
20.55 ЕкоЛюди
21.25 Загадки чернівецьких атлантів
21.35 Шерифи для нових громад
21.45 Книга - мандрівка.Україна
21.50 Д.ф. «Ау» (Аутизм) 12+
22.50 Українська читанка

UA: ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 10.55, 03.35 Енеїда
06.30 Книга-мандрівка. Україна
06.35 М/с «Попелюшка»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 02.15, 
05.25 Новини

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 02.45 Суспільна студія

09.30 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 02.40, 05.50 

Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 Д/ц «Дикі тварини»
19.55 Д/ц «Світ дикої природи»
21.45 Наші гроші
22.10 Д/ц «Супер - чуття»
23.40 Д/ц «Боротьба за виживання»
00.15 Т/с «Полдарк»
04.25 Д/ф «Перехрестя Балу»

1+1
06.00 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-

нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 03.25 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих людей 

2020»
11.25, 12.20, 14.15 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали 2020»
20.45 Т/с «Рідня»
21.45 Х/ф «Армагеддон»
00.50 Х/ф «До зірок»

Інтер
05.25, 22.10 «Слідство вели... з Ле-

онідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Нове життя»
14.15, 15.15 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.15 «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»
00.00 Х/ф «За законами вовків»
02.10 Х/ф «Секретний фарватер»
04.55 Телемагазин

ICTV
04.15 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.20 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
10.50, 13.15, 01.00 Х/ф «Підривники»
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.15 Т/с «Пес»
16.30 Х/ф «Копи на підхваті»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес-6»
22.50 Т/с «Закляті друзі»
02.55 Анти-зомбі

ТК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.50 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.40, 04.10 Реальна містика
12.45, 05.30 Агенти справедливості 

12+
14.45, 15.30 Історія одного зло-

чину 16+
17.10 Т/с «Виклик»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Роман з детективом»
23.20 Контролер
00.00, 02.00 Т/с «Строк давнини»
01.30 Телемагазин

Новий Канал
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20 Варьяти 12+
09.00 Т/с «Бібліотекарі»
11.00, 21.00 Т/с «Перші ластівки. 

Zалежні»
13.30 Суперінтуїція 12+
15.00 Хто зверху? 12+
17.00, 19.00 Кохання на виживання 

16+
23.40 Х/ф «Сутінки»
02.00 Т/с «Шлях чарівника»
02.50 Зона ночі

СТБ
05.15 Т/с «Доктор Хаус»
07.40 Т/с «Комісар Рекс»
09.45 «МастерШеф. Професіонали» 

12+
13.05, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
15.40 Т/с «Слід»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Таємниці ДНК» 16+
20.15, 22.50 Т/с «Обійми брехні»
23.05 Т/с «Вербна неділя»
01.15 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 16+

НТН
05.00, 04.50 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Смертельно живий»
07.50, 16.50, 20.50, 02.40 «Випад-

ковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 
02.10 «Свідок»

09.00 Х/ф «Мій бойовий 
розрахунок»

10.50, 22.30 Т/с «Морський 
патруль»

12.50 «Свідок. Агенти»
14.45, 01.45, 03.00 «Речовий 

доказ»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного розшуку»
00.15 «Легенди бандитської Одеси»
03.50 «Правда життя»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.20 Х/ф «Повернення 

Геркулеса»
08.10 Х/ф «Бронежилет»
10.00, 17.15 «Загублений світ»
13.55 Х/ф «Детектив Ейс Вентура»
15.40 Х/ф «Детектив Ейс Вен-

тура-2: Коли природа кличе»
18.15, 02.00 «Спецкор»
18.50, 02.30 «Джедаі»
19.25 Т/с «Ментівські війни.Київ-2»
22.20 Т/с «Кістки-7»
00.10 Т/с «Кістки-6»
03.00 «Облом.UA.»
04.15 «102. Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

UA: Чернігів
06.00 М.с. «Книгу джунглів»
06.30, 07.05, 08.05 Ранок на 

Суспільному
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини
09.10 Втеча до села
09.55 UA:Музика
10.00 Т.с. «Максиміліан та Марія 

Бургундська» 16+
11.05 Легендарні визначні місця
12.00 Суспільна студія
15.00 Піщана казка
15.05 М.с. «Чорний пірат»
15.30 М.с. «Рівень Маркуса»
15.45 Лайфхак українською
16.00 Т.с. «Величні Медичі» 16+
17.15, 18.35 Книга - мандрівка. 

Україна
17.20 Радіодень
17.45 Всі на море
18.40 Буковинські загадки
18.45 Край пригод
19.00 Сьогодні. Головне
19.50 ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч-о-пліч
20.30 Задача з зірочкою
21.25 Загадки чернівецьких атлантів
21.30 Освітні лекції «Форуму 

інклюзивності»
21.50 Д.ф. «Бальний король»
22.50 Українська читанка

UA: ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 10.55, 03.35 Енеїда
06.30 Книга-мандрівка. Україна
06.35 М/с «Попелюшка»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 02.15, 
05.25 Новини

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20 Суспільна студія

09.30 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 05.50 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
17.30 Наші гроші
18.55, 23.40 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
19.55 Д/ц «Світ дикої природи»
21.45 з Майклом Щуром 16+
22.10 Д/ц «Супер - чуття»
00.15 Т/с «Полдарк»
02.40 UA Фольк
04.25 Д/ф «Одесити на Донбасі»

1+1
06.00 «Життя відомих людей 2019»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-

нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 03.25 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих людей 

2020»
11.25, 12.20, 14.20 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали 2020»
20.45 Т/с «Рідня»
21.45 Х/ф «Роман з каменем»
23.55 Х/ф «Ліга видатних 

джентльменів»
02.05 «Життя відомих людей»

Інтер
05.25, 22.10 «Слідство вели... з Ле-

онідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Нове життя»
14.15, 15.15 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.30 «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»
00.00 Х/ф «Ведмежатник»
02.20 Х/ф «Секретний фарватер»
04.55 Телемагазин

ICTV
04.10 Скарб нації
04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.10 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
12.00, 13.15 Більше ніж правда
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.15 Т/с «Пес»
16.25 Х/ф «Елізіум»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Пес-6»
22.50 Т/с «Закляті друзі»
00.55 Х/ф «Святі з Бундока»
02.50 Анти-зомбі

ТК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.40, 03.45 Реальна містика
12.45, 05.30 Агенти справедливості 

12+
14.45, 15.30 Історія одного зло-

чину 16+
17.10 Т/с «Виклик»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Роман з детективом»
23.30, 02.00 Т/с «Втрачені спогади»
01.30 Телемагазин

Новий Канал
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20 Варьяти 12+
09.00 Х/ф «Тепло наших тіл»
11.10, 21.00 Т/с «Перші ластівки. 

