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Щасливий вернісаж

Температура С0 вдень  уночi

Четвер, 25 травня +20 +13

П’ятниця, 26 травня +20 +12

Субота, 27 травня +18 +11

Недiля, 28 травня +17 +11

Понеділок, 29 травня +26 +18

Вівторок, 30 травня +26 +14

Середа, 31 травня +29 +17

ПОГОДА НА ТИЖДЕНЬПОГОДА НА ТИЖДЕНЬ

ТОРТИ НА ЗАМОВЛЕННЯТОРТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ
ВЕСІЛЬНІ, ДИТЯЧІ, СВЯТКОВІ, ТЕМАТИЧНІ

ТЕЛ. (093) 361-97-70; 

(097) 522-52-50; (097) 522-52-50; 

(099) 495-55-90(099) 495-55-90

;; 

- Більше 14 років досвіду- Більше 14 років досвіду

- Сертифікат якості- Сертифікат якості

- Безкоштовна доставка - Безкоштовна доставка 

Чернігів, Ніжин, Чернігів, Ніжин, 

КуликівкаКуликівка
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ЗА РЕЛІГІЙНИМ КАЛЕНДАРЕМ СЬОГОДНІ —ЗА РЕЛІГІЙНИМ КАЛЕНДАРЕМ СЬОГОДНІ — ІЗ ДНЕМ ІМЕНИННИКА!ІЗ ДНЕМ ІМЕНИННИКА!

Сьогодні сонце зійшло о 5 год. 02 
хв.; зайде о  20 год. 53 хв. День три-
ватиме 15 год. 51 хв. Новий Місяць 
22.47. Місяць у Тельці, Близнюках.

26 травня сонце зійде о 5 год. 
01 хв.; зайде о 20 год. 54 хв. День 
триватиме 15 год. 53 хв.  Місяць у 
Близнюках.

27 травня сонце зійде о 5 год. 
00 хв.; зайде о 20 год. 56 хв. День 
триватиме 15 год. 56 хв. Місяць у су-
зір’ях Близнюків, Рака.

28 травня сонце зійде о 4 год. 
59 хв.; зайде о 20 год. 57 хв. День 

триватиме 15 год. 58 хв. Місяць у су-
зір’ї Рака. 

29 травня сонце зійде о 4 год. 
59 хв.; зайде о 20 год. 58 хв. День 
триватиме 15 год. 59 хв. Місяць у су-
зір’ях Рака, Лева.

30 травня сонце зійде о 4 год. 58 
хв.;  зайде о 20 год. 59 хв.  День три-
ватиме 16 год. 01 хв. Місяць у Леві.

31 травня сонце зійде о 4 год. 
57 хв.; зайде о 21 год. 00 хв.  День 
триватиме 16 год. 03 хв. Місяць у Ле-
ві, Діві.

ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ. Святителя 
Єпіфанія, єпископа Кіпрського. Мученика Іо-
анна Валаха. 

26 травня — Мучеників 103-х Черкаських. 
Перенесення мощей преподобномученика Ма-
карія, архімандрита Овруцького, Канівського, 
ігумена Пінського, Переяславського чудотворця.

27 травня — Преподобного Микити, за-
творника Печерського, єпископа Новгород-
ського. Мученика Максима. Теребінської і 
Ярославської (Печерської) ікон Божої Матері.

28 травня —  Преподобного Пахомія 
Великого. Преподобного Ісаї Печерського. 

Благовірного царевича Димитрія Углицько-
го.

29 травня — Преподобного Феодора 
Освяченого. Священномученика Олександра, 
єпископа Єрусалимського. Перенесення мо-
щей преподобного Єфрема Перекомського, 
Новгородського чудотворця.

30 травня —  Праведного Іони Одесько-
го. Святителя Стефана, патріарха Константи-
нопольського.

31 травня — Пам’ять святих отців семи 
Вселенських Соборів. Мученика Феодота Ан-
кирського і мучениць семи дів. Мучеників Пе-
тра, Діонисія, Андрія, Павла, Христини.

25 травня — Денис, Герман, 
Іван, Федір, Пилип.

26 травня — Ірина, Ярина, Ори-
на, Лукерія, Макар, Георгій.

27 травня — Максим, Микита, 
Олександр, Яків, Марко.

28 травня — Дмитро, Пахом, 
Анастасія, Ісай.

29 травня — Муза, Аркадій, Ми-
кола, Петро.

30 травня — Степан, Євдокія, 
Єфросинія, Адріан.

31 травня — Федот, Андрій, 
Юлія, Уляна, Клавдія, Фаїна. 

Листок із календаряЛисток із календаря

ТОВ «Фірма Герат»
  Реалізує і ремонтує індивідуальні доїльні установки Реалізує і ремонтує індивідуальні доїльні установки 

та продає запчастини до нихта продає запчастини до них

 Виконує ремонт будь-яких маслянихВиконує ремонт будь-яких масляних

і водокільцевих вакуумних насосів і водокільцевих вакуумних насосів 

до доїльних установок до доїльних установок 

та асенізаторських машинта асенізаторських машин

 Реалізує електроогорожі для ВРХРеалізує електроогорожі для ВРХ

м. Чернігів, провулок Старобілоуський, б. 7м. Чернігів, провулок Старобілоуський, б. 7

(050) 313-20-80(050) 313-20-80

Стоматологическая Стоматологическая 
клиника клиника «ЭСТО»«ЭСТО»

ГОЛЛИВУДСКАЯ УЛЫБКА ГОЛЛИВУДСКАЯ УЛЫБКА – – 

швейцарское качество!швейцарское качество!

(093) 634-26-88;(093) 634-26-88;

(068) 060-95-10.(068) 060-95-10.

  Основное направление –Основное направление –

ИМПЛАНТАЦИЯИМПЛАНТАЦИЯ

  Все виды лечения зубовВсе виды лечения зубов

  ПротезированиеПротезирование

  Оксид циркония (коронки)Оксид циркония (коронки)

ул. Защитников Украины (Одинцова), 16ул. Защитников Украины (Одинцова), 16

Консультируйтесь и записывайтесь на прием по Консультируйтесь и записывайтесь на прием по ВВайберуайберу – 0936342688 – 0936342688

Facebook – https://www.facebook.com/profile.hp?id=100007491285023Facebook – https://www.facebook.com/profile.hp?id=100007491285023
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kozhgalantereja.comkozhgalantereja.com

ВЕЛИЧЕЗНИЙ ВИБІРВЕЛИЧЕЗНИЙ ВИБІР
чоловічих, жіночих,чоловічих, жіночих,
дитячих сумок,дитячих сумок,
рюкзаків,

гаманців, гаманців, 
парасольок,парасольