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Новорічний період видався незвичним для вихо-
ванців секції самбо та їхніх батьків. Адже федерація 
влаштувала для них родинне свято. Дорослі і діти зма-
галися за звання найспор-
тивнішої сім’ї.

У сучасному інформаційному світі, де без комп’ю-
терів та інших гаджетів неможливо уявити своє життя, 
проблеми із погіршенням зору стають дедалі пошире-
нішими. Проте небезпека не лише в техніці. Іноді наші 
очі страждають через не-
правильне харчування.стор. 5Продовження настор. 2Продовження на стор. 7Продовження на

Узимку селяни і містяни облаштовують на своїх 
подвір’ях годівнички для пернатих. Щоправда, орні-
тологи застерігають, що давати пташкам абищо не 
варто. Замість хліба краще насипати зерна. А синичок 
можна ще й пригостити 
несолоним салом. 

У Сновську сторічне при-
міщення колишнього 
клубу залізничників може 
отримати нове життя. На 
його базі планують ство-
рити сучасний лофт-центр 
для молоді. До того ж про-
ект матиме не лише соці-
альне значення – кошти за 
оренду відремонтованих 
приміщень поповнювати-
муть бюджет громади. 

Т Е М А  Н О М Е РА

ЧЕЛАЙНСУСПІЛЬНО ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА-
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Українська церква отримала 
довгоочікувану автокефалію

Перший в області сервісний центр з обслуговування та ремонту турбокомпре-
сорів нещодавно відкрили в Чернігові. Сіверські водії вбачають у такій ініціативі 
тільки позитив. За їхніми словами, відтепер вони зможуть заоща-
джувати і час, і гроші. А робочий транспорт не 
простоюватиме в ангарах.

6 січня Вселенський патріарх Варфоломій надав Україні Томос про 
автокефалію, церемонія підписання якого відбулася в присутності 
Президента України Петра Порошенка та інших поважних гостей.

Божественна літургія та церемонія передачі Томосу відбулись у Патрі-
аршому храмі Святого Георгія. З самого ранку туди прибула офіційна де-
легація та звичайні українці, які напередодні Різдва вирішили приїхати 
до Стамбула, щоб побачити історичну подію на власні очі.

Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоство-
реної Православної церкви України Епіфанію посох і Томос, який проголо-
шує автокефалію. Тепер процедура здобуття Україною церковної неза-
лежності офіційно завершена.

Зазначимо, що завдяки Томосу Православна церква України втратила 
будь-яку залежність від Росії. 

Тож Православна церква України стала 15-ю помісною православною 
церквою.

Нагадуємо, 15 грудня Об’єднавчий собор представників українських 
православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерків-
ського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія 
предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.

замість старого 
клубу – новітній 

У ЧЕРНІГОВІ ЗАПРАЦЮВАЛА
 унікальна «лікарня» для автомобілів

Федерація 
самбо 
креативно
 й активно 
підбила підсумки

Як жителі 
області 
підгодовують 
пернатих у морози 

Смаколики 
для гострого 
зору

АМБІТНА 
ІНІЦІАТИВА: молодіжний лофт
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ЖІНКА ВИСТРИБНУЛА з третього 
поверху через ревнощі

ДОВГОЖИТЕЛЬКА відсвяткувала 
день народження

Ніжинка стала лауреатом 
Премії Кабінету Міністрів України

НОВИНИ РЕГІОНУ

Солодка казка для дітлахів 
Бахмацького району

Святий Миколай, Дід Мороз, Санта Клаус 
змінюють один одного на своїй варті, але не-
змінною залишається дитяча радість від но-
ворічних подарунків. 

Напередодні Нового 2019 року казковим 
чарівником для малечі Бахмацького району 
став народний депутат України Валерій Дави-
денко. Майже три тисячі дітлахів – вихованці 
дошкільних навчальних закладів та учні 
1-4 класів шкіл району – отримали від народ-
ного обранця новорічні подарунки. 

Нехай новий рік подарує їм щастя, радість, 
надію і здійснення всіх заповітних мрій!

Під час новорічних свят діти чекають подарунків 
від Діда Мороза. До багатьох діточок Чернігова 
казковий дідуган завітав напередодні Нового року. 
Такі вітання від Діда Мороза та Снігуроньки малеча 
отримує вже четвертий рік поспіль завдяки під-
тримці депутата Чернігівської міської ради Володи-
мира Коваленка. Цього разу подарунки отримали 
більше чотирьохсот дітей, до яких казкові гості за-
вітали додому і до садочків. Батьки від таких приві-
тань у захваті. До того ж, цьогоріч діти з Чернігова 
вже традиційно їздили на фабрику ялинкових при-
крас, екскурсію на яку організував Володимир Ко-
валенко. Малеча відвідала майстер-класи з розма-

льовування іграшок й отримала подарунки.

У новорічні свята діти 
зустрічали Діда Мороза 

зі Снігуронькою

У переддень Нового року чернігівські родини 
змагалися за звання найспортивнішої. Вони 
мірялися силами в різноманітних конкурсах і 
вікторинах. Таке спортивне свято для дітей, які 
займаються єдиноборствами, та їхніх батьків ор-
ганізувала Чернігівська обласна федерація самбо. 
Родинний захід сподобався всім учасникам. 

Окрім святкування, на заході спортсмени також 
підбили підсумки своєї роботи за рік. За цей час вони 
отримали чимало нагород на змаганнях усіх рівнів. Та 
основним здобутком у федерації вважають те, що їм 
вдається долучити до спорту дедалі більше дітей. На-
разі єдиноборствами займаються понад 900 малень-

ких спортсменів з усієї області. Та через це виникла 
нова дилема – не вистачає спортивних залів.

«Уже тісно. Дітки підростають, кількість людей 
збільшується, а щоб займатися – треба більше спорт-
залів. І зараз ось ми отримали килим за програмою 
самбо до школи. Отримали форму. І склали це на 
складі, а треба ж це десь розмістити, щоб дітки займа-
лися. Будемо просити Міністерство спорту, адміні-
страцію, щоб у цьому допомогли не мені, не нам, а ді-
тям», – каже Петро Пекур, президент Чернігівської об-
ласної федерації самбо. 

Під час проведення заходу Петро Пекур вручив по-
дяку депутату Чернігівської міської ради з фракції 
«Наш край» за те, що політична сила постійно опіку-
ється розвитком єдиноборств в області. 

«Я впевнений, що все-таки влада міста має більше 
уваги приділяти спорту і розвивати матеріальну базу. 
Що більше в нас буде нових спортивних комплексів, то 
краще. Тому я хотів би ще раз порушити питання, що 
місто потребує нового палацу спорту, який запланова-
но побудувати на Пушкіна, 1. Це стане поштовхом до 
розвитку всіх видів спорту і насамперед для того, щоб 
наші дітки росли здоровими», – наголосив Віктор Би-
стров, депутат Чернігівської міської ради («Наш край»). 

Не залишилася без уваги і наша редакція, яка 
отримала подяку від президента обласної федерації 
самбо Петра Пекура. Відзначили ресурс за популяри-
зацію спорту на Чернігівщині та постійну інформацій-
ну підтримку. Після змагань переможцям вручили цін-
ні подарунки. А всі учасники отримали цінні призи.

Турнір для задоволення та в колі друзів – саме так 
чернігівські футболісти характеризують гру, що 
пройшла напередодні Нового року. Команди боро-
лися за першість у зимовому Кубку з футзалу, який 
провела Чернігівська асоціація дворового футболу. 

У ході запеклої боротьби першість отримала ко-
манда «Газ-м’яс», а на другому місці опинилися гравці 
«Холдингу». 

Президент Асоціації дворового футболу Чернігова 
каже, що з кожним роком кількість прихильників цього 
виду спорту зростає. Так, у квітні стартуватиме новий 
сезон ігор, у якому з’явиться більше команд. До дво-
рового футболу долучаються майже всі покоління. 

«Рівень команд щороку зростає. Кількість учасників 
збільшується, і, мені здається, ми повинні всіляко під-
тримувати людей, які хочуть займатися спортом, зо-
крема футболом, і робити все можливе, щоб у них були 
можливості та майданчики. І якісь спортивні об’єкти. Я 
вважаю, що це насамперед важливо», – сказав Богдан 
Ткаченко, президент Асоціації дворового футболу. 

Футболісти провели також матч за третє місце. 
Бронзовим призером Кубка стала команда «Удар», яка 
перемогла «Спиртовик» із рахунком 3:2.

Федерація самбо креативно 
й активно підбила підсумки

Чернігівські футболісти 
боролися за Кубок із футзалу

Спеціалісти держав-
ної екологічної інспекції 
у Чернігівській області 
на території Регіональ-
ного ландшафтного 
парку місцевого зна-
чення «Міжрічинський» 
виявили та демонтува-
ли незаконну мислив-
ську вежу та засідку 
для полювання на тери-
торії природоохоронної 
установи. За даним 
фактом тривають пере-
вірки.

Державна екологічна 
інспекція у Чернігівській 
області дякує природо-
охоронній громадськос-
ті за небайдужість, а ко-
ристувачам мислив-
ських угідь за порозу-
міння й співпрацю. 

До реанімаційного відділення Чернігівської об-
ласної лікарні привезли жительку обласного центру, 
1968 року народження. У жінки закрита черепно-
мозкова травма, струс головного мозку і політравма. 
Про це «ЧЕЛАЙН» стало відомо з власних джерел. 

Тілесні ушкодження чернігівка отримала ввечері 
1 січня внаслідок спроби самогубства на підґрунті 
ревнощів, стрибнувши з балкона 3-го поверху.

Нещодавно 98-річчя відсвяткувала жителька 
села Козари Марія Адаменко. Зокрема, при-
вітав іменинницю Носівський міський голова 
Володимир Ігнатченко. У свої 98 років жінка 
ледь пересувається, проте надзвичайно раділа 
гостям, була привітною та усміхненою.

Доживає Марія Степанівна на самоті, щоправда, 
щодня до неї навідується сусідка й діти. Бабуся з те-
плом згадує часи, коли її оселя була сповнена щебе-
ту п’ятьох синів. Уже двох немає на цьому світі, пі-
шов у кращі світи й чоловік. Лишилися лише спогади 
про рідну і вже давно неіснуючу Гуту, звідки вона пе-
реїхала, про її безкінечну роботу в колгоспі і про 
щасливе життя.

Родина Проценків із шести осіб, яка проживає в 
с. Охіньки Прилуцького району, наприкінці 2018 року 
внаслідок пожежі втратила своє житло. Їхній будинок 
на 100 кв. м згорів дотла. Попередня причина поже-
жі — замикання електропроводки. Родину не залиши-
ли наодинці з бідою. За короткий проміжок часу вда-
лося зібрати кошти на придбання нового будинку, і 
вже перед Новим роком сім’я в’їхала до нового по-
мешкання в селі Охіньки. 

Будинок за розмірами майже такий самий, як і зго-
рілий. Кошти на придбання житла родині передали 
жителі Охіньківської громади, службовці структурних 
підрозділів райдержадміністрації, депутати місцевих 
рад та всі небайдужі українці.

У природно- заповітному фонді 
виявили засідку браконьєрів

Небайдужі зібрали гроші 
на нову оселю 

для родини погорільців
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Ірина ОСТАШКО

На чернігівських смітниках 
викинуті ялинки можна побачи-
ти з перших днів нового року. 
Найчастіше деревця викида-
ють після 14 січня (Новий рік за 
старим стилем), а дехто чекає 
Водохреща – і вже тоді проща-
ється з хвойною красунею, біля 
якої зовсім нещодавно весела 
компанія водила хороводи. 

Наразі цикл новорічних свят 
у розпалі, та біля контейнерів 
у дворах багатьох чернігівських 
багатоповерхівок – чимало 
ялинок і сосен. Деякі зовсім об-
сипалися, деякі зелені-зелені-
сінькі. Та зараз не про це. А про 
те, що, буває, за ялинками ледь 
дістанешся до контейнера. І так 
з року в рік: ялинки на деякий 
час стають красунями, а потім 
разом із побутовими відходами 
опиняються на смітниках. 

Хтось заперечить: без лісо-
вої красуні, її смолистого запа-
ху й, звісно, мандаринів, Новий 
рік – не Новий рік. Мовляв, не 
ми традицію придумали, не 
нам її змінювати. Одразу за-
спокою: закликів до «повален-
ня» усталених традицій не буде. 
Адже стереотипи про новоріч-
не паті із запальними танцями 
довкола святково прибраного 
деревця та пишного застілля з 
олів’є, шаманським і безліччю 
інших наїдків, ніби останній раз 
на цьому світі їмо, з наших голів 
не витравити. Та й не потрібно. 
Хороша чи погана, але новоріч-

на традиція. Розповідати про 
шкоду, якої завдає екології ви-
рубка хвойних насаджень, теж 
не буду. Бо лісгоспи, яких на 
Чернігівщині достатньо, під но-
ворічні ялинки і сосни виділя-
ють спеціальні плантації. Тож 
усе санкціоновано. 

Дехто підкаже, що замість 
живої ялинки можна ставити 
штучну. Мовляв, буде в нагоді 
не один рік. Заперечити важко, 
але рано чи пізно все одно на-
стане час, коли штучна ялинка 
втратить свій привабливий ви-
гляд і опиниться на смітнику. І 
тут варто замислитися. На від-
міну від живої ялинки, яку мож-

РЕКЛАМА

«Звичайне диво» трапилось 
1 січня в усіх обласних лікарнях 
країни. Зранку до маленьких паці-
єнтів завітав із подарунками Дід 
Мороз. Він привітав діток, які в но-
ворічну ніч залишились у лікарня-
них палатах.

Свято маленьким пацієнтам 
влаштували клієнти ПриватБанку, 
які просто робили покупки з кар-
ток ПриватБанку та перерахову-
вали одну гривню після кожної 
транзакції на допомогу хворим ді-
тям. Усі зібрані гроші спрямовано 
на закупівлю ліків, медичного об-
ладнання для дитячих лікарень і 
подарунки маленьким пацієнтам. 
Організаторами акції виступили ПриватБанк і MasterСard.

У гості до діток, які провели новорічну ніч у палатах Чернігів-
ської обласної лікарні, прийшли Дід Мороз, Снігуронька, і в кож-
ного учасника свята під час дотепних розваг на обличчі з’являлася 
усмішка, а очі починали світитися промінцями радості та надії.

Перераховувати кошти для надання благодійної допомоги 
хворим дітям, сиротам у дитячих будинках може кожен клієнт зі 
сторінки благодійного фонду «Допомагати просто» blago.
privatbank.ua

Клієнти ПриватБанку 
влаштували свято для 

маленьких пацієнтів лікарень

АКТУАЛЬНО

ПЛАТФОРМА 
НЕЗАЛЕЖНИХ ДУМОК

ЗВОРОТНІЙ БІК НОВОГО РОКУ: 
про вчорашніх красунь на смітниках 

і моральність чернігівців
У Чернігові відкрився 
перший в області сервісний 
центр з обслуговування та 
ремонту турбокомпресо-
рів. Відтепер на його базі 
проводитиметься повний 
цикл ремонту турбін, а усім 
клієнтам надаватиметься 
гарантія.

«Ми будемо надавати по-
вний спектр послуг від зняття 
та ремонту і до післягарантій-
ного обслуговування. На всі ці 
турбіни даватиметься гарантія 
1 рік. У нас є СТО та ремонтна 
база», — каже Олександр Кі-
рін, директор «Турбоком сер-
віс-центру» м. Чернігів.

Сервісний центр є партне-
ром компанії «Турбоком», що 
має чотири заводи із виготов-
лення турбокомпресорів у різ-
них країнах. Основне вироб-
ництво розташоване у Меліто-
полі. Це єдине підприємство в 
Україні, що створює подібну 
техніку.

«У нас повний процес ви-
робництва турбокомпресорів. 
Починаючи від чавунного лит-
тя і закінчуючи повним скла-
данням й установкою на дви-
гун. У Чернігові наші партнери 

будуть здійснювати повну за-
міну. Вони купили всі стенди, 
все балансувальне, добалан-
сувальне обладнання. Вони 
оснащені як кращі світові сер-
вісні центри», — зазначив Во-
лодимир Овчаренко, гене-
ральний директор групи ком-
паній «Турбоком».

Кожен працівник сервісу 
пройшов стажування на заво-
ді в Мелітополі та склав іспит 
на знання всіх процесів ре-
монту турбокомпресора. До 
того ж центр повністю осна-
щений новітнім обладнанням 
українського виробництва. 
Воно призначене для обслу-
говування усіх модифікацій 
турбокомпресорів.

«Технологія ремонту поля-
гає в заміні середнього корпу-
су. У народі це картридж нази-
вається. Перш ніж встановлю-
вати на автомобіль, він доба-
лансовується на розгінному 
стенді, що розганяє сам кар-
тридж до 180-200 тисяч обер-
тів, залежно від турбін. Відпо-
відно, він показує дисбаланс, 
що прибирається на самому 
стенді. Щоб надалі турбіна пра-
цювала на автомобілі без поло-
мок», — розповів Віталій Роган-
ський, менеджер «Турбоком 
сервіс-центру» м. Мелітополь.

Основна перевага ство-
рення такого сервісного цен-
тру саме в нашому місті поля-
гає в тому, що чернігівці тепер 
мають змогу відремонтувати 
турбокомпресор протягом 12 
годин, а не витрачати дні, а 
іноді й тижні, на пересилання 
його до заводу-виробника в 
Мелітополі та назад. За сло-
вами водіїв, це дасть змогу за-
ощадити час і гроші. А робо-
чий транспорт не простоюва-
тиме в ангарах.

«Турбокомпресор демон-
тують на сервісі, пересила-
ють… Немає значення, куди – 
Київ, Харків, Мелітополь. Це 
все займає певний проміжок 
часу, автомобіль простоює, 
відповідно, це й фінансові 
втрати для самого перевізни-
ка», — сказав Олег Шоцький, 
начальник сервісу «Дально-
бойсервіс».

Сервісний центр меліто-
польського підприємства в 
Чернігові можна знайти за 
адресою: вулиця Івана Мазе-
пи, 112. Компанія «Турбосер-
віс» дбає про якість своєї про-
дукції та перевіряє її від почат-
ку виробництва та до моменту 
монтажу в автомобіль. 

Ольга Лазун

Минулого тижня (№ 1 від 3 січня) ми по-
чали розповідати про відоме на всю країну 
село Томашівка, що на Ічнянщині. Знаме-
ните воно передусім вирощуванням ново-
річно-різдвяних деревець. Займається цим 
бізнесом фермер Володимир Федан. 

Вирощують у господарстві звичайну та 
кримську сосни на площі близько 100 га. При-
чому сам Володимир Федан називає деревця 
виключно різдвяними. 

Від вирощування ялинок на фермі відмови-
лись, оскільки в нас, на відміну від країн Захід-
ної Європи, більше в пошані саме сосна. 

«Сосна і в попиті краща. Вона менше обси-
пається. І сосна росте швидше – 7-8 років, а 
ялинка 10-12», – пояснює брат Володимира Фе-
дана, учасник родинного ялинкового бізнесу 
Григорій Федан. 

Вибрали цей бізнес близько 20 років тому 
через погані землі, які не давали можливості за-
йматись традиційним рослинництвом. Володи-
мир Федан за професією агроном, а за покли-
канням – новатор, тому зупинятися на збитко-
вому рослинництві або опускати рук не захотів. 

«Коли я організував тут фермерське госпо-
дарство, воно було банкротом, бо тут бідні пі-
щані землі. Сіяв жито, овес – були такі роки, що 
навіть не молотив. Потім як експеримент спро-
бував – вдалося», – розповідає фермер Воло-
димир Федан. 

Сьогодні томашівці стали одним із найбіль-
ших приватних виробників різдвяної сосни в 
Україні. Конкуренти – здебільшого державні 
лісництва, проте перед ними Володимир Фе-
дан має перевагу. 

«Усі виробники – це державні лісництва, але 
в них не формується крона, тому якість сосни 
гірша, через що попит на них менший. А це дуже 
важка робота – сформувати крону влітку, під 
спеку», – зазначає Володимир Федан. 

Продажі хоч і сезонні, та робота цілий рік. 
Відпочивають хіба що кілька місяців після Ново-
го Року. Вирощування сосни – тяжка фізична ро-
бота. Крім висаджування, вирубки, сортування 
та ув’язування, влітку постійно охороняють від 
пожеж і формують крону, обрізаючи її. Це по-
стійно супроводжується укусами ос, які облю-
бовують посадки для своїх гнізд. Свято трудове 
у Феданів збігається зі святом новорічним. 

«Наш останній день – це 31 грудня, до обіду. 
Тоді ми все закриваємо та їдемо до міста по по-
купки, а як приїжджаємо, тоді ми відпочиваємо. 
1 січня – для нас це золотий день», – говорить 
дружина Володимира Федана Світлана Федан. 

Реалізують фермери новорічних красунь ви-
ключно оптом. На європейські ринки не виходи-
ли і не планують через менший попит там сосни 
і складну процедуру стандартизації товару. 

Олег Дешура

І М І Д Ж

Різдвяні деревця з села Томашівка

У Чернігові відкрили перший 
сервісний центр із ремонту 

турбокомпресорів
на подробити на тирсу, штучна 
не згниє ніколи. Тож що за-
вдасть більшої шкоди еколо-
гії – незаконно зрубана ялинка 
в лісі чи вже обридла капроно-
ва – питання відкрите. Та, як ві-
домо, істина народжується 
в дискусії. Тож для екологів є 
неабияка площина для розду-
мів й аналізу. 

Натомість простим чернігів-
цям, яким ніколи сушити голову 
над цією проблематикою, хо-
четься, щоб комунальні служби 
були більш уважними: або своє-
часно забирали викинуті на 
смітник ялинки, щоб вони не 
лежали тижнями, або щоб від-
вели якесь спеціальне місце під 
тимчасове ялинкове звалище, 
куди містяни організовано ви-
кидали б непридатні деревця.

І наостанок невигадана іс-
торія. Під Новий рік жителі од-
нієї з чернігівських багатопо-
верхівок без шкоди для довкіл-
ля традиційно прикрашають 
кульками, іграшками й серпан-
тином ялинку поблизу під’їзду. 
Ідея – чудова: усім довкола на 
радість і деревце рубати не 
треба. Ось тільки через певний 
час деякі іграшки з-під ялинки 
зникають. Якщо називати речі 
своїми іменами, то їх крадуть. 

Обурюватися з цього при-
воду можна довго. Та це лише 
один із показових прикладів, 
ким ми насправді є. І від того 
сумно…
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Дивись 
відео про 

старий клуб 
у Сновську

ТЕМА НОМЕРА

«Відремонтовані примі-
щення планується здавати 
в оренду підприємцям або 
тим, хто планує підприєм-
ницьку діяльність. На другому 
поверсі хочемо створити хос-
тел, оскільки наразі в нас не-
має готелю. Тому відвідувачі 
громади можуть у нас зупиня-
тися, а ми будемо отримувати 

додаткові кошти», – розпові-
дає Ірина Мундурс, заступник 
начальника відділу економіч-
ного розвитку та інвестицій 
Сновської міської ради. 

Окрім цього, в приміщенні 
мають розмістити кінотеатр, 
музей, клуб підприємців, 
творчі майстерні та ретрока-
фе. Автори проекту хочуть 
максимально зберегти зо-
внішній вигляд клубу заліз-
ничників, зробивши лише 
косметичний ремонт. Адже 
будівля становить історичну 
цінність, а на її базі навіть зні-
мали серіал «Важкий пісок». 

Таку ідею повністю підтри-
мують і жителі Сновська. 

«Я тут виріс. Тому й за. Як-
що будівлю знесуть, то тут ні-
чого не буде, а так хоч щось 
для людей. Я – за», – сказав 
місцевий житель Петро. 

«Це така пам’ятка. Дивіть-
ся, тут стільки різьби краси-
вої, треба його відновлювати. 

Гарний клуб, у молодості хо-
дили сюди», – зізнається жи-
телька Сновська Марія.

«Класна будівля, така гар-
на. Тут архітектура така клас-
на, різьблені всілякі штуки. 
Хотілося б, щоб клуб віднови-
ли, бо в похмурі дні він наче з 
фільму жахів. Якби тут ще 
щось хороше відкрили, було б 
взагалі прекрасно», – зазна-
чив парубок Микола. 

«Бажано, щоб із цієї будів-
лі щось зробили. Щоб 
пам’ятали наші діти, внуки. І 
всі будуть задоволені, якщо 
тут щось відкриють. Будемо 
відвідувати, будемо допома-
гати. Ми завжди тут на субот-
ники виходимо», – розповіла 
пенсіонерка Наталія. 

Загальна вартість проекту 
становить майже 23 мільйони 
гривень. Із них 5 мільйонів – 
це кошти громади, решту фі-
нансів залучатимуть із Фонду 
регіонального розвитку в то-

му разі, якщо лофт-центр на-
бере достатньо балів для пе-
ремоги в конкурсі проектів, 
яких цього року налічується 
більше двохсот. 

«Буде засідання комісії, 
можливо, громада презенту-
ватиме свої проекти. Зараз 
вони просто подали, їх буде 
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Колишній клуб залізнич-
ників у Сновську плану-
ють реконструювати. На 
базі столітнього примі-
щення хочуть створити 
сучасний лофт-центр для 
молоді. До того ж, окрім 
соціального характеру, 
проект передбачає й еко-
номічне значення. Адже 
кошти за оренду примі-
щень поповнюватимуть 
бюджет громади. 

У Сновську 
планують 
перетворити 
старий клуб 
залізничників 
на новітній ЛОФТ-ЦЕНТР

допущено до оцінювання, і 
членам комісії дадуть певний 
термін строку оцінювання 
проектів. Виставляють бали – 
і потім підсумки оцінювання 
будуть наступного року», – 
говорить Ірина Помеленко, 
начальник відділу державних 
інвестицій Чернігівської ОДА. 

Реалізація таких планів 
стала можливою завдяки 
впровадженню президент-
ської реформи децентраліза-
ції. Якщо раніше за рік у Снов-
ську могли реалізувати у се-
редньому п’ять проектів, то 
від моменту створення ОТГ їх 
кількість збільшилася до 42. 
Тоді як за той же термін до 
створення ОТГ впроваджува-
лись у життя лише 11. 

«Закуплено протягом двох 
останніх років від моменту 
створення громади п’ять оди-
ниць техніки для Щорсько-
го ЖЕД. Відремонтовано ду-
же багато об‘єктів соціальної 
сфери. Це і школи, і садочки, і 
заклади культури, і медицини. 
Придбано дитячі майданчики і 
минулого року, і цього. Дуже 
багато зрушень. Усі перелічи-
ти дуже важко», – розповідає 
Ірина Мундурс, заступник на-
чальника відділу економічно-
го розвитку та інвестицій 
Снов ської міської ради.

Зі створенням громади 
Сновська ОТГ почала отри-
мувати державну підтримку у 
вигляді субвенцій на соціаль-
но-економічний розвиток. 
Зросли і власні надходження. 
Так, до створення громади у 
2015 році бюджет Сновська 
налічував 32 млн гривень на 
рік, а за час її існування влас-
ні надходження збільшилися 
вдвічі. 

Ольга ЛазунІрина Мундурс Ірина Помеленко
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Це допоможе розвинути 
бізнес і вивести його на новий 
рівень. 

«Кожен підприємець у 
складі нашої організації має 
можливість завоювати заслу-
жену популярність своєї тор-
гової марки та підприємства. 
А також отримати своїх по-
стійних шанувальників та клі-
єнтів і, відповідно, збільшити 
свій прибуток. Ми плануємо 
порушувати дуже багато пи-
тань. Усі проблеми ми обгово-
рюємо в своєму колі, ділимо-
ся досвідом. Починаючи від 
інформації про недобросовіс-
них працівників, щоб не брати 
на роботу несумлінну люди-
ну», – розповідає голова 
правління ГО «Спілка вироб-
ників меблів, дверей та вікон», 
засновник ТМ «Гамма стиль» 
Богдан Ткаченко. 

«Що для мене участь у цій 
Спілці? По-перше, це довіра 
моїх клієнтів до моєї торгової 
марки, по-друге, відвідування 
форумів і заходів, організова-
них Спілкою. І це ще дає рекла-
му мого бренда. Оскільки 
у Спілці беруть участь і більші 

виробники міста, мені завжди 
є чого в них навчитися. Як вес-
ти бізнес, як встановлювати 
нові системи, як розвивати 
бухгалтерські програми», – за-
значив засновник «DМ Меблі», 
учасник ГО «Спілка виробників 
меблів, дверей та вікон» Дми-
тро Середа.

«Коли ми починали, мені 
доводилося самому усе вивча-
ти. Це було довго, важко. Сьо-
годні ми зібрали колектив для 
того, щоб надавати допомогу 
та підтримку людям, які відчу-
вають потребу в цьому. У нас 
великий досвід і ми готові цим 
досвідом поділитися», – каже 
засновник компанії «Неман», 
член правління Спілки вироб-
ників меблів, дверей та вікон 
Петро Старіков. 

До того ж, приєднання 
до Спілки гарантує гідні умови 
праці для робітників і забезпе-
чує виробникам більшу конку-
рентоспроможність. 

Ще одним важливим на-
прямом роботи організації є 
захист споживачів від недо-
бросовісних підприємців. За-
сновники стверджують, що всі 

виробники-члени Спілки пере-
віряються. А кожен покупець 
зможе ознайомитися з інфор-
мацією про підприємство й 
обрати зручну для себе фірму 
на сайті. 

«Буде створений сайт із ін-
формацією про засновників 
Спілки і її учасників. Будь-який 
клієнт під час замовлення ме-
блів може зайти на сайт, ви-
брати того виробника і фірму, 
з якою хоче співпрацювати. У 
разі замовлення меблів 
в учасників Спілки організація 
гарантує, що покупець зможе 
отримати якісний товар. Усе 
буде виконано вчасно і якісно. 
Тому, звертаючись до Спілки, 
клієнт може бути впевнений, 
що він 100% захищений», – 
переконаний засновник тор-
гової марки зі створення кор-
пусних меблів «Від А до Я» 
Сергій Походенко. 

Попри короткий термін іс-
нування Спілки, вона вже має 
вдячних клієнтів, які облашту-
вали не лише власні оселі, а й 
робочі приміщення. Кажуть, 
що завдяки роботі організації 
змогли отримати якісні послу-

ги у визначені строки та не 
втратити своїх коштів. 

«Я неодноразово звертала-
ся до цієї громадської органі-
зації для замовлення меблів у 
свою квартиру та батьківську. 
Все було якісно, акуратно, із 
врахуванням всіх побажань, 
тому я залишуся їхнім клієнтом 
надовго», – запевнила клієнт-
ка Тетяна. 

«Однозначно робота з таки-
ми партнерами зручна, тому 
що надається повний комп-
лекс послуг: від замірів, про-
рахунків, макетів – до якісної 

установки та відповідних мате-
ріалів. І лояльність до клієнта 
теж дуже важлива. І робота з 
такими партнерами мене по-
вністю влаштовує», – зізнаєть-
ся клієнт Микола Синиця.

«Хочу запросити всіх під-
приємців Чернігова, які займа-
ються виготовленням меблів, 
дверей і вікон, вступати до на-
ших рядів, оскільки перебуван-
ня в нашій організації насам-
перед дасть змогу отримати 
захист і підтримку організації, 
а також здобути нові знання, 
обмінятися досвідом, дасть 
можливість підприємству ви-
йти на нові ринки та завоювати 
нових клієнтів», – каже голова 
правління ГО «Спілка виробни-
ків меблів, дверей та вікон», 
засновник ТМ «Гамма стиль» 
Богдан Ткаченко. 

Наразі на ринку послуг 
можна знайти чимало пропо-
зицій, саме тому споживачам 
важливо не помилитись із ви-
бором виробника, а підприєм-
цям – одержати якісну юридич-
ну підтримку та захист, а також 
розширити коло клієнтів.

Ольга Лазун

ЗАХИСТ, 
РОЗВИТОК 
І ЯКІСТЬ:

у Чернігові створили Спілку виробників меблів

Богдан Ткаченко

Дивись 
відео про 

Спілку 
виробників 

меблів

«Ми підгодовуємо со-
няшниковим насінням. Я 
3-4 рази насипаю мале 
відеречко. І сало несоло-
не. Синички теж його ду-
же полюбляють. Я хочу 
запросити всіх займати-

ся цим, тому що синич-
кам дуже важко знаходи-
ти собі їжу, ми можемо 
реально допомогти їм», – 
говорить пані Валентина. 

І хоча в наукових ко-
лах тривають дискусії з 
приводу того, чи треба 
підгодовувати птахів, 
орнітологи все ж радять 
це робити. Адже перна-
тим важко знайти поживу 
під товстим шаром снігу, 
тож багато з них гинуть. 
Особливу турботу треба 
виявити до дрібних пер-
натих, які частіше за ін-
ших гинуть від холоду. 

«У них дуже висока те-
пловіддача. Тому їм по-
стійно треба їсти. Вони за 
день встигли набратись 

якоїсь енергії – і ця енер-
гія витрачається на обі-
грів вночі, їм треба ще 
зберегти її, щоб знайти 
наступного дня їжу», – 
пояснює Олександр Фе-
дун, доцент кафедри біо-
логії НУЧК імені Т.Г. Шев-
ченка, орнітолог. 

До виготовлення го-
дівничок особливих ви-
мог немає. Треба лише 
прикрити їжу від попа-
дання снігу та забезпе-
чити птахам вільний до-
ступ до поживи. Однак не 
варто давати птахам 
абищо. Годувати хлібом 
можна лише таких всеїд-
них пернатих, як голуби, 
ворони, граки та галки.

«У більшості випадків 
птахи потребують насін-
ня різних рослин. Насам-
перед це сонях, можна 
додавати просо, коноплі, 
а також пшеницю, тому 
що в принципі пшеницю 
більше ніхто не їсть, 

окрім горобців. Поряд із 
годівничкою можна 
обов‘язково повісити са-
ло. Воно має бути несо-
лоним. Більшість людей 
уже знають, що синиці 
дуже охоче його їсти-
муть», – розповідає 
Олександр Федун, до-
цент кафедри біології 
НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 
орнітолог. 

Турбуються про долю 
птахів і чернігівці. Вони 
погоджуються з тим, що 
треба підтримувати пер-
натих, і вбачають у цьому 
лише позитив. 