Zалежні»
13.50 Хто проти блондинок? 12+
15.50 Хто зверху? 12+
17.50, 19.00 Діти проти зірок
23.00 Х/ф «Сутінки. Сага. Новий 

місяць»
01.40 Т/с «Шлях чарівника»
02.35 Служба розшуку дітей
02.40 Зона ночі

СТБ
05.20 Т/с «Доктор Хаус»
07.55 Т/с «Комісар Рекс»
10.00 «МастерШеф. Професіонали» 

12+
13.05, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
15.40 Т/с «Слід»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Про що мовчать жінки» 16+
20.15, 22.50 Т/с «Обійми брехні»
23.05 Т/с «Вербна неділя»
01.15 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 16+

НТН
05.50 Х/ф «Ніагара»
07.55, 16.50, 20.50, 02.40 «Випад-

ковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

02.10 «Свідок»
09.00 Х/ф «Нічний патруль»
10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»
12.50 «Таємниці кримінального світу»
14.35, 01.45, 02.50 «Речовий доказ»
18.20 «Вартість життя»
19.30 «Легенди карного розшуку»
00.15 «Легенди бандитської Одеси»
03.30 «Правда життя»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.20 Х/ф «Нокаут»
08.10 Х/ф «Бюро людяності»
10.00, 17.15 «Загублений світ»
13.55 Х/ф «Швидкий і жорстокий»
15.40 Х/ф «За лінією вогню»
18.15, 02.00 «Спецкор»
18.50, 02.30 «Джедаі»
19.25 Т/с «Ментівські війни.Київ-2»
22.20, 00.10 Т/с «Кістки-7»
03.00 «Облом.UA.»
04.15 «102. Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

UA: Чернігів
06.00 М.с. «Книгу джунглів»
06.30, 07.05, 08.05 Ранок на 

Суспільному
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини
09.10 Втеча до села
09.55 UA:Музика
10.00 Т.с. «Максиміліан та Марія 

Бургундська» 16+
11.05 Дивовижні сади
12.00 Суспільна студія
15.00 Веселі саморобки
15.05 М.с. «Чорний пірат»
15.30 М.с. «Рівень Маркуса»
15.45 Кіношкола вдома
15.55 Лайфхак українською
16.05 Т.с. «Величні Медичі» 16+
17.15, 18.35 Книга - мандрівка.

Україна
17.20 Радіодень
17.45 Всі на море
18.40 ЗаАрхіваване
18.45 Недалечко
19.00 Сьогодні. Головне
19.50 Крим. Реалії
20.15 StopFakeNews
20.30 Задача з зірочкою
21.25 Загадки чернівецьких атлантів
21.30 Освітні лекції «Форуму 

інклюзивності»
22.05 Т.с «Містер Селфрідж» 16+
22.50 Українська читанка

UA: ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 10.55, 03.35 Енеїда
06.30 Книга-мандрівка. Україна
06.35 М/с «Попелюшка»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 
02.15, 05.25 Новини

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20, 01.30 Сус-
пільна студія

09.30, 00.15 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж
15.10 Біатлон. Кубок світу. IV етап. 

Спринт 10 км, чоловіки
16.35 Д/ц «Супер - чуття. Особли-

вий загін»
17.30 з Майклом Щуром 16+
18.55, 23.40 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
19.55 Д/ц «Світ дикої природи»
21.35, 23.35, 05.50 Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.10 Д/ц «Дикі тварини»
02.40 UA Фольк
04.25 Д/ф «Заміновані вірністю»

1+1
06.00 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-

нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

14.00, 16.45, 19.30, 03.25 
ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих людей 
2020»

11.25, 12.20, 14.20 «Одруження 
наосліп»

17.10 Т/с «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали 2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 Т/с «Рідня»
21.45 «Право на владу 2020»
00.45 Х/ф «До зірок»

Інтер
05.25, 22.10 «Слідство вели... з Ле-

онідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Нове життя»
14.15, 15.15 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.20 «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»
00.00 Х/ф «Людина без обличчя»
02.10 Х/ф «Секретний фарватер»
04.55 Телемагазин

ICTV
04.15 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.05 Секретний фронт
11.05, 13.10 Х/ф «Копи на 

підхваті»
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.15 Т/с «Пес»
16.30 Х/ф «Ланцюгова реакція»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 02.45 Анти-зомбі
21.25 Т/с «Пес-6»
22.50 Т/с «Закляті друзі»
00.55 Х/ф «Фунт плоті»

ТК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.40, 02.30 Реальна містика
12.45 Агенти справедливості 12+
14.45, 15.30 Історія одного зло-

чину 16+
17.10 Т/с «Виклик»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Роман з детективом»
23.20 Слідами
00.00, 02.00 Х/ф «Блискуча 

кар’єра»
01.30 Телемагазин

Новий Канал
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20, 13.00, 01.40 Варьяти 12+
08.50 Х/ф «Сутінки»
11.00, 21.00 Т/с «Перші ластівки. 

Zалежні»
15.00, 19.00 Хто зверху? 12+
23.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Затемнення»
02.55 Служба розшуку дітей

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 «МастерШеф. Професіонали» 

12+
13.05, 14.50 Т/с «Сліпа»
1 4 . 3 0 ,  1 7 . 3 0 ,  2 2 . 0 0 

«Вікна-Новини»
15.40 Т/с «Слід»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Один за всіх» 16+
20.15, 22.50 Т/с «Обійми брехні»
23.05 Т/с «Вербна неділя»
01.15 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 16+

НТН
05.00, 04.45 «Top Shop»
06.10 Х/ф «Весь світ в очах 

твоїх...»
07.50, 16.50, 20.50, 02.40 «Ви-

падковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 02.10 «Свідок»
09.00 Х/ф «Іподром»
10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»
12.50 «Вартість життя»
14.40, 01.45, 03.25 «Речовий 

доказ»
18.20, 03.45 «Правда життя»
19.30 «Легенди карного розшуку»
00.20 «Легенди бандитської Одеси»

2+2
06.00 Х/ф «2012: Наднова»
07.45 Х/ф «Викрадення літака»
09.20, 17.15 «Загублений світ»
13.10 Х/ф «Храм черепів»
15.05 Х/ф «У пошуках бурштино-

вої кімнати»
18.15, 01.55 «Спецкор»
18.50, 02.25 «Джедаі»
19.25 Т/с «Ментівські війни.Київ-2»
22.15, 00.05 Т/с «Кістки-7»
02.55 «Облом.UA.»
04.15 «102. Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

UA: Чернігів
06.00 М.с. «Книгу джунглів»
06.30, 07.05, 08.05 Ранок на 

Суспільному
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 

20.40, 21.00 Новини
09.10 Д.с. «Чилі: дика подорож»
10.00 Т.с. «Максиміліан та Марія 

Бургундська» 16+
11.05 Дивовижні сади
12.00 Суспільна студія
15.00 Піщана казка
15.05 М.с. «Рівень Маркуса»
15.45 Лайфхак українською
16.00 Т.с. «Величні Медичі» 16+
17.15, 18.40 Книга - мандрівка. 

Україна
17.20 Радіодень
17.45 Секрети Сонячної системи
18.45 StreetСхід
19.00 Сьогодні. Головне
19.50 Майкл Щур 16+
20.15 ЗміниТи
20.30 Задача з зірочкою
21.25  Загадки чернівецьких 

атлантів
21.30 Освітні лекції «Форуму 

інклюзивності»
21.45 Земля, наближена до неба
22.05 Т.с «Містер Селфрідж» 16+
22.50 Українська читанка
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UA: ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 10.55, 04.30 Енеїда
06.30 М/ф «Бегемот та Сонце»
06.40 М/ф «Братик Кролик та 

Братик Лис»
06.50 М/ф «Будиночок для 

Равлика»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.50, 
02.15, 05.25 Новини

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20, 01.30 Сус-
пільна студія

09.30, 00.15 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж
15.10 Біатлон. Кубок світу. IV етап. 

Спринт 7 км, жінки
16.35 Д/ц «Супер - чуття. Особли-

вий загін»
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц «Боротьба за виживання»
19.55 Д/ц «Світ дикої природи»
21.35, 02.40, 05.50 Спорт
21.45 Д/ф «Велика Стіна»
02.45 Суспільно-політичне ток-шоу 

«Зворотний відлік»

1+1
05.10 «Світське життя. 2020»
06.00 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-

нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 03.10 ТСН
09.25, 10.25, 11.25, 12.20 «Життя 

відомих людей 2020»
12.40, 13.50, 14.15, 15.15 «Великі 

випуски з А. Птушкіним 2»
17.10 Т/с «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали 2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Ліга сміху»
22.45, 02.15 «#Гуднайтшоу 2020»
23.10 Х/ф «Армагеддон»

Інтер
05.25, 23.00 «Слідство вели... з Ле-

онідом Каневським»
07.00 «Марафон. Чудо починається»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.00, 17.40 Новини
12.25 Т/с «Нове життя»
14.15, 15.15, 00.55 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий випадок»
18.00, 01.50 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
21.00 «Мир або війна»
03.20 «Чекай на мене. Україна»
04.45 Телемагазин

ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей
04.25, 01.15 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10 Анти-зомбі
11.10, 13.15, 17.40, 00.05, 01.45 

Скетч-шоу «На трьох» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.05 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-3»
15.40, 16.15, 20.10 Дизель-шоу 

12+
18.45 Факти. Вечір
23.00 Скетч-шоу «На трьох-8» 16+

ТК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні
09.30 Т/с «Виклик»
13.30, 15.30 Т/с «Другий шанс»
18.00 Гучна справа
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера
00.00, 02.15 Т/с «Квочка»
01.45 Телемагазин
04.00 Реальна містика

Новий Канал
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20 Варьяти 12+
10.00 Кохання на виживання 16+
12.00 Т/с «Перші ластівки. Zалежні»
14.00 Аферисти в мережах 16+
16.00 Х/ф «Сутінки. Сага. Новий 

місяць»
18.40 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Затемнення»
21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. Світа-

нок: 1 ч.» 16+
23.30 Х/ф «Сутінки. Сага. Світа-

нок: 2 ч.» 16+
01.50 Т/с «Шлях чарівника»
02.40 Служба розшуку дітей
02.45 Зона ночі

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»
07.00, 19.00, 22.50 «Холостячка 

Ксенія Мішина» 12+
10.05 «Як вийти заміж» 16+
11.15, 14.55, 18.00 Т/с «Сліпа»
1 4 . 3 0 ,  1 7 . 3 0 ,  2 2 . 0 0 

«Вікна-Новини»
23.45 «Про що мовчать жінки» 16+

НТН
05.45 Х/ф «Сімнадцятий 

трансатлантичний»
07.50, 17.30, 20.50, 02.40 «Ви-

падковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00, 02.10 «Свідок»
09.00 Х/ф «Грішник»
10.45 Т/с «Морський патруль»
12.50, 03.55 «Правда життя»
14.40, 01.15, 03.10 «Речовий доказ»
16.50 «Наші права»
18.20 «Таємниці світу»
19.30 «Легенди карного розшуку»
22.30 Х/ф «Ласкаво просимо в 

джунглі»
00.15 «Легенди бандитської Одеси»
04.55 «Top Shop»

2+2
06.00 Х/ф «Місія на Марс»
08.05, 17.15, 01.15 «Загублений світ»
13.10 Х/ф «Ямакасі»
15.00 Х/ф «Сльози Сонця»
18.15, 02.15 «Спецкор»
18.50, 02.45 «Джедаі»
19.25 Х/ф «Незнайомець»
21.15 Т/с «Відплата»
03.15 «Облом.UA.»
03.50 «Цілком таємно-2017»
04.15 «102. Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

UA: Чернігів
06.00 М.с. «Книгу джунглів»
06.30, 07.05, 08.05 Ранок на 

Суспільному
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 

20.40, 21.00 Новини
09.10 Д.с. «Чилі: дика подорож»
10.00 Т.с. «Максиміліан та Марія 

Бургундська» 16+
11.05 Дивовижні сади
12.00 Суспільна студія
15.00 Веселі саморобки
15.05 М.с. «Рівень Маркуса»
15.45 Кіношкола вдома
15.55 Лайфхак українською
16.05 Т.с. «Величні Медичі» 16+
17.15 Книга - мандрівка.Україна
17.20 Радіодень
17.45 Відмовитися від м’яса
18.10 Світова медицина
18.40 Крутий заміс
19.00 Сьогодні. Головне
19.50 Схеми. Корупція в деталях
20.15 Сильні
20.30 Задача з зірочкою
21.25  Загадки чернівецьких 

атлантів
21.30 Пишемо історію
21.45 Роздивись
22.05 Т.с «Містер Селфрідж» 16+
22.50 Українська читанка

UA: ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 03.05 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 

23.45, 02.40, 04.00, 05.35 
Новини

07.10 Книга-мандрівка. Україна
07.15 М/ф «Вересковий Мед»
07.20 М/ф «Було скучно»
07.30 М/ф «Ватажок»
07.40 М/ф «Ведмедик і той, хто 

живе в річці»
07.50 М/ф «Було літо»
08.05, 16.45, 19.25 Д/ц «Супер - 

чуття. Особливий загін»
09.05 Відтінки України
09.45 Як це працює
1 0 . 1 5 ,  0 0 . 1 0  Х / ф 

«Марія-Антуанетта»
12.10 Д/ц «Історії вулканів»
13.20 Телепродаж
13.55 Біатлон. Кубок світу. IV етап. 

Гонка переслідування 12, 5 
км, чоловіки

14.45, 01.40 UA Фольк. Спогади
15.55 Біатлон. Кубок світу. IV етап. 

Гонка переслідування 10 км, 
жінки

17.35 Х/ф «Апостол Павло: Диво 
на шляху в Дамаск» 2 с.

20.25 Д/ц «Дикі тварини»
21.25 Д/с «Неймовірні винаходи»
22.00 Х/ф «Різдвяна пісня»
04.30 Бюджетники

1+1
05.15, 19.30 ТСН
06.00, 07.00 «Життя відомих 

людей 2020»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
20.15 «Чистоnews 2020»
20.20 «Жіночий квартал»
22.15 «Вечірній квартал»
23.15, 00.15 «Світське життя. 

2020»
01.15 «Великі випуски з А. Птушкі-

ним 2»

Інтер
05.15, 03.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
06.15 «Слово Предстоятеля»
06.25 Х/ф «Там, на невідомих 

доріжках»
08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Снігова королева»
12.45 Х/ф «Дванадцять місяців»
15.45, 20.30 Т/с «Заради кохання 

я все зможу!»
20.00, 02.30 «Подробиці»

22.20  «Бенефіс  Валерія 
Леонтьєва»

00.55 Х/ф «Осінні клопоти»
04.35 Х/ф «Одруження 

Бальзамінова»

ICTV
05.00 Скарб нації
05.05 Еврика!
05.15 Факти
05.40 Т/с «Копи на роботі»
07.15 Скетч-шоу «На трьох» 16+
09.20 Т/с «Пес»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Пес-6»
16.35 Х/ф «П’ятий вимір»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Тихоокеанський 

рубіж»
21.45 Х/ф «Конг: Острів черепа»
23.55 Х/ф «Сікаріо»
02.10 Х/ф «Святі з Бундока»

ТК Україна
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.30, 03.30 Реальна містика
08.50 Т/с «Мій найкращий ворог»
12.50, 15.20 Т/с «Годинник з 

зозулею»
17.00, 21.00 Т/с «Будь, що буде»
20.00 Головна тема
23.00, 02.15 Т/с «Потрібен 

чоловік»
01.45 Телемагазин

Новий Канал
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20, 00.50 Варьяти 12+
07.50, 10.00 Орел і решка
12.00, 13.00 Lе Маршрутка
14.10 Хто зверху? 12+
16.00 Х/ф «Аквамен»
19.00 Х/ф «Відьмина гора»
21.00 Х/ф «Лисий нянька: 

Спецзавдання»
23.00 Х/ф «Шахраї»
02.40 Зона ночі

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»
06.00, 10.55 Т/с «Обійми брехні»
07.55 «Неймовірна правда про 

зірки»
17.00, 22.00 «Хата на тата» 12+
19.00 «МастерШеф» 12+
01.00 «Я соромлюсь свого тіла» 

16+

НТН
05.55 Х/ф «Циган»
12.35 «Легенди карного розшуку»

15.30, 03.05 «Випадковий свідок»
18.05 «Переломні 80-ті»
19.00, 02.35 «Свідок»
19.30 Х/ф «Кубанські козаки»
21.40 Х/ф «Близнюки-дракони»
23.40 Х/ф «Напролом»
01.30 «Хвороби-вбивці»
03.10 «Речовий доказ»
03.55 «Легенди бандитського 

Києва»
04.45 «Top Shop»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
07.55 «Джедаі 2020»
08.55 «Загублений світ»
12.45 Х/ф «Орден дракона»
14.25 Х/ф «В ім’я короля-2»
16.15 Х/ф «В ім’я короля-3»
18.00 Х/ф «Капітан Грім»
20.10 Х/ф «Тринадцятий воїн»
22.10 Х/ф «Бладрейн»
00.00 Х/ф «Бладрейн-3»
01.35 Х/ф «Останній акулячий 

торнадо. Час настав»
02.55 «Облом.UA.»
03.15 «Цілком таємно-2017»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

UA: Чернігів
06.00 На східному фронті
06.30, 16.40 Разом
07.00, 08.00, 08.55 Новини
07.05, 08.05 Ранок на Суспіль-

ному. Дайджест
07.30 Світ дикої природи
08.30 Геолокація:Волинь
09.00, 22.50 Книга-мандрівка. 

Україна
09.10 Д.с. «Чилі: дика подорож»
10.10 Д.ф. «Бальний король»
11.15 Д.ф. «Олександр Довженко: 

Одеський світанок»
11.55 Енеїда
12.50, 15.50, 18.45 Пліч-о-пліч
13.05, 19.45 ВУКРАЇНІ
13.35 Я вдома
14.05 Лайфхак українською
14.20 М.с. «Рівень Маркуса»
15.10 Додолики
15.25 Шо? Як?
16.00 Маршрутом змін
16.15 Антропологія
17.10, 21.00 ЕкоЛюди
17.15 Х/ф «Старий добрий день 

подяки»
19.00 Культ. Особистості
19.15 Відтінки України
20.10 Добровольці
21.10 Розсекречена історія
22.00 Д.ф. «Краса та відчай - імпе-

ратриця Австрії» 12+
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UA: ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 03.05 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 

23.30, 02.40, 05.35 Новини
07.10 Книга-мандрівка. Україна
07.15 М/ф «Дуже Давня Казка»
07.20 М/ф «Горщик-Сміхотун»
07.30 М/ф «Грицькові Книжки»
07.40 М/ф «Двоє Справедливих 

Курчат»
07.50 М/ф «Війна Яблук Та Гусені»
08.05 Д/ц «Супер - чуття. Особли-

вий загін»
09.00 Божественна Літургія Право-

славної Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса Рим-

сько-Католицької Церкви в 
Україні

13.35 Телепродаж
14.20 Біатлон. Кубок світу. IV етап. 

Мас-старт 15 км, чоловіки
15.10 Біатлон. Кубок світу. IV етап. 

Мас-старт 12, 5 км, жінки
15.55 Студія «Біатлон»
16.15 Т/с «Величні Медичі»
18.35 Д/ц «Історії вулканів»
19.00 Д/ц «Всі на море»
20.00 Д/ц «Світ дикої природи»
21.25 з Майклом Щуром 16+
22.00, 04.05 Х/ф «Легенда Карпат»
00.00 Х/ф «Старий добрий день 

подяки»
01.30 Країна пісень

1+1
06.00, 07.00 «Життя відомих 

людей 2020»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.30, 02.40 «Світ навиворіт»
18.15 «Українські сенсації 2020»
19.30, 03.55 ТСН
21.00 Х/ф «Пригоди S Миколая»
22.30 Х/ф «Один плюс один 

удома»
01.00 Х/ф «Ізі»

Інтер
06.00 Х/ф «Белль і Себастьян»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00 «Інше життя»
12.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»
16.50 Т/с «Детектив Ренуар»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Детектив Ренуар»
21.35 Х/ф «Зимова вишня»
23.25 Х/ф «На Вас чекає грома-

дянка Никанорова»
01.15 «Речдок»

ICTV
05.25 Скарб нації
05.35 Еврика!
05.40 Факти
06.05 Анти-зомбі
07.05 Теорія змови
08.00 Секретний фронт
09.00 Громадянська оборона
10.00, 13.00 Т/с «Розтин покаже»
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Тихоокеанський 

рубіж»
16.30 Х/ф «Конг: Острів черепа»
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф «Геошторм»
23.00 Х/ф «Руйнування Вегаса»
00.40 Х/ф «Сліпа лють»
02.15 Х/ф «Фунт плоті»

ТК Україна
06.50 Реальна містика
09.15 Т/с «Роман з детективом»
17.00, 21.00 Т/с «Не хочу тебе 

втрачати»
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
23.00, 02.15 Т/с «Протистояння»
01.45 Телемагазин
03.15 Агенти справедливості 12+
05.50 Сьогодні

Новий Канал
06.00, 09.00 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.00 М/ф «Велика втеча»
09.05 Діти проти зірок
10.40 Х/ф «Сутінки. Сага. Світа-

нок: 1 ч.» 16+
13.00 Х/ф «Сутінки. Сага. Світа-

нок: 2 ч.» 16+
15.00 Х/ф «Відьмина гора»
17.00 Х/ф «Лисий нянька: 

Спецзавдання»
19.00 Х/ф «Маска»
21.00 Х/ф «Син Маски»
23.00 Х/ф «Атлантида»
01.00 Варьяти 12+
02.50 Зона ночі

СТБ
05.00 Телемагазин
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»
06.45 Х/ф «Два береги»
08.10 Х/ф «Двоє в новому 

будинку»
10.00 «МастерШеф» 12+
13.00 «Хата на тата» 12+
15.00 «СуперМама»
19.00 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 16+
20.00 «Один за всіх» 16+

21.10 «Я соромлюсь свого тіла» 16+
23.10 «Таємниці ДНК» 16+

НТН
05.15 Х/ф «Дикий пляж»
06.30 «Слово Предстоятеля»
06.35 «Будьте здоровi»
07.10 «Страх у твоєму домі»
10.40 Х/ф «Кубанські козаки»
12.40 Х/ф «Приходьте завтра»
14.30 Х/ф «Троє в човні, якщо не 

рахувати собаки»
17.00 Х/ф «Близнюки-дракони»
19.00 Х/ф «У зоні особливої уваги»
20.55 Х/ф «Хід у відповідь»
22.30 Х/ф «Пастка 44»
00.15 Х/ф «Напролом»
02.05 «Речовий доказ»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
08.05 «Загублений світ»
14.10 Х/ф «Втрачений скарб»
16.00 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих»
17.55 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-2»
19.55 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-3»
21.45 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-4»
23.35 Х/ф «Спіймати і вбити»
01.30 «Облом.UA.»
03.25 «Цілком таємно-2017»
04.15 «102. Поліція»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

UA: Чернігів
06.00, 20.10 На східному фронті
06.30, 16.15, 18.45 ВУКРАЇНІ
07.00, 08.00, 08.55 Новини
07.05, 08.05 Ранок на Суспільному. 

Дайджест
07.30 Світ дикої природи
08.30 Д.ц. «Планета інновацій»
09.00 Божественна Літургія ПЦУ
11.00 Недільна Літургія УГКЦ
12.30 Недільна Свята Меса РКЦУ
13.30 Відтінки України
14.05 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 М.с. «Рівень Маркуса»
15.10 Додолики
15.25 Шо? Як?
15.50 Невідомі Карпати
16.05 Українська читанка
16.40, 19.45 Разом
17.10 ЕкоЛюди
17.15 Х/ф «Різдвяна пісня»
19.15 Обличчя
21.10 Д.с. «Чилі: дика подорож»
22.00 Д.ф. «Клітка для двох»

2 грудня 2020 року Чернігівський рибо-
охоронний патруль знищив 150 од. забо-
ронених знарядь лову: 118 зяберних сіток, 
27 поріжних та 5 ятерів. Їхня загальна до-
вжина склала 3 172 метрів.

Рубали та різали знаряддя лову, конфіс-
ковані у порушників протягом 2020 року та 
згідно з актами виявлення та вилучення без-
господарного майна.

У заході також взяли участь представники 
Головного управління Державної податкової 
служби в Чернігівській області, фінансового 
управління Чернігівської міської ради та го-
ловний державний виконавець Деснянського 
відділу державної виконавчої служби у місті 
Чернігові.

«Вилучені у порушників заборонені зна-
ряддя лову передаються на склад конфіскова-
ного майна і до рішення суду зберігаються як 
доказова база. При винесенні постанови суд 
вирішує, що з ними робити – повернути по-
рушнику або знищити. Наразі значна кількість 
адміністративних справ все ще перебуває на 
розгляді в судах і ми чекаємо на їх рішення», 
– повідомив начальник Управління Держри-
багентства у Чернігівській області Микола 
Каленюк.

Знищено понад 3 км сіток

З початку 2020 року Черні-
гівським рибоохоронним патрулем 

знищено 1 485 од. заборонених знарядь 
лову, в тому числі 28 374 метри сіток.

БРАКОНЬЄРСТВО

ДовіДка
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Продається земельна ділянка 
10 соток, в м. Бобровиця, вул. 
Світанкова, 5. По вулиці газ, 
вода, світло, інтернет. Ціна 
договірна. Тел.: 067-405-39-54.

Продам магазин 60 кв. м. у м. Бо-
бровиця по вул.. 30 років Пере-
моги, 27. Тел.: 067-405-39-54.

• ВАЗ-21053, 1996г.в., в хор. сост., 
цена 34 300 грн, подробности по тел., 
торг уместен. Тел. 093-731-96-39.

• Продам Ford Fusion 2010г.в., двигун 
1.6, коробка автомат, 1 власник. Ціна 
196000 грн. торг. Тел. 066-375-58-52.

Высотники. Утепление фасадов, 
балконов, герметизация межпа-
нельных стыков и отливов, покра-
ска металлоконструкций и фаса-
дов, установка козырьков над 
балконами. Низкие цены. Лиц. АГ 
№ 577800 от 31.05.11 ИДАСК. Тел. 
613-202, 971-909, 097-322-00-14.

• Металлочерепиця, профнастил, 
водосточні системи з металу, 
підвіконні пвх, москитні сітки. м. 
Чернігів, вул. Толстого, 147. Тел. 
093-843-58-18, 096-159-46-41.

Куплю корів 20-25 грн/кг, телят 52-
56 грн/кг, коней, свиней, шкури. 
Тел: 063-475-90-05; 098-375-22-
09; 099-325-15-54, утримання.

Бригада профессиональных 
строителей - высотников выпол-
нит наружное утепление квартир, 
домов. Строительство жилых до-
мов и др. строений под ключ. 
Большой опыт работы. Лиц. АГ № 
577800 от 31.05.11 ИДАСК. Тел. 
(0462)613-202, 097-818-6-818.

Копаем, чистим колодцы. Ка-
нализация, септики, траншеи, 
ямы. Бурение скважин, уста-
новка оборудования. Кольца 
всех размеров и высоты, дре-
нажные кольца. Тел. 063-468-
68-15, 066-24-577-24, 067-
75-39-993.

АДВОКАТ. Правовая помощь, 
юридическое сопровожде-
ние, защита и представитель-
ство интересов в судебных, 
государственных, правоохра-
нительных и других органах. 
Составление документов пра-
вового характера. Св-во 
ППЗАД серия ЧН №000890 от 
06.03.2020 НААУ. Тел. 067-
460-91-10, 063-789-54-54.

• В продовольственный магазин 
требуются продавцы. Тел. 093-087-
43-11, 095-84-16-276.

• На АЗС требуются заправщики 
авто. Тел. 093-087-43-11, 095-84-
16-276.

Охранная фирма производит 
набор сотрудников (мужчин/
женщин) Работа в Чернигов-
ской, Киевской области и г.
Винница. Вахта 14/14 или 
28/14. Оплата 250-450 грн/
смена. Затраты на проезд, жи-
лье и питание за счёт фирмы. 
Карьерный рост. Тел. 093-563-
96-05, 096-110-40-26, 050-
024-13-83.

• ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ. Вахтовий 
метод, зарплата 6900-9000 грн., 
офіційне працевлаштування, вчас-
на та стабільна заробітна плата, 
соцпакет. Форма, житло, частково 
надається харчування. Тел. 050-33-
19-720, 050-44-22-865.

Требуются на деревообраба-
тывающее предприятие: СТА-
НОЧНИКИ, ПИЛОРАМЩИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 066-
583-79-85, 067-460-08-55.

«Десна» – 
сильніша за «Ворсклу»

ФУТБОЛЬНИЙ ОГЛЯД

У чемпіонаті України чернігівська «Десна» вдома при-
ймала полтавську «Ворсклу». У минулому сезоні наша ко-
манда двічі без проблем обіграла цю команду. Та нині у 
Прем’єр-лізі «Ворскла» доволі впевнено провела перше 
коло змагань, тож до цього матчу посідала високе третє 
місце. Гра вийшла напруженою… «Десна» виглядала все-
таки краще за суперника, і в першому таймі Мудрик змар-
нував стовідсоткову нагоду забити полтавчанам. 

Звісно, й гості дуже старалися пробити захисні мури 
господарів, проте чернігівці цього разу діяли надійно. А 
ось із реалізацією моментів у них знов виходило не так 
добре, як хотілося б… Однак на останніх секундах зустрічі, 
вже в доданий арбітром час, чернігівці пробивали штраф-
ний і Дегтярьов, який вийшов на заміну, головою «вгвин-
тив» м’яч у ворота полтавчан. Отож у підсумку – важлива 
перемога нашої команди, хай і з мінімальним рахунком 
– 1:0.

