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Святкові заходи, присвячені початку нового навчального року,
пройшли 1 вересня, у освітніх закладах Ніжинської громади.
За шкільні парти в Ніжині сіли 7 178 дітей. Перший дзвоник пролунав для 750 першокласників (30 перших класів).
Дорогі ніжинці! Шановні освітяни, любі
наші школярі та студенти!
Щиро вітаю вас з початком нового навчального року!
Розпочинається дорога у майбутнє
кожної людини, старт новим справам та
планам, підкорення нових вершин у світі
знань. Особливим і важливим перший
дзвоник є для першокласників, які вперше ступають на цікаву, незвідану та захоплюючу шкільну стежину. Не менш важливий цей день і для майбутніх випускників,
яким цього року доведеться обирати свій
професійний напрямок в житті. Нехай цей навчальний рік буде для вас радісним та
плідним. Досягайте високих вершин у навчанні, ростіть здоровими і допитливими.
Студентам, для яких також розпочинається навчальний рік, бажаю завжди залишатись небайдужими та мати активну життєву позицію, адже від цього залежить майбутнє
не тільки Ніжина, а й країни в цілому.
У День знань також хочу висловити особливу подяку педагогам. Ваша професія шляхетна і надзвичайно важлива. Адже вам довірено найбільше багатство нашої країни – діти. Незважаючи на все, ви гідно виконуєте свою місію – виховуєте майбутнє покоління українців.
Нехай знання та навички, отримані в новому навчальному році вашими вихованцями, стануть гідною основою для нового покоління ніжинців! Найщиріші вітання батькам, бабусям та
дідусям студентів та учнів. Ваші діти та внуки своїм навчанням прославлятимуть Ніжин та нашу
державу! Адже наші діти – це найголовніший скарб України, наша гордість і віра у майбутнє.
Бажаю всім мирного неба, міцного здоров’я, творчої наснаги, оптимізму та
впевненості у власних силах. Зі святом!
З повагою, міський голова Олександр Кодола

Ще один рік позаду, рік плідної праці,
викликів, перемог і поразок
Звіт народного депутата України Валерія ЗУБА

Стор. 2

У нас є одна спільна цінність – дитина!

У актовій залі нового корпусу НДУ
імені Миколи Гоголя відбулося свято першого дзвоника та посвята у
першокурсники учнів Ніжинсього
міського ліцею. На початку урочистого заходу директор ліцею Світлана
Алєксєєнко привітала великий колектив ( учнівський, учительський,
батьківський) з початком нового навчального року. Здобуття нових знань,
підкорення нових вершин. Керівник
ліцею ознайомила присутніх про досягнення навчального закладу за
минулий навчальний рік. У її словах
- радість та гордість: «Цей рік - особливий. Ми всі відзначаємо 30 років
Незалежності нашої держави. До дня
народження всі роблять подарунки. Тож і наш ліцей не є винятком.
З чим ми прийшли у цей доленосний рік – гарно навчаємось. Відсоток
якості знань наших учнів складає 89
- вагомий результат. Випустили 27
медалістів. Минулого року троє учнів
стали призерами обласного, і один
- Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів учасників МАН України. Наш колектив
продовжив роботу над темою: «Наукового методичні засади створення
та функціонування всеукраїнського
наукового – методичного віртуального
STEM-центру».
Започаткування
діяльності STEM- лабораторії – давня мрія нашого педагогічного колективу. Багато людей долучилося до її
реалізації. Залучені кошти з державного, місцевого бюджетів. Підтримав
нас і батьківський актив. Допоміг наш
університет, і в результаті наша STEMлабораторія фактично готова до ро-

боти.
Плануємо
відкриття. Учні матимуть можливість
працювати
у
найсучаснішому
класі
з
найсучаснішим обладнанням вартістю
приблизно 1 млн.
300 тисяч грн.»
Варто зазначити,
що інформаційним
освітнім
ресурсом
«Освіта.ua»
складено рейтинг
з а га л ь н о о с в і т н і х
шкіл Чернігівської
області, що посіли
найвищі місця у рейтингу шкіл України
за підсумками ЗНО
2021 року. У якості
вихідних даних для
укладання рейтингу
загальноосвітніх навчальних закладів
були
використані
результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році. Перше місце
посів Ніжинський ліцей Ніжинської
міськради Чернігівської обл. при
Ніжинському державному університеті
імені Миколи Гоголя. Міський ліцей
входить і у ТОП-200 шкіл України.
У чому ж секрет успіху ліцею? – запитали у керівниці закладу Світлани
Алєксєєнко.
«Секрет успіху...?! У дітях, батьках і
вчителях. У нас навчаються діти батьків,
які вибудовують траєкторію розвитку і

життєвого успіху своєї дитини. А далі,
все складається у таку єдину картинку,
де кожен з нас – дитина, батьки, учитель виконує свою роботу, і ми всі разом крокуємо до успіху. Є у педагогіці
таке поняття – поняття цінностей. У нас
є одна спільна цінність – дитина! Кожен
вчитель у нашому закладі переконаний, що дитина є найбільшою цінністю
у цьому світі для батьків, для нашого
закладу, міста, держави.», - така була
відповідь Світлани Геннадіївни.
Уже багато років поспіль ліцей переконано посідає перше місце за результатами участі у міському етапі Всеукраїнської

дитячо
юнацької
військовопатріотичної гри «Сокіл» (Джура)».
Цьогоріч теж – 1 місце, та вагоме місце
у обласному етапі. Під час урочистостей
була відзначений рій «Фортеця». Діти
отримали медалі, нагороди.
Рій
також
отримав
диплом
управління освіти міської ради та
грамоту за 3 місце у конкурсі «Книга звитяг» другого обласного етапу Всеукраїнської дитячо - юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл»
(Джура)» (старша вікова група).
Тетяна Марченко

Територія

ТГ

Міський голова Олександр Кодола вручив Подяки
підприємцям і представникам підприємств Ніжина
з нагоди професійного свята.

Олександр Кодола подякував за високий рівень розвитку підприємництва,
наповнення міського бюджету, участь в житті громади.
Загалом на території міста функціонує 161 юридична особа та 3225 фізичних
осіб-підприємців. Середніх підприємств у місті 19, малих – 142. У бізнесі працюють 5279 осіб. Тобто, кожен восьмий працюючий зайнятий у цій сфері.
Міський
голова
Олександр Кодола наголосив, що
підприємці нашого міста – це
сміливі, рішучі, ініціативні
люди, що зуміли організувати
свою справу, втілити в життя
нові ідеї та проекти, створити
умови для власного добробуту і процвітання рідного
міста.
«Щиро вдячний кожному
з вас за те, що у не простих
умовах сьогодення наполегливою працею ви розвиваєте свою справу, забезпечуєте добробут не тільки
власних родин, але і створюєте нові робочі місця, підтримуєте на високому рівні
престиж підприємницької діяльності, сприяєте підйому економіки міста, нашої
громади.
Щиро вітаю з професійним святом, бажаю всім вам нескінченної ділової
енергії для втілення нових бізнес-проектів, натхнення і здійснення задумів,
мудрості в рішеннях та процвітання вашої справи, стабільності, добра й благополуччя вам і вашим родинам, подальших успіхів у підприємницькій діяльності,
її розвитку на благо і процвітання незалежної України!», - акцентував міський
голова Олександр Кодола.
Відділ інформаційно-аналітичної роботи
та комунікацій з громадськістю

Дорогі учні, вчителі, студенти та викладачі!

Щиро вітаю вас із початком
нового навчального року, з
Першовереснем! Цей день –
не тільки свято книг, квітів та
друзів, він асоціюється з новим етапом у житті, з чимось
незвіданим, цікавим. З 1 вересня починається нелегкий шлях
до пізнання та нових звершень,
до самостійного життя. Бажаю
учням та студентам на цьому шляху щасливої мандрівки країною
Знань, зуміти підкорити нові вершини знань, досягти омріяної
мети. У День знань ми з особливим щемом і вдячністю згадуємо
своїх вчителів та викладачів. Адже саме вони навчають, виховують і формують еліту нашої держави. Ваш професіоналізм і
принциповість, працелюбність та інтелект, щирість у взаєминах
з людьми нехай і надалі слугують прикладом для молодого
покоління!
У цей святковий день бажаю міцного здоров’я, радості, творчого довголіття, родинного затишку, всіх людських благ і щедрот!
З повагою Наталія Копиця,
депутат Чернігівської обласної ради.

Шановні вчителі! Дорогі учні,
студенти, батьки!

Сьогодні, 1 вересня , сердечно вітаю вас із початком нового навчального року!
Бажаю величезного бажання вчитися і
пізнавати. Легкості в новому навчальному році.
Дружної атмосфери, цікавих подій, чудових
відміток і постійного прагнення бути краще, ніж
вчора. Успіхів, удачі, здоров’я, терпіння і чудових
результатів!
З повагою, Ірина Грозенко,
Чернігівської обласної ради

Громади
З Днем підприємця!

У першу неділю вересня ми традиційно відзначаємо
День підприємця!
Щиро вітаю вас з професійним святом, у цей день слова
вдячності адресуються енергійним, ініціативним людям,
що зуміли організувати свою справу, втілити в життя нові
ідеї та проекти, своєю невтомною працею активно сприяти
поступальному розвитку нашої держави.
Приватне підприємництво є важливим чинником економічного розвитку
держави та зростання добробуту її громадян. Без приватного бізнесу неможливо уявити металургію і будівництво, торгівлю та побутове обслуговування,
транспорт і зв’язок, інші галузі економіки.
Підприємці нашого міста – це сміливі, рішучі, ініціативні люди, які створюють умови для власного добробуту і процвітанню
рідного міста.
Тож дозвольте у цей святковий день побажати всім вам
невичерпної енергії, натхнення і здійснення задумів,
мудрості в справах та процвітання бізнесу, стабільності,
добра й благополуччя вам і вашим родинам!
З повагою, Ірина Грозенко,
Чернігівської обласної ради

Шановні підприємці!