«Пташки знищують 
комах, які шкодять на-
шим зеленим насаджен-
ням. Це так само, як жи-

Громадська організація «Спілка виробників 
меблів, дверей та вікон», нещодавно заснована 
в Чернігові, повинна створити сприятливі умови 
для розвитку підприємств цього напряму. Усі ви-
робники, що входитимуть до її складу, матимуть 
змогу одержувати юридичну підтримку та захист 
від неправомірних дій органів контролю, а також 
регулярно отримуватимуть корисну інформацію.

Щозими жителька 
села Кучинівка, що 
у Сновському районі, 
пані Валентина під-
годовує диких пта-
хів, аби ті не загину-
ли взимку. На своєму 
подвір’ї господиня 
облаштувала спеці-
альну годівницю зі 
звичайної пласти-
кової банки, до якої 
вона кріпить свіже 
сало для синичок, а 
всередину по кілька 
разів на день підси-
пає нове насіння.

турбота про 
здоров’я птахів

ЗИМОВИЙ 
РАЦІОН:

вий ланцюг у природі, все 
взаємопов‘язано. Тому 
якщо ми дбаємо про пта-
шок, то вони нам допома-
гають із майбутнім уро-
жаєм», – каже молода 
мама Олена. 

«Вони ж повинні бути 
здорові, нагодовані, і лі-
тати, і співати для нас 
красиво. Тому обов’яз-
ково треба годувати», – 
вважає чернігівець Ва-
силь. 

«Підгодовуємо хлі-
бом, зерном. Качечок теж 
годуємо хлібчиком і бато-
ном. Вони плавають під 
мостом. Такі красиві тов-
стенькі», – розповідає 
пані Тамара.

«Дуже хочу попросити 
всіх людей у всіх країнах: 
ніколи не викидайте жуй-
ки. Пташечки можуть їх 
піймати і думають, що це 
їжа, тоді вони гинуть. Не 
хворіють, а гинуть. І нам 
тоді треба їх рятувати», – 
просить пані Оксана. 

Тим часом орнітологи 
застерігають, що не вар-
то брати на лікування до-
дому кволих птахів, 
оскільки вони можуть бу-
ти носіями небезпечних 
для людини інфекцій. 

А вішати в себе годів-
нички варто ще й для то-
го, аби простежити за по-
ведінкою різних видів 
пернатих. Особливо це 
може зацікавити дітей. 

Ольга ЛазунВалентина Олександр Федун
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ЧЕЛАЙН№26
ПОНЕДІЛОК, 14 січня ВІВТОРОК, 15 січня СЕРЕДА, 16 січня ЧЕТВЕР, 17 січня П’ЯТНИЦЯ, 18 січня СУБОТА, 19 січня НЕДІЛЯ, 20 січня

UA: ÑÓÑÏ²ËÜÍÅ

6.00 М/с «Вед ме дi- су сi ди».
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.30 Но ви ни.
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доб ро го 
ран ку, Країно!
9.30, 11.50, 15.10, 16.50, 23.15 
По го да.
9.40 Т/с «Елi за».
12.00 Д/ц «Аро ма ти Гре цiї».
13.15, 14.30 Ра дi оДень.
13.35, 19.00 Спiль но.
14.05 Д/ц «Не пов тор на при ро да».
15.20 Т/с «Га ле рея Вель вет».
16.55 UA: Фольк.
18.20 Те ма дня.
19.30 Д/ц «Ме га по лi си».
20.00 Д/ц «Iг ри iм пе ра то рiв».
21.25 UA:Спорт.
21.45 На шi гро шi.
22.15 Д/ц «Пог ляд зсе ре ди ни».
22.45 Пер ша шпаль та.
0.00 Те леп ро даж Тю со.

1 1+
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Снi да нок 
з 1+1».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Те ле вi зiй на Служ ба 
Но вин».
9.30, 12.20 «Од ру жен ня на ос лiп».
13.10 «Мi няю жiн ку 6».
14.45 «Сi мей нi ме лод ра ми».
15.45 Т/с «Моє чу же жит тя».
17.10 Т/с «Ве лич не сто лiт тя. 
Но ва Во ло дар ка».
20.15 Х/ф «Ефект ко лiб рi».
22.15, 1.15 Х/ф «Ман дри блуд-
ни цi».
0.50 Х/ф «Су бо та».

²ÍÒÅÐ
5.35, 22.50 «Слiд ство ве ли...» з Л. 
Ка невсь ким».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 «Но ви ни».
7.10, 8.10, 9.20 Ра нок з Iн те ром.
10.00 Х/ф «Бi лi вов ки».
12.25 Х/ф «007: Жи веш тiль-
ки двi чi».
14.50, 1.25 «Реч док».
17.40 Но ви ни.
18.00 «Сто суєть ся кож но го».
20.00 «Под ро би цi».
21.00 Т/с «Нит ки до лi».
0.30 Т/с «Я - охо ро нець. Ста рi 
ра хун ки».
Òåëåêàíàë Óêðà¿íà

6.30, 7.10, 8.15 Ра нок з Ук раїною.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сь огод нi.
9.30 Зо ря ний шлях.
11.20 Ре аль на мiс ти ка.
13.20, 15.30 Т/с «Чер го вий 
лi кар».
16.00 Iс то рiя од но го зло чи ну.
18.00 Т/с «Таємни цi».
19.50 Ток- шоу «Го во рить Ук раїна».
21.00 Т/с «Таємне ко хан ня».
23.30 Т/с «CSI: ма ямi».
1.30 Те ле ма га зин.

UA: ×ÅÐÍ²Ã²Â

7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ра нок.
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 
19.00, 20.30 Но ви ни.
9.00 Де ше вий вiд по чи нок.
9.30, 13.00 Енеїда.
10.00, 13.40, 19.20, 21.55 Те-
ма дня.
10.30, 15.00 Не пов тор на при ро да.
11.00, 17.45 Wi se Cow.
11.30 Роз сек ре че на iс то рiя.
12.30 Д/ф «Iван Те ре щен ко ко лек-
цi онер справ бла го род них».
14.15 Ра дi оДень «Мо дуль знань».
15.30 Таємни цi пiд вод но го свi ту.
16.00 Ра дi оДень «Жит тя+».
16.30 Муз Lo ve.
17.15 Спiль но.
18.10 Т/с «Елi за».
19.45 Ра зом.
20.15 Лай фхак ук раїнсь кою.
20.50 Своя зем ля.
21.20 Шах тарсь ка змi на.
22.25 В Ук раїнi.
ÒÐÀ «Íîâèé ×åðí³ã³â»
5.10 Архів душі.
5.20 Ме ло ман.
5.45 Містеч ко.
6.00, 19.00 Факт.
6.15, 18.05 Єди на країна.
6.45, 15.30 Куль тур- ре вю.
7.00 Факт по го да.
7.15 Нап ро си ли ся.
7.30 Ес ку лап.
7.55, 15.55 По тя гусь ки.
15.00, 18.00, 19.55 Факт дня.
15.05 По го да в домі.
15.10 Чемпіон.
15.45, 18.25 Муль ти- буль ки.
15.50 Са ма вдо ма.
18.35 Імпре за. Пов тор.
19.15 Невідо мий Чернігів.
19.35 Гас тро лер.

UA: ÑÓÑÏ²ËÜÍÅ

6.00 М/с «Вед ме дi- су сi ди».
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.30 Но ви ни.
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доб ро го 
ран ку, Країно!
9.30, 11.50, 15.10, 16.45, 23.15 
По го да.
9.40 Т/с «Елi за».
12.00 Д/ц «Аро ма ти Гре цiї».
13.15, 14.30 Ра дi оДень.
13.35 Спiль но.
14.05 Д/ц «Не пов тор на при ро да».
15.20 Чу до ва гра.
15.50 Д/ц «Цi ка во.com».
16.20 Лай фхак ук раїнсь кою.
16.50 По обi дi шоу.
18.20 Те ма дня.
19.00 Ра зом.
19.30 Д/ц «Ме га по лi си».
20.00 Д/ц «Iг ри iм пе ра то рiв».
21.25 UA:Спорт.
21.40 UA:Бi ат лон. Сту дiя.
22.15 Д/ц «Пог ляд зсе ре ди ни».
22.45 Склад на роз мо ва.
0.00 Те леп ро даж Тю со.

1 1+
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Снi да нок 
з 1+1».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Те ле вi зiй на Служ ба 
Но вин».
9.30, 12.20 «Од ру жен ня на ос лiп».
13.10 «Мi няю жiн ку».
14.45 «Сi мей нi ме лод ра ми».
15.45 Т/с «Моє чу же жит тя».
17.10 Т/с «Ве лич не сто лiт тя. 
Но ва Во ло дар ка».
20.15 Х/ф «За хис ник».
22.05 Х/ф «Опе ра цiя «И» та iн шi 
при го ди Шу ри ка».
0.00 Х/ф «Су бо та».

²ÍÒÅÐ
5.05 «Top Shop».
5.25, 22.50 «Слiд ство ве ли...» з Л. 
Ка невсь ким».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 «Но ви ни».
7.10, 8.10 Ра нок з Iн те ром.
9.20, 18.00 «Сто суєть ся кож но го».
11.15, 12.25 Х/ф «Но ель».
13.40 Т/с «Ве ли ка ма лень ка 
брех ня».
15.50 «Че кай на ме не. Ук раїна».
17.40 Но ви ни.
20.00 «Под ро би цi».
21.00 Т/с «Нит ки до лi».
0.35 Т/с «Я - охо ро нець. Ста рi 
ра хун ки».
1.30 «Под ро би цi» - «Час».
Òåëåêàíàë Óêðà¿íà

6.30, 7.10, 8.15 Ра нок з Ук раїною.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сь огод нi.
9.30 Зо ря ний шлях.
11.20 Ре аль на мiс ти ка.
13.20, 15.30 Т/с «Чер го вий 
лi кар».
16.00 Iс то рiя од но го зло чи ну.
18.00 Т/с «Таємни цi».
19.50 Ток- шоу «Го во рить Ук раїна».
21.00 Т/с «Таємне ко хан ня».
23.30 Х/ф «Спис до лi».

UA: ×ÅÐÍ²Ã²Â

7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ра нок.
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 
19.00, 20.30 Но ви ни.
9.00 Своя зем ля.
9.30, 13.00 Енеїда.
10.00 Як ди ви ти ся кi но.
10.30 Не пов тор на при ро да.
11.00, 17.40 Wi se Cow.
11.30 Роз сек ре че на iс то рiя.
12.30, 22.25 Д/ф «Гар мо нiя про ти-
рiч Те тя ни Яб лонсь кої».
13.40, 19.50 В Ук раїнi.
14.15 Ра дi оДень «Мо дуль знань».
15.00 Нез вi да ни ми шля ха ми.
16.00 Ра дi оДень «Жит тя +».
16.30 Бу ко го лi ки.
17.15 Ра зом.
18.10 Т/с «Елi за».
19.20, 21.55 Те ма дня.
20.15 Лай фхак ук раїнсь кою.
20.50 Спiль но.
21.20 Схе ми. Ко руп цiя в де та лях.
ÒÐÀ «Íîâèé ×åðí³ã³â»
5.10, 15.25 Ме ло ман.
5.40, 6.35, 15.10, 19.30 Куль-
тур- ре вю.
6.00, 7.00, 19.00 Факт.
6.20 Чемпіон.
7.20 Щед рий вечір, доб рий вечір.
7.30 Гас тро лер.
7.50, 15.50 Шпар гал ка.
7.55, 15.55 По тя гусь ки.
15.00, 18.00, 19.55 Факт дня.
15.05 По го да в домі.
15.45, 18.30 Муль ти- буль ки.
18.05 Ес ку лап.
18.35 Єди на країна.
19.15 Нап ро си ли ся.