Таким чином, «Десна» тепер посідає жадане третє місце 
і на одне очко випереджає «Ворсклу». Що ж, чернігівцям 
поталанило, проте в міжсезоння необхідно однозначно 
посилювати атакуючий потенціал команди. Можливо, не 
варто було продавати за кордон одного з кращих бомбар-
дирів минулого чемпіонату – Філіппова, який посів друге 
місце за кількістю забитих голів. Бо поки що надійної аль-
тернативи йому немає… Втім, «Десна» перемогла, тому 
сьогодні не критикуватиму. Хочеться вірити, що команда 
ще отримає «друге дихання», як кажуть спортсмени.

Футболісти «Шахтаря», після двох провальних матчів 
із німецькою «Борусією», вдома впевнено обіграли в гру-
повому турнірі Ліги чемпіонів один із найсильніших клубів 
світу – іспанський «Реал»! І це при тому, що в цьому матчі 
не змогли взяти участь через травми та хвороби сім грав-
ців української команди. Та й кращий бомбардир минулого 
сезону в Прем’єр-лізі Мораєс ще на 15 хвилині отримав 
травму внаслідок надто жорсткого фолу іспанця Варана, 
тож його довелося замінити буквально на початку матчу. 
Втім, саме футболісти, котрі у складі «Шахтаря» вийшли 
на заміни – Дентиньо та Соломон, – і вразили ворота іс-
панського гранда. Чудово відіграв матч і голкіпер гірників 
Трубін, який стояв на воротах і в першому двобої з коро-
лівським суперклубом із Марселя. 

У підсумку – блискуча перемога чемпіона України з ра-
хунком 2:0. Двічі поспіль грізний «Реал» поступився укра-
їнській команді, де всі провідні гравці перехворіли на 
коронавірус… Справді, подвиг! 

У цій групі італійський «Інтер» у гостях здолав «Борусію» 
– 2:3. Таким чином, після п’яти турів у «Шахтаря» стало 
сім очок (дві перемоги, нічия та дві поразки). Стільки ж – 
у «Реала», однак іспанці поступилися в турнірній таблиці 
українцям, адже двічі програли гірникам! На очко більше у 
лідера – «Борусії», а на останньому місці з п’ятьма очками 
залишився фіналіст Ліги Європи «Інтер».

До речі, саме завдяки сенсаційній перемозі «Шахтаря» 
над «Реалом» Україна потіснила з 11 місця Шотландію в 
рейтингу найкращих футбольних європейських держав – 
за підсумками виступів їхніх клубних команд у Лізі чемпіо-
нів та Лізі Європи. Чудова новина!

А ось київське «Динамо» порадувати дивом не змо-
гло – поступилося в Турині італійському «Ювентусу» – 0:3. 
Втім, угорський «Ференцварош» також вдома програв іс-
панській «Барселоні» з таким же рахунком… Тож кияни все 

ще мають цілком реальний шанс продо-
вжити змагання в Лізі Європи навесні.

У груповому турнірі Ліги Європи 
«Зоря» здобула другу перемогу поспіль 
– тепер українці сенсаційно обіграли 
вдома потужний англійський «Лестер» – 
1:0. Втім, португальська «Брага» в гостях 
все-таки впоралася з грецькою коман-
дою АЕК – 4:2 (греки – на останньому 
місці, «Зоря» – третя). Таким чином, у 
наступний етап Ліги Європи, який відбу-
деться навесні, з цієї групи достроково 
вже вийшли «Лестер» і «Брага». На жаль, 
«Зоря» втратила надто багато очок, про-
гравши спочатку три матчі, тому вже не 
зможе наздогнати лідерів.

Однак набрані очки позитивно позна-
чаться на рейтингу України, та й «Зоря» 
реабілітувалася перед своїми вболі-
вальниками, набравши 6 очок – досить 
пристойний результат. В останньому 
турі українці зустрічаються в Португалії 
з «Брагою», а греки вдома приймають 
«Лестер». Сподіваємося, «Зоря» зіграє 
знову достойно й поліпшить також влас-
ний рейтинг у Європі.

Сергій КВІТНИЦЬКИЙ

З першого грудня у зв’язку із збільшенням прожит-
кового мінімуму для осіб, які втратили праце здатність, 
визначеного законом, в області проведений перера-
хунок пенсій 281,1 тис. особам. В результаті пере-
рахунків збільшено розмір пенсій 177,1 тис. особам. 
Середній розмір підвищення становить 37,8 грн.

Про це повідомив началь-
ник Головного управління 
Пенсійного фонду України в 
Чернігівській області Юрій 
Юрченко.

Перераховані пенсії випла-
чуватимуться пенсіонерам 
у визначену їм дату, почина-
ючи з 4 грудня. Перерахунки 
проведено автоматизованим 
способом, тому звертатися до 
органів Пенсійного фонду не 
потрібно. Розмір підвищення 
розраховано індивідуально для кожного пенсіонера за до-
кументами, які містяться в пенсійній справі.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2020 рік» з 1 грудня підвищуються розміри про-
житкового мінімуму для різних груп населення. Зокрема, 
розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили пра-
цездатність, збільшується із 1712,00 до 1769,00 грн.

Це є підставою для перерахунку мінімального розміру 
пенсії за віком, мінімальних пенсійних виплат, надбавок і під-
вищень до пенсій, розмір яких залежить від прожиткового 
мінімуму. З 1 грудня мінімальна пенсійна виплата не може 
бути нижчою за 1769,00 грн.

Зростає мінімальний розмір пенсії за віком, по інвалід-
ності та у зв’язку зі втратою годувальника, пенсії військо-
вослужбовцям та членам їх сімей, пенсії по інвалідності 
внаслідок аварії на ЧАЕС та щомісячна державна адресна 
допомога інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС.

Також зростають:
– доплата за понаднормовий стаж непрацюючим пен-

сіонерам відповідно до статті 28 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

– пенсії за особливі заслуги;
– надбавки на утриманців відповідно до Закону України 

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби та деяких інших осіб»;

– підвищення учасникам бойових дій та особам з інва-
лідністю внаслідок війни, учасникам війни, членам сімей 
ветеранів війни, щомісячна державна адресна допомога ін-
валідам війни та учасникам бойових дій, державна соціальна 
допомога на догляд інвалідам війни;

– підвищення жертвам нацистських переслідувань і чле-
нам їх сімей;

– доплата шахтарям, на яких поширюється дія Закону 
України «Про підвищення престижності шахтарської праці».