Прийміть найщиріші поздоровлення з Вашим
професійним святом! У цей день ми вшановуємо
енергійних, ініціативних людей, які зуміли організувати
і успішно розвинути свою справу. Знайти і міцно зайняти своє місце в економіці країни, втілювати в життя нові
ідеї та проекти – це талант і одночасно велика праця,
гідна пошани і підтримки.
Дорогі друзі! У цей чудовий день прийміть побажання
здоров’я і сімейного благополуччя! Нехай усі Ваші задуми будуть успішними, а бізнес – стабільним і процвітаючим! Величезних успіхів
у справах. Легкості підйому на блискучі висоти. Широкого кругозору, потоки
прибутку, незначних конкурентів і безперервного розвитку. Будьте впевнені у
своїх силах, можливостях і приголомшливих перспективах!
З повагою Наталія Копиця,
депутат Чернігівської обласної ради.

Дорогі діти! Шановні вчителі
та батьки!

Перший день осені завжди особливий, адже попереду важливий період – час навчання. Здобуті в школі
знання – це той компас, який допоможе орієнтуватися
в океані життя. Я сердечно вітаю вас із початком нового
навчального року!
1 вересня вперше сіли за парти і помандрували
країною знань ніжинські першокласники. Віднині для них багато чого буде
вперше: перший шкільний підручник, перший учитель. Бажаю їм бути допитливими, активними і не боятися труднощів.
А ось для випускників свято знань сповнене теплого щему, адже воно буде
останнім у рідній школі. Цьогорічний перший дзвоник сповістить вам, дорогі
випускники, про початок фінішної прямої, яку ви маєте пройти з гідністю,
аби накопиченого за всі шкільні роки багажу знань вистачило для продовження навчання у вищій школі. Бажаю вам жаги ставати ще кращими,
сильнішими та успішними людьми.
Вірним другом і порадником, мудрим наставником та помічником протягом усього навчання, звичайно, є педагог! Тож зичу великій педагогічній
родині Ніжинської громади натхнення, творчої наснаги та нових здобутків
на педагогічній ниві. Здоров’я вам, родинного тепла, поваги і шани від
батьків та учнів!
Миру, добра, щасливої долі! Зі святом вас!
З повагою Олександр Шалай,
голова партії «Європейська Солідарність» Ніжинського району

Про оприлюднення регуляторного акта

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної
політики в сфері господарської діяльності», виконком Ніжинської міської
ради повідомляє, що підготовлено проект регуляторного акта – рішення
міськвиконкому «Про вартість проїзду в міському пасажирському транспорті»,
який буде опублікований в наступному номері газети «Вісті» та розміщений
на офіційній сторінці Ніжинської міської ради за адресою: WWW.nizhynrada.
org в Інтернеті. Зауваження та пропозиції щодо даного проекту регуляторного акта просимо подавати у відділ транспорту та зв’язку управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради, що
знаходиться за адресою: м. Ніжин, вул. Московська 20, телефон для довідок
7 – 12 – 62 . Пропозиції та зауваження будуть прийматися протягом одного
місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта.
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Громади

Ще один рік позаду, рік плідної праці,
викликів, перемог і поразок

За час моєї депутатської діяльності вже чітко виокремилися основні напрямки роботи,
які ближче до мене фахово та професійно - це розвиток медичної галузі в Україні та робота
на виборчому окрузі. І незважаючи на важкі обставини, спричинені COVID-19, політичний
сезон видався насичений.

Робота у Верховній Раді
За вересень 2020 – липень 2021,
4-5 сесії IX скликання Верховної Ради України
• взяв участь у 88 засіданнях Верховної Ради України
• був обраний співголовою депутатської групи
з
міжпарламентських зв‘язків з Республікою Північна
Македонія.
Автор та співавтор законопроектів
У звітній період став автором 84 законопроектів та
проектів постанов, 22 з яких стали законами, а саме:
1. 3040а - «Про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2020 рік» щодо державних запозичень»;
2. 3526 - «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання
пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій»;
3. 3600- «Про Рекомендації парламентських слухань на
тему: «Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення»;
4. 3615-1 - «Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про лікарські засоби» щодо здійснення
електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами»;
5. 3648 - «Про безпеку та якість донорської крові та
компонентів крові»
6. 3668 - «Про реабілітацію осіб з обмеженнями
життєдіяльності»
7. 3718 - «Про основні засади молодіжної політики»;
8. 3755 - «Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо посилення
відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж»;
9. 4314 - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення профілактики
коронавірусної хвороби (COVID-19)»;
10. 4464 - «Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг
та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони
здоров’я)»;
11. 4472 - «Про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві
та перехідні положення» Закону України «Про державні
фінансові гарантії медичного обслуговування населення»
(щодо відтермінування введення в дію частини десятої
статті 10)»;
12. 4475 - «Про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві
та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» (щодо кредитів, наданих в іноземній
валюті)»;
13. 4613 - «Про внесення змін до Закону України «Про
лікарські засоби» щодо державної реєстрації лікарських
засобів під зобов’язання»;
14. 4650 - «Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв’язку з підвищенням цін (тарифів) на
житлово-комунальні послуги»;
15. 4672 - «Про внесення змін до додатка № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
щодо компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на
електричну енергію»;
16. 5122 - «Про внесення змін до статті 21 Закону
України «Про лікарські засоби» щодо заборони продажу
лікарських засобів дітям»;
17. 5141 - «Про внесення змін до Закону України про
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних
та інших злочинів щодо гарантій прав українських та
іноземних інвесторів»
18. 5415 - «Про внесення змін до статті 39 Закону
України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
щодо врегулювання окремих питань соціального захисту
медичних працівників, постраждалих від коронавірусної
хвороби (COVID-19)»;
19. 5440 - «Про внесення змін до розділу XI «Перехідні
положення» Закону України «Про основні принципи та
вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції»;
20. 5495 - «Про особливості надання електрон-

них публічних послуг»;
21. 5520 - «Про Звернення
Верховної Ради України до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го скликання щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної
безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу «Північний
потік-2»;
22. 5677 - «Про направлення депутатського запиту народного депутата України Зуба В.О. Президенту України
(щодо запровадження в Україні Дня людей з історією
раку)».
Медичні питання на порядку денному: робота в
Комітеті Верховної Ради України з питань здоров‘я нації,
медичної допомоги та медичного страхування
Відвідав 34 засідання Комітету Верховної Ради України
з питань здоров‘я нації, медичної допомоги та медичного
страхування.
На засіданнях Комітету було опрацьовано більше 70
законопроектів, але нажаль, Верховна Рада встигла розглянути далеко не все, що було направлено Комітетом.
Новації, які ми з колегами напрацювали, стосуються дуже
гострих та актуальних питань.
• На осінь перенесений базовий для фармацевтичної
галузі законопроєкт №5547 «Про лікарські засоби», робота над яким проводилась більше року.
• І, звичайно, сотні тисяч людей, які страждають від
хронічного болю, очікують на рішення парламенту щодо
легалізації медичних препаратів з канабісу. Я на 100%
впевнений, що це потрібний Закон! Ми не маємо права
залишити без вирішення цього важливого питання наших
пацієнтів.
Робота підкомітету з питань профілактики та боротьби з
онкологічними захворюваннями Комітету Верховної Ради
України з питань здоров‘я нації, медичної допомоги та медичного страхування
Як голова підкомітету і лікар, який все життя присвятив
боротьбі з раком, продовжую роботу над реформуванням
онкологічної служби України. І ось що вже вдалося зробити:
• провів 13 засідань підкомітету з питань профілактики
та боротьби з онкологічними захворюваннями Комітету
Верховної Ради України з питань здоров‘я нації, медичної
допомоги та медичного страхування
• створено спеціальність лікар-онколог-гематолог дитячий
• був обраний Головою наглядової ради Національного
інституту раку
• проект Національної стратегії контролю онкологічних
захворювань до 2030 року був повернутий КМУ на доопрацювання. Нажаль, питання створення вектору розвитку онкологічної служби залишається не вирішено.
Поки проєкт проходив погодження центральних органів
змінилося законодавство і наразі ми допрацьовуємо документ з врахуванням змін. Але, я все ж таки вірю, що цей
тернистий шлях закінчиться перемогою

Робота в окрузі: пріоритет – добробут
жителів округу

За звітний період:
• 563 звернення громадян спрямовано до органів
державної і місцевої влади для вирішення проблемних
питань
• 357 зустрічей з виборцями проведено
20 млн грн з державного бюджету було направлено у
звітному періоді на потреби 209 округу. Кошти субвенції
на соціально-економічний розвиток регіонів були
розподілені на ремонтні роботи в медичних та освітніх закладах, забезпечення лікарень новітнім медичним обладнанням та сучасними реанімобілями.
Субвенція витрачена наступним чином:
• 199,500 тис. грн. - на придбання автоматичного
гематологічного аналізатора для Рівчак-Степанівської
сільської лікарської амбулаторії загальної практики –
сімейної медицини Носівського району;
• 2 000,000 тис. грн. - на придбання обладнання та комунального транспорту спеціального призначення, а саме:
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двох одиниць трактору, двох одиниць навантажувачів
фронтальних, двох одиниць причіпу тракторного самоскидного, двох одиниць подрібнювачів гілок, двох одиниць вилкових навантажувачів фронтальних, двох одиниць ковшів- захватів, двох одиниць відвалів для снігу
для КП «Альянс» Вертіївської сільської ради Ніжинського
району;
• 2 000,000 тис. грн. - на придбання відеогастроскопу
з колоноскопом для КНП «Ічнянська міська лікарня»
Ічнянської міської ради;
• 1 500,000 тис. грн. - на реконструкцію приміщень
другого
поверху
чотирьохповерхової
споруди
поліклінічного відділення КНП «Носівської міської лікарні
ім. Ф.Я. Примака» Носівської міської ради під розміщення
адміністративного блоку комунального некомерційного
підприємства « Носівський центр первинної медикосанітарної допомоги» Носівської міської ради;
• 2 000,000 тис. грн. - на придбання реанімобілю для
комунального некомерційного підприємства «Ніжинська
центральна міська лікарня імені Миколи Галицького»
Ніжинської міської ради;
• 420,000 тис. грн. - на влаштування автоматичної
пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу,
управління евакуацією людей, передавання тривожних
сповіщень по будівлі Крутівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Крутівської
сільської ради Ніжинського району;
• 195,000 тис. грн. - на заміну вікон і дверей на
металопластикові пакети у Варвинському центрі первинної
медико-санітарної допомоги Леляківському фельдшерському пункті Прилуцького району;
• 600,000 тис. грн. - на придбання автоматичного
біохімічного аналізатора для КНП «Носівська центральна районна лікарня імені Ф.Я. Примака» Носівської районної ради;
• 1 525,895 тис. грн. - на капітальний ремонт глядацьких трибун стадіону КПНЗ «Дитячо-юнацька спортивна
школа» Носівської міської ради ;
• 3 050,000 тис. грн. - на придбання реанімобілю для
КНП «Варвинська лікарня» Варвинської селищної ради
Прилуцького району;
• 747,068 тис. грн. - на реконструкцію частини
приміщень першого поверху будівлі медичного коледжу під туалет та його підключення до каналізаційних
мереж м. Ніжина» КЗ «Ніжинський фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної ради та придбання десяти одиниць системних блоків, десяти
одиниць моніторів, 10 комплектів – комп’ютерна
миша та клавіатура, п’яти одиниць ноутбуків,
багатофункціонального пристрою;
• 224,590 тис. грн. - на придбання десяти одиниць
комп’ютерної техніки для КЗ «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької»;
• 784,173 тис. грн. - на капітальний ремонт системи
електропостачання з встановленням автономного джерела живлення для потреб закладу
КНП «Срібнянська центральна лікарня» Срібнянської
селищної ради;
• 2 300,00 тис. грн. - на капітальний ремонт даху будівлі
Талаївської ЗЗСО Талалаївської сільської ради Ніжинського
району;
• 1 300,000 тис. грн. - на капітальний ремонт з улаштуванням санвузла Лосинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Ніжинського району;
• 1 153,774 тис. грн. - на дофінансування придбання
системи візуалізації для КНП «Чернігівський медичний
центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради.
• доклав зусиль щодо включення автомобільних доріг
округу в програму «Велике Будівництво»;
• тримаю на особистому контролі ситуацію по забезпеченню в умовах COVID- 19 необхідними засобами
індивідуального захисту лікарні та заклади соціальної
сфери округу (постійно передаю гуманітарну допомогу).

Друзі, щиро дякую вам за довіру. Працюємо далі...
#ДругийПолітичнийСезонПідсумки

3 вересня 2021 року

Місто

.
М ІМ

Ми

До дня підприємця

Бізнес і підприємництво шлях до самореалізації
У першу неділю вересня відзначають своє професійне
свято підприємці. Ніжин, так історично склалося, завжди
був на перехресті торгівельних шляхів, був торгівельним
містом, статус якого зберіг і до цього часу. Сьогодні в місті
нараховується 19 середніх підприємств, 142 малих і більше
трьох тисяч фізичних осіб-підприємців.
Наша розмова з головою Ради директорів Громадської

спілки «Асоціація розвитку льонарства і коноплярства
України», головою Благодійного фонду «Ніжен», членом
Асоціації «Об’єднання підприємств Ніжинщини», головою
Ніжинського товариства «Просвіта», заступником голови
Чернігівського обласного об’єднання товариства «Просвіта»,
головою Ради підприємців при Ніжинській міській раді,
успішним підприємцем, меценатом Миколою Шкурком.

-Миколо Пантелійовичу, як ви
оцінюєте стан підприємництва в
Ніжині?
Якщо
говорити
про
стан
підприємництва, розвитку бізнесу в
Ніжині, то варто з чимось порівнювати.
Нещодавно я був у Глухові, Кролевці,
що на Сумщині. Ці міста не є райцентрами, такий статус у зв’язку з процесом децентралізації вони втратили,
проте, є з великою історичною спадщиною, схожі на Ніжин. Я помітив, на
відміну від Ніжина – ці два міста перебувають в інертному, депресивному
стані, з точки зору підприємництва.
З чого це видно? Магазини, інші заклади малого бізнесу втратили свою
привабливість для споживача. Плитка
на тротуарах дуже пощерблена, таблички на торгівельних закладах не
оновлюються, інші ж заклади взагалі
зачинені, не працюють. Відчувається,
що це вже роками міста перебувають
в депресивному стані, зокрема малий
бізнес. У Ніжині, на щастя, ми цього не
спостерігаємо. Звичайно, щось у місті
закривається, щось відкривається - це
нормально. Але Ніжин оновлюється.
На мою думку, процес децентралізації
дуже вплинув на ці містечка, адже
вони втратили статус районного центру, зокрема, на розвиток бізнесу.
Ніжин у цьому відношенні виграв і
підсилив в свої позиції.
Часто
порівнюють
Ніжин
з
Черніговом. Проте, мій близький
знайомий, наголошує, що Чернігів
– це яскрава картинка, а подивіться
на його економіку. Чернігів став заручником геополітичних процесів і
опинився у закутку. Область прикордонна і розвивалася за рахунок прикордонної торгівлі. Зокрема з Білоруссю. Ніжин же зберіг свій
статус торгівельного і інвестиційно
привабливого міста. І в нього прийшли інвестори. Це і Баришівська
зернова компанія, «Дружба нова»,
олійжиркомбінат, наше підприємство
ПВКФ «Сяйво» та інші, які захотіли
вести бізнес тут, у Ніжині. Лише ми в
2016 році інвестували в розвиток нашого виробництва 1 млн. доларів, а в
цьому році плануємо інвестувати вже
1 млн. євро. І це малий бізнес, це є
розвиток бізнесу. На жаль, великого
бізнесу в місті немає. Це підприємства,
де працює більше 500 чоловік. Власне,
мікро, малий і середній бізнес існують

клад, ресторатори, торгівля певними товарами, надання послуг.
-А конкретні приклади, коли Рада
підприємців відстоювала інтереси
місцевого бізнесу.?
- Звичайно, приклади є. Був випадок, коли до нас звертався відомий
місцевий
підприємець
Валерій
Козирєв, бо хотіли достроково припинити договір оренди найстарішої
аптеки на Лівобережжі. Спільно ми
відстояли, звернулися з клопотанням
до міської влади надати можливість
працювати до кінця терміну. Питання було вирішено позитивно.
Ми проводили бізнес-форуми, Велике купецьке зібрання, створили

у місті. На ньому і тримається Ніжин.
Наше мале підприємство здійснює
великі інвестиції.
У нас співвідношення між кількістю
ФОП та підприємств-юросіб в п’ять
разів гірше, ніж у Чернігові. Адже наповнення бюджету міста залежить
від сплати ПДФО, наявності робочих
місць, а їх більше в юросіб.
-Які є проблеми в підприємців
міста?
Найперше, це нерівні умови ведення бізнесу, несправедлива конкуренція.
Наприклад, торгівля алкогольними виробами заборонена після 22-00. Біля
магазинчика є майданчики із столиками. От і розберися, це бар чи магазин.
Гібридна торгівля. І таких прикладів
вдосталь. Все таки у Ніжині не має
пріоритету для власного бізнесу. У нас
торгівля переважно заїжджа. Вони не є
резидентами і не зацікавлені в розвитку міста, де реалізують свої бізнесові
інтереси. Тож немісцевим важко
пред’явити претензії, та вони на них і не
реагують. Є в Ніжині своя місцева мережа аптек і є інші бізнесові структури, які
зареєстровані в місті і тут розвиваються.
Що стосується підприємств середнього і малого бізнесу то тут є проблема. Вони потребують особливої
системної уваги і підтримки з боку
органів місцевого самоврядування,
яке, на жаль, опікується тільки комунальними підприємствами.
- За роки роботи в Раді
підприємців чим можете похвалитися. Що вдалося зробити, що ні?
Над чим працюєте?
- Рада підприємців започаткувала
свою роботу вісім років тому. За цей
час змінилося кілька складів її членів.
Працювали з різним успіхом. І лише
зараз нам вдалося дещо вдосконалити нормативну базу, яка дозволить
ефективно діяти Раді підприємців, зокрема це взаємні зобов’язання між Радою підприємців і міською радою. Нині
напрацьовуємо зміни до Положення
про Раду підприємців, де прописуємо,
щоб членами Ради підприємців були не
окремі ФОПи, а представники певних
груп, об’єднань, зокрема професійні.
Наприклад, представляли асоціацію,
громадську організацію або просто групу
– щонайменше з п’яти осіб-підприємців.
Хочемо, щоб одна людина представляла інтереси в Раді не свої персональні, а
й певного напрямку діяльності. Напри-
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групу в соціальних мережах, де ми
спілкуємося,обговорюємо проблеми.
На проведемо «круглий стіл» стосовно
створення «Школи підприємництва».
На жаль, пандемія внесла свої корективи в роботу Ради підприємців.
Як можна стати членом Ради
підприємців, що для цього треба?
Втупити до нашої Ради не складно. Необхідно надати витяг з протоколу об’єднання, яке делегує свого
представника, копію свідоцтва про
легалізацію об’єднання. Ми хочемо
спростити цю процедуру. Прикро, що
при ротації наших членів, депутати не
проголосували стосовно ротації членів
у Раді підприємців. Сподіваємося, що
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Місто
питання буде вирішене.
- Що, на вашу думку, заважає розвитку бізнесу в Ніжині?
- Якщо не брати до уваги закон про
впровадження касових апаратів для
мікробізнесу, хоча він прийнятий майже
двадцять років тому, що мало б зробити бізнес прозорим і вивести з тіні, то
заважає інертність наших підприємців,
не бажання об’єднуватися, щоб
вирішувати спільні проблемні питання.
Кожен ФОП живе і працює сам по собі.
Ще з часів Магдебурзького права, коли
ти є членом відповідного цеху чи напрямку, то там і працює свій кодекс. У
Ніжині, на жаль, немає й досі загального
кодексу поведінки підприємця в Ніжині.
А хотілося б його мати.
Звичайно, в Ніжині на сьогодні дуже
слабка
інфраструктура
підтримки
підприємництва. Колись був заснований Фонд підтримки підприємництва,
нині він ліквідований. Можливо, його
варто було б перезавантажити і примусити працювати по-новому. Необхідно
створити Школу підприємництва, що
наша Рада й має на меті.
- Що для Вас бізнес?
- По-перше, бізнес це самореалізація
людини. Одна з ознак успішності це участь підприємця у меценатстві
й благодійності. Якщо підприємець
має можливість допомогти не просто
певній фізособі, а громаді реалізувати
певні проєкти. Якщо у людини немає
бажання допомагати громаді, то такій
людині треба поспівчувати.
Із самого початку я був націлений
на допомогу, меценатство, то ж і був
створений наш Благодійний фонд
«Ніжен». А це надихає на успіх, на
самореалізацію. Я вважаю, що я досяг своїх вершин. Багато проєктів
реалізовано за підтримки і сприяння нашого Благодійного фонду
«Ніжен». Закликаю молодь, молодих
бізнесменів
започатковувати
підприємництво в Ніжині, адже в наш
час діджитилізації це не складно. Братися і самореалізовуватися, платити
податки в Ніжині.
- Як ви відпочиваєте, адже Ви
багато працюєте? Як повинен
відпочивати бізнесмен?
-Відпочинок мій полягає у зміні занять.
Я вже можу собі дозволити дещо інший
графік роботи. Міцно стоять на ногах
мої сини. Вони мені допомагають. Я люблю ходити пішки містом, спілкуватися
з ніжинцями, виїжджати з дружиною
на природу, на Десну, Сейм, бувати в
Батурині. Навантаження сам розподіляю.
Спеціального відпочинку я не бачу. Люблю взимку покататися на лижах.
Отримую велике моральне задоволення від своєю діяльності. Це надихає і
не потребує якихось компенсаторів від
депресії.
- Ваші побажання підприємцям
міста.
- В першу чергу - мікропідприємцям
знайти свою неповторну нішу і бути найкращими в своїй справі, стати фахівцем
високого ґатунку в своїй справі. Не
бійтеся помилитися, упасти і знайти сили
піднятися. Адже підприємництво це не
легка дорога. Будьте оптимістами, любіть
наше місто, любіть людей, займайтеся
благодійністю. Будьте успішними!
-Дякую за цікаву бесіду. Зі святом
Вас, Миколо Пантелійовичу!
Спілкувався Валерій КИЧКО

.
МІМ

Ми

Книги від Миколи Лисенка

Микола Лисенко відомий в Ніжині видавець. Про те, як прийшов у
бізнес розповідає на шпальтах нашого видання
«Я тривалий працював в університеті
у видавництві робота дуже подобалося. Але бюджетні організації мають свої
рамки, обмеження, які не дозволяють
самовдосконалюватися, іноді ризикувати, експериментувати, тож і було
вирішено спробувати себе в бізнесі.
Хотілося більшого – робити справжню
українську книгу. Так і сталося що моя
улюблена справа і стала приносити
гроші», - ділится Микола Лисенко.
В непрості 2003-2005 роки,
коли багато видавництв закривалися, Микола Лисенко ризикнув і
відкрив у Ніжині власне видавництво. Українська книга була не в моді, в
людей не було грошей купувати нормальну друковану продукцію.
Микола Лисенко розповідає про
роботу
видавництва,
особливо
пишається своїм колективом, командою однодумців, колег, які йдуть
поруш з видавцем. «Я щиро вдячний цим людям, як повірили мені і
не поїхали на заробіти в Київ чи за
кордон,де видавничий бізнес значно
розвинений чим у нас, а лишилися
в Ніжині. В мене працюють справжні
фахівці, віддані свої справі, як і я»-

говорить Микола Лисенко.
За роки існування видавництво
Лисенкаа зарекомендувало себе
по всій Україні. Замовлень багато,
при цьому різні: наукові, художні,
навчальні посібники. Чи є продукція,
якою пишаєтесь, запитую? «Кожна
виготовлена нами книга особлива. Важко назвати чим пишаємося.
Пишаємося нашими замовниками,
які нам повірили і стали постійними
клієнтам,- розповідає Микола Лисенко. – Останнім часом багато замовлень літературно-художніх видань
в пам’ять про певні події, видатних
людей від організацій».
Микола Лисенко член ради
підприємців міста. Має своє бачення
розвитку бізнесу в Ніжині. Є особлива
думка про його проблеми. Зокрема,
в місті не налагоджена співпраця між
органами місцевого самоврядування
і бізнесом. Він бачить її не у вигляді
зустрічей до Дня підприємця а й у
вигляді пропозицій і шляхів реалізації.
Як від органів самоврядування так
і бізнесу. Як зазначає підприємець
не все так погано в бізнесі в Ніжині.
Значно зменшився тиск податкових

органів на підприємця, інших контролюючих органів. Щодо РРО вважає
що вони потрібні, щоб легалізувати
бізнес, але переймається, що держава ще неготова до таких кроків.
Зокрема в законодавстві прописані
захмарні штрафи за невиконання законодавства. Держава взяла на себе
каральну контролюючу функцію, а
не профілактичну, роз’яснювальну.
Саме таким чином можна сприяти
розвитку бізнесу. Спочатку штрафи
мають бути стимулюючими, о потім,
вже і значними.
Має свою думку про бізнес у
Ніжині. Переконаний, що підприємці
в Ніжині живуть по принципу: Не
чіпайте мене і я буду спокійно працювати. Проявляти свою активність,
щоб запропонувати свій товар більш
широкому колу, чи винести бізнесідею на широке коло обговорень для
ніжинського бізнесу не притаманне.
Працювати з підприємцями потрібно
не лише органам місцевого самоврядування а й раді підприємців. Можливо, створювати об’єднання, тощо.
Бізнес для видавця Лисенка - це
його життя. Ніколи не жалкував, що
став підприємцем. Переконаний, що
знайшов свою нішу в бізнесі. Улюблене захоплення стало приносити прибутки. Були злети й падіння.
Прагне й надалі само реалізуватися.
Впевнений, що у кожній справі, особливо в бізнесі має бути чуйка. А
ще необхідно мати певну фінансову
грамотність, слідкувати за подіями
в світі, інноваціями, новітніми
технологіями і впроваджувати у
своїй роботі. І головне, робити свою
продукцію якісною.
В день професійного свята Микола Лисенко бажає стандартних
щастя і здоров’я, успішного просування їхнього бізнесу, розвитку
професійних можливостей, бути активними не лише в підприємницькій
діяльності, а й громадському житті
міста. Бо вони там живуть і працюють. Чим багатше місто, тим багатший буде і підприємець.
Серед мрій у Миколи Лисенка мати
своє, власне приміщення під видавництво. Мета до якої треба вперто
йти.

Не зрадила улюбленій справі
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Більше сорока років працює майстром з ремонту годинників Віра Андріївна УДОВИК. Ремонт
годинників у Ніжині виконує лише три майстри і
одна з них Віра Андріївна. Працювала в будинку
побуту, нині приватнийц підприємець Любить свою
роботу з годинниковими механізмами на «ти». Є
свої клієнти. Бувають випадки, що запчастина вийшла з ладу. Тоді вона звертається до майстрів і вони
їх виготовляють. Сама любить кварцові годинники.
Вони прості у використанні і йдуть точно.
Об’єднала приватних підприємців, надавачів послуг Надія Дрозд. Віднині у неї на підприємстві не
лише ремонт годинників. Ще є перукарня, швейна майстерня, ритуальні послуги. Надія Григорівна
пишається своїм колективом, адже вони справжні
фахівці, майстри своєї справи.
Підготував сторінку Валерій КИЧКО, фото автора.
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Простір

До уваги суб’єктів підприємницької діяльності !
Розпочинається прийом документів від
фізичних та юридичних осіб на конкурс
з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування .
1. Найменування організатора та робочого органу – Виконавчий комітет
Ніжинської міської ради та відділ
транспорту та зв’язку управління житлово – комунального господарства та
будівництва Ніжинської міської ради.
2. Основні характеристики об’єкта
конкурсу:
2.1. Маршрут № 8 «Залізничний
вокзал – ВАТ «Заводоуправління
будматеріалів / залізничний вокзал –
вул. Космонавтів»
На маршруті № 8 забезпечується
робота 4 автобуса від 20 і більше
місць для сидіння та обладнаного не
менше, ніж двома входами/виходами для пасажирів з автоматичним
відкриванням дверей.
2.2. Маршрут № 17 «село
Переяслівка – село Кунашівка –
залізничний вокзал»
На маршруті № 17 забезпечується
робота 1 автобуса від 20 і більше
місць для сидіння та обладнаного не
менше, ніж двома входами/виходами для пасажирів з автоматичним
відкриванням дверей.
3. Умови конкурсу
Вимоги до рухомого складу:
- сертифікований, допущений до
перевезення пасажирів;
- зареєстровані відповідно до чинного законодавства;
- які перебувають у належному технічному стані, з наданням
діагностичних карт;
- пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших мало
мобільних груп населення, в кількості
до 35 відсотків загальної кількості
автобусів;
Вартість проїзду:
- у відповідності до діючого рішення
виконавчого комітету Ніжинської
міської ради про затвердження
тарифів.
Перевезення пасажирів:
- у відповідності до рішення виконавчого комітету Ніжинської міської
ради;
Визначення переможця:
- у відповідності до постанови КМУ
№1081 від 03.12.2008 р.
Резерв транспорту:
- відповідно до п.12 Порядку
проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті
загального користування, затвердженого Постановою КМУ № 1081 від
03.12.2008 р. але не менше, ніж передбачено додатком до рішення виконавчого комітету Ніжинської міської
ради № 444 від 20 грудня 2018 р.
Додаткові
умови
конкурсу:
відповідно до п. 10 Порядку проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті
загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 грудня 2008 року №
1081 та ст. 44 Закону України «Про
автомобільний транспорт» перевізник
зобов’язаний:
встановити
засоби
GPSмоніторингу,
з
подальшим

підключенням
їх
до
системи,
визначеної Організатором, забезпеченням належної експлуатації та
постійної роботи встановлених засобів
GPS-моніторингу, а також ремонтом,
модернізацією та заміною; передати
усі майнові та немайнові права на GPSдані про роботу автобусів, отримані в
результаті надання послуг з перевезення пасажирів відділу транспорту та
зв’язку Ніжинської міської ради, упродовж 2 місяців з дати, яка буде визначена рішенням Організатора;
- встановити обладнання для
внутрішнього та зовнішнього озвучування маршрутів та зупинок громадського транспорту на автобуси, які пропонуються для роботи на маршрутах,
що є об’єктами конкурсу, упродовж
1 місяця з дати, яка буде визначена
рішенням Організатора;
- встановити автоматизовані системи безготівкової оплати проїзду на автобуси, які пропонуються для роботи
на маршрутах, що є об’єктами конкурсу, упродовж 6 місяців з дати, яка буде
визначена рішенням Організатора;
- забезпечити утримання кінцевих
зупинок
відповідного
маршруту
у належному санітарному стані та
розміщення на них розкладів руху
своїх маршрутів.
Перевізник-претендент
зобов’язаний надати підтвердження
можливості
виконання
Додаткових умов конкурсу (письмове
зобов’язання довільної форми).
4. Порядок одержання необхідної
інформації про об’єкт конкурсу – з
оголошення та за адресою: 16600,
м. Ніжин, вул. Московська, 20, відділ
транспорту та зв’язку управління житлово-комунального господарства та
будівництва Ніжинської міської ради,
тел. 7 – 12 – 62.
5. Кінцевий строк прийняття
документів для участі в конкурсі – 4
жовтня 2021 року до 11:00 годин.
6. Найменування організації, режим
її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі –
відділ транспорту та зв’язку управління
житлово комунального господарства
та будівництва Ніжинської міської
ради, з 8:00 – 17:00 год.; 16600, м.
Ніжин, вул. Московська, 20. Прийом
документів з 8:00 до 11:00.
7. Місце та дата одержання бланків
документів для участі в конкурсі –
відділ транспорту та зв’язку управління
житлово комунального господарства
та будівництва Ніжинської міської
ради, щоденно, крім вихідних, з дня
опублікування оголошення до 1 жовтня 2021 року, з 8:00 до 11:00 години.
8. Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету
– малий зал виконкому міської ради
(16600 м. Ніжин, пл. І. Франка, 1), 22
жовтня 2021 року о 10:00.
9. Розмір плати за участь у конкурсі
– 2700 грн. (згідно з рішенням виконкому міської ради ).
10. Телефон для довідок з питань проведення конкурсу: (04631) 7 – 12 – 62.
В. Карпенко,
начальник відділу транспорту
та зв’язку УЖКГ та Б Ніжинської
міської ради

1 – 25 років тому відкрито (1996) у Ніжині ЗОШ
I-III ст. №17. Науково-методичний напрямок школи: від інноваційного змісту та здоров’язберігаючих
технологій освіти через педагогічну майстерність
учителя до формування особистості учня, підготовки
його до життя в сучасних умовах.
1 – 70 років тому засновано (1951) Ніжинську дитячо-юнацьку спортивну школу.
Основні відділення школи: бокс, баскетбол (юнаки), велоспорт, волейбол
(дівчата, юнаки), легка атлетика.
На початку існування школа розміщувалась у будівлі Покровської церкви, а
1992 року перейшла в колишній спортивний зал товариства «Спартак».
1 – 55 років тому відкрито (1966) Ніжинське ПТУ-2.
Створене за Наказом Київського територіального
управління освіти на базі заводу «Ніжинсільмаш»
з метою підготовки робітничих кадрів для даного
підприємства. Учні займалися у спеціально пристосованих приміщеннях заводу,
де готували
робітничих кадрів за спеціальностями: верстатник, слюсар – інструментальник,
електрогазозварник,    фрезерувальник. Спеціалізація училища
змінювалась і доповнювалась в залежності від потреб народного господарства.
1 – 195 років тому народився Оскар Борисович Візель (Wiesel Oscar,
Sigismund) (1826-1916), дійсний статський радник, художник.
Випускник Ніжинського Юридичного ліцею кн.Безбородька
(1847).
Служив у Міністерстві фінансів Росії. За дорученням
російських імператорів Олександра II і Олександра III неодноразово їздив до Берліна, Амстердама та Парижа.
Батько Оскара Оскаровича Візеля (1864-?), російського дипломата, основоположника формування саамського зібрання
Санкт-Петербурзького Російського етнографічного музею та
Еміля Оскаровича Візеля (1866-1943), художника, зберігача музею та дійсного
члена Російської Імператорської Академії мистецтв, члена ради Ермітажу й
Російського музею, кавалера ордена Почесного легіону.
4 – 25 років тому засновано (1996) Гоголезнавчий центр
при Ніжинському державному університеті імені Миколи
Гоголя.
Центр об’єднує гоголезнавців різних країн світу. Проводить
один раз на два роки наукові семінари, щорічно готує до друку «Гоголезнавчі студії». Метою діяльності Центру є комплексне
вивчення творчої спадщини Миколи Гоголя, історіографії та
наукової бібліографії, жанрово-стильової своєрідності, поетики творів письменника в контексті розвитку світової літератури,
а також активне пропагування наукових здобутків вітчизняного гоголезнавства, координація науково-дослідної роботи з науковими та навчальними
закладами країни та зарубіжжя. Керівник - Михед П.В., доктор філологічних
наук, професор.
4 – 140 років тому відкрито (1881) в Ніжині пам’ятник
Миколі Гоголю (1809-1852), російському й українському
письменнику, випускнику Ніжинської Гімназії вищих наук
кн.Безбородька.
Перший пам’ятник Гоголю в Російській імперії. Бронзовий
бюст (висота 0,9 м.) на гранітному постаменті (висота 2,7 м.).
Ініціаторами створення пам’ятника, були
колишні випускники Юридичного ліцею кн. Безбородька,
викладачі, передова громадськість Ніжина. Автор Пармен Забіла
(1830-1917) на зрізі лівого плеча забронзовілого Гоголя лишив
свій автопортрет.
10 – 95 років тому засновано (1926) ПрАТ завод
«Ніжинсільмаш».
Спеціалізувався на виробництві обладнання для сільського господарства.
Створений як возомеханічні майстерні (1926-1928). Згодом – Державний обозний завод (1928). У 1961-1966 роках
– підприємство повністю реконструйовано.
1970 року отримав назву «Ніжинсільмаш». З
1999 року – відкрите акціонерне товариство «Ніжинський
завод сільськогосподарського машинобудування, нині
ПрАТ завод «Ніжинсільмаш». Основним напрямом
діяльності є розробка, серійний випуск та реалізація
технологічного устаткування для птахівництва.
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3 вересня 2021 року

Телевізійні
ПОНЕДІЛОК,
6 вересня

ВІВТОРОК,
7 вересня

СЕРЕДА,
8 вересня

UA:Перший
6.00 ПРОФІЛАКТИКА.
14.00, 18.20 Суспільна студія.
15.00, 18.00, 21.00 Новини.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Концерт.
7.30, 19.55 Д/ц «Найдикіше
місто світу: Манаус».
18.55 Д/ц «Дика природа
Канади. Вічна цілина».
21.35
Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний відлік».
23.30 #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 «Твій день».
14.45 «Одруження наосліп».
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана».
20.43 «Проспорт».
20.45 Т/с «Моя улюблена
Страшко».
22.45 Т/с «Рідня».
ІНТЕР
7.00, 12.00, 17.40 Новини.
7.10 «Ранок з Інтером».
10.05, 18.00 «Стосується
кожного».
12.25
Х/ф
«Фантомас
розбушувався».
14.30 Х/ф «Я нічого не знаю,
але скажу все».
16.05 «Жди меня. Україна».
20.00 «Подробиці».
21.00 Х/ф «Д’Артаньян і три
мушкетери».
23.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським».
ТРК «Україна»
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною.
7.00, 8.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні.
9.00 Зірковий шлях.
10.30, 18.00 Т/с «Люся.
Інтерн».
11.30 Т/с «Виходьте без
дзвінка».
14.30, 15.30 Історія одного
злочину 16+
16.00 Т/с «Хід прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.00, 23.10 Т/с «Клятва
лікаря».
НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.15 «Kids time».
6.05 Мультфільми.
7.20 «Орел і решка».
9.30 Т/с «Надприродне».
12.10 Х/ф «Всесвітня війна Z».
14.45 Х/ф «Містер та Місіс
Сміт».
17.00 «Хто зверху?» 12+
19.00 «Пекельна кухня».
21.20
Х/ф
«Пірати
Карибського моря: Прокляття
чорної перлини».
СТБ
9.30 «МастерШеф» 12+
12.35, 14.50, 18.05 Т/с «Слід».
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини».
19.05 «Супербабуся» 12+
20.15, 22.50 Т/с «Пікнік».
23.00 Т/с «Все не випадково».
ICTV
6.00, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05 Факти.
9.10,
19.25
Надзвичайні
новини.
10.10 Скетч-шоу «На троих»
11.45, 13.15 Х/ф «Погоня за
ураганом».
14.15, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2».
20.20 Прихована небезпека.
21.30 Т/с «Пес».
22.45 Свобода слова.
ТЕТ
6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 М/ф.
12.45 4 весілля.
14.00, 17.00 Богіня шопінгу.
Битва блондинок.
15.00 Зірки, чутки та галлівуд.
16.00 Панянка-селянка.
18.00 СуперЖінка.
19.00, 20.00, 22.30 Одного
разу під Полтавою.
19.30, 23.30 Країна У.
22.00,
23.00
Танька
і
Володька.
2+2
6.00
Т/с
«Опер
за
викликом-4».
10.05 Х/ф «Лицар дня».
12.15 Х/ф «Співучасник».
14.45 «Загублений світ».
17.55 «Секретні матеріали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «Джедаі».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Гроші 2021» (16+).
20.25 Т/с «Плут».
22.40
Т/с
«CSI:
Місце
злочину».
НТН
6.00 «Таємниці кримінального
світу».
7.20, 17.00 «Випадковий
свідок».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі».
12.30, 16.30, 19.00 «Свідок».
14.50, 23.00 Т/с «Сліпа зона».
18.20 «Свідок. Агенти».