TЕЛЕПРОГРАМА

UA: ÑÓÑÏ²ËÜÍÅ

6.00 М/с «Вед ме дi- су сi ди».
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30 Но ви ни.
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доб ро го 
ран ку, Країно!
9.30, 11.25, 15.10, 23.15 По го да.
9.40 Д/ц «Бюд жет ний вiд по чи нок».
10.15 Ске ле тон. Ку бок свi ту.
11.35, 23.00 Лай фхак ук раїнсь кою.
13.15, 14.30 Ра дi оДень.
13.35 Спiль но.
14.05 Д/ц «Не пов тор на при ро да».
15.25 Бi ат лон. Ку бок свi ту. V етап. 
Ес та фе та 4х7.5 км. Чо ло вi ки.
17.00 Д/ц «Бра во, шеф».
18.20 Те ма дня.
19.00 Пер ший на се лi.
19.30 Д/ц «Ме га по лi си».
20.00 Д/с «При го ди Ос тi на Стi-
вен са».
21.25 UA:Спорт.
21.55 Пер ша шпаль та.
22.30 Бу ко го лi ки.

1 1+
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30 «Те ле вi зiй на Служ ба Но вин».
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Снi да нок 
з 1+1».
9.30, 12.20 «Од ру жен ня на ос лiп».
13.10 «Мi няю жiн ку 6».
14.45 «Сi мей нi ме лод ра ми».
15.45 Т/с «Моє чу же жит тя».
17.10 Т/с «Ве лич не сто лiт тя. 
Но ва Во ло дар ка».
20.15 «Лi га смi ху».
0.35 «Роз смi ши ко мi ка».

²ÍÒÅÐ
5.30, 22.00 «Слiд ство ве ли...» з Л. 
Ка невсь ким».
7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Но ви ни.
7.10, 8.10, 9.20 «Ра нок з Iн те ром».
10.00 Х/ф «Си ни Ве ли кої Вед-
ме ди цi».
11.50, 12.25 Х/ф «007: Жи ви i 
дай по мер ти iн шим».
12.00 «Но ви ни».
14.50, 23.45 «Реч док».
18.00 «Сто суєть ся кож но го».
20.00 «Под ро би цi тиж ня».
Òåëåêàíàë Óêðà¿íà

6.00, 9.30 Зо ря ний шлях.
6.30, 7.10, 8.15 Ра нок з Ук раїною.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сь огод нi.
11.20 Ре аль на мiс ти ка.
13.20, 15.30 Т/с «Чер го вий 
лi кар».
16.00 Iс то рiя од но го зло чи ну.
18.00 Т/с «Таємни цi».
19.50 Ток- шоу «Го во рить Ук раїна».
22.00, 0.00 Т/с «Кля ну ся лю би-
ти те бе вiч но».
23.20 Слi да ми.

UA: ×ÅÐÍ²Ã²Â

7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ра нок.
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 
19.00, 20.30 Но ви ни.
9.00 Де ше вий вiд по чи нок.
9.30, 13.00 Енеїда.
10.00, 13.40, 19.20, 21.55 Те ма дня.
10.30, 15.00 Не пов тор на при ро да.
11.00, 17.35 Wi se Cow.
11.30 Роз сек ре че на iс то рiя.
12.30 Д/ф «Ми ко ла Ру ден ко. Фор-
му лу жит тя знай де но».
14.10 Ра дi оДень «Мо дуль знань».
15.30 Таємни цi пiд вод но го свi ту.
16.00 Чу до ва гра.
16.30 Бiб лi оFun.
17.10 Бу ко го лi ки.
18.10 Т/с «Елi за».
19.45 Плiч- о- плiч.
20.15 Лай фхак ук раїнсь кою.
20.50 Схе ми. Ко руп цiя в де та лях.
21.20 Своя зем ля.
22.25 Як ди ви ти ся кi но.
ÒÐÀ «Íîâèé ×åðí³ã³â»
5.05, 5.45 Ме ло ман.
5.35 Моя ко лекція.
6.00, 7.00, 19.00 Факт.
6.15 Журфікс.
6.45 Чемпіон.
7.15 Ак ту аль но.
7.30 Невідо мий Чернігів.
7.50 Шпар гал ка.
7.55, 15.55 По тя гусь ки.
15.00, 18.00, 19.55 Факт дня.
15.05 По го да в домі.
15.10 Се ред тиж ня.
15.30 Куль тур- ре вю.
15.45, 18.30 Муль ти- буль ки.
18.05 Єди на країна.
18.40 Гас тро лер.
19.15 Імпре за.

UA: ÑÓÑÏ²ËÜÍÅ

6.00, 9.30 М/с «Вед ме дi- су сi ди».
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доб ро го 
ран ку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Но ви ни.
10.00 Лай фхак ук раїнсь кою.
10.15 Д/ц «Еле мен ти».
11.15, 15.10 По го да.
11.30 Хто в до мi ха зяїн?
12.00 Силь на до ля.
13.00 Х/ф «Де сять за по вi дей».
14.40 Д/ц «Не пов тор на при ро да».
15.25 Бi ат лон. Ку бок свi ту. V етап. 
Ес та фе та 4х6 км. Жiн ки.
16.55 По обi дi шоу.
17.55 Спiль но.
18.25 Т/с «Iс пансь ка ле ген да».
19.55 Д/с «Ди во виж нi мiс та свi ту».
21.25 Про мiнь жи вий.
22.30 Д/ц «Свiт ди кої при ро ди».
22.55 Свiт ло.
0.00 Те леп ро даж Тю со.

1 1+
6.00, 19.30 ТСН: «Те ле вi зiй на 
Служ ба Но вин».
7.00 «Гро шi 2018».
8.00 «Снi да нок. Ви хiд ний».
10.00 «Їмо за 100».
11.15 «Свiтсь ке жит тя Дай джест».
12.15 Х/ф «Су бо та».
16.30, 22.30 «Ве чiр нiй квар тал».
18.30 «Роз смi ши ко мi ка 2018».
20.15 «Скар би на цiї. Ук раїна: по-
вер нен ня своєї iс то рiї».
0.15 «Свiтсь ке жит тя Дай джест 
2019».
1.20 «Роз смi ши ко мi ка».

²ÍÒÅÐ

5.50 «Го туємо ра зом».
6.35 «Че кай на ме не. Ук раїна».
8.20 «Вiд Рiз два до Хре щен ня».
9.20 «Сло во Пред сто яте ля».
9.30 Х/ф «Пок ровсь кi во ро та».
12.15 Х/ф «День ве сiл ля до ве-
деть ся уточ ни ти».
14.10 Т/с «Абат ство Да ун тон».
16.10 Т/с «Зна йом ство з бать-
ка ми».
20.00 «Под ро би цi».
20.30 Х/ф «007: Зо ло те око».
23.10 «Кон церт Олi По ля ко вої».
1.25 «Реч док».
Òåëåêàíàë Óêðà¿íà

7.00, 15.00, 19.00 Сь огод нi.
7.15 Зо ря ний шлях.
9.00, 15.20 Т/с «Таємне ко-
хан ня».
17.00, 20.00 Т/с «Бу ди нок 
на дiї».
22.00 Т/с «Тра ва пiд снi гом».
1.50 Те ле ма га зин.

UA: ×ÅÐÍ²Ã²Â

7.00 М/с «Прин це са Сiс сi».
8.00 Ра нок.
9.30, 17.35 Хто в до мi ха зяїн.
10.00 Чу до ва гра.
10.30 Не пов тор на при ро да.
11.00 Таємни цi пiд вод но го свi ту.
11.30 Енеїда.
12.30 Дво ко лiс нi хро нi ки.
12.50 Ра дi оДень «Мо дуль знань».
13.30, 14.05 Ук раїнсь ка чи тан ка.
13.40, 19.15 Те ма дня.
14.15 Роз сек ре че на iс то рiя.
15.15 Ра дi оДень «Книж ко ва лав-
ка».
16.05 Вис та ва «Го луб ка», 2 дiя.
18.05, 22.00 Силь на до ля.
19.00 Но ви ни.
19.45 Лай фхак ук раїнсь кою.
20.00 UA. Фольк.
21.00 Муз Lo ve.
21.30 Ne oс це на.

ÒÐÀ «Íîâèé ×åðí³ã³â»
5.05 Ме ло ман.
5.35 Моя ко лекція.
5.45 Архів душі.
6.00, 7.00, 19.00 Факт.
6.20, 18.05 Єди на країна.
6.40 Гас тро лер.
7.20 Імпре за.
7.55, 15.55 По тя гусь ки.
15.00, 18.00, 19.55 Факт дня.
15.05 По го да в домі.
15.10 Нап ро си ли ся.
15.20, 18.30 Муль ти- буль ки.
15.30 Час спра вед ли вості.
15.45, 19.35 Куль тур- ре вю.
18.40 Невідо мий Чернігів.
19.10 Ес ку лап.

UA: ÑÓÑÏ²ËÜÍÅ

6.00 М/с «Гон».
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доб ро го 
ран ку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Но ви ни.
9.30, 11.50, 14.00, 23.45 По го да.
9.40 Х/ф «Де сять за по вi дей».
11.20 Д/ц «Су пер Чут тя» вип. 3.
12.00 Д/ц «Бра во, шеф».
13.10, 21.55 Бi ат лон. Ку бок свi ту. 
V етап. Мас- стар 15 км. Чо ло вi ки.
14.05 #ВУК РАЇНI.
14.40 Пер ший на се лi.
15.10 Своя зем ля.
15.35, 22.50 Бi ат лон. Ку бок свi ту. 
V етап. Мас- стар 12.5 км. Жiн ки.
16.25 UA:Бi ат лон. Сту дiя.
16.45 UA:Фольк.
17.45 Т/с «Iс пансь ка ле ген да».
21.25 Роз ва жаль на прог ра ма з 
Май клом Щу ром.

1 1+
6.00 «Те ле вi зiй на Служ ба Но вин».
7.00 «Ук раїнсь кi сен са цiї».
8.00 «Снi да нок. Ви хiд ний».
9.00 Ло те рея «Ло то- за ба ва».
9.45 М/ф «Ма ша i вед мiдь».
9.55 «Свiт на ви во рiт 10: Бра зи лiя».
12.40 «Свiт на ви во рiт - 8».
14.40 Х/ф «Швид кiсть».
17.00 Х/ф «Швид кiсть - 2: Круїз 
пiд кон тро лем».
19.30 «ТСН- Тиж день».
21.00 «Го лос країни 9».
23.10 «Лi га смi ху 2018».

²ÍÒÅÐ
5.45 М/ф.
6.10 Х/ф «Пок ровсь кi во ро та».
9.00 «Го туємо ра зом».
10.00 «Орел i реш ка. Морсь кий 
се зон 2».
11.00 «Орел i реш ка. Пе ре за ван-
та жен ня 3».
11.50 Т/с «Зна йом ство з бать ка ми».
15.30 Х/ф «007: Зо ло те око».
18.00 Т/с «Ве ли ка ма лень ка 
брех ня».
20.00 «Под ро би цi».
20.30 Х/ф «007: Зав тра не пом-
ре нi ко ли».
23.00 Х/ф «Об лас тi тем ря ви».
1.00 «Реч док».
Òåëåêàíàë Óêðà¿íà

6.30 Сь огод нi.
7.30 Зо ря ний шлях.
8.50 Т/с «Бу ди нок на дiї».
12.50 Т/с «Кля ну ся лю би ти те-
бе вiч но».
16.50, 21.00 Т/с «Баб ка».
19.00 Сь огод нi. Пiд сум ки з Оле-
гом Па ню той.
20.00 Го лов на те ма.
23.20 Х/ф «Силь на слаб ка жiн ка».
1.10 Iс то рiя од но го зло чи ну.

UA: ×ÅÐÍ²Ã²Â

7.00 М/с «Прин це са Сiс сi».
8.00 До до ли ки.
8.30 Ра нок.
9.30, 16.50 Хто в до мi ха зяїн.
10.00, 16.20 Чу до ва гра.
10.30 Не пов тор на при ро да.
11.00 Таємни цi пiд вод но го свi ту.
11.30 Енеїда.
12.30 Дво ко лiс нi хро нi ки.
12.50 Ра дi оДень «Мо дуль знань».
13.30, 14.05, 15.10 Ук раїнсь ка 
чи тан ка.
13.40 Те ма дня.
14.15 Нез вi да ни ми шля ха ми.
15.20 Бу ко го лi ки.
15.50 Вiд кри вай Ук раїну.
17.15 Лай фхак ук раїнсь кою.
17.25, 22.00 UA. Фольк.
18.30 Спiль но.
19.00 Роз сек ре че на iс то рiя.
20.00 Ра зом.
20.30 В Ук раїнi.
21.00 Бiб лi оFun.
21.30 Кi но Wall.
ÒÐÀ «Íîâèé ×åðí³ã³â»
5.15, 7.30 Невідо мий Чернігів.
5.45 Чернігів і чернігівці.
6.00 Факт дня по го да.
6.10, 18.15 Єди на країна.
6.35 Віз без віз.
7.00, 15.00, 18.00, 19.50 Факт дня.
7.10, 15.30 Куль тур- ре вю.
7.45 Шпар гал ка.
7.50,15.50,18.05 Неділь на про повідь.
15.05 Ес ку лап.
15.45, 18.30 Муль ти- буль ки.
18.40 Са ма вдо ма.
18.45 Нап ро си ли ся.
19.00 Факт.
19.25 Чемпіон.

UA: ÑÓÑÏ²ËÜÍÅ

6.00 М/с «Вед ме дi- су сi ди».
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.30 Но ви ни.
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доб ро го 
ран ку, Країно!
9.30, 11.50, 15.10, 23.15 По го да.
9.40 Т/с «Елi за».
12.00 Д/ц «Аро ма ти Шот лан дiї».
13.15 Ра дi оДень.
13.35 Спiль но.
14.05 Д/ц «Не пов тор на при ро да».
14.30 52 вi кен ди.
15.25 Бi ат лон. Ку бок свi ту. V етап. 
Спринт 10 км. Чо ло вi ки.
16.55 Силь на до ля.
18.20 Те ма дня.
19.00 Своя зем ля.
19.30 Д/ц «Ме га по лi си».
20.00 Д/с «При го ди Ос тi на Стi-
вен са».
21.25 UA:Спорт.
21.45 Склад на роз мо ва.
22.15 Д/ц «Пог ляд зсе ре ди ни».
22.45 Схе ми. Ко руп цiя в де та лях. 
Дай джест.

1 1+
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Те ле вi зiй на Служ ба 
Но вин».
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Снi да нок 
з 1+1».
9.30, 12.20 «Од ру жен ня на ос лiп».
13.10 «Мi няю жiн ку».
14.45 «Сi мей нi ме лод ра ми».
15.45 Т/с «Моє чу же жит тя».
17.10 Т/с «Ве лич не сто лiт тя. 
Но ва Во ло дар ка».
20.15 Х/ф «Швид кiсть».
22.30 Х/ф «Спа док блуд ни цi».

²ÍÒÅÐ
5.30, 22.50 «Слiд ство ве ли...» з Л. 
Ка невсь ким».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Но ви ни.
7.10, 8.10, 9.20 «Ра нок з Iн те ром».
10.00 Х/ф «Се ве рi но».
11.40, 12.25 Х/ф «007: На 
таємнiй служ бi Її Ве лич нос тi».
14.50, 1.30 «Реч док».
18.00 «Сто суєть ся кож но го».
20.00 «Под ро би цi».
21.00 Т/с «Нит ки до лi».
0.30 Т/с «Я - охо ро нець. Ста рi 
ра хун ки».
Òåëåêàíàë Óêðà¿íà

6.30, 7.10, 8.15 Ра нок з Ук раїною.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сь огод нi.
9.30 Зо ря ний шлях.
11.20 Ре аль на мiс ти ка.
13.20, 15.30 Т/с «Чер го вий 
лi кар».
16.00 Iс то рiя од но го зло чи ну.
18.00 Т/с «Таємни цi».
19.50 Ток- шоу «Го во рить Ук раїна».
21.00 Т/с «Таємне ко хан ня».
23.20 Гуч на спра ва.
0.00 Т/с «CSI: ма ямi».

UA: ×ÅÐÍ²Ã²Â

7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ра нок.
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 
19.00, 20.30 Но ви ни.
9.00 Де ше вий вiд по чи нок.
9.30, 13.00 Енеїда.
10.00, 13.40, 19.20, 21.55 Те-
ма дня.
10.30, 15.00 Не пов тор на при ро да.
11.00, 17.35 Wi se Cow.
11.30 Роз сек ре че на iс то рiя.
12.30 Д/ф «Олесь Шев чен ко. Як 
на спо вi дi».
14.10 Ра дi оДень «Мо дуль знань».
15.30 Таємни цi пiд вод но го свi ту.
16.00 Ра дi оДень «Жит тя+».
16.30 Кi но Wall.
17.15 Своя зем ля.
18.10 Т/с «Елi за».
19.45 Шах тарсь ка змi на.
20.15 Лай фхак ук раїнсь кою.
20.50 На шi гро шi.
21.20 Склад на роз мо ва.
22.25 Плiч- о- плiч.
ÒÐÀ «Íîâèé ×åðí³ã³â»
5.10 Ме ло ман.
5.35 Моя ко лекція.
5.45 Архів душі.
6.00, 7.00, 19.00 Факт.
6.20 Гас тро лер.
6.40 Невідо мий Чернігів.
7.15 Імпре за. Пов тор.
7.50, 18.40 Са ма вдо ма.
7.55, 15.55 По тя гусь ки.
15.00, 18.00, 19.55 Факт дня.
15.05 По го да в домі.
15.10 Куль тур- ре вю.
15.45, 18.30 Муль ти- буль ки.
15.50 Шпар гал ка.
18.05 Се ред тиж ня.
18.45 Нап ро си ли ся.
19.15 Віз без віз.

UA: ÑÓÑÏ²ËÜÍÅ

6.00 М/с «Вед ме дi- су сi ди».
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.30 Но ви ни.
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доб ро го 
ран ку, Країно!
9.30, 11.50, 15.10, 16.50, 23.15 
По го да.
9.40 Т/с «Елi за».
12.00 Д/ц «Аро ма ти Шот лан дiї».
13.15, 14.30 Ра дi оДень.
13.35 Спiль но.
14.05 Д/ц «Не пов тор на при ро да».
15.25 Бi ат лон. Ку бок свi ту. V етап. 
Спринт 7, 5 км. Жiн ки.
16.55 Про мiнь жи вий.
18.20 Те ма дня.
19.00 #ВУК РАЇНI.
19.30 Д/ц «Ме га по лi си».
20.00 Д/с «При го ди Ос тi на Стi-
вен са».
21.25 UA:Спорт.
21.45 Схе ми. Ко руп цiя в де та лях.
22.15 Д/ц «По до рож вiд кри тим 
кос мо сом».
22.45 Бу ко го лi ки.

1 1+
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Те ле вi зiй на Служ ба 
Но вин».
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Снi да нок 
з 1+1».
9.30, 12.20 «Од ру жен ня на ос лiп».
13.15 «Мi няю жiн ку».
14.45 «Сi мей нi ме лод ра ми».
15.45 Т/с «Моє чу же жит тя».
17.10 Т/с «Ве лич не сто лiт тя. 
Но ва Во ло дар ка».
20.15 Х/ф «Швид кiсть - 2: Круїз 
пiд кон тро лем».
22.50 Х/ф «За по вiт блуд ни цi».

²ÍÒÅÐ
5.30, 22.50 «Слiд ство ве ли...» з Л. 
Ка невсь ким».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Но ви ни.
7.10, 8.10, 9.20 «Ра нок з Iн те ром».
10.10 Х/ф «Апа чi».
12.25 Х/ф «007: Дi аман ти на-
зав жди».
14.50, 1.30 «Реч док».
18.00 «Сто суєть ся кож но го».
20.00 «Под ро би цi».
21.00 Т/с «Нит ки до лi».
0.35 Т/с «Я - охо ро нець. Ста рi 
ра хун ки».
Òåëåêàíàë Óêðà¿íà

6.30, 7.10, 8.15 Ра нок з Ук раїною.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сь огод нi.
9.30 Зо ря ний шлях.
11.20 Ре аль на мiс ти ка.
13.20, 15.30 Т/с «Чер го вий 
лi кар».
16.00 Iс то рiя од но го зло чи ну.
18.00 Т/с «Таємни цi».
19.50 Ток- шоу «Го во рить Ук раїна».
21.00 Т/с «Таємне ко хан ня».
23.20 Кон тро лер.
0.00 Т/с «CSI: ма ямi».

UA: ×ÅÐÍ²Ã²Â

7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ра нок.
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 
19.00, 20.30 Но ви ни.
9.00 Де ше вий вiд по чи нок.
9.30, 13.00 Енеїда.
10.00, 13.40, 19.20, 21.55 Те ма дня.
10.30, 15.00 Не пов тор на при ро да.
11.00, 17.35 Wi se Cow.
11.30 Роз сек ре че на iс то рiя.
12.30 Д/ф «На та лiя Сумсь ка».
14.10 Ра дi оДень «Мо дуль знань».
15.30 Таємни цi пiд вод но го свi ту.
16.00 Ра дi оДень «Жит тя+».
16.30 Ne oС це на.
17.10 Чу до ва гра.
18.10 Т/с «Елi за».
19.45 Бу ко го лi ки.
20.15 Лай фхак ук раїнсь кою.
20.50 Склад на роз мо ва.
21.20 Спiль но.
22.25 На шi гро шi.
ÒÐÀ «Íîâèé ×åðí³ã³â»
5.05 Чернігів і чернігівці.
5.35 Архів душі.
6.00, 7.00, 19.00 Факт.
6.15 Се ред тиж ня.
6.50 Жінка ро ку.
7.20 Віз без віз.
7.50, 15.50 Са ма вдо ма.
7.55, 15.55 По тя гусь ки.
15.00, 18.00, 19.55 Факт дня.
15.05 По го да в домі.
15.10 Імпре за.
15.35, 19.45 Невідо мий Чернігів.
15.45, 18.30 Муль ти- буль ки.
18.05 Журфікс.
18.40 Шпар гал ка.
18.45 Чемпіон.
19.15 Ак ту аль но.
19.30 Час спра вед ли вості.
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Л Ю Д И

Печінка тріски
Печінку тріски багато хто не 

любить і дарма. Адже це джерело 
риб’ячого жиру, а отже, і незамін-
них омега-3 жирних кислот, які су-
часна медицина вважає мало не 
універсальною профілактикою 
безлічі захворювань.

Гарбуз
Для зору дуже корисні овочі й 

фрукти помаранчевого та черво-
ного кольору, тому на них варто 
звертати увагу в своєму раціоні. 
Зокрема гарбуз – визнаний 
рекорд смен за вмістом лютеїну і 

зеаксантину. Це корисні речовини, 
які відповідають за здоров›я маку-
ли – центру сітківки, де фокусуєть-
ся пучок світла. Іншими словами, 
що більше лютеїну і зеаксантину, 
то краще людина бачить. І саме в 
гарбузі цих речовин значно більше, 
ніж в інших овочах. Фахівці реко-
мендують їсти його в будь-якому 
вигляді щодня.

