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Фестиваль коноплярства 
на Сумщині      (3 стор.)

День села
в Липовому Розі  (4 стор.)

На Всеукраїнському форумі «Україна 30» під час презентації заходів до Дня 
Незалежності України Міністр культури та інформаційної політики України Олек-
сандр Ткаченко розповів про мистецькі заходи, визначні проєкти для України, а 
також презентував цифрову мапу подій. 

Це національна єдина платформа, що висвітлюватиме події, присвячені 30-й 
річниці незалежності. Проєкт охоплює всі області України. МКІП спільно з облас-
ними державними адміністраціями проведе понад 300 заходів у рамках святку-
вання та відзначення Незалежності України. На цифровій мапі кожна область має 
свою унікальну квітку-символ.

На цифровій мапі подій в інтерактивному форматі відображатиметься місце, 
час та дата подій з розгорнутою інформацією про саму подію. Мапа також містить 
зручний функціонал пошуку за локацією та датою і посилання на соціальні мережі 
та інші зовнішні ресурси.

                     За інформацією Міністерства культури 
                                                та інфорМаційної політики україни

21 серпня 2021 року в Києві на подвір’ї 
Національного музею історії України 
відбудеться фестиваль «ЕТНІКА», що збе-
ре найкращих майстрів народних художніх 
промислів з усієї України.

Організаторами фестивалю виступа-
ють Міністерство культури та інформаційної 
політики України спільно з Державним агент-
ством України з питань мистецтв та мистецької 

освіти, за підтримки проєкту Made in Ukraine та Офісу з розвитку креативних 
індустрій під світським патронатом порталу JetSetter.ua.

Місія фестивалю – розкрити потенціал народних промислів і проілюструвати 
їх актуальність для сьогодення. Адже, на відміну від багатьох західних країн, 
в Україні збереглися носії автентичної культури. Використовуючи оригінальні 
техніки, вони створюють вироби, актуальні в сучасному контексті: інтер’єрах, 
дизайні одягу, сервіруванні тощо.

Під час заходу 47 носіїв унікальних традиційних технік представлять свої ро-
боти: автентичні й водночас актуальні для молодих українців.

Амбасадорами фестивалю виступлять 12 медійних персон та інфлюенсерів, 
кожен з яких представляє окремий вид промислів – від різьбярства до кераміки 
та гутництва*.

А саме, у спецпроєкті беруть участь артисти: Саша Заріцька (гурт KAZKA), 
гурт Go_A, Аліна Паш, Дзідзьо, дизайнерки Катя Сільченко та Лілія Літковська, 
прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар, олімпійська при-
зерка Дар’я Білодід, телеведучі Катерина Осадча та Руслан Сенічкін та інші 
лідери думок.

Загалом на фестивалі буде представлено 12 народних художніх промислів. Та-
кож на гостей чекає зона кейсів «сучасної інтеграції традиційних ремесел у робо-
тах дизайнерів» та корнери локальних крафтових виробництв (сироваріння та ви-
норобства). Вхід на захід вільний. Подія за посиланням: https://www.facebook.com/

events/2984830128404897 

*Гутництво – виготов-
лення виробів із скла, що 
відоме в Україні понад ти-
сячу років. Точний час його 
виникнення не встановлено, 
але в скіфських похован-
нях уже знаходять намиста 
зі скла із вкраплюванням 
різнокольорових барвників. 
У «Слові о полку Ігоревім» 
згадується виріб із скла — 
«стекляниця».

в Батурині – столиці 
Гетьманської україни, який 
відіграв важливу роль в 
історії українського держа-
вотворення, по-особливому 
прозвучить головна ідея 
фесту: «Же през ШаБлЮ 
маєм право» проголошена 
гетьманом іваном Мазепою 
в Батурині 300 років тому, 
але актуальна й сьогодні.

упродовж двох днів ви 
зможете стати учасником захоплюючого дійства на березі річки сейм:

– 21 серпня (субота) День перший 
з 14.00 – ознайомитися з  самобутнім творчим потенціалом Батуринської гро-

мади, відвідати концерт популярних в регіоні рок-гуртів «KOLO DVOH» (м. Коно-
топ) та «FROM INSIDE OUT» (м. Кролевець),  звеселитися на нічній дискотеці.   

– 22 серпня (неділя) День другий
об 11.00 – урочисте відкриття БАТУРИНФЕСТу за участі високопосадовців, 

почесних гостей та воїнів – захисників нашої України. Захоплять кожного ви-
ступи кращих естрадних виконавців  та колективів Чернігівського обласного 
філармонійного центру фестивалів та концертних програм, артистів Київської 
муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва, Військового орке-
стру 27-ї реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Кал-
нишевського (м. Суми), гуртів «Лісапетний батальйон» та «OT VINTA». 

Нічною дискотекою  популярних українських діджеїв Dj Rocket-Jam та Dj SaliVan 
з м. Кременчук завершиться наш фест. 

Упродовж двох днів 
працюватимуть: вистав-
ки  майстрів українського, 
традиційного, декоративно-
прикладного мистецт-
ва; кінний театр;  турнір зі 
стрільби з традиційного лука 
«Стріли Гетьманів»; зони 
харчування, фуд-корт, які 
представлять кращі традиції 
української традиційної 
кухні; екскурсії унікальними 
локаціями Національного 
заповідника  «Гетьманська 
столиця»; атракціони для 
дітей, ярмарок сувенірів та 
багато іншого. 

Місце проведення: 
сцена та майданчик Ба-
туринфесту на березі  
річки сейм, за адресою: 
м.Батурин, вул.набереж-
на, 9-л, під палацово-
парковим ансамблем 
гетьмана кирила розу-
мовського.

слідкуйте за новинами 
на офіційній сторінці фе-
стивалю у Fb: 

https://www.facebook.
com/BATURYNFEST/ 

До 30-річчя Незалежності України

гоЛовна поДія Літа – 
ііі БатУРИнФЕСт «ШаБЛя» 

Цифрова карта подій

«ЕтНіка» осучасНить НародНі художНі промисли
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Зазвичай, початок жнив у людей, навіть якщо вони мало пов’язані 
з агровиробництвом, асоціюються з привабливою ностальгійно-
пропагандистською картинкою з комбайнами на фоні безмежного пше-
ничного поля, з оповитими шлейфом польових доріг, наповненими со-
нячним зерном автівками, що одна за одною курсують до елеватора, 
де вже видніються гори золотистого збіжжя, зі статечними лелеками, 
котрі, не зважаючи на близьку присутність техніки та людей, неквапом 
походжають стернею, вишукуючи в ній собі якусь поживу. натомість 
більшість сучасних, ефективних господарників жнива починають з 
культури не менш важливої й неабияк для них стратегічно привабливої 
– ріпака. ріпак достигає найпершим, рано звільняє площу і є чудовим 
попередником під наступні озимі культури, а ще – покращує струк-
туру та родючість грунтів, зменшує ризик водної та вітрової ерозії, 
зменшує засміченість полів та є гарним фітосанітаром. ось і в тов 
«агронадія» зажинки теж починали з ріпака і вже давно справилися зі 
збиранням цієї олійної культури. після додаткового підсушування та 
очищення насіння вже відправили на зберігання, й коли ми завітали 
до рівчак-степанівки, звільнені від ріпака площі механізатори вже го-
тували до наступного засіву. За словами співзасновника агрофірми 
Михайла василенка, з яким ми зустрілися обабіч поля, де працю-
вала техніка, олійні культури цьогоріч хоч і 
віддячили непоганими врожаями, водночас 
свого часу змусили господарників добряче 
похвилюватися.

– Ось бачите, якщо справа від дороги рапсову 
стерню вже продисковує Ігор Близнюк, то поруч на 
завершальних гонах Анатолій Лавреха своїм ком-
байном ще дозбирує ячмінь. Хоч ця культура тут, 
вважай, випадково – мусили нею пересівати части-
ну зрідженої через посуху ріпакової площі.

Що ж, від подібних погодно кліматичних ризиків 
не захистить жодна сучасна технологічна карта, 
їх наперед не прорахує навіть найдосвідченіший 
керівник чи агроном. Ось і поле, де ми зустрілися з 
Михайлом Михайловичем, – не єдине в «Агронадії», 
котре цьогоріч завдало своїм господарям подібних 
клопотів. Утім, в умінні знаходити правильні 
господарські рішення, шукати інші, можливо, не 
зовсім традиційні шляхи, а не пасувати перед про-
блемами чи впадати в розпач та відчай, якраз і 
полягає професіоналізм сьогоднішніх ефектив-
них господарів, помножений на одвічну селянську 
мудрість, їхній життєвий досвід. Ось, 
скажімо, через несприятливе поліття 
залишилися пустувати низинні ділянки 
на сусідній площі – вона якраз через 
асфальтівку. Вирішили і їх пересівати 
ячменем. Вийшло навіть дуже непо-
гано, вже й урожай зібрали. А ось со-
лому, на відміну від інших зернових 
площ, вирішили не дрібнити – за-
лишили на потреби господарського 
тваринництва. Про це вже потурбу-
валися механізатори Віталій Дячен-
ко та Станіслав Бур’ян, своїми прес-
підбирачами скрутивши її в рулони, які 
відтранспортують на ферму.

Умисно не акцентую уваги на мар-
ках і технічних параметрах сучасної 
техніки, котра наразі працює на полях 
ТОВ «Агронадія», адже вся вона – від 
комбайнів, автомобілів, тракторів й 
до причіпних землеобробних агрега-

УРоЖаЙ – віД поЛя До КоМоРИ

тів – нова, потужна й, що 
головне, дуже комфорт-
на для тих, хто на ній 
трудиться. Добре це й 
пайовикам, земельні 
паї яких обробляє ТОВ 
«Агронадія», що техніки у 
господарстві достатньо, 
адже паралельно з го-
сподарським хлібозбором 
частину комбайнів на 
господарській раді було 
вирішено перекинути на 
обмолот присадибних 
ділянок своїх орендарів, 
причому чисто за 
символічну ціну…

В ході свого воя-
жу гарячими жнивни-
ми майданчиками ТОВ 
«Агронадія» побували ще 
на одному полі тривог та 

професійних клопотів керівництва й 
агрономічної служби господарства. Й 
нехай би там через якісь фахові про-
рахунки чи суб’єктивні причини, а то 
все через ту ж «небесну канцелярію». 
Червнева негода, що свого часу з 
різницею в один день двічі пройшлася 
над Рівчак-Степанівкою та прилеглими 
селами, наробила тоді багато шкоди як 
у приватних домоволодіннях й на при-
садибних ділянках, так і в господарстві: 
побила градом кукурудзяні сходи 
майже на тристагектарній площі, 
буревієм завихрила значну части-
ну ячмінних посівів, що вже викинули 
колосся, поклала їх на землю. Утім, 
кукурудза з часом відійшла й наразі 
вже радує своїх господарів хоро-
шими прогнозами, натомість значна 
частина найпотужніших ячменів, на 
які в «Агронадії» та їхніх партнерів-

пивоварів були неабиякі сподівання, так і не змогли піднятися. А від того і втра-
ти, і недобір по загальній врожайності. 

Ось вони – ризики аграрного бізнесу у всій своїй непривабливій красі… Хоч, 
власне, є дещо й з позитивного – орендовані «Агронадією» площі, що розки-
нулися між Макіївкою та Пустотиним, по великому рахунку, буревій обминув, 
тож Михайло Василенко та Станіслав Ременюк наразі сподіваються на доволі 
пристойні намолоти зернових. Власне, ми теж були солідарні з ними, побу-
вавши там та переконавшись у ваговитості ячмінного колосся – за словами 
головного агронома господарства Олексія Волохи, на круг виходить не менше 
70-80 центнерів. 

Поруч такими ж дорідними видаються й сусідні кукурудзяні площі. До речі, 
в господарстві неабияких сподівань покладають і на наступний етап жнивної 
кампанії, зокрема, – збирання кукурудзи та соняшника. Утім, навчені гірким 
попереднім досвідом, остаточних прогнозів поки що намагаються уникати. Бо 
ж переконані, що справжній хліб – то не той, що на стерні, і навіть не той, що 
дорогою до елеватора, а тільки який вже лежить у господарських засіках. Хоч, 
на жаль, навіть він не завжди є показником фінансової стабільності будь-якого 
господарства. Адже, на споживчому ринку, зазвичай, свої непрості та суворі 
правила гри, на жаль, не завжди на користь товаровиробників… Утім, про те 
вже говоритимемо трохи пізніше, дочекавшись наступного, осіннього етапу 
збору врожаю – від поля й до комори…

                                                                         катерина МиХайленко  
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у селі сад, що розта-
шоване на в’їзді до міста 
суми, відбувся етнічно-
фольклорний аграрний 
фестиваль «HempFest». 
територія біля інституту 
сільського господарства 
північного сходу наан 
україни перетворилася на 
майданчик відпочинку й 
представлення продукції з 
технічних (безнаркотичних) 
конопель. 

Почесним гостем фести-
валю став голова Сумської 
обласної ради Віктор Фе-
дорченко. Він пригадав, як у 
післявоєнні роки коноплі були 
стратегічною сировиною. «Її 
вирощували у кожній сільській 
родині, потім переробляли, 
шили сорочки, штани, роби-
ли взуття, продукція вико-
ристовувалася у будівельній 
галузі. Сумщина вже тоді була 
батьківщиною конопель. На 
жаль, зараз втрачено розвиток 
коноплярства, посіви скороти-
лися, але Сумщина, я впевне-
ний, такий напрямок аграрної 
галузі буде активно розвива-
ти, популяризувати, щоб про-
давати не лише сировину, а й 
створювати підприємства з її 
переробки», – сказав Віктор 
Федорченко.

у 1913-1939 роках у серед-
ньому в Україні висівали понад 
100 000 га конопель, у 1972-му 
– 72 000, а сьогодні – близь-
ко 3000 га. По всій країні були 

збудовані потужні бази для пе-
реробки конопель – в основно-
му на канати і волокно – пень-
ку. Тільки в Сумській області 
було 5 коноплезаводів. Це вже 
за незалежності коноплі поча-
ли вважати нарковмісною рос-
линою і площі засівання знач-
но скоротилися. У 2012 році в 
Україні було лише 260 га коно-
пель. Нині – 3-4 тисячі га, з них 
на Сумщині – близько 600 га. І 
на сьогоднішній день в області 
тільки в Глухові працює одна 
лінія з переробки конопель. 
Інші заводи не функціонують.

Під час відкриття фестива-
лю перед присутніми виступи-
ли заступник голови Сумської 
ОДА Вячеслав Печененко, ди-
ректор Інституту сільського 
господарства Північного Схо-
ду Національної академії 
аграрних наук України Віктор 
Кабанець, народна депутат-
ка України Анна Колісник. Всі 
вони наголошували на тому, 
що коноплярство останнім ча-
сом незаслужено забуте.

«Сумщина є лідером се-
ред регіонів України з роз-
витку галузі коноплярства 
та відома своїми науковими 
дослідженнями цієї темати-
ки в світі, – зазначив Вячес-
лав Печененко. – Промислові 
коноплі – джерело природної 
сировини для багатьох га-
лузей виробництва, виро-
щування якої спричиняє 
мінімальний вплив на довкілля, 

а переробка характеризується 
безвідходністю».

Віктор Кабанець розповів, 
що на фестивалі представ-
лена продукція з багатьох 
областей України: Сумської, 
Чернігівської, Полтавської, 
Житомирської, Рівненської, 
Київської і наголосив, що на 
Сумщині є прекрасна наукова 
база, яка працює на розвиток 
галузі, і науковці допомагають 
коноплярам у програмах роз-
витку, в освоєнні технології ви-
рощування цієї культури. 

Присутні говорили, що 
фестиваль покликаний при-
вернути увагу до конопель, 
щоб звичайне населення 
орієнтувалося і розуміло, що 
йдеться про безнаркотичну 
рослину і що треба змінювати 
стереотипи стосовно цієї куль-
тури. Організовуючи подібні 
заходи, Сумщина може про-
сувати якісні інноваційні 
технології й вибирати для себе 
еко-орієнтовану продукцію.

Помітним був на фестивалі 
стенд Інституту луб’яних куль-
тур Національної академії 
аграрних наук України.  
Селекціонери цієї установи 
першими в світі створили в 
2009 році сорти конопель, які 
абсолютно не містять нар-
котичних речовин. До цього 
найвизначнішим досягненням 
у цій сфері вважалися сор-
ти (теж виведені місцевими 
науковцями) з незначним 
вмістом тетрагідроканабінолу 
— психотропної речови-

ни, яка, власне, і викликає 
галюциногенні відчуття.

Учасники та відвідувачі 
фестивалю мали можливість 
дізнатися про передові 
технології вирощування, зби-
рання та переробки промис-
лових конопель, долучити-
ся до дегустації конопляних 
страв за народними рецеп-
тами, походити по ярмарку 
виробів із конопель, побачити 
майстер-класи та етнографічні 
конкурси, взяти участь у роз-
важальному дійстві; концерт-
но-танцювальній програмі.

Організатори подбали про 
те, аби й науковцям, і звичай-
ним відвідувачам цього заходу 
було цікаво. Ініціаторами фе-
стивалю виступили Інститут 
сільського господарства 
Північного Сходу НААН України 
і Сумська обласна державна 
адміністрація.

Наразі на Сумщині триває 
процес створення агротуристич-
ного кластеру «Слобожанські 
коноплі». Відповідний проєкт 
за результатами конкурсного 
від-бору Міністерства розвит-
ку громад та територій України 
став переможцем та отримав 
фінансування з державного 
бюджету України в розмірі понад 
14 млн грн. Одним із напрямків 
проєкту є популяризація вироб-
ництва та споживання продуктів 
із конопель.

Для науковців, аграріїв, 
підприємців та професіоналів 
галузі пройшов практичний 
семінар, де розглядалися пер-

спективи розвитку конопляр-
ства на Сумщині та Україні.

Делегацію з міста Ніжин 
представляли Микола Шкур-
ко, голова Ради директорів 
Громадської спілки «Асоціація 
розвитку льонарства і коно-
плярства України», Ігор Ша-
лай,  громадсько-політичний 
діяч, член робочої групи з 
місцевого економічного роз-
витку м. Ніжин, і авторка цих 
рядків. Ініціатива створен-
ня льонарсько-коноплярської 
спілки вийшла саме з Ніжина, 
бо авторитетним постачальни-
ком насінням льону є тутешня 
фірма «Сяйво», яку очолює Ми-
кола Пантелійовичаснувалася 
спілка в стінах Національної 
академії аграрних наук 
України, а серед членів її є 
кілька керівників поважних 
наукових установ галузі.  Тож, 
сподіваємося, що спілкування 
колег, які докладають зусиль, 
щоб відновити коноплярство 
в Україні, дасть поштовх до 
подальшої співпраці. А для 
ніжинців – момент підхопити 
приклад окремо взято-
го регіону з окремо взятою 
аграрною культурою… Наступ-
ного року, якщо коронавірус не 
вплине на плани організаторів, 
вони планують розширити 
межі фестивалю, адже це вже 
буде п’ята, ювілейна зустріч у 
Саду на Сумщині.

                олена найДа
                  фото автора

ДЛя АГРАРІЇВ І НЕ ТІЛьКИ

Фестиваль коноплярства «HempFest» 
пройшов на Сумщині
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У ніч із 6 на 7 серпня на 
Ніжинщині мінялася погода. Небо 
вкрилося  низькими хмарами. Сіяв  
дрібний дощик. Таким видався й 
ранок наступного дня. 

– Ну все, пропало свято села 
у Липовому Розі, – подумалося. 
Проте, прогноз мій, на щастя, не 
виправдався. Поступово вітерець 
розігнав хмари. Сонце знову щед-
ро засипало землю промінням. 
Пожвавішали люди і сама природа.

як тут не поїдеш на свято? Тим 
більше, коли тебе гостино запро-
сили. Та й чого гріха таїти – люблю 
село, люблю його людей. Щирих, 
поміркованих, працьовитих. Саме 
на них у всі віки трималася наша 
земля, наша нація. 

На захід прибув заздалегідь. 
Придивитися, прислухатися. Та 
хоч би й приїхав не за годину до 
початку, а за дві-три, все одно 
організатори були на місці. Спра-
ва ж не жартівлива – таке дійство. 
Продумати сценарій, прибрати 
місце проведення, закупити по-
дарунки. Та чи мало всього треба 
зробити, аби свято було, як свято. 
Цілий рік люди  старанно трудили-
ся на благо своїх родин і села, тож 
на це заслужили. 

Однак, староста Липоворізь-
кого старостинського округу Ми-
кола Нікитко не тушувався. Ще б 
пак! З такою компанією помічників. 
Один тільки Анатолій Іваненко 
чого вартий. П’ять днів чоловік 
косив, пиляв, фарбував. Що він 
тільки не робив і все для того, 
аби односельці відчували себе 
комфортно.  Не відставали від 
Петровича й соціальні робітники: 
Тетяна Глущенко, Тетяна Улян-
ченко, Тетяна Дяконенко, Лілія 
Глухова, завідуюча клубом Ольга 

Іваненко, завідуюча бібліотекою 
Тетяна Пінчук, працівниці магази-
ну – Оксана Пінчук, Наталія Воло-
шин і Тетяна Візир, техпрацівники 
адмінприміщення Алла Дільман 
та Людмила ященко. Керувала 
процесом досвідчена у цій справі 
діловод Надія Дупа. А додайте 
сюди надійні та міцні плечі братів 
Олексія та Віктора Сутул, а та-
кож Валерія ярмоленка, і стане 
зрозуміло – все буде, як треба. 

Поступово центр населено-
го пункту заповнювався людьми. 
Хтось ішов пішки, хтось крутив на 
велосипеді, під’їжджали й на «кру-
тих» автівках. По одному і гуртом, 
сім’ями і з товаришами. Дітвора 
ласувала морозивом, поп-корном 
та солодкою ватою. Безкоштовно! 
Хто бажав – бавився на батутах, 
мандрував дитячою залізницею. 
Були й такі, хто не минув нагоди 
розмалювати обличчя аквагри-
мом. Розгорталася й домашня 
кухня. В одному місці на шампури 
нанизували м'ясо, в іншому почи-
нали чаклувати над пловом. Кого 
допікала спрага, смакували (знов 
таки безкоштовним!) пивом або 
квасом. До початку свята залиша-
лися лічені хвилини.