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму на одну 
особу в розрахунку на місяць з 01.12.2020 - 2189,00 грн. (був 
2118,00 грн.). проведено перерахунок надбавки, передба-
ченої Законом України «Про донорство крові та її компонен-
тів», розмір надбавки склав 218,90 грн (був 211,80 грн).

З 1 грудня відбувся 
перерахунок пенсій

ІНФОРМУЄМО

Юрій Юрченко
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ОВЕН (21.03-20.04). Цей період обіцяє 
Овнам багато зустрічей і ділового спілку-
вання, в цілому цей час максимально вдалий 
для нових починань і втілення планів. Також 

варто звертати увагу на інтуїцію і раптові осяяння. 
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05). Тельці отримають 
масу перспектив для кар’єрного зростання 
та розвитку бізнесу, ідеї стануть багато в 
чому можливі тільки в новому році. Наприкінці 

тижня можна відпочити і розслабитися. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Близнюкам 
варто побоюватися помилок у роботі і влас-
ної ліні – ці фактори можуть вкрай негативно 
позначитися на їхній кар’єрі або бізнесі. Цей 

часовий відрізок буде непростим і щодо особистих 
взаємин. 

РАК (22.06-23.07). Одиноким Ракам дове-
деться пережити розчарування. Симпатич-
ний об’єкт виявиться зовсім не таким, як вони 
уявляли. Одруженим людям варто бути більш 

терплячими до недоліків партнера.
ЛЕВ (24.07-23.08). Більшості Левів до-
ведеться відстоювати свої права і статус, 
доводити своє право на повагу в особис-
тих взаєминах і навіть на роботі. Цей часо-

вий відрізок буде перевіркою на стійкість до стресів і 
авторитетність. 

ДІВА (24.08-23.09). Дівам доведеться пе-
режити випробування у стосунках – партнер 
покаже себе з дуже непривабливого боку. 
Жінки-Діви можуть випадково дізнатися про 

зраду коханого чоловіка і почнуть думати про розрив.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Перша половина 
цього періоду стане для Терезів метушливою, 
на них навалиться купа невідкладних справ. 
Кінець тижня принесе відпочинок, жінкам-Те-

резам варто бути сміливішими і фліртувати.
СКОРПІОН (24.10-22.11). Скорпіонам 
можна займатися фінансовими операціями, 
планувати великі покупки або продаж, а також 
спробувати себе в нових, незвичних заняттях. 

Цей період подарує їм високу енергійність і проникливість.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12). На цей тиждень 
Стрільцям бажано запланувати здійснення 
задумів та ідей, енергетика сприятиме ви-
сокому рівню працездатності. Найактивніші 

представники знаку отримають гарну винагороду.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01). Козероги мо-
жуть розраховувати на відмінні результати в 
усьому. Це час вельми сприятливий для фі-
нансових операцій, великих угод і покупок. 

Ближче до вихідних пари, в чиїх взаєминах були сварки, 
примиряться.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02). Цей тиждень 
стане для Водоліїв дуже сприятливим у різ-
них сферах: на професійній ниві вони можуть 
отримати пропозицію про підвищення, а в 

особистому житті з’явиться гідна людина. 
РИБИ (20.02-20.03). Дещо депресивний 
стан зробить з людей цього знака затворни-
ків. В середині цього тижня настрій почне по-
ліпшуватися, а до вихідних життєва енергія 

відновиться повністю.

Гороскоп з 14 по 20 грудня

Відповіді на сканворд №49

Якщо ваш чоловік пішов до 
іншої, значить, її чоловік пішов 
до третьої й т. д. Че-
кайте, скоро чийсь чо-
ловік прийде до вас. 
Повинні ж вони кудись 
діватися!

* * *
Тепер напитися по-

серед тижня у барі – це 
підтримка малого біз-
несу, а не алкоголізм!

* * *
Фехтування — най-

кращий спорт для карантину. 
Маски є, рукавички є, а якщо 
хтось підійде ближче, ніж треба, 

його завжди можна елегантно 
проткнути шпагою.

* * *
- Тату, скажи, а як зрозуміти, 

що ти закохався?

- Ну, от уяви: дивишся на ді-
вчину, горло у тебе пересихає, 

груди стискає так сильно, 
що аж подих перехоплює...

- Як коронавірус, чи 
що?

* * *
Штрафи за порушення 

режиму самоізоляції — 
це вже і є податок на по-
вітря. Вийшов подихати 
— плати!

* * *
Незручне почуття, 

коли 5 років тому усі родичі 
раділи, що у них буде свій 
лікар, який буде їх лікувати. А 

«Чернігівщина» жартує

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС —

94502 Передплачуйте «Чернігівщину» 

– будьте у виграші!ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ –У РОЗПАЛІ! 

Не втрачайте можливість отримувати «Чернігівщину» півроку всього 

за 93,98 грн (на рік – 182,76 грн) – зверніться до 

найближчого поштового відділення або до свого листоноші вже 

зараз!

У січні буде проведено розіграш цінних призів, серед яких: 

мультиварка, електром’ясорубка, праска, блендер, фен, ваги, 

електрочайник, мобільний телефон та інше. Щоб узяти участь, 

до 8 січня надсилайте на адресу редакції (14013, м. Чернігів, 

вул. О.Міхнюка, б.41-а, корп.2, кв. 2) листи із квитанцією (копією) про 

передплату газети на друге півріччя цього року, Обов’язково вкажіть 

Ваше прізвище, ім’я, по-батькові, точну поштову адресу, а також 

номер мобільного телефону. На конверті напишіть «На конкурс».

Передплатний індекс обласної газети «Чернігівщина: новини і 

оголошення»: 94502.

УВАГА, АКЦІЯ! 

я закінчила універ і стала 
психіатром...

* * *
Дорогі жінки, яких я 

колись образив! Не тур-
буйтеся, дорогенькі. Таки 
знайшлась та, яка за вас 
усіх помстилася…

- Ну от, нарешті 
справжня зима 

настала!
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