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 Т/с «Масантоніо».
8.05 Маршрутом змін.
8.20 Геолокація: ВОЛИНЬ.
8.50 12 міфів про Донбас.
9.10 Телепродаж.
9.40
Топ10
Архітектура.
Найвідоміші
транспортні
мегаструктури.
10.35 Т/с «Курорт».
11.30 Відтінки України.
12.00 Суспільна студія.
15.20 Країна пісень.
16.30 Концерт. ВІА «Кобза».
17.30 Схеми.
8.55 Д/ц «Дика природа
Канади. Дикий захід».
19.55 Д/ц «Найдикіше місто
світу: Манаус».
21.50 Д/ц «Дика природа
Канади. Вічна цілина».
23.00 #ВУКРАЇНІ.
1+1
6.30«Сніданок з 1+1».
7.00, 14.00, 16.45, 19.30 «ТСН».
9.25 «Життя відомих людей
2021».
11.15 «Твій день».
14.45 «Одруження наосліп».
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана».
20.43 «Проспорт».
20.45 Т/с «Моя улюблена
Страшко».
22.45 Т/с «Рідня».
ІНТЕР
7.00, 12.00, 17.40 Новини.
7.10 «Ранок з Інтером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
14.40 «Вещдок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробиці».
21.00 Х/ф «Д’Артаньян і три
мушкетери».
23.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським».
ТРК «Україна»
6.30 Ранок з Україною.
7.00,19.00, 23.00 Сьогодні.
9.00 Зірковий шлях.
10.30, 18.00 Т/с «Люся. Інтерн».
11.30 Т/с «Виходьте без
дзвінка».
14.30 Історія одного злочину
16.00 Т/с «Хід прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Клятва лікаря».
23.10 Т/с «Вікно життя 2».
НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.35 «Kids time».
6.05 М/ф.
7.40 «Орел і решка».
9.40 Т/с «Надприродне».
12.40 «Кохання на виживання»
14.35 Х/ф «Пасажири».
17.00 «Хто зверху?» 12+
21.05 Х/ф «Пірати Карибського
моря: Скриня мерця».
СТБ
9.45 «МастерШеф» 12+
13.10, 14.50 Т/с «Сліпа».
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини».
15.45, 18.05 Т/с «Слід».
19.05 «Супербабуся» 12+
20.15, 22.50 Т/с «Пікнік».
23.00 Т/с «Все не випадково».
ICTV
6.30 Ранок у великому місті.
8.45, 18.45, 21.05 Факти.
9.15, 19.25 Надзвичайні новини.
10.10 Скетч-шоу «На троих»
10.55 Х/ф «Петля часу».
13.55, 16.15, 21.30 Т/с «Пес».
16.50, 22.35 Т/с «Дільничний
з ДВРЗ».
20.20 Громадянська оборона.
ТЕТ
6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 М/ф.
12.55 4 весілля.
14.00, 17.00 Богіня шопінгу.
Битва блондинок.
15.00 Зірки, чутки та галлівуд.
16.00 Панянка-селянка.
18.00 СуперЖінка.
19.00, 20.00, 22.30 Одного
разу під Полтавою.
19.30, 23.30 Країна У.
22.00, 23.00 Танька і Володька.
2+2
6.00 «Джедаі 2019».
6.15 Х/ф «Експансивна куля».
8.05 Х/ф «День, коли Земля
зупинилась».
10.05 Т/с «Мисливці за
реліквіями».
12.00 «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 «Свідок. Агенти».
7.50, 9.00, 17.00 «Випадковий
свідок».
8.30, , 19.00 «Свідок».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі».
14.45, 23.00 Т/с «Сліпа зона».
18.20 «Будьте здоровi».

UA:Перший
6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Невідомі Карпати.
6.30 М/ф.
7.00, 18.00, 21.00, 23.35 Новини.
7.05 Т/с «Масантоніо».
8.05 Маршрутом змін.
8.20 Геолокація: ВОЛИНЬ.
8.50 12 міфів про Донбас.
9.05 Телепродаж.
9.40 Т/с «Курорт».
11.30 Відтінки України.
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія.
15.20 Країна пісень.
16.30 Концерт.
17.25 Еко-люди.
17.30 #ВУКРАЇНІ.
18.55 Д/ц «Дика природа
Канади. У серці країни».
19.55, 23.00 Д/ц «Найдикіше
місто світу: Манаус».
21.50 Д/ц «Дика природа
Канади. Дикий захід».
1+1
6.30«Сніданок з 1+1».
7.00, 16.45, 19.30 «ТСН».
9.25 «Життя відомих людей
2021».
11.15 «Твій день».
14.45 «Одруження наосліп».
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана».
20.43 «Проспорт».
20.45 Т/с «Моя улюблена
Страшко».
22.45 Т/с «Рідня».
ІНТЕР
7.00, 12.00, 17.40 Новини.
7.10«Ранок з Інтером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
14.35 «Вещдок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробиці».
21.00
Х/ф
«Неймовірні
пригоди італійців у Росії».
23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським».
ТРК «Україна»
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною.
7.00, 19.00 Сьогодні.
9.00 Зірковий шлях.
10.30 Т/с «Люся. Інтерн».
11.30 Т/с «Виходьте без дзвінка».
14.30, 15.30 Історія одного
злочину 16+
16.00 Т/с «Хід прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Футбол. Контрольна гра
Чехія - Україна.
23.50 Т/с «Вікно життя 2».
НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.15 «Kids time».
6.05 М/ф.
7.20 «Орел і решка».
9.20 Т/с «Надприродне».
12.45 «Кохання на виживання»
14.30 Х/ф «Агенти А.Н.К.Л.»
17.00 «Хто зверху?» 12+
21.05 Х/ф «Пірати Карибського
моря: На краю світу».
СТБ
9.50 «МастерШеф» 12+
13.10, 14.50 Т/с «Сліпа».
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини».
15.40, 18.05 Т/с «Слід».
19.05 «Супербабуся» 12+
20.15, 22.50 Т/с «Пікнік».
23.00 Т/с «Все не випадково».
ICTV
6.30 Ранок у великому місті.
8.45, 18.45, 21.05 Факти.
9.15, 19.25 Надзвичайні новини.
10.10 Скетч-шоу «На троих»
11.35, 13.15 Х/ф «Оселя зла3: Вимирання».
13.55, 16.15, 21.30 Т/с «Пес».
16.50, 22.35 Т/с «Дільничний
з ДВРЗ».
20.20 Секретний фронт.
ТЕТ
6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 М/ф.
12.50 4 весілля.
14.00, 17.00 Богіня шопінгу.
Битва блондинок.
15.00 Зірки, чутки та галлівуд.
16.00 Панянка-селянка.
18.00 СуперЖінка.
19.00, 20.00, 22.30 Одного
разу під Полтавою.
19.30, 23.30 Країна У.
22.00, 23.00 Танька і Володька.
2+2
6.00 Х/ф «Тіньові вовки».
7.55 Х/ф «Харлей Девідсон і
ковбой Мальборо».
9.55
Т/с
«Мисливці
за
реліквіями».
11.50 «Загублений світ».
17.55 «Секретні матеріали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «Джедаі».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Воїни доріг».
20.25 Т/с «Плут».
22.35 Т/с «CSI: Місце злочину».
НТН
6.25 «Будьте здоровi».
7.55, 9.00, 17.00 «Випадковий
свідок».
8.30, 12.30, 16.30, 19.00
«Свідок».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі».
14.50, 23.00 Т/с «Сліпа зона».
18.20 «Вартість життя».

TV

Vісті

ЧЕТВЕР,
9 вересня
UA:Перший
6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Невідомі Карпати.
6.30 М/ф.
7.00, 18.00, 21.00, 23.35 Новини.
7.05 Т/с «Масантоніо».
8.05 Маршрутом змін.
8.20 Геолокація: ВОЛИНЬ.
8.50 12 міфів про Донбас.
9.05 Телепродаж.
9.40 Т/с «Курорт».
11.30 Відтінки України.
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія.
15.20 Країна пісень.
16.20
Д/ф
«Бовсунівські
бабусі».
17.30, 19.55 Д/ц «Найдикіше
місто світу: Манаус».
18.55 Д/ц «Дика природа
Канади. Біля кромки льоду».
21.50 Д/ц «Дика природа
Канади. У серці країни».
23.00 Схеми.
1+1
6.30«Сніданок з 1+1».
7.00, 14.00, 16.45, 19.30 «ТСН».
9.25 «Життя відомих людей
2021».
11.15 «Твій день».
14.45 «Одруження наосліп».
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана».
20.36 «Проспорт».
20.38 «Чистоnews 2021».
20.45 Т/с «Моя улюблена
Страшко».
21.45 «Право на владу 2021».
ІНТЕР
7.00, 17.40 Новини.
7.10 «Ранок з Інтером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
14.40 «Вещдок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробиці».
21.00 Х/ф «Джентльмени удачі».
22.40 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським».
ТРК «Україна»
6.30 Ранок з Україною.
7.00, 19.00, 23.00 Сьогодні.
9.00 Зірковий шлях.
10.30 Т/с «Люся. Інтерн».
11.30 Т/с «Виходьте без дзвінка».
14.30, 15.30 Історія одного
злочину 16+
16.00 Т/с «Хід прокурора».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Клятва лікаря».
23.10 Слідами.
23.50 Т/с «Вікно життя 2».
НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.15 «Kids time».
6.05 М/ф.
7.20 «Орел і решка».
9.30 Т/с «Надприродне».
12.10 «Кохання на виживання»
14.00
Х/ф
«Пірати
Карибського моря: Прокляття
чорної перлини».
17.00 «Хто зверху?» 12+
21.00 Х/ф «Пірати Карибського
моря: На дивних берегах».
23.50 Х/ф «Зоряні війни:
Останні Джедаї».
СТБ
9.40 «МастерШеф» 12+
13.05, 14.50 Т/с «Сліпа».
14.30, 22.00 «Вікна-Новини».
15.40, 18.05 Т/с «Слід».
19.05 «Супербабуся» 12+
20.15, 22.50 Т/с «Пікнік».
23.00 Т/с «Все не випадково».
ICTV
6.30 Ранок у великому місті.
8.45, 18.45, 21.05 Факти.
9.15, 19.25 Надзвичайні новини.
10.10 Скетч-шоу «На троих»
11.00, 13.15 Х/ф «Чужий-3».
13.55, 16.15, 21.30 Т/с «Пес».
16.50, 22.35 Т/с «Дільничний
з ДВРЗ».
20.20 Анти-зомбі.
ТЕТ
6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 М/ф.
12.55 4 весілля.
14.00, 17.00 Богіня шопінгу.
Битва блондинок.
15.00 Зірки, чутки та галлівуд.
16.00 Панянка-селянка.
18.00 СуперЖінка.
19.00, 20.00, 22.30 Одного
разу під Полтавою.
19.30, 23.30 Країна У.
22.00, 23.00 Танька і Володька.
2+2
6.00 Х/ф «Логан».
8.45 Х/ф «Люди Ікс: Темний
Фенікс».
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 «Воїни доріг».
20.25 Т/с «Плут».
22.40
Т/с
«CSI:
Місце
злочину».
НТН
6.25 «Вартість життя».
7.50, 9.00, 17.00 «Випадковий
свідок».
8.30, 12.30, 16.30, 19.00 «Свідок».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі».
14.45, 23.00 Т/с «Сліпа зона».
18.20 «Правда життя».