Відкрив дійство настоятель 
місцевого Свято-Георгієвського 
храму, реставрованого впродовж 
шести років і освяченого цьогоріч. 
Протоієрей Ростислав Іванов бла-
гословив односельців та всіх інших 
на довгі роки життя, побажав, щоб 
Бог посилав їм мир та благополуч-
чя. Концерт доручили відкрити ди-
тячому хореографічному колективу 
Липіврізького філіалу Вертіївської 
школи мистецтв танцювальним 
номером «Рушничок». Почулися 
гарячі аплодисменти, які так і не 
вщухали впродовж усього концер-
ту. А поміж номерами ведучі – се-
стри Надія Пінчук і Євгенія Кубрак 

надавали слово для привітань: 
голові Вертіївської сільської ради 
Федору Лозяну; заввідділу освіти, 
культури, спорту та туризму 
Людмилі Савченко, старості старо-
стинського округу Миколі Нікитку. 
Останній згадав добрим словом 
людей, котрі безпосередньо внес-
ли вклад у розвиток села, історія 
якого пишеться понад 500 років: 
голів радгоспу та його спеціалістів, 
директорів шкіл та голів сільради. 

Прокладалися доро-
ги і велося вуличне 
освітлення, обзаводи-
лися телефонами та 
тягнувся газопровід. 
І на сьогодні, за 
словами Миколи 
Андрійовича, Липовий 
Ріг є найрозвинутішим 
селом Вертіївської 
ОТГ.

– Підтримаємо 
надбання попередніх 
поколінь! – закликав 
він земляків. 

Тоді староста села 
назвав імена тих, у кого давним-
давно срібні нитки уплелися в коси. 
І кожній із жінок (!), хто пересту-
пив 90-літній рубіж, вручив теплі 
ковдри. Їх у селі – п’ятеро: Олеся 
Павлівна Іваненко, Марія Дмитрівна 
Пінчук, Ганна Миколаївна Дере-
ка, Марія Олександрівна Шешеня, 
Анастасія Павлівна Семеніхіна. Та-
кож грошові винагороди – і тут не 
обійшлося без ф\г «Липіврізьке» – 
отримали  батьки восьми сімей, у 
яких народилися діти від часу про-
ведення останнього Дня села (два 
роки тому) й дотепер. 

Згодом концертну естафе-
ту перехопив запрошений гурт 
«Смоляни» із Комарівки. Артистів 
зустріли бурхливими оплесками. 
Час від часу глядачі пускалися в 
танок. Святкового настрою дода-
ла безпрограшна лотерея. Осо-
бливо раділи ті, кому доставала-
ся електром’ясорубка чи чайник, 
мікрохвильова пічка чи той же ба-
ран. Комусь, і мені серед них, та-
ланило менше. Обходилися таким 
придбанням, як флакон рідкого 
мила, а то й просто пакетиком со-
няшникового насіння. Однак, все 
одно було весело. Аж до самого 
феєрверку о 21-й годині. 

Тож, хай святковий настрій не 
залишає липіврізьців до наступно-
го, ювілейного десятого Дня села.

     олександр василенко
                       фото автора

ТРАДИЦІЇ Липоворізьці 
відзначали день села
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До програми «Нового українського кіно» 
увійшли сім стрічок, визнаних за кордоном і на 
батьківщині.

«нове українське кіно»: які фільми можна 
буде переглянути:

«плеМ’я» Мирослава слабошпицького
у ролях: Григорій 

Фесенко, яна 
Новікова, Роза Бабій, 
Олександр Дзядевич, 
ярослав Білецький, 
Іван Тишко, Олександр 
Осадчий, Олександр 
Сидельников.

про що кримінальна драма?
Кримінальна драма, знята мовою жестів, 

розповідає про юнака, який потрапляє в 
спеціалізований інтернат, де існує кримінальна 
організація «Плем'я». Хлопець намагається зай-
няти своє місце в ієрархії школи і бере участь в 
кількох пограбуваннях. Та коли він зустрічає своє 
кохання, йому доводиться порушити неписані за-
кони племені.

нагороди:
З цього фільму розпочалася історія визнання 

українського кіно на великих міжнародних фести-
валях – картина здобула одразу три з чотирьох 
можливих нагород – включно з Гран-прі – Тижня 
критики Каннського кінофестивалю 2014.

«ДонБасс» сергія лозниці
у ролях: Валеріу 

Андрюце, Георгій 
Делієв, Наталія Бузь-
ко, Вадим Дубовсь-
кий.

про що драма?
Це тринадцять 

коротких сюжетів, 
які показують пано-

раму життя на окупованих територіях, від трагедії 
до комічного фарсу. «Зелені чоловічки» не мо-
жуть пригадати назви свого «рідного містечка, 
тут поруч». Німецького журналіста на блокпосту 
зустрічають криком «фашиста зловили!». Тут свят-
кують весілля та влаштовують вуличні розправи, 
експропріюють на благо «республік» машини та 
гроші, живуть у підвалах, рятуючись від обстрілів. 
Фільм Сергія Лозниці шукає відповідь на запитан-
ня: де в цьому калейдоскопі проходить грань між 
правдою і вигадкою?

«ДоДоМу» нарімана алієва
у ролях: Ахтем 

Сеітаблаєв, Ремзі 
Білялов.

про що драма?
Стрічка розповідає 

про кримського тата-
рина Мустафу, в яко-
го помирає первісток. 
Батько приїжджає до 

Києва, куди його два сини поїхали після анексії 
Криму, аби повернути молодшого сина додому, а 
старшого поховати на батьківщині в Криму згідно 
з мусульманськими традиціями.

нагороди:
Фільм «Додому» – учасник Канн, володар Гран-

прі Одеського міжнародного кінофестивалю та 
претендент від України на Оскар у 2019 році.

«Мої ДуМки тиХі» антоніо лукіча
у ролях: Ірма 

В і т о в с ь к а - В а н ц а , 
Андрій Лідаговський.

про що комедія?
Стрічка розпові-

дає про молодо-
го звукорежисера-
фрілансера Вадима, 

який, зазнавши безліч невдач в роботі та особи-
стому житті, отримує шанс розпочати все спочатку. 
Просте завдання – записати голоси закарпатських 
тварин – може стати його шансом назавжди за-

лишити «незручну Україну» та вирушити в «при-
вабливу Канаду». Подалі від проблем. Однак все 
виявляється набагато складніше, коли головним 
супутником у новій роботі виявляється найменш 
підхожа для цього людина – мама Вадима.

нагороди:
Комедія, окрім здобуття призів кінофестивалів 

у Карлових Варах і Одесі, стала також справжнім 
глядацьким хітом, протримавшись у прокаті сім 
тижнів, а також виходячи в повторний прокат.

«атлантиДа» валентина васяновича
у ролях: Андрій 

Римарук, Людмила 
Білека, Василь Анто-
няк.

про що анти-
утопічна драма?

Події фільму роз-
гортаються у 2025 

році, після майбутньої перемоги України у війні з 
Росією. Окупований Донбас повернено до скла-
ду країни, але його території визнані непридат-
ними для проживання. Проте на тлі спустошення 
народжується нове кохання.

нагороди:
Фільм – український претендент на Оскар у 

2020 році, призер Венеційського кінофестивалю.

«ЗеМля Блакитна, 
ніБи апельсин» ірини цілик

у ролях: Миро-
слава Трофимчук, 
Станіслав Гладкі

про що докумен-
тальна стрічка?

Фільм розповідає 
про сім’ю, яка живе в 
«червоній зоні» Дон-

басу, де воєнні дії тривають вже шостий рік. Мама 
й діти мають різні захоплення, грають на різних 
музичних інструментах і навіть знімають самотуж-
ки фільми про своє життя під час війни.

нагороди:
Цей фільм став призером американського 

кінофестивалю «Санденс», а також перемож-
цем національного та міжнародного конкурсів 
Docudays UA.

«віктор_роБот» анатолія лавренішина
озвучили фільм: 

Марія Аглоткова, 
Римма Зюбіна, Віктор 
Жданов, Василь Ма-
зур, Богдан Бенюк, 
Анатолій Хостікоєв, 
Доктор звук (Юрій 
Коваленко), Сергій 
Солопай.

про що анімаційний фільм?
Далеке майбутнє. Штучна зірка, що має за-

безпечувати енергією планети навколо себе, не 
працює. Єдиний, хто може її полагодити – дідусь 
маленької Віки, який і створив це світило. Однак 
він таємниче зникає.

У стрічці звучать хітові саундтреки у виконанні:
• Dakh Daughters;
• Антона Слєпакова («Вагоновожаті»);
• Мар’яни Головко та Марка Галаневича («Да-

хаБраха»).
Композитор стрічки – Антон Байбаков. Пісня 

«Пола-ла-ла» (гурт Dakh Daughters, Софія Байба-
кова, музика – Антон Байбаков, слова – Марися 
Никітюк) відзначена Золотою Дзиґою 2021 як най-
краща пісня.

нагороди:
Володар Призу глядацьких симпатій Одесь-

кого міжнародного кінофестивалю, найкра-
щий анімаційний фільм 2020 року за версією 
Національної премії кінокритиків «Кіноколо» та хіт 
Чілдрен Кінофесту.

Добірку «нове українське кіно» покажуть у 
кінотеатрах україни з 19 серпня.

До 30-річчя Незалежності України

наЙКРащі СУчаСні УКРаїнСьКі ФіЛьМИ
напередодні Дня незалежності, 19 серпня, в українських кінотеатрах стартує 

проєкт «нове українське кіно». на великих екранах продемонструють добірку 
українських фестивальних хітів і фільмів-подій, створених у незалежній україні.

Побачив світ збірник науко-
вих праць «Карнабідівські чи-
тання», випуск 5. Його вида-
но за результатами наукової 
конференції, яка проходила 
у листопаді минулого року в 
Національному архітектурно-
історичному заповіднику «Чернігів 
стародавній».

Вона була присвячена 400-
літтю від народження Лазаря Бара-
новича — видатного українського 
релігійного і політичного діяча 
другої половини XVII століття, 
архієпископа Чернігівського і 
Новгорода-Сіверського, пись-
менника і проповідника.

Карнабідівські читання, започатковані у 2013 році, про-
водяться з метою привернення уваги до пам’яткоохоронної 
та краєзнавчої діяльності на Чернігівщині в ХІХ — на поч. 
ХХІ століть, а також питань збереження старожитностей 
Чернігова, відновлення пам’яток архітектури та історії 
Чернігово-сіверського краю. Карнабідівські читання нага-
дують нам про невтомного захисника старовини — Андрія 
Антоновича Карнабіду.

Андрій Карнабіда закінчив архітектурне відділення 
Київського технікуму житлово-цивільного будівництва,  
з відзнакою – архітектурний факультет Київського 
інженерно-будівельного інституту, аспірантуру при 
Київському науково-дослідному і проектному інституті 
містобудування.

З 1967 року Андрій Антонович став зберігачем фондів 
Чернігівського архітектурно-історичного заповідника, 
значно примножив та розширив їх. Разом із досвідченими 
фахівцями та численними ентузіастами організував ба-
гато науково-пошукових експедицій по Чернігівщині, під 
час яких було виявлено та вивчено цілу низку пам'яток як 
архітектурних та археологічних, так і етнографічних.

Помер 29 березня 2005 року на 78 році життя, похова-
ний у Чернігові.

У книзі відомого дослідника 
Гетьманщини Сергія Павленка 
– «Гетьман Іван Мазепа. Перше 
п’ятиріччя правління» опрацьова-
но практично невивчений пласт 
джерел щодо перших років його 
правління.

Згідно з ними, правитель Геть-
манщини постає як енергійний 
державник, який формував довкола 
себе команду однодумців, жорстко 
боровся з тими, хто мріяв розбудо-
вувати промосковську Україну.

Уже з перших місяців свого 
правління володар булави пішов 
на введення в оману царського уряду в поділі фінансів ски-
нутого Івана Самойловича та в налагодженні потаємних 
дипломатичних контактів із Варшавою.

Демонструючи-декларуючи на словах вірнопідданість 
Москві, гетьман зі своїми однодумцями насправді у 1690-
1692 рр. намагався порвати з нею, утворити за допомо-
гою Кримського ханства та Речі Посполитої Руське удільне 
князівство.

Історик піддає гострій критиці проімперські концепції 
плідної співпраці Мазепи з царем Петром І після двірцевого 
перевороту 1689 року, викриває тенденційні фальсифікації 
подій, які подаються як повстання проти Батурина.

У книзі на широкій документальній основі показано захо-
ди гетьмана щодо проведення в Гетьманщині референдумів 
про поліпшення податкових зборів, фінансування війська та 
державних інституцій. Під патронатом правителя автономії 
проходила й реформація Київської митрополії, вибори її 
провідних духовних очільників, кардинально вирішувалася 
проблема збільшення доходів монастирів.

Книга дає можливість читачу по-новому переосмислити 
ранній період гетьманування володаря булави, деталізує 
реалії приходу його до влади на Коломаку, показує рей-
ментаря (командир, начальник  війська, керівник)  як тала-
новитого організатора військових дій.

Автор детально вивчив контекст доби, що сприяло 
виявленню нових подробиць заходів І. Мазепи та його 
спільників, драму й трагедію «самостійників», які не змог-
ли реалізувати свої проєкти через складні реалії буття 
сусідніх країн. 

ПРЕЗЕНТАЦІя

науковий збірник

НОВЕ ВИДАННя

про нескореність 
українського духу



UA:Перший
6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
23.35 Новини.
7.05 Т/с «Доктор 
Блейк».
8.05, 11.30 
Роздивись.
8.20 Геолокація: 
Волинь.
8.50 ЗаАрхівоване.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Наші матері - 
наші батьки».
10.30 Топ-10 
А р х і т е к т у р а . 
Н а й д и в о в и ж н і ш і 
мости світу.
11.55 Буковинські 
загадки.
12.00, 13.10, 18.20 
Суспільна студія.
15.20 UA:Фольк. 
Спогади.
16.25 Концерт. Пісні 
про кохання.
17.30 Схеми. Корупція 
в деталях.
18.55 Д/ц «Дикі 
тварини».
19.55 Д/ц «Тваринна 
зброя».
21.50 Д/ц «Боротьба 
за виживання».
23.00 #ВУКРАЇНІ.

1+1
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 
«Сніданок з 1+1».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 
«ТСН».
9.25 «Життя відомих 
людей 2021».
11.15, 12.20, 14.05 
«Твій день».
14.45 «Одруження 
наосліп».
17.00 Т/с «Величне 
століття. Роксолана».
20.18 «Проспорт».
20.20 Т/с «Папік-2».
22.55 Т/с «СидОренки-
CидорЕнки -2».

ІНТЕР
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
17.40 Новини.
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок 
з Інтером».
9.55 Т/с «Втеча від 
мафії».
12.25 Х/ф «007: Живі 
вогні».
14.55 «Вещдок».
16.25 «Вещдок. 
Особый случай».
18.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробиці».
21.00 Т/с «Гардемарини, 
вперед!»
22.25 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським».
ТРК «Україна»

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною.
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогодні.
9.00 Зірковий шлях.
10.30 Агенти 
справедливості 12+
14.30, 15.30 Історія 
одного злочину 16+
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Капітанша».
22.00, 23.10 Т/с 
«Капітанша 2».
НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.10 «Kids time».
6.05 М/ф.
7.15 «Орел і решка».
9.20 Т/с 
«Надприродне».
12.50 «Аферисти в 

сітях» 16+
14.40 Х/ф «Шафт».
16.50 Т/с «Будиночок 
на щастя».
19.00 «Хто зверху?» 
21.00 Х/ф «Карате кід».
23.55 Х/ф «Круті 
віражі».

СТБ
9.40 «МастерШеф» 
12+
13.10, 14.50 Т/с 
«Сліпа».
14.30, 17.30, 22.00 
«Вiкна-Новини».
15.45, 18.05 Т/с «Слід».
19.05 «Супербабуся» 
12+
20.15, 22.50 Т/с «Ніщо 
не трапляється двічі».

ICTV
6.30 Ранок у великому 
місті.
8.45, 12.45, 15.45, 
18.45, 21.10 Факти.
9.15, 19.25 
Надзвичайні новини.
10.10 Скетч-шоу «На 
трьох» 16+
12.40, 13.15, 21.30 Т/с 
«Пес».
15.35, 16.15 Х/ф 
«Шерлок Холмс».
20.20 Громадянська 
оборона.
23.50 Х/ф «Від сутінків 
до світанку».

ТЕТ
6.00 ТЕТ 
Мультиранок.
9.00 Х/ф «Принц-
ведмідь».
10.45 Х/ф «Подарунок 
на Різдво 2».
12.30, 18.00 4 
весілля.
15.00 Зірки, чутки та 
галлівуд.
16.00 Панянка-
селянка.
17.00 Богиня шопінгу. 
Битва блондинок.
19.00, 20.00, 22.30 
Одного разу під 
Полтавою.
19.30, 23.00 Країна У.
22.00 Танька і 
Володька.

2+2
6.00 «Джедаі 2020».
6.20 Х/ф «ФанФан 
Тюльпан».
8.20 Х/ф «Сахара».
10.55 Т/с «Мисливці за 
реліквіями».
12.50 «Загублений 
світ».
17.55 «Секретні 
матеріали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «Джедаі».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Джедаі 2021».
20.30 Т/с «Плут».
22.40 Т/с «CSI: Місце 
злочину».

НТН
6.20 «Таємниці світу».
6.55 «Свідок. 
Агенти».
7.50, 14.45, 17.00 
«Випадковий свідок».
8.30, 12.30, 16.30, 
19.00 «Свідок».
9.00 «Страх у твоєму 
домі».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с 
«CSI: Маямі».
17.50 «Будьте 
здоровi».
23.00 Т/с «Сліпа зона».

Enter-фільм
7.40 «Мультфільм».
8.10 «Невідома 
версія».
9.30 «Спогади».
10.30 «Зіркові долі».
10.55 «Моя правда».
11.45 Т/с «Право на 
захист».
13.35 Х/ф «Синьйор 
Робінзон».
15.35 Х/ф «Чінгачгук - 
Великий Змій».
17.15, 22.40 Т/с «Міс 
Марпл Агати Крісті».
19.00 Т/с «Пуаро».

Схід 5.53 Захід 20.15
Трив. дня 14.22

вівторок
17 серпня

Атм. тиск 750 мм

+200° +300°Ïоãоäа

6 Í³æèíñüêèé
 13 серпня 2021 року

тУт МоЖЕ 
БУтИ ваШа 
РЕКЛаМа

кп «ніжинське управління 
водопровідно-каналізаційного 

господарства»

ЗапроШує на постійну роБоту

машиніста екскаватора (4 або 5 розряду).
Заробітна плата  8000 – 10000 грн.  
телефон Для ДовіДок 2-33-09.

UA:Перший
6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
23.35 Новини.
7.05 Т/с «Доктор 
Блейк».
8.05, 11.30 
Роздивись.
8.20 Геолокація: 
Волинь.
8.50 ЗаАрхівоване.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Віктор Гюго: 
ворог держави».
11.55 Буковинські 
загадки.
12.00, 13.10, 18.20 
Суспільна студія.
15.20 UA:Фольк. 
Спогади.
16.30 Концерт. Пісні 
про кохання.
17.30 #ВУКРАЇНІ.
18.55 Д/ц «Дикі 
тварини».
19.55 Д/ц «Тваринна 
зброя».
21.50 Д/ц «Боротьба 
за виживання».
23.00 Д/ц «Супер - 
чуття».

1+1
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 
«Сніданок з 1+1».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 
«ТСН».
9.25 «Життя відомих 
людей 2021».
11.15, 12.20, 14.05 
«Твій день».
14.45 «Одруження 
наосліп».
17.00 Т/с «Величне 
століття. Роксолана».
20.18 «Проспорт».
20.20 Т/с «Папік-2».
23.45 Т/с «СидОренки-
CидорЕнки -2».

ІНТЕР
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
17.40 Новини.
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок 
з Інтером».
9.50 Т/с «Втеча від 
мафії».
12.25 Х/ф «007: Ліцензія 
на вбивство».
14.55 «Вещдок».
16.25 «Вещдок. 
Особый случай».
18.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробиці».
21.00 Т/с «Гардемарини, 
вперед!»
22.10 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським».
ТРК «Україна»

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною.
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогодні.
9.00 Зірковий шлях.
10.30 Агенти 
справедливості 12+
14.30, 15.30 Історія 
одного злочину 16+
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00, 23.10 Т/с 
«Капітанша 2».
НОВИЙ КАНАЛ
7.10 «Kids time».
7.15 «Орел і решка».
9.15 Т/с 
«Надприродне».
12.50 «Аферисти в 
сітях» 16+
14.50 Х/ф «Пустун».

16.45 Т/с «Будиночок 
на щастя».
19.00 «Хто зверху?» 
12+
21.00 Х/ф «Хто я?»
23.25 Х/ф «Назад на 
Землю».

СТБ
9.30 «МастерШеф» 
12+
13.10, 14.50 Т/с 
«Сліпа».
14.30, 17.30, 22.00 
«Вiкна-Новини».
15.45, 18.05 Т/с «Слід».
19.05 «Супербабуся» 
20.15, 22.50 Т/с «Ніщо 
не трапляється двічі».

ICTV
6.30 Ранок у великому 
місті.
8.45, 12.45, 15.45, 
18.45, 21.10 Факти.
9.15, 19.25 
Надзвичайні новини.
10.10 Скетч-шоу «На 
трьох» 16+
12.35, 13.15, 21.30 Т/с 
«Пес».
15.35, 16.15 Х/ф 
«Шерлок Холмс-2: Гра 
тіней».
20.20 Секретний 
фронт.
23.50 Х/ф «Від сутінків 
до світанку-2: Криваві 
гроші Техасу».

ТЕТ
6.00 ТЕТ 
Мультиранок.
9.00 Х/ф «Три пера».
10.45 Х/ф «Пінгвіни 
містера Поппера».
12.30, 18.00 4 
весілля.
15.00 Зірки, чутки та 
галлівуд.
16.00 Панянка-
селянка.
17.00 Богиня шопінгу. 
Битва блондинок.
19.00, 20.00, 22.30 
Одного разу під 
Полтавою.
19.30, 23.00 Країна У.
22.00 Танька і 
Володька.

2+2
6.00 «Джедаі 2020».
6.15 Х/ф «Мистецтво 
війни».
8.45 Х/ф «Орел дев-
ятого легіону».
10.55 Т/с «Мисливці за 
реліквіями».
12.50, 19.30 
«Загублений світ».
17.55 «Секретні 
матеріали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «Джедаі».
19.20 «Спорт Тайм».
20.30 Т/с «Плут».
22.40 Т/с «CSI: Місце 
злочину».

НТН
6.20 «Будьте 
здоровi».
7.50, 14.50, 17.00 
«Випадковий свідок».
8.30, 12.30, 16.30, 
19.00 «Свідок».
9.00 «Страх у твоєму 
домі».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с 
«CSI: Маямі».
17.50 «Вартість 
життя».
23.00 Т/с «Сліпа зона».

Enter-фільм
7.40 «Мультфільм».
8.10, 11.00 Моя 
правда.
9.40 Спогади.
10.35 Зіркові долі.
11.50 Т/с «Право на 
захист».
13.40 Х/ф «Без паніки, 
майоре Кардош!»
15.15 Х/ф «Білі вовки».
17.15, 22.40 Т/с «Міс 
Марпл Агати Крісті».
19.00 Т/с «Пуаро».

UA:Перший
6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
23.35 Новини.
7.05 Т/с «Доктор 
Блейк».
8.05, 11.20 
Роздивись.
8.20 Геолокація: 
Волинь.
8.50 ЗаАрхівоване.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Наші матері - 
наші батьки».
12.00, 13.10, 18.20 
Суспільна студія.
15.20 UA:Фольк. 
Спогади.
16.35 Концерт. 
Анатолій Гнатюк.
17.25 Еко-люди.
17.30, 21.50 Д/ц 
«Боротьба за 
виживання».
18.55 Д/ц «Світ дикої 
природи».
19.55 Д/ц «Тваринна 
зброя».
23.00 Перша 
шпальта.

1+1
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 
«Сніданок з 1+1».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 
«ТСН».
9.25 «Життя відомих 
людей 2021».
11.15, 12.20, 14.05 
«Твій день».
14.45 «Одруження 
наосліп».
17.00 Т/с «Величне 
століття. Роксолана».
20.18 «Проспорт».
20.20 Т/с «Папік-2».
23.25 Т/с «СидОренки-
CидорЕнки -2».

ІНТЕР
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
17.40 Новини.
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок 
з Інтером».
10.05, 18.00 
« С т о с у є т ь с я 
кожного».
12.25 Х/ф «Сімейне 
пограбування».
14.20 Х/ф 
«Вболівальниці зі 
стажем».
16.05 «Жди меня. 
Україна».
20.00 «Подробиці».
21.00 Т/с «Гардемарини, 
вперед!»
22.30 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським».
ТРК «Україна»

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною.
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогодні.
9.00 Зірковий шлях.
10.30 Агенти 
справедливості 12+
14.30, 15.30 Історія 
одного злочину 16+
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00, 23.10 Т/с 
«Капітанша».
НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.40 «Kids time».
6.05 М/ф.
7.45 «Орел і решка».
9.50 Т/с 
«Надприродне».
12.35 Х/ф «Шалений 
патруль».
14.40 Х/ф «Шалений 
патруль 2».
16.45 Т/с «Будиночок 

на щастя».
19.00 «Хто зверху?» 
12+
21.05 Х/ф «Останній 
бойскаут».
23.30 Х/ф «Флот 
Макхейла».

СТБ
6.00 Т/с «Комісар 
Рекс».
9.55 «МастерШеф» 
12+
13.05, 14.50 Т/с 
«Сліпа».
14.30, 17.30, 22.00 
«Вiкна-Новини».
15.40, 18.05 Т/с «Слід».
19.05 «Супербабуся» 
12+
20.15, 22.50 Т/с «Ніщо 
не трапляється двічі».

ICTV
8.45, 12.45, 15.45, 
18.45, 21.10 Факти.
9.10 Х/ф «Вуличний 
боєць».
11.10, 13.15 Х/ф 
«Самоволка».
13.55, 16.15 Х/ф 
«Двійник».
16.30 Х/ф «Міцний 
захист».
19.25 Надзвичайні 
новини.
20.10, 21.30 Х/ф 
«Година пік».
22.25 Х/ф «Година 
пік-2».

ТЕТ
6.00 ТЕТ 
Мультиранок.
9.00 Х/ф «Соляна 
принцеса».
10.45 Х/ф «Подарунок 
на Різдво».
12.30, 18.00 4 
весілля.
15.00 Зірки, чутки та 
галлівуд.
16.00 Панянка-
селянка.
17.00 Богиня шопінгу. 
Битва блондинок.
19.00, 20.00, 22.30 
Одного разу під 
Полтавою.
19.30, 23.00 Країна У.
22.00 Танька і 
Володька.

2+2
6.00 Т/с «Опер за 
викликом-4».
10.00 Х/ф «Персі 
Джексон та викрадач 
блискавок».
12.30 Х/ф «Двійник».
14.45, 19.30 
«Загублений світ».
17.55 «Секретні 
матеріали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «Джедаі».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30 Т/с «Ментівські 
війни. Харків-2».
21.35 Т/с «Плут».
22.20 Т/с «CSI: Місце 
злочину».

НТН
6.45 Т/с «Янголи 
війни».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с 
«CSI: Маямі».
12.30, 16.30, 19.00 
«Свідок».
14.50, 17.00 
«Випадковий свідок».
17.50 «Таємниці 
світу».
18.20 «Свідок. 
Агенти».
23.00 Т/с «Сліпа зона».

Enter-фільм
7.40 «Мультфільм».
8.10 «Невідома 
версія».
9.30 «Спогади».
10.30 «Зіркові долі».
11.05 «Моя правда».
11.55 Т/с «Право на 
захист».
13.45 Х/ф «Привид 
замку Моррісвіль».
15.25 Х/ф «Апачі».
17.15, 22.40 Т/с «Міс 
Марпл Агати Крісті».
19.00 Т/с «Пуаро».

Схід 5.52 Захід 20.16
Трив. дня 14.24

понеділок
16 серпня

Атм. тиск 750 мм
+190 +310°Ïоãоäа

Схід 5.55 Захід 20.13
Трив. дня 14.18

середа
18 серпня

Атм. тиск 748 мм
+190  +300°Ïоãоäа

ВТРАЧЕНЕ посвідчення тракториста-
машиніста, видане на ім'я: Примак Дмитро 
Володимирович, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

у приватну пральню м. Бровари, 
на постійну роБоту потріБен  

оператор пральних машин, 
бажано чоловік  віком до 45 років. 

Навчаємо, є можливість проживання. З.п. 
10000,00 грн.

тел. 067 9694849, 093 6870016

ПІСНА МЕДОВА КОВРИЖКА
1 стакан цукрового піску, 1 склянка води, 2 

ст. ложки меду, 1, 5 ч. ложки розпушувача, 2 ст. 
ложки какао або кави, 0,5 склянки родзинок, 0,5 
склянки подрібнених горіхів, 0,5 склянки олії, 1,5-2 
склянки борошна, по дрібці кориці та коріандру.

В посудину насипати цукор, влити воду і рос-
линну олію, трохи нагріти, додати мед. Розмішати, 
щоб цукор і мед розчинилися. Змішати в окремій 
ємності соду, какао або кави, прянощі, потім до-
дати це в суміш олії, води і меду та ретельно 
вимісити, щоб не було грудочок.

Додати горіхи, родзинки і борошно з розпу-
шувачем. Борошна потрібно стільки, щоб тісто 
нагадувало густу сметану. Випікати у формі, 
застеленій пергаментним папером або змаще-
ну маслом і присипаної борошном, 30-35 хви-
лин при 200 градусах.

Коврижку можна їсти в такому вигляді або 
розрізати шарами і промазати будь-яким дже-
мом або варенням.

ОВОЧЕВИЙ САЛАТ 
З МЕДОВОЮ ЗАПРАВКОЮ

100 г руколи, 2 огірки, 10-12 помідорів чері, 
2-3 ч. ложки меду, по 3 ч. ложки соєвого соусу і 
оливкової олії, 1 ч. ложка соку лайма.

Промийте овочі та руколу. З'єднайте мед, 
соєвий соус, оливкову олія, сік лайма і збий-
те виделкою. Наріжте огірки кружечками, 
помідори чері – навпіл. Викладіть на таріль ру-
колу, помідори й огірки. Полийте заправкою і 
відразу подавайте на стіл.

Тим, хто не дотримується посту, ми 
пропонуємо приготувати м'ясну страву з ме-
довим соусом і ніжний торт з медових коржів з 
начинкою з чорносливу і горіхів.

КУРКА В МЕДОВОМУ СОУСІ
Курка вагою 1,5 кг, сіль, мелений чорний 

перець, лавровий лист, мелений мускатний 
горіх – за смаком, 3-4 зубчики часнику, 2 ст. л. 
меду, листя салату – для прикраси.

Промийте курку. Натріть зверху і всередині 
сіллю, меленим перцем і мускатним горіхом. 
Всередину покладіть лавровий лист і залиште 
маринуватися на 1 годину.

Очистіть часник і пропустіть через часни-
кодавку. З'єднайте мед і часник та змастіть 
цією сумішшю курку. Помістіть її в рукав для 
запікання, покладіть на деко і готуйте в духовці 
1,5 години при температурі 170˚С.

Викладіть на блюдо промиті листя салату, 
готову курку і подавайте на стіл.

МЕДОВИЙ ТОРТ 
З ГОРІХАМИ І ЧОРНОСЛИВОМ

Для тіста: масло вершкове 100 г, цукор 100 
г, мед 1 склянка, борошно 2,5 склянки, яйце 3 
шт, сода 1 ч. ложка.

Для крему: жирна сметана 500 г, вершки 
35% 300 мл, цукор 0,5 склянки, чорнослив 300 
г, ядра волоських горіхів 200 г.

З'єднуємо мед, цукор, яйця, масло, соду 
і ставимо на парову баню. Важливо постійно 
перемішувати суміш, щоб яйця не зварилися. 
Перемішуємо до повного розчинення цукру і 
масла, необхідно щоб утворилася однорідна 
маса. В цю масу додаємо просіяне борошно і 
добре розмішуємо ложкою.

Даємо тісту охолонути. Накриваємо хар-
човою плівкою і ставимо в холодильник на 12 
годин, краще це зробити на ніч. Вийнявши з хо-
лодильника тісто, даємо постояти йому кілька 
годин при кімнатній температурі. Тісто має вий-
ти досить рідким.

Форму для випікання діаметром 23-28 см 
треба застелити пергаментним папером, який 
можна злегка промазати вершковим маслом. 
Викладаємо в неї близько 2 повних столових 
ложок тіста і розподіляємо його по паперу.

Корж випікаємо в розігрітій духовці при 
температурі 180 градусів, 7-10 хвилин, до 
золотисто-коричневого кольору.

Готовий корж знімаємо разом з пекарської 
папером, залишаємо його остигати.

Повторюємо такі дії з іншими коржами, має 
вийти 5 коржів. Один корж можна запекти тро-
хи сильніше, до темно-коричневого кольору. З 
нього ми зробимо крихту для прикраси торта.

Приготування крему: сметану збиваємо з 
цукром до повного розчинення цукру. Верш-
ки збиваємо окремо, до утворення густої 
консистенції. Акуратно все з'єднуємо.

Нарізаємо чорнослив на тонкі смужки. Во-
лоський горіх дрібно рубаємо. Збираємо торт. 
Коржі змащуємо кремом і посипаємо чорносли-
вом, чергуючи його з горіхами. Останній корж 
і боки торта змащуємо кремом і посипаємо 
крихтою з коржа, змішаної з горіхами.

Торту необхідно просочитися мінімум 3-4 
години.