Сир
Сир дуже важливий для сітків-

ки ока завдяки наявності вітамінів 
групи В і кальцію разом з іншими 
мінералами.

Чорниці
Їх головні переваги – наявність 

речовин, які сприяють накопичен-
ню родопсина і йодопсина, світло-
сприймаючих пігментів сітківки.

Гіркий шоколад
Швейцарські лікарі підбили 

підсумки численних досліджень 
останніх років і дійшли висновку, 
що шоколад скорочує кількість 
вільних радикалів в організмі. А це 
означає, що він здатен зменшити 
ризик розвитку глаукоми.

ГОСТРОГО ЗОРУ
Н А Р О Д Н А  М Е Д И Ц И Н А

Ц І К А В И Н К И  7 - ї  С Т О Р І Н К И

КАЗУС ПІД ЧАС ТЕЛЕФОННОГО ДЗВІНКА 
З КОСМОСУ 

Нідерландський астронавт Андре Куіперс ви-
падково зателефонував до американської служби 
порятунку «911» з космосу. За словами Куіперс, він 
намагався набрати номер Центру польотів NASA 
в Х’юстоні, але випадково пропустив одну важливу 
цифру.

Нідерландець пояснив, що для дзвінка в Центр 
управління польотами астронавт на орбіті повинен 
спочатку набрати 9 для з’єднання з зовнішньою ліні-
єю, а потім 011, щоб вийти на міжнародну. Але, звіс-
но, в умовах невагомості процес не такий легкий, як 
десь за столом на Землі.

«Я зробив помилку і наступного дня отримав 
електронне повідомлення: «Ви телефонували 
911?» – сказав він.

Усього Куіперс здійснив два польоти в космос і 
провів там 203 дні. Він сказав, що досить легко 
зв’язатися із Землею з орбіти, і припустив, що кос-
монавти у 70 відсотках випадків потрапляють на на-
земні телефони, пише видання.
КРОСІВКИ МРІЇ: ВЗУТТЯ З АВТОМАТИЧНИМ 
ЗАШНУРОВУВАННЯМ

У 2019 році 
компанія «Nike» 
випустить кросів-
ки, які зашнурову-
ватимуться авто-
матично. Вартість 
однієї пари стано-
витиме $350. Ідея 
створення навіяна 
фільмом «Назад у 
майбутнє 2» ре-
жисера Роберта 
Земекіса. Таке 
взуття носив головний герой кінострічки Марті 
Макфлай. Компанія Nike і раніше зверталася до те-
ми цього фільму. У 2011 та 2016 роках кросівки у 
стилі «Назад у майбутнє» продавалися на благодій-
них аукціонах. Усі виручені кошти були спрямовані у 
фонд Майкла Джея Фокса, який займається ви-
вченням хвороби Паркінсона.
ПРИГОЛОМШЛИВИЙ КОСМІЧНИЙ РЕКОРД 

Космічний зонд New Horizons досяг астероїда 
Ultima Tule, який знаходиться на межі Сонячної сис-
теми. Ще жоден дослідницький космічний апарат 
не досягав настільки віддалених від Землі об’єктів. 
Астероїд знаходиться на відстані щонайменше 
6,5 млрд км від Землі. Зазначається, що дослід-
ницька станція наблизилася до космічного тіла на 
відстань приблизно 3,5 тис. км. Наразі зонд не за-
вершив передачу отриманих даних на Землю.

Крім того, в 2019 році апарат New Horizons про-
довжить вивчення об’єктів у поясі Койпера, який 
вважається умовною межею Сонячної системи. 
Згодом зонд покине межі системи. Він має завер-
шити свою роботу в 2026 році, коли закінчаться за-
паси пального, яке живить дослідницькі прилади.

У світі 
надзвичайного!

Ваші витрати на застілля будуть значно меншими, 
якщо ви не будете нехтувати сезонними овочами. 
Крім грошей, ви збережете здоров’я гостей, тому що 
сезонні овочі завжди корисніші. До того ж, святковий 
салат не обов’язково повинен бути дорогим. 

ІНГРЕДІЄНТИ:
300 г квашеної капусти
100 г моркви
100 г кислих яблук
30 г журавлини
2 ч. л. оливкової олії
зелень петрушки
лимонний сік
волоські горіхи

ПРИГОТУВАННЯ:
Дрібно нарізати яблука і скропити соком половини 

лимона.
Моркву натерти на крупній тертці.
Змішати яблука і моркву з капустою, додати по-

дрібнені волоські горіхи.
Полити оливковою олією і добре перемішати.
Посипати ягодами журавлини і рубаною зеленню 

петрушки. 
САЛАТ ГОТОВИЙ! СМАЧНОГО!

Недор� и� �имови� 
сала� «Вітамінни�»

Усі достеменно чули, що морква корисна для зору. Але існують 
й інші продукти, здатні підтримувати здоров’я очей. Принцип, 
що лежить в основі харчування для зору, дуже простий: треба 
їсти якомога більше продуктів, що містять вітаміни А, С і Е.

ВСЯЧИНА

Цикл новорічних свят у розпалі, а отже по-
ловина святкових застіль ще попереду. Тож 
чимало господинь знову сушать голову, чим 
смачно наготувати родину і гостей.

Продукти для

Ця творча і водночас надто 
складна професія диктує свої умо-
ви. Щоб тебе впізнавали на вулиці, 
твоє ім’я поважали, тобі вдавалося 
робити класні матеріали, а робо-
тодавці закидали пропозиціями 
працювати саме з ними – ти мусиш 
постійно вчитися і працювати 
24 години на добу. А ще до нестями 
любити тележурналістику, так як її 
любить Олена Лазун, яка працює в 
цій сфері вже 17 років. Останні сім 
вона активно співпрацює з все-
українськими та міжнародними 
ЗМІ, зокрема, з BBC і телеканалом 
«Україна», а також веде програми 
на телеканалі «Новий Чернігів».

Журналіст зі 
шкільної парти

Школяркою Олена Лазун поча-
ла підпрацьовувати в газеті «Коно-
топський край». Гонорарів за статті 
старшокласниця не отримувала, а 
от винагороди від мами за перші 
журналістські успіхи – так. 

Вищу освіту Олена здобувала 
в Ніжинському державному універ-
ситеті ім. М. Гоголя. Вчилася на вчи-
теля української мови, української 
та зарубіжної літератури на філоло-
гічному факультеті, утім, уявляла 
себе зовсім в іншій професії. 

«Після вступу до університету я 
не полишила журналістської спра-

ви і взялася писати в університет-
ську газету «Alma mater», про вчи-
телювання якось і не думала», – за-
значає Олена.

Робота мрії з оголошення 
Перший запис у трудовій книж-

ці Олени – журналіст ТРА «Новий 
Чернігів». На телеканал прийшла 
одразу після випускних іспитів у 
виші.

«Мої чернігівські друзі побачили 
десь оголошення про набір журна-
лістів і порадили мені спробувати 
себе. Звісно, я не сподівалася, що 
мене помітять. Взагалі робота 
на ТБ для мене була схожа на кос-
мос – такий же недосяжний. На той 
момент у Чернігові було лише два 
телеканали – міський і обласний, а 
тому й конкуренція між стажерами 
була велика», – згадує журналіст. 

Та Олена легко перемогла кон-
курентів на шляху до мрії – бачити 
себе в ефірі провідного телекана-
лу області. 

Перша зйомка – 
як перше кохання 

Перша зйомка, жартує Олена, 
як перше кохання – її пам’ятатиме 
все життя.

«Мене і ще одну стажерку Оле-
ну Чижову, нині це моя гарна по-

Шлях від тележурналіста 
в офісі до фрілансера

друга і неймовірно талановита лю-
дина, відправили знімати сюжет 
про ліфти. Це було з серії «кинуть у 
воду і пливи». Якщо випливеш, то 
виживеш. Ми виплили і зрозуміли, 
що тележурналістика – це наше», – 
пригадує Олена. 

Відтоді минуло 17 років, і Олена 
жодного разу не пожалкувала, що 
після університету обрала, на її 
думку, вдалий професійний шлях.

«Якби повернути життя назад, 
то я, можливо, обрала б іншу про-
фесію, але це однозначно була б 
якась творча, наприклад, дизайне-
ра», – каже Олена. 

Текст, голос, картинка 
За 17 років кар’єри Олена Лазун 

спробувала себе не лише в теле-
журналістиці. Вона друкувалася в 
газетах та інтернет-виданнях, пра-
цювала на радіо. 

«Я постійно вчилася, адже не 
мала профільної освіти, і хотіла 
спробувати всі жанри журналісти-

ки, тому не відмовлялася від будь-
якої журналістської роботи. Най-
кращий університет і досвід – це 
безперервний розвиток і шалена 
практика», – розповідає Олена.

Попрацювавши для різножан-
рових ЗМІ, Олена зупинилася на 
тележурналістиці. Нині їй віддає 
найбільшу перевагу. 

«Телебачення дає найбільші 
можливості для саморозвитку, 
адже працюєш і з голосом, і з тек-
стом, і з відео. Наприклад те, що в 
газеті треба описувати, а на радіо 
проговорювати, щоб глядач зро-
зумів усе правильно, на телеба-
ченні достатньо показати картин-
ку – і все. Я взагалі люблю працю-
вати з відео, люблю сама знімати, 
монтувати потім. Це цікаво, щора-
зу ти наче створюєш кіно», – зізна-
ється Олена. 

Професійні побажання 
від Олени Лазун 

Кожен матеріал – це фактично 
маленька перемога. Коли, попри 
всі перепони, журналіст здобуває 
інформацію, аналізує її і готує ма-
теріал, він отримує неймовірне за-
доволення і купу адреналіну в кро-
ві. Олена радить любити свою ро-
боту і поважати тих, хто довіряє 
свої життєві історії. 

Яна Титенок

Здавалося б, коли 
нема натхнення, 
настрою, ідей, 
тем, людей, 
надворі погана 
погода або мусиш 
знімати в небез-
печній локації, 
тележурналіст 
все одно ніко-
ли не здається: 
він обов’язково 
знайде того, хто 
прикрасить сво-
єю історією ефір 
телеканалу, а за 
красиву картин-
ку для майбут-
нього сюжету він 
готовий стрибати 
у вогонь, у воду 
і навіть пере-
гризти горлянку 
оператору, який 
пропустив вда-
лий кадр. Олена Лазун
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Віктор Кошмал, 
фотограф (Чернігів)

«У Чернігові тривають роботи з освітлення 
Катерининської церкви. Досить елегантне 
освітлення маківок храму згодом виявить ще 
більшу красу та велич. Чернігівці по праву пи-
шаються цим храмом, адже немає в Україні 
такого більше міста, де тебе зустрічав би та-
кий величний храм».

Ольга Конопацька-Плєхова, 
журналістка (Чернігів)

«Сьогодні почула хорошу пропозицію – 
щоб охорона на вході до супермаркетів і тор-
гових центрів перевіряла в покупців наяв-
ність списку покупок. І без нього не пускала. 
Особливо у святкові дні».

Олена Печорна, письменниця, 
вчителька (Михайло-Коцюбинське)
«Вчителька образотворчого мистецтва – 

це та, кому дозволяється малювати на дошці, 
що завгодно. Навіть поросятко. Дякую тобі, 
мій неймовірний 2018-й! Я про подібне щастя 
навіть не мріяла».

Світлана Здор, 
волонтер (Чернігів)

«Мене страшенно дратують ці розчаровані 
в усьому люди. Убогі рослини, які вважають, 
що в цьому житті нічого неможливо досягти і 
що успіх приходить лише до обраних. Так ось, 
дорогі страждальці. Успіх приходить до тих, 
хто тяжко працює, а не валяється на дивані, 
посмоктуючи пиво і мріючи про мільйони».