7

П’ЯТНИЦЯ,
10 вересня

СУБОТА,
11 вересня

UA:Перший
6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Земля, наближена до неба.
6.30 М/ф.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35 Новини.
7.05 Т/с «Масантоніо».
8.05 Маршрутом змін.
8.20 Геолокація: ВОЛИНЬ.
8.50 12 міфів про Донбас.
9.05 Телепродаж.
9.40 Т/с «Курорт».
11.30 Відтінки України.
12.00 Суспільна студія.
15.20 Країна пісень.
16.30 Концерт. Ніна Матвієнко
та Дмитро Андрієць.
17.30 Перша шпальта.
18.55 Д/ц «Велике зібрання
слонів».
19.55 Д/ц «Найдикіше місто
світу: Манаус».
21.50 Д/ц «Дика природа
Канади. Біля кромки льоду».
23.00 #ВУКРАЇНІ.
1+1
6.05 «Життя відомих людей».
6.30«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«Твій день».
14.45, 20.20 «Одруження
наосліп».
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана».
20.13 «Проспорт».
20.15 «Чистоnews 2021».
22.30 Х/ф «Ворог біля воріт».
ІНТЕР
7.00, 8.00, 17.40 Новини.
7.10 «Ранок з Інтером».
10.00 «Корисна програма».
12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
14.35 «Вещдок».
16.25
«Вещдок.
Особый
случай».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробиці».
21.00 Х/ф «К-19».
23.35 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським».
ТРК «Україна»
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною.
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні.
9.00 Зірковий шлях.
10.40 Т/с «Любов матері».
14.35, 15.30 Т/с «Аквамарин».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова.
НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.05 «Kids time».
6.05 Мультфільми.
7.10 «Орел і решка».
9.15 «Пекельна кухня».
11.15 Х/ф «Пірати Карибського
моря: Скриня мерця».
14.20 Х/ф «Пірати Карибського
моря: На краю світу».
18.00
Х/ф
«Самотній
рейнджер».
21.00 Х/ф «Пірати Карибського
моря: Помста Салазара».
23.45 Х/ф «Некромант».
СТБ
7.55 «Врятуйте нашу сім’ю»
16+
11.35, 14.50, 18.05 Т/с
«Сліпа».
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини».
20.15, 22.50 Т/с «Слід».
ICTV
6.30 Ранок у великому місті.
8.45, 15.45, 18.45 Факти.
9.15,
19.25
Надзвичайні
новини.
10.10, 20.10 Дизель-шоу 12+
11.45, 13.15, 23.00 Скетч-шоу
«На троих» 16+
14.00, 16.15 Т/с «Пес».
16.50 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ».
ТЕТ
6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 М/ф.
13.00 4 весілля.
14.00, 17.00 Богіня шопінгу.
Битва блондинок.
15.00 Зірки, чутки та галлівуд.
16.00 Панянка-селянка.
18.00 СуперЖінка.
19.00, 20.00, 22.30 Одного
разу під Полтавою.
19.30, 23.30 Країна У.
22.00, 23.00 Танька і Володька.
2+2
6.00 Х/ф «День, коли Земля
зупинилась».
8.00 Х/ф «Королі вулиць».
10.05 Т/с «Мисливці за
реліквіями».
12.00 «Загублений світ».
17.55 «Секретні матеріали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «Джедаі».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Міцний горішок».
22.10
Х/ф
«Міцний
горішок-2».
НТН
6.20 «Правда життя».
7.50, 9.00, 17.00 «Випадковий
свідок».
8.30, 12.30, 16.30, 19.00 «Свідок».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі».
14.45, 23.00 Т/с «Сліпа зона».
18.20 «Таємниці світу».

UA:Перший
6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Енеїда.
6.30 М/ф.
7.00, 21.00 Новини.
7.05 Т/с «Масантоніо».
8.05 Д/ц «Дикі Дива. Дикі
тварини в зоопарку Сан-Дієго».
8.30, 10.10 #ВУКРАЇНІ.
9.05 Телепродаж.
9.40 Антропологія.
10.35 Д/ц «Дика природа
Канади. Біля кромки льоду».
11.30 Д/ц «Найдикіше місто
світу: Манаус».
12.00 Х/ф «Ярослав Мудрий».
14.40, 17.20 Міста та містечка.
15.00 UA:Фольк.
16.00 Концерт. Дмитро та
Назарій Яремчуки.
17.45, 21.25 Х/ф «Украдене
щастя».
22.30 Д/с «Секрети історії.
Портрети».
1+1
7.00 «Життя відомих людей».
8.00 «Сніданок. Вихідний».
10.00 «Світ навиворіт».
19.30 «ТСН».
20.13 «Проспорт».
20.15 «Чистоnews 2021».
20.20
«Вечірній
квартал
2021».
22.25 «Жіночий квартал».
ІНТЕР
6.55 Х/ф «Фантомас проти
Скотланд-Ярду».
9.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00
Х/ф
«Ласкаво
просимо, або Стороннім вхід
заборонений».
12.30 Т/с «Гостя з майбутнього».
18.20 Х/ф «Джентльмени удачі».
20.00 «Подробиці».
20.30 Х/ф «В бій ідуть тільки
«старики».
22.20 Д/п «Ленінград. Дорога
життя».
23.20 Х/ф «Завтра була війна».
ТРК «Україна»
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні.
7.25 Реальна містика.
7.40 Т/с «Люся. Інтерн».
9.50 Т/с «Здрастуй, сестро».
14.15, 15.20 Т/с «Розмінна
монета».
20.00 Головна тема.
21.00 Співають всі!
23.10 Т/с «Дружина з того
світу».
НОВИЙ КАНАЛ
6.00 «Вар’яти» 12+
6.10 «Хто проти блондинок?»
12+
8.10, 10.00 «Kids time».
8.15 М/ф.
10.05
«Орел
і
решка.
Земляни».
12.15 «Хто зверху?» 12+
14.15
Х/ф
«Пірати
Карибського моря: На дивних
берегах».
17.05
Х/ф
«Пірати
Карибського моря: Помста
Салазара».
20.00 Х/ф «2012».
23.00 Х/ф «Земне ядро».
СТБ
7.55 «Неймовірна правда про
зірок».
10.55 Т/с «Пікнік».
16.40, 22.35 «Звана вечеря»
19.00 «МастерШеф» 12+
ICTV
6.55 Громадянська оборона.
8.00 Прихована небезпека.
8.55 Т/с «Розтин покаже-2».
12.40, 13.00 Х/ф «Автобан».
12.45, 18.45 Факти.
14.50 Х/ф «Перевізник-3».
16.50
Х/ф
«Перевізник:
Спадщина».
19.10 Х/ф «Праведник».
21.45 Х/ф «Праведник-2».
ТЕТ
6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Одного разу під Полтавою.
12.25 М/ф.
21.00 Х/ф «Аватар».
2+2
6.00 «Шалені перегони 2018».
7.00 «Джедаі 2020».
8.40 «Загублений світ».
12.45 Т/с «Перевізник».
15.45 Х/ф «Облога».
18.00 Х/ф «Розплата».
20.00
Х/ф
«Повітряна
в-язниця».
22.10 Х/ф «Фар Край».
НТН
6.00 «Легенди бандитської
Одеси».
6.55 Х/ф «Самотня жінка
бажає познайомитись».
8.35 Х/ф «Гніздо горлиці».
10.30
«Легенди
карного
розшуку».
12.20 «Випадковий свідок.
Навколо світу».
13.40 Т/с «Смерть у раю - 10».
18.05 «Круті 90-ті».
19.00 «Свідок».
19.30 Х/ф «Чорний орел».
21.20 Х/ф «Круті стволи».
23.25 Х/ф «Закляті вороги».

НЕДІЛЯ,
12 вересня
UA:Перший
6.00 ГІМН УКРАЇНИ.
6.05 Енеїда.
7.00, 8.00, 8.55, 20.30
Новини.
7.10 М/ф.
8.20 Д/ц «Найдикіше місто
світу: Манаус».
9.00 Божественна Літургія
Православної Церкви України.
11.00, 12.01 Недільна Літургія
Української Греко-Католицької
Церкви.
12.00 Хвилина мовчання:
День пам’яті українців - жертв
примусового
виселення
з
Лемківщини,
Надсяння,
Холмщини,
Південного
Підляшшя,
Любачівщини,
Західної Бойківщини у 1944г. 1951р. ах.
12.30 Недільна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви в
Україні.
13.30 Д/ф «Бити. Молитися.
Тримати».
14.30 Телепродаж.
15.05 UA:Фольк.
16.10, 23.00 Х/ф «Украдене
щастя».
20.55 Чемпіонат світу з футзалу
FFA 2021г. Литва - Венесуела
(I).
1+1
7.00 «Життя відомих людей».
8.00 «Сніданок. Вихідний».
10.00 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан».
11.00 «Світ навиворіт».
18.30 «Світське життя. 2021».
19.30 «ТСН».
21.00 «Танці з зірками 2021».
ІНТЕР
6.35 Х/ф «Собор Паризьської
Богоматері».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Інше життя».
13.40 «Вещдок. Опережая
время. Ушаков».
18.10 Х/ф «Підозри містера
Вічера».
20.00 «Подробиці тижня».
22.00 Х/ф «В бій ідуть тільки
«старики».
23.55 Х/ф «Мерседес» тікає
від погоні».
ТРК «Україна»
6.50 Реальна містика.
8.50 Т/с «Клятва лікаря».
16.30, 21.00 Т/с «Дитина з
гарантією».
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою.
22.30 30 років Національному
Олімпійському Комітету.
23.30 Т/с «Здрастуй, сестро».
НОВИЙ КАНАЛ
6.00
Т/с
«Зачароване
королівство».
11.00 Х/ф «Уіллоу».
13.40 Х/ф «Вірус».
15.30 Х/ф «2012».
18.40 Х/ф «Гренландія».
21.00 Х/ф «Перл Харбор».
СТБ
10.45 «МастерШеф» 12+
14.25 «Супербабуся» 12+
19.00
«Слідство
ведуть
екстрасенси» 16+
21.00 «Один за всіх» 16+
22.15 «Таємниці ДНК» 16+
ICTV
6.50 Громадянська оборона.
7.50, 13.00 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ».
12.45, 18.45 Факти.
16.30 Т/с «Пес».
21.15
Х/ф
«Три
ікси:
Реактивізація».
23.30 Х/ф «Згадати все».
ТЕТ
6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф.
13.30 Х/ф «Аватар».
16.30 Х/ф «Дивергент».
19.15 Х/ф «Дивергент 2:
Інсургент».
21.25 Х/ф «Дивергент 3:
Віддана».
23.35 Х/ф «До зустрічі з
тобою».
2+2
6.00 «Помста природи».
7.55 «Загублений світ».
11.55 Х/ф «Міцний горішок».
14.40
Х/ф
«Міцний
горішок-2».
17.00
Х/ф
«Міцний
горішок-3».
19.40
Х/ф
«Міцний
горішок-4».
22.05 Х/ф «Міцний горішок:
Гарний день, аби померти».
НТН
7.00 «Слово Предстоятеля».
7.05 «Випадковий свідок.
Навколо світу».
9.40 Т/с «Смерть у раю - 10».
14.05 Х/ф «Чорний орел».
15.55 Х/ф «Круті стволи».
18.00
«Легенди
карного
розшуку».
22.15 Х/ф «Незаперечний-3».
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До уваги власників гаражів

На виконання рішення Ніжинської міської ради від 19
серпня 2021 року № 76-12/2021 «Про затвердження Положення про порядок тимчасового розміщення
тимчасових споруд та іншого рухомого майна на
території міста Ніжина, що встановлено фізичними
особами без правовстановлюючих документів»
фізичні особи, власники гаражів та іншого нерухомого майна, що встановлено без правовстановлюючих
документів, зобов’язані звернитися до Комунального
підприємства «Оренда комунального майна» за адресою: м.Ніжин, вул. Яворського, 3, для заключення Договору про надання послуг з тимчасового розміщення

майна на території м.Ніжина.
У разі не заключення Договору, тимчасові споруди будуть демонтовані, а з їх власників будуть
стягнуті кошти за демонтаж. Крім того на власників
тимчасових споруд будуть складені протоколи про
адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАп (санкція статті передбачає штраф в розмірі від
340,00 грн. до 1360,000 грн.).
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 7-14-12.
Уповноважений орган
КП «Оренда комунального майна»

Сортування сміття – обов’язок кожного!

використання відходів. Більшу частину побутових відходів складає тара, яку можна
переробити і використати знов.
Сортування сміття значно зменшує накопичення відходів, які псують наше здоров’я.
Стан здоров’я населення залежить від багатьох факторів, найважливішими з яких
є економічні та генетичні. Погіршення
економічного стану в країні та зростаюче забруднення довкілля призводить до
підвищення рівня захворювань населення,
таких, як алергія, захворювання верхніх
дихальних шляхів, патології вагітності й
пологів, зростає кількість дітей з вродженими хворобами, а також високою
часткою загострення хронічних захворювань і виникнення злоякісних новоутворень, пов’язаних з впливом хімічних

Втрачений паспорт серія НМ №1398072, виданий Ніжинським МВ УМВС України в Чернігвській
області 26.04.2011 р. на ім’я Жабського Миколи
Вікиторовича, вважати недійсним.

Ніжинська міська газета
Індекс
Телефони
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7-18-19, 2-37-60
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АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: 16600,
м. Ніжин Чернігівської обл.,
пл. ім. Івана Франка, 1, кім. 9-А.
Свідоцтво про державну
реєстрацію ЧГ № 668-317
від 3 липня 2019 року.
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До уваги призовників

КП «ВУКГ» інформує
тори, лампи з вмістом ртуті, термометри.
На кожному сміттєприймальному пункті
в місті є окремий контейнер для цього з
вказівною табличкою.
6. Склобій краще викидати до жовтих
сітчастих контейнерів в картонній коробці
або у щільному пакеті, щоб унеможливити
розсипання скла поруч з майданчиком.
7. Газети, каталоги, журнали, рекламні
проспекти, зошити, чистий та використаний
папір для нотаток та малювання, конверти,
книжки без твердої обкладинки, картонні
ящики та коробки, паперові пакети, паперову
тару та подібне слід старанно скласти в купки і
закріпити мотузкою чи клейкою стрічкою.
Щодо організації процесу, то тут все не
так складно, як здається. Усе залежить
від того, як багато житлових метрів ви
готові віддати під сортування сміття. Якщо
мінімально, то у приміщенні маєте знайти
місце для кількох умовних контейнерів:
один – для пластику, металу та скла, другий
– для паперу, третій – для поліетиленових
пакетів (славнозвісний «пакет з пакетами»). Плюс залишається звичайне сміттєве
відро для решти відходів. І не забувайте
окремо складати елементи живлення.
КП «Виробниче управління комунального господарства» систему роздільного збирання ТПВ впровадили вже давно. Поряд
зі встановленими сміттєзбиральними майданчиками стоять спеціальні контейнери. Ці
сітчасті ємності жовтого кольору слугують для
роздільного збирання відходів по чотирьох
категоріях: скло, пластик, метал та папір. Також подібні контейнери встановлені в кожному сміттєприймальному пункті міста, а поруч
з ними є інформаційні таблички, які допомагають швидше зорієнтуватись кожній людині,
що і куди викидати. Окремо встановлені
ємності для збору елементів живлення.
Комунальне підприємство «ВУКГ» з великим задоволенням проконсультує кожного
бажаючого по всіх питаннях стосовно впровадження даної системи збору сміття. Також підприємство може надати можливість
придбання чи виготовлення спеціальних
контейнерів для роздільного сміттєзбирання.
Зробимо чистим наш рідний Ніжин разом!

Втрачене посвідчення УБД серія УБД №217049
видане в/ч А0820 28.12.2018 р. на ім’я Жабського Миколи Вікторовича, вважати недійсним.

.Думки автора можуть не збігатися з поглядом редакції.
.За точність викладення фактів відповідає автор.
.Спілкування з дописувачами тільки через газету.
.Редакція схвалює до друку листи читачів або відхиляє.
.Редакції надано право редагувати й скорочувати матеріали.
.Рекламні та оплачені матеріали позначені: R, PR,
на правах реклами, Політична реклама, Імідж, Позиція.

,
Газета виходить щоп ятниці. Віддрукована в пат «Поліграфічно-видавничий комплекс «Десна» 3.№. Місячний наклад:5000

8

10 вересня

Усі призовники, віком від 18 до 27 років, які мешкають
н території міста Ніжин, Ніжинського району та підлягають
призову н строкову військову службу, зобов’язані прибути на призовну дільницю з адресою: Чернігівська область, місто Ніжин, вул. Редькінська, 6 встановлений час
з документами, що зазначені в повістках. Громадяни які
не отримали повісток для призову на строкову військову
службу зобов’язані прибути до Ніжинського районного
територіального центр, комплектування та соціальної
підтримки до 01 жовтня 2021 року, т мати при собі документи, які посвідчують особу.
В. Якущенко,
підполковиник

канцерогенів. Сортоване сміття можна
переробити – воно автоматично перестане
бути сміттям, а натомість стане корисною
сировиною.
Загальні правила сортування вторинної
сировини доволі прості:
1. Зберігайте органічні відходи й вторинну сировину в різних пакетах.
2. Промивайте тару від залишків їжі,
просушуйте, видаляйте етикетку, кришку.
3. Максимально сплющуйте тетрапак (картонне пакування для рідких
продуктів), металеві банки та ПЕТ-пляшки
– так вони займуть менше місця.
4. Кришки та пробки з пластикових пляшок збирайте окремо.
5. Окремо слід збирати та здавати
небезпечні відходи: батарейки, акумуля-

Втрачений військовий квиток серія АВ №158924,
виданий Ніжинським Ніжинсько-Куликівським
військовим комісаріатом в Чернігвській обл.
11.04.2013 р.
на ім’я Жабського Миколи
Вікторовича, вважати недійсним.
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Люди щосекунди продукують різного роду побутові відходи, як вдома, так і в місцях загального користування. Значну частину домашнього сміття являють собою пластикові відходи, поліетиленові пакети,
пластикові пляшки (PET), контейнери від йогуртів і сметани, використані флакони від побутової хімії,
косметики. Це дуже ляклива перспектива, адже саме пластик сьогодні приносить найбільше проблем
навколишньому середовищу, оскільки період його розкладу сягає від 300 до однієї тисячі років. Крім
того, пластик дуже небезпечний при згорянні. Також серед домашніх відходів присутні вироби зі скла
(флакони, пляшки) та металу (алюмінієві банки, кришки, кухонні прилади тощо).
Роздільне збирання побутових відходів
– це метод збирання, за яким ресурсоцінні
компоненти побутових відходів: папір,
скло, пластик, метал збирають окремо у
спеціальні контейнери для подальшого
надходження на перероблення чи повторне використання.
Ми засмічуємо нашу планету відходами,
які мають різний термін розкладу. Наприклад, кинутий недопалок проплаває у
морі від 1 до 5 років, пакет з поліетилену
– від 10 до 20 років, а вироби з нейлону розкладуться через 30–40 років. Щоб
припинити процес накопичення відходів
та засмічення, зокрема, в нашому місті,
необхідно навчитись правильно сортувати
сміття. Якщо ви все скидаєте в одну купу,
багато сировини втрачає свою цінність.
На початку 2018 року набув чинності
пункт «і» ст. 32 Закону України «Про
відходи», що передбачає заборону захоронення неперероблених (необроблених)
побутових відходів. Цей документ повинен сприяти роздільному збору відходів.
Навіщо взагалі сортувати сміття? Все
просто – аби його стало менше. Крім
того, сортування дозволяє зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Будь-яка річ з часом стає відходом.
Проте у виробництві нових речей можна
частково або повністю використовувати
матеріали зі старих виробів, таким чином
зменшуючи загальну кількість відходів.
При цьому зменшиться вплив на довкілля,
оскільки менше нової сировини необхідно
буде виробляти. Усувається небезпека для
людей та навколишнього середовища.
Токсичні відходи можуть забруднювати
повітря, ґрунти, поверхневі та підземні
води. Виникає можливість багаторазового
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