РЕцЕптИ
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UA:Перший
6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Енеїда.
7.00, 8.00, 8.55, 21.00 
Новини.
7.10 М/ф.
8.20 Д/ц «Дикі 
тварини».
9.00 Божественна 
Літургія Православної 
Церкви України.
11.00 Недільна 
Літургія Української 
Греко -Католицької 
Церкви.
12.30 Недільна Свята 
Меса Римсько-
Католицької Церкви в 
Україні.
13.30 Повернення.
14.30 Телепродаж.
15.05 Країна пісень.
16.20 Концерт. 
Віктор Павлік та 
Pavlik OverDrive 
«Ні обіцянок, ні 
пробачень».
18.10, 20.20 Д/ц «Світ 
дикої природи».
18.40 Х/ф «Страчені 
світанки».
21.25 Пишемо 
історію. Українська 
незалежність.
21.50 Пишемо історію. 
Чий насправді Крим.
22.05 Пишемо історію. 
Скіфи. Воїни степів.
22.20 Пишемо історію. 
Україна 1919р.
22.35 О.Е. 20 Live 
in Kyiv (кіноверсія 
концерту).

1+1
7.00 «Життя відомих 
людей».
8.00 «Сніданок. 
Вихідний».
9.00 «Світ навиворіт».
18.30 «Світське життя. 
2021. Найкраще».
19.30 «ТСН».
20.15 «Вечір прем’єр з 
Катериною Осадчою 
2021».
22.50 Х/ф «Багрова 
м’ята».

ІНТЕР
6.00 Х/ф «Фанфан-
тюльпан».
8.00 «уДачний 
проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Інше життя».
13.35 «Вещдок. 
Особый случай».
18.00 Х/ф «Підозри 
містера Вічера».
20.00 «Подробиці».
20.30 Х/ф «Діамантова 
рука».
22.40 «Ювілейний 
вечір Миколи 
Баскова»Гра».
ТРК «Україна»

6.50 Реальна містика.
8.45 Т/с «Сильна 
жінка».
13.10 Т/с «Годинник з 
зозулею».
17.00, 21.00 Т/с «Кошик 
для щастя».
19.00 Сьогодні. 
Підсумки з Олегом 
Панютою.
23.00 Т/с «Ноти 
любові».
НОВИЙ КАНАЛ
6.50, 8.40 «Kids time».
6.55, 8.45 М/ф.
15.15 Х/ф 
«Страшилки».
17.10 Х/ф «Страшилки 
2».

19.00 Х/ф «Пікселі».
21.00 Х/ф «Мисливці на 
привидів».
23.10 «Improv Live 
Show-2» 12+

СТБ
12.15 «МастерШеф. 
CELEBRITY» 12+
14.55 «СуперМама» 
19.00 «Слідство 
ведуть екстрасенси» 
20.00 «Один за всіх» 
16+
23.20 «Я соромлюсь 
свого тіла» 16+

ICTV
7.05 Анти-зомбі.
8.00 Секретний 
фронт.
9.00 Громадянська 
оборона.
10.00, 13.00 Т/с «Пес».
12.45, 18.45 Факти.
13.35 Х/ф «Поліцейська 
академія-7».
15.00 Х/ф «Поліцейська 
академія-6».
16.45 Х/ф «Поліцейська 
академія».
19.10 Х/ф «Поліцейська 
академія-4».
20.55 Х/ф «Поліцейська 
академія-5».
22.45 Х/ф «Толока».

ТЕТ
6.00 ТЕТ 
Мультиранок.
9.45 М/ф.
12.45, 13.45, 23.50 
Одного разу під 
Полтавою.
13.15 Країна У.
15.15 Х/ф «Сам 
удома».
17.15 Х/ф «Сам удома 
3».
19.15 Х/ф «Сам удома 
4».
21.00 Х/ф «Сам 
удома 5: Святкове 
пограбування».
22.50 Ігри Приколів.

2+2
6.00 «Шалені 
перегони 2018».
7.00 «Джедаі 2020».
8.00, 23.25 
«Загублений світ».
11.55 Х/ф «Люди Ікс».
14.35 Х/ф «Люди 
Ікс-2».
17.20 Х/ф «Люди Ікс: 
Остання битва».
19.20 Х/ф «Люди Ікс: 
Початок. Росомаха».
21.25 5 тур ЧУ з 
футболу «Динамо»- 
«Десна».

НТН
7.25 «Слово 
Предстоятеля».
7.35 «Випадковий 
свідок. Навколо 
світу».
10.00 Т/с «Смерть у 
раю».
14.20 Х/ф «Громобій».
16.05 Х/ф «Полонені 
сонця».
17.50 «Легенди 
карного розшуку».
19.00 Т/с «Захват».
22.30 Х/ф «Драконові 
оси».

Enter-фільм
7.40, 9.30 
«Мультфільм».
8.00 «Світова кухня 
по-українськи».
9.50 «Моя правда».
10.45 «Невідома 
версія».
11.35 Х/ф «Моя старша 
сестра».
13.25 Х/ф «Відданий 
друг».
15.00 Т/с «Джекілл та 
Хайд».
19.35 Т/с «Пуаро».
23.15 Х/ф «Царь 
Соломон. Наймудріший 
з мудрих».

UA:Перший
6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Енеїда.
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 
23.50 Новини.
7.10 М/ф.
8.05 Д/ц «Дикі Дива. 
Дикі тварини в 
зоопарку Сан-Дієго».
8.30, 10.10 #ВУКРАЇНІ.
9.05 Телепродаж.
9.35 Антропологія.
10.35 Буковинські 
загадки.
10.40 Д/ц «Дика 
природа Аргентини».
11.40 Х/ф «Цар 
Соломон. Наймудріший 
з-поміж мудрих».
15.00 UA:Фольк.
16.05 Концерт. Пісні 
про кохання.
17.20 Міста та 
містечка.
17.40 Світ природи: 
Сови. Поза магією.
18.45 Х/ф «Іван 
Франко».
20.30 Пишемо історію. 
Українське питання.
21.25 Пишемо 
історію. Трагічна доля 
емігрантів.
21.50 Д/с «Секрети 
історії. Портрети».

1+1
6.00 «Життя відомих 
людей».
8.00 «Сніданок. 
Вихідний».
10.00 «Світ 
навиворіт».
19.30 «ТСН».
20.13 «Проспорт».
20.15 «Вечірній 
квартал».
22.30 «Жіночий 
квартал».

ІНТЕР
6.15 «Слово 
Предстоятеля».
6.25 Х/ф «Залізна 
маска».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна 
програма».
11.05 «Позаочі».
12.05 Т/с «Гардемарини, 
вперед!»
17.50 Х/ф «Анжеліка, 
маркіза янголів».
20.00 «Подробиці».
20.30 Концерт «З 
Україною в серці».
22.40 Т/с «Побачити 
океан».
ТРК «Україна»

7.00, 15.00, 19.00 
Сьогодні.
7.25 Реальна містика.
10.45 Т/с «Лабіринт».
14.40, 15.20 Т/с 
«Формула щастя».
20.00 Головна тема.
21.00 Співають всі!
23.10 Т/с «Обираючи 
долю».
НОВИЙ КАНАЛ
6.15 «Хто проти 
блондинок?» 12+
8.10, 9.50 «Kids time».
8.15 Х/ф «Діти шпигунів: 
Кінець гри».
9.55 «Орел і решка. 
Земляни».
11.00 «Орел і решка. 
Чудеса світу».
12.05 «Орел і решка».

14.05 Х/ф «Черепашки 
ніндзя».
16.10 Х/ф «Черепашки 
ніндзя 2».
18.40 Х/ф «Вартові 
Галактики».
21.00 Х/ф «Вартові 
Галактики 2».
23.50 Х/ф «Скаути 
проти зомбі».

СТБ
6.55, 10.55 Т/с «Привіт, 
тату!»
7.55 «Неймовірна 
правда про зірок».
13.50 «Супербабуся» 
12+
18.40, 23.40 «Звана 
вечеря» 12+
21.00 «МастерШеф. 
CELEBRITY» 12+

ICTV
6.40 Скетч-шоу «На 
трьох» 16+
9.45, 13.00 Т/с «Пес».
12.45, 18.45 Факти.
13.20 Х/ф «Година пік».
15.10 Х/ф «Година 
пік-2».
17.00 Х/ф «Година 
пік-3».
19.10 Х/ф «Поліцейська 
академія».
21.05 Х/ф «Поліцейська 
академія-2».
22.55 Х/ф «Поліцейська 
академія-3».

ТЕТ
6.00 ТЕТ 
Мультиранок.
9.45, 17.15 М/ф.
11.15 Х/ф «Дора і 
загублене місто».
13.15, 14.15, 16.45 
Одного разу під 
Полтавою.
13.45, 16.15 Країна У.
19.00 Х/ф «Сам 
удома».
21.00 Х/ф «Сам удома 
2».
23.20 Ігри Приколів.

2+2
6.00 «Шалені 
перегони 2018».
7.00 «Джедаі 2020».
9.15 «Загублений 
світ».
13.15 Х/ф «Роман у 
джунглях».
15.40 Х/ф «Коммандо».
17.35 Х/ф «Леон-
кілер».
19.45 Х/ф «22 кулі».
22.00 Х/ф «Дедпул».

НТН
6.45 Т/с «Право на 
захист».
10.35 «Легенди 
карного розшуку».
12.25 «Випадковий 
свідок. Навколо 
світу».
13.40 Т/с «Смерть у 
раю».
18.05 «Круті 90-ті».
19.00 «Свідок».
19.30 Х/ф «Громобій».
21.20 Х/ф «Полонені 
сонця».
23.05 Х/ф «Вуличний 
боєць».

Enter-фільм
7.40 «Мультфільм».
8.00 «Світова кухня 
по-українськи».
9.30 «Моя правда».
10.20 «Невідома 
версія».
11.10 Х/ф «Перегони 
«Гарматне ядро».
13.00 Х/ф «Інспектор 
Лаварден».
15.00 Т/с «Джекілл та 
Хайд».
19.35 Т/с «Пуаро».
23.15 Х/ф «Авраам: 
Хранитель віри».

UA:Перший
6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Невідомі 
Карпати.
6.30 М/ф.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
23.35 Новини.
7.05 Д/с «Тероризм, 
якому змогли 
запобігти».
8.05, 11.30 
Роздивись.
8.20 Геолокація: 
Волинь.
8.50 ЗаАрхівоване.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Віктор Гюго: 
ворог держави».
11.55 Буковинські 
загадки.
12.00, 13.10, 18.20 
Суспільна студія.
15.20 UA:Фольк. 
Спогади.
16.30 Концерт.
17.30 Перша 
шпальта.
18.55 Д/ц «Дикі 
тварини».
19.55 Д/ц «Тваринна 
зброя».
21.50 Д/ц «Світ дикої 
природи».
23.00 #ВУКРАЇНІ.

1+1
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 
«Сніданок з 1+1».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 
«ТСН».
9.25 «Життя відомих 
людей 2021».
11.15, 12.20, 14.05 
«Твій день».
14.45, 20.15 
« О д р у ж е н н я 
наосліп».
17.00 Т/с «Величне 
століття. Роксолана».
20.13 «Проспорт».
22.15 Х/ф «Хеллбой: 
Герой із пекла».