Астрологiчний прогноз
на 14 – 20 січня 2019 року

ОВЕН (21.03-20.04). Ви відчуєте гостру 
потребу в переоцінюванні власних цінностей. 
Будете активно вивчати все нове й приміряти 
це на свій спосіб життя. Захочеться змінити 
свою поведінку в особистих і навіть сексуаль-
них стосунках. Ви все робите правильно, го-
ловне – глибоко не лізти в незнайомі сфери.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-20.05). Скиньте з себе 
напруження останніх днів і відчуйте радість 
від життя, оцінить те, що маєте. Перестаньте 
вимагати занадто багато від своїх друзів, а 
генеральне прибирання квартири сприймай-
те не як каторгу, а як веселий сімейний захід. 
Ви просто щасливчики цього тижня! 

БЛИЗНЮКИ (21.05-21.06). Ви будете 
трохи нервувати й втомлюватися. Не відмов-
ляйте собі в невеликих розвагах, щоб відпо-
чити з легкою душею. У вихідні у вас вияв-
ляться незвичайні творчі здібності, поділить-
ся своїми ідеями з близькими, і ви станете ге-
роєм дня. 

РАК (22.06-22.07). За винятком авралів 
на роботі, ваш світ близький до ідеалу. Усі 
найближчі дні розписані, жодних новацій не 
очікується. Ви дуже приязні з навколишніми, 
а навколишні, у свою чергу, приязні з вами. І 
головне – ваш інтелект просто зашкалює.

ЛЕВ (23.07-23.08). Зараз краще 
зменшити ділову активність, вона не для 
цих днів. Якщо хочеться витратити надли-
шок енергії, спрямуйте її на власну родину 
та друзів, ви можете зробити чимало до-
брих справ. Крім того, ви добряче та резуль-
тативно попрацюєте.

ДІВА (24.08-23.09). Ви будете пре-
красно засвоювати все нове. У вас багато ді-
лових планів і ви додумаєтеся до нетривіаль-
ного вирішення робочої проблеми. Вихідні 
принесуть радість, якщо проведете їх із 
близькими та коханими людьми. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Будьте уважні-
шими до свого оточення, у метушні ви ризи-
куєте довіритися непорядним людям. Поста-
райтеся зробити так, щоб не було справ поза 
вашим контролем. Вихідні присвятіть своєму 
улюбленому шопінгу, він підніме вам настрій. 

 СКОРПІОН (24.10-22.11). Вам вдасть-
ся багато чого. Навіть встигнете поїхати в 
термінове відрядження, яке вплине на вашу 
кар’єру. Вдала ситуація й для особистого 
життя, ви почуєте освідчення в коханні. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12). Займіться на-
веденням порядку у власному внутрішньому 
світі. Перед вами стоїть дуже важливе за-
вдання: налагодити мир у родині та у стосун-
ках із друзями, попросити вибачення за сло-
ва, сказані зопалу. Нічого страшного, якщо ці 
дні ви проведете на самоті, у роздумах.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01). Ви нікому не до-
віряєте й більшість турбот звалюєте на себе. 
Не дивно, що ви відчуєте, що все у вас валить-
ся з рук, самопочуття погіршується, а навколо 
лише ледарі й зрадники. Розверніть свою по-
ведінку на 180 градусів, і ви побачите, що по-
руч люди, які вміють і знають не менше, ніж ви. 

ВОДОЛІЙ (21.01-20.02). Ви дізнаєтесь 
чимало корисного від контактів у неформаль-
ному середовищі, у дружній компанії. Деякі не-
сподівані ідеї змусять вас задуматися й чогось 
навчать. Ви не схильні до спокійних міркувань і 
піддаєтеся внутрішнім імпульсам, що може 
вносити напруження. У вихідні більше уваги 
приділіть дітям і старшим членам родини. 

РИБИ (21.02-20.03). Ви зможете всіх 
здивувати голосними заявами. Вам захо-
четься зробити щось по-своєму, можливо, 
всупереч загальноприйнятим нормам, або 
хоча б не так, як робили це раніше. Тому на-
вколишнім варто очікувати від вас чого за-
вгодно. У вихідні ви немов отямитеся й пірне-
те на рятівну тиху глибину. 

ХОЧЕТЕ ЩОСЬ 
ВИГІДНО ПРОДАТИ?

Або ж, навпаки, дешево купити якісний товар? 
МИ ВАМ У ЦЬОМУ ДОПОМОЖЕМО! 

Тільки у нас БЕЗКОШТОВНІ 
оголошення по всій Чернігівській області.

Також ви можете привітати своїх 
близьких і рідних із днем народжен-

ня, весіллям, новим роком 
та іншими визначними датами!

ЧЕСНІ 
НОВИНИ

ЧЕРНІГОВА 
ТА ОБЛАСТІ

www.cheline.com.ua

Оголошення та вітання приймаємо 
за номером телефону 073-091-97-07, 

а також поштою – 14000, м.Чернігів, а/с 37 
з позначкою «ОГОЛОШЕННЯ» на конверті.
Можете також надсилати оголошення 

на електронну пошту: 
hotline@cheline.com.ua

ЗА ГОРИЗОНТАЛЛЮ: 1. Населений пункт, де 
мешкають селяни. 5. Норвезька столиця. 8. Поль-
ський національний танець. 10. Орган поглинання 
їжі. 11. Російська телекомпанія. 13. Тривалий період 
часу. 16. Прихід, прибуття куди-небудь. 18. Україн-
ський політичний і громадський діяч, поет, прозаїк, 
перекладач, журналіст, один із співзасновників Укра-
їнської євангельської церкви. 20. Континентальна 
ґрунтоутворювальна гірська осадова порода сірува-
то-жовтого, іноді бурого або червонувато-бурого ко-
льору. 22. Частина п’єси. 23. Одиниця довжини в ан-
глійській системі мір (6,069 м). 25. Підприємство, що 
постачає воду споживачам. 26. Радянський 
«джип». 27. Об’ємний квадрат. 29. У 16—19 століт-
тях — українська народна назва мідних монет Росії 
вартістю 3 гроші. 31. Одиниця навчального часу. 33. 
Телефонний вигук. 34. Французький державнй діяч, 
історик і публіцист, який прагнув посилити франко-
радянську співпрацю, щоб захистити Францію від 
загрози з боку Німеччини. 36. ...-баба. 38. Одногор-
бий верблюд. 40. Спеціалізація лікаря. 43. Головний 
мулла. 44. Японська фірма.

ЗА ВЕРТИКАЛЛЮ: 2. Стиль музики, що виник із 
Хардкор-панку. 3. Водна емульсія каучуку, що міс-
титься в каучуконосних рослинах. 4. Чарівна краї-
на. 5. Легендарний праотець слов’ян, батько Кия, Ще-
ка і Хорива. 6. Дуже скупа людина. 7. Грошова одини-
ця Латвії. 9. «Літаюча тарілка» в англійців. 10. Грошова 
одиниця Катару — 100 дирхамів. 12. Одиниця вимірю-
вання потужності за системою СІ. 14. Рух у танці. 15. 
Хокейний клуб. 17. Різновид велосипедних гонок. 19. 
Старійшина в Середній Азії. 21. Співоче мисте-
цтво. 23. Кінорежисер-казкар. 24. Виїмка для крі-
плення. 27. Держава у Вест-Індії, розташована на най-
більшому однойменному острові та прилеглих остро-
вах в Карибському морі. 28. Рід котушки, валика для 
намотування. 29. Орган травлення. 30. Хвиляста по-
верхня матеріалу. 32. В релігії Стародавнього Єгипту 
уособлена життєва сила людини, божественного по-
ходження. 33. Грошова одиниця Лаосу. 35. ...-де-
Жанейро. 37. Матрос Врунгеля. 39. Жаба. 41. Кіло-
метр. 42. «... Скала» (оперний театр у італійському 
місті Мілан, один з провідних оперних театрів світу).

Кросворд « К У П И - П Р О Д А Й  І  Б Л И З Ь К И Х  П Р И В І ТА Й ! »« К У П И - П Р О Д А Й  І  Б Л И З Ь К И Х  П Р И В І ТА Й ! »« К У П И - П Р О Д А Й  І  Б Л И З Ь К И Х  П Р И В І ТА Й ! »

ОГОЛОШЕННЯ: 
територія 

вашого успіху

Прод ам 
будинок у 

селі Горбо-
ве Куликівського району. 
Ціна договірна. Тел. 093-
809-69-41.

Продам приватизовану 
двокімнатну квартиру в се-
лі Більмачівка Ічнянського 
району і приватизований 
будинок із земельною ді-
лянкою 40 соток у центрі 
села Красилівка Бахмаць-
кого району. Ціна договір-
на. Тел. 095-301-21-78.

Продам земельну ділян-
ку в мальовничому місці – 
в селі Рокитне Бобровиць-
кого району. 25 соток. 
І всього за 70 км від Києва. 
Прекрасна природа, чисте 
повітря. Поруч із ділянкою 

світло, газ, хороша дорога. 
Тел. 093-026-36-18.

Терміново продам до-
бротний будинок у селі 
Мартинівка Ічнянського ра-
йону в мальовничій місце-
вості. Поруч зупинка 
маршрутки «Ніжин – Мар-
тинівка». Ціна 60 000 грн. 
Тел. 068-532-00-31, 096-
846-10-58.

Куплю стару газову ко-
лонку, холодильник, 
праль ну машинку, ра-
дянський телевізор Тел. 
093-139-30-22.

Продам краєобмету-
вальну трьохниткову швей-
ну машинку 51-А класу 
ПМЗ «Оверлок». Ціна дого-
вірна. Тел. 063-158-29-54.

Продається будинок у се-
лищі Парафіївка Ічнянсько-
го району. Ціна договірна. 
098-912-85-13.

Продам рушницю «ТОЗ-
34» у прекрасному стані. 
098-113-13-20.

Продається кізонька – мо-
лоденька, чорна. Ціна 1000 
грн, с. Кучинівка Сновського 
району. 068-040-10-03.

Продам різностатевих цу-
ценят французького буль-
дога, вік — 4 місяці. Паспор-
ти і щеплення за віком. Та-
кож є кобелі французького 
бульдога та померанського 
шпица для парування. м. 
Бахмач. Тел. 098- 46-35-75.

Продам «Універсальні 
льодоступи на 6 шипів» для 
будь-якого розміру взуття – 
зимовий захист від падіння 
в негоду, ожеледицю! Ціна: 
80 грн. Доставка по всій 
Україні Укрпоштою або Но-
вою поштою. Тел: 098-427-
92-40. Денис.

Продам «Сушарку для 
взуття, головного убору та 
рукавичок» – дуже потріб-
ний пристрій для викорис-
тання взимку, щоб швидко 
висушити дитячі та дорослі 
речі після прогулянки. Ці-
на: 80 грн. Тел: 098-427-92-
40. Денис.

А в с т р а л і й -
ський фермер 

підійшов до ставка 
й побачив, що в 
ньому купаються 
голі дівчата.

Побачивши його, 
вони закричали:

– Забирайся звід-
си, ми не вийдемо 
з води, допоки ти 
не підеш!

Фермер відпові-
дає:

– Та ви мені не по-
трібні. Я лише хотів 
погодувати сво-
го крокодила.

* * * 
Чоловік купає си-

на, кричить із ван-
ної:

– Катю, він їсть пі-
ну!

Через кілька хви-
лин:

– Катю, вона ре-
ально смачна!

* * * 
– Ти чув, Андрія 

виключили з секції 
альпінізму?

– За що?
– Уявляєш, хтось 

його звинуватив у 
тому, що він підні-
мався на шостий 
поверх ліфтом!

С м і ш н о