ІНТЕР
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
17.40 Новини.
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок 
з Інтером».
9.45 Т/с «Втеча від 
мафії».
12.25 Х/ф «Трьох 
потрібно прибрати».
14.30 «Вещдок».
16.25 «Вещдок. 
Особый случай».
18.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробиці».
21.00 Т/с «Флемінг».
ТРК «Україна»

6.10 Реальна містика.
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною.
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогодні.
9.00 Зірковий шлях.
10.45 Т/с «Любов з 
заплющеними очима».
14.40, 15.30 Т/с «Будь, 
що буде».
20.10 «Говорить 
Україна».
22.00, 23.10 Т/с «Сильна 
жінка».
НОВИЙ КАНАЛ
6.00 М/ф.
7.15 «Kids time».
7.20 «Орел і решка».
9.30 «Аферисти в 
сітях» 16+

15.40 Х/ф «Останній 
бойскаут».
17.50 Х/ф 
«Протистояння».
19.40 Х/ф «Хеллбой: 
Золота армія».
22.00 Х/ф «Хеллбой: 
Відродження кривавої 
королеви».

СТБ
8.00 «Врятуйте нашу 
сім’ю» 16+
11.40, 14.50, 18.05 Т/с 
«Сліпа».
14.30, 17.30, 22.00 
«Вiкна-Новини».
20.15, 22.50 Т/с «Привіт, 
тату!»

ICTV
6.30 Ранок у великому 
місті.
8.45, 12.45, 15.45, 
18.45 Факти.
9.15, 19.25 
Надзвичайні новини.
10.10, 20.10 Дизель-
шоу 12+
11.25, 13.15, 23.00 
Скетч-шоу «На трьох» 
16+
14.05, 16.15 Х/ф 
«Потрійна загроза».
16.30 Х/ф «Холостяцька 
вечірка-3».

ТЕТ
6.00 ТЕТ 
Мультиранок.
9.00 Х/ф 
«Румпельштільцхен».
10.10 Х/ф «Форрест 
Гамп».
12.55, 18.00 4 
весілля.
15.00 Зірки, чутки та 
галлівуд.
16.00 Панянка-
селянка.
17.00 Богиня шопінгу. 
Битва блондинок.
19.00, 20.00, 22.30 
Одного разу під 
Полтавою.
19.30, 23.00 Країна У.
22.00 Танька і 
Володька.

2+2
6.00 «Джедаі 2020».
6.20 Х/ф «Австралія».
9.50 Т/с «Мисливці за 
реліквіями».
13.40 «Загублений 
світ».
17.55 «Секретні 
матеріали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «Джедаі».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Люди Ікс».
22.05 Х/ф «Люди 
Ікс-2».

НТН
6.20 «Правда життя».
7.50, 14.45, 17.00 
«Випадковий свідок».
8.30, 12.30, 16.30, 
19.00 «Свідок».
9.00 «Страх у твоєму 
домі».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с 
«CSI: Маямі».
23.00 Т/с «Сліпа зона».

Enter-фільм
6.05 Х/ф «Чоловічі 
історії».
7.40 «Мультфільм».
8.10 «Моя правда».
9.30 Спогади.
10.25 Зіркові долі.
10.50 Моя правда.
11.40 Т/с «Право на 
захист».
15.20 Х/ф «Смертельна 
помилка».
17.15 Т/с «Міс Марпл 
Агати Крісті».
19.00 Т/с «Пуаро».
22.40 Х/ф «Ніагара».

UA:Перший
6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Невідомі 
Карпати.
6.30 М/ф.
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
23.35 Новини.
7.05 Т/с «Доктор 
Блейк».
8.05 Роздивись.
8.20 Геолокація: 
Волинь.
9.00 Божественна 
Літургія Православної 
Церкви України.
11.25 Телепродаж.
12.00, 13.10, 18.20 
Суспільна студія.
15.20 UA:Фольк. 
Спогади.
16.30 Концерт. Хорея 
Козацька.
17.30, 21.50 Д/ц 
«Боротьба за 
виживання».
18.55 Д/ц «Дикі 
тварини».
19.55 Д/ц «Тваринна 
зброя».
23.00 Схеми. Корупція 
в деталях.

1+1
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 
«Сніданок з 1+1».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 
«ТСН».
9.25 «Життя відомих 
людей 2021».
11.15, 12.20, 14.05 
«Твій день».
14.45 «Одруження 
наосліп».
17.00 Т/с «Величне 
століття. Роксолана».
20.18 «Проспорт».
20.20 Т/с «Папік-2».
23.55 Х/ф «Хранителі».

ІНТЕР
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
17.40 Новини.
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок 
з Інтером».
9.45 Т/с «Втеча від 
мафії».
12.25 Х/ф «Шок».
14.30 «Вещдок».
16.25 «Вещдок. 
Особый случай».
18.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробиці».
21.00 Т/с «Гардемарини, 
вперед!»
22.25 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським».
ТРК «Україна»

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною.
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогодні.
9.00 Зірковий шлях.
10.30 Агенти 
справедливості 12+
14.30, 15.30 Історія 
одного злочину 16+
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00, 23.50 Т/с 
«Капітанша 2».
23.10 Слідами.
НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.10 «Kids time».
6.05 М/ф.
7.15 «Орел і решка».
9.20 Т/с 
«Надприродне».
12.55 «Аферисти в 
сітях» 16+
14.40 Х/ф «Вторгнення: 
Битва за рай».
16.50 Т/с «Будиночок 

на щастя».
19.00 «Хто зверху?» 
12+
21.00 Х/ф «Сталеве 
серце».
23.05 Х/ф «Розбірки у 
Бронксі».

СТБ
9.50 «МастерШеф» 
12+
13.05, 14.50 Т/с 
«Сліпа».
14.30, 17.30, 22.00 
«Вiкна-Новини».
15.40, 18.05 Т/с «Слід».
19.05 «Супербабуся» 
12+
20.15, 22.50 Т/с «Ніщо 
не трапляється двічі».

ICTV
6.30 Ранок у великому 
місті.
8.45, 12.45, 15.45, 
18.45, 21.10 Факти.
9.15, 19.25 
Надзвичайні новини.
10.10, 13.15 Скетч-шоу 
«На трьох» 16+
13.45, 16.15, 21.30 Т/с 
«Пес».
16.45 Х/ф «Мачете 
вбиває».
20.20 Анти-зомбі.
23.55 Х/ф «Від сутінків 
до світанку-3: Дочка 
ката».

ТЕТ
6.00 ТЕТ 
Мультиранок.
9.00 М/ф.
10.30 Х/ф «Великий».
12.30, 18.00 4 
весілля.
15.00 Зірки, чутки та 
галлівуд.
16.00 Панянка-
селянка.
17.00 Богиня шопінгу. 
Битва блондинок.
19.00, 20.00, 22.30 
Одного разу під 
Полтавою.
19.30, 23.00 Країна У.
22.00 Танька і 
Володька.

2+2
6.00 Х/ф «Старскі та 
Хатч».
8.00 Х/ф «Коммандо».
9.50 Т/с «Мисливці за 
реліквіями».
11.45 «Загублений 
світ».
17.55 «Секретні 
матеріали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «Джедаі».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Секретні 
м а т е р і а л и » 
(дайджест).
20.30 Т/с «Плут».
22.40 Т/с «CSI: Місце 
злочину».

НТН
6.20 «Вартість 
життя».
7.50, 14.45, 17.00 
«Випадковий свідок».
8.30, 12.30, 16.30, 
19.00 «Свідок».
9.00 «Страх у твоєму 
домі».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с 
«CSI: Маямі».
17.50 «Правда 
життя».
23.00 Т/с «Сліпа зона».

Enter-фільм
7.40 «Мультфільм».
8.10 «Моя правда».
9.30 Спогади.
10.30 Зіркові долі.
11.05 Моя правда.
11.55 Т/с «Право на 
захист».
13.45 Х/ф «Брюнет 
вечірньою порою».
15.10 Х/ф «Слід 
Сокола».
17.15, 22.40 Т/с «Міс 
Марпл Агати Крісті».
19.00 Т/с «Пуаро».

Схід 5.59 Захід 20.07
Трив. дня 14.08

субота
21 серпня

Атм. тиск 746 мм
+170° +240°Ïоãоäа

Схід 5.56 Захід 20.11
Трив. дня 14.15

четвер
19 серпня

Атм. тиск 745 мм
+180° +250°Ïоãоäа

Схід 6.01 Захід 20.05
Трив. дня 14.04

неділя
22 серпня

Атм. тиск 752 мм
+140° +250°Ïоãоäа

Схід 5.58 Захід 20.09
Трив. дня 14.11

п'ятниця
20 серпня

Атм. тиск 746 мм
+150° +250°Ïоãоäа

Поліція спільно з Чернігівським гро-
мадським комітетом захисту прав лю-
дини та профільними органами місцевої 
влади провели у Ніжині круглий стіл з 
метою запобігання та протидії домаш-
ньому насильству.

У заході взяли участь представники 
Центру з надання безоплатної правової 
допомоги, органів місцевого самовряду-
вання, служби у справах дітей, установ 
соціального захисту та правозахисної 
спільноти регіону.

– Ми обговорили основні проблеми 
та законодавчі колізії, з якими регулярно 
стикаються всі ті органи, що здійснюють 
заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству в громаді,– го-
ворить заступник начальника Управління 
превентивної діяльності поліції області 
Андрій Зеляк.

У травні цього року у Ніжинському 
районному відділі поліції запрацювала 
мобільна група з реагування на факти 
домашнього насильства. За три місяці 
роботи поліцейські склали на сімейних 
кривдників 86 адміністративних 
протоколів за статтею 173-2 Кодексу 
України про адміністративні правопо-
рушення. З усіма правопорушниками 
поліція провела роботу та поставила їх 
на профілактичний облік.

– Загалом, із початку року у Ніжині 

поліцейські поставили на профілактичний 
облік 172 кривдники. До адміністративної 
відповідальності за вчинення домаш-
нього насильства три і більше разів 
поліція притягнула п’ятьох осіб. Нині 
вирішується питання про притягнення 
їх до кримінальної відповідальності за 
статтею 126-1 Кримінального кодексу 
України (домашнє насильство). Вона 
передбачає покарання від громадських 
робіт тривалістю 150 годин — аж до об-
меження волі на строк до п’яти років, чи 
двох років позбавлення волі, – зазначив 
Андрій Зеляк.

Протидія домашньому насильству 
– один із пріоритетних напрямків ро-

боти поліції. Поліцейські тримають на 
контролі всі родини, де систематич-
но відбувається домашнє насильство. 
Їхнє завдання також – професійна 
консультація постраждалих від домаш-
нього насильства.

якщо ви потерпаєте від домашньо-
го насильства, стали його свідком чи 
помітили зміни в поведінці знайомої 
людини, то не залишайтесь осторонь – 
звертайтеся до поліції.

Нагадаємо, що поліція підтримує ідею 
створення притулку для постраждалих 
від домашнього насильства у Чернігові.

сектор комунікації поліції 
Чернігівської області поліція 
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пРяМі тЕЛЕФонні зв‘язКИ
17 серпня

з 10.00 до 12.00
2-34-38

Тетяна Миколаївна БОРЩ,
головний спеціаліст відділу персоніфікованого 

обліку пільгових категорій управління 
соціального захисту населення Ніжинської РДА

Заява про наМіри
СІЛьСьКОГОСПОДАРСьКЕ ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«КСЕНА», юридична адреса: 16671, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, 
с. Галиця, вул. Центральна-21/ж, повідомляє про наміри отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
Підприємство спеціалізується на вирощування, сушінні та зберіганні 
овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, а також 
брикетуванні соломи.

Основний промисловий майданчик розташований за адресою: 
16671, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Галиця, вул. Центральна-
21/ж. На території розташовані цех пресування та зберігання брикетів, 
зернові силоси, зерносушильний комплекс, брикетна установка, зер-
новий склад, стоянка для відстою і ремонту техніки, столова та ав-
тозаправний комплекс. Організованими джерелами утворення за-
бруднюючих речовин є: зерносушильний комплекс КС-16, брикетна 
установка ПБУ-070-800М, дихальний клапан резервуару дизпалива. 
Неорганізовані джерела: зерновий склад, автозаправна колонка та 
автостоянка машинно-тракторного парка.

В атмосферне повітря потрапляють забруднюючі речовини: азоту 
(1) оксид [N2O], бензапірен, вуглеводні ароматичні С6-С12, вуглеводні 
граничні С12-С19, вуглецю діоксид, діоксид сірки (діоксид та триок-
сид) у перерахунку на діоксид сірки, метан, неметанові леткі органічні 
сполуки (НМЛОС), оксид вуглецю, оксиди азоту (оксид та діоксид азо-
ту) в перерахунку на діоксид азоту, речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційованих за складом та сірководень. 
Максимальний викид забруднюючих речовин, згідно проведених 
розрахунків, становить 1299,6 т/рік, у тому числі парникових газів – 
1268,72 т/рік (97,6%).

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в 
місячний термін після публікації в ніжинську районну держав-
ну адміністрацію за адресою: 16600, м. ніжин, Чернігівська об-
ласть, вул. Батюка, 5-а, тел. +3(8046)-317-31-29, e-mail: neadm_
post@cg.gov.ua.

20 серпня
з 10.00 до 12.00

7-15-87

Ірина Олексіївна САМОЙЛЕНКО,
головний спеціаліст у справах осіб з інвалідністю, 

контролю та нагляду за правильністю 
призначення та виплати пенсій управління 

соціального захисту населення Ніжинської РДА

Найменування підприємства магістральних 
трубопроводів та його місцезнаходження:

•  Акціонерне товариство «Укртрансгаз» - адре-
са: Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021, т. (044) 461-
20-95

Оголошення щодо
Розміри охоронних зон об’єктів 

магістральних трубопроводів (компресорна 
станція ) від огорожі в залежності від умовного 
діаметру: 500-700 м.

Розміри охоронних зон об’єктів магістральних 
трубопроводів (газозбірний пункт підземних 
сховищ газу) від огорожі в залежності від умов-
ного діаметру: 100-350 м.

Розміри охоронних зон об’єктів 
магістрального трубопроводу (газопровід) в 
залежності від умовного діаметру: 7-350 м з 
обох боків від осі.

Розміри охоронних зон об’єктів 
магістрального трубопроводу (свердловина 
підземних сховищ газу) від гирла свердловини: 
300 м – до житлових будівель, 500 м – до гро-
мадських і промислових будівель.

Вид обмеження у використанні земель-
них ділянок: територіальна група - охоронні зони; 
категорія земель - землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Зміст обмеження у використанні земель-
них ділянок: згідно ст. 8, 11, 15 «Правил охорони 
магістральних трубопроводів», затверджених поста-
новою КМУ від 16.11.2002 року № 1747, та ст. 8, 14, 
19-22  Закону України «Про правовий режим земель 
охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» 
від 17.02.2011 року № 3041-VI.

Режим земель охоронних зон поширюється 
також на інші об’єкти магістральних газопроводів, 
розташовані в межах охоронної зони, визначеної 
для газопроводів та компресорних станцій, 
газозбірних пунктів та свердловин підземних схо-
вищ газу.

ПАМ'ЯТАЙТЕ! З метою захисту життя та здоров’я 
громадян, належної експлуатації та обслуговування 
магістральних трубопроводів, а також попередження 
аварійних ситуацій,  на земельних ділянках у межах 
охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів 
категорично заборонено:

• будувати житлові будинки,  виробничі  чи  
інші  будівлі та споруди, громадські будівлі;

• розміщувати автозаправні та 
автогазозаправні станції і склади пально-мастильних 
матеріалів;

• будувати гаражі та автостоянки, дачні і 
садові будинки та господарські споруди;

• будувати автомобільні дороги та залізничні 
колії, що проходять паралельно до магістрального 
газопроводу, крім випадків спорудження відомчих 
технологічних доріг підприємств магістральних 
газопроводів;

• влаштовувати звалища, виливати розчини 
кислот, солей та лугів, а також інших речовин, що 
спричиняють корозію;

• розміщувати спортивні майданчики, 
стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, 
організовувати заходи, пов’язані з масовим скупчен-
ням людей;

• будувати огорожі для відокремлення зе-
мельних ділянок приватної власності, лісових ділянок, 
садів, виноградників тощо;

• зберігати сіно та солому, розбивати польові 
стани і табори для худоби, розміщувати пересувні та 
стаціонарні пасіки;

• висаджувати багаторічні насадження;
• облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;
• переорювати (руйнувати) під’їзні шля-

хи та відомчі технологічні дороги до магістральних 
газопроводів;

• кидати у річках і водоймах якорі, проходити 
із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волоку-
шами і тралами;

• розводити вогонь і розміщувати відкриті або 
закриті джерела вогню;

• пошкоджувати та розбирати об’єкти 
магістральних трубопроводів;

• розбирати та руйнувати водопропускні, 
берегоукріплювальні, земляні, протиерозійні, 
протипожежні та інші споруди, що захищають об’єкти 
магістральних  трубопроводів  від руйнування, а також 

прилеглі   території   від   аварійного   витікання  продукту,  
що транспортується магістральним трубопроводом;

• проникати на об’єкти магістральних 
трубопроводів, відчиняти люки, хвіртки і двері 
підсилюючих пунктів кабельного зв’язку, що не обслу-
говуються,  огорож  вузлів  лінійної  арматури, станцій 
катодного і дренажного захисту, лінійних і оглядо-
вих колодязів та інших лінійних споруд, відкривати 
і закривати запірну арматуру, вимикати і вмикати 
засоби зв’язку, енергозабезпечення, автоматики і 
телемеханіки магістральних трубопроводів;

• переміщувати та руйнувати зна-
ки закріплення магістральних трубопроводів на 
місцевості, пошкоджувати або руйнувати лінійну ча-
стину цих трубопроводів, засоби електрохімічного 
захисту від корозії, кранове обладнання, засоби 
технологічного зв&apos;язку і лінійної телемеханіки, 
інші складові магістральних трубопроводів;

• перешкоджати проїзду  аварійної та 
спеціальної техніки підприємств магістральних 
трубопроводів.

Будівельні, ремонтні, земляні, геологороз-
відувальні, бурові, вибухові, гірничі та 
днопоглиблювальні роботи на земельних 
ділянках, розташованих в охоронних зонах, у 
місцях, де магістральні трубопроводи проходять 
через водні об’єкти, болота, торфорозробки та 
місця видобутку корисних копалин, а також всі 
інші роботи, пов’язані з розробкою ґрунту на гли-
бину більше 30 сантиметрів на таких земельних 
ділянках, проводяться лише за письмовою зго-
дою АТ «Укртрансгаз» та відповідних органів дер-
жавного нагляду і контролю.

Проїзд автомашин і механізмів через газопроводи 
здійснювати дорогами і переїздами, спеціально об-
ладнаними і за погодженням з АТ «Укртрансгаз».

Польові сільськогосподарські роботи в охоронних 
зонах газопроводів землекористувачам належить 
проводити з обов’язковим попереднім повідомленням 
АТ «Укртрансгаз» про початок орно-посівних та зби-
ральних робіт.

Під час виконання сільськогосподарських робіт в 
охоронних зонах газопроводів із застосуванням ма-
шин і механізмів не дозволяється обробіток грунту на 
глибину понад 0,30 м.

Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні 
законодавства України про правовий режим 
земель охоронних зон об’єктів магістральних 
трубопроводів, несуть дисциплінарну, цивільно-
правову, адміністративну або кримінальну 
відповідальність згідно із законом.

Права та обов’язки підприємства 
магістральних трубопроводів і встановлена за-
конодавством відповідальність в разі пошкод-
ження або руйнування об’єктів магістрального 
трубопроводу: згідно ст. 4-5, 7, 9-10, 14-16, 19-20, 
22-23 «Правил охорони магістральних газопроводів», 
затверджених постановою КМУ від 16.11.2002 року № 
1747, ст. 6-7, 9, 10, 14-17, 19-21, 23, 25 Закону України 
«Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів 
магістральних газопроводів» від 17.02.2011 року № 
3041-VI, ст. 279, 292 ККУ, ст. 138 КУпАП, та іншими 
чинними законодавчими актами.

ГРОМАДЯНИ! Суворо дотримуйтесь правил 
охорони об’єктів магістральних трубопроводів.

У разі виявлення пропусків газу або пошкоджен-
ня об’єкту магістрального трубопроводу, в тому числі 
під час проведення земляних робіт, слід негайно при-
пинити роботи, організувати охорону цього місця на 
віддалі охоронної зони (7-700 м) і повідомити про це 
АТ «Укртрансгаз» за адресою: Кловський узвіз, 9/1, м. 
Київ, 01021, т. (044) 461-20-95; 461-20-97.

Строк, на який встановлено обмеження у 
використанні земельних ділянок: безстроково.

Відомості щодо наявності розпізнавальних 
та сигнальних знаків місцезнаходження 
магістрального трубопроводу (знаків 
закріплення траси магістрального трубо-
проводу на місцевості) згідно з вимогами 
правил технічної експлуатації відповідного 
магістрального трубопроводу): встановле-
но знаки закріплення трас об’єктів магістральних 
трубопроводів АТ «Укртрансгаз».

Інформація про документ, на підставі якого 
встановлено обмеження у використанні земель-
них ділянок: документація дозвільного характеру на 
будівництво об’єктів магістральних трубопроводів.

ПОВІДОМЛЯєМО, ЩО НА ТЕРИТОРІї ЧЕРНІГІВСЬКОї ОБЛАСТІ 
НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН ЗНАХОДЯТЬСЯ ОБ’єКТИ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ, 

ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСГАЗ»
15 серпня свій особливий, ювілейний 

день народження святкує чудова жінка, 
староста Заньківської релігійної громади, 
керівник фольклорно-етнографічного гур-
ту «Передзвін» музею  Марії Заньковецької 
ніна федорівна Шкурко.

Непросту долю подарував їй Господь. 
Але ніколи не втрачала оптимізму й віри 
в життя. Завжди усміхнена, доброзичли-
ва, активна, працьовита, талановита, Ніна 
Федорівна випромінює навколо себе яскра-
ве сяйво своєї глибокої, щедрої на добро 
душі.

Шановна ювілярко! настоятель                  
о. антоній та прихожани церкви святого 
Миколая с.Заньки, колектив музею Марії Заньковецької щиро 
вітають Вас із 80-річчям. Міцного здоров’я Вам і довголіття! Любові 
від родини і поваги від людей! Творчої наснаги і духовної сили!

Здоров’я, щастя зичим не на рік –
на все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Щоб радісним і довгим був ваш вік!
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Будьте разом із нами!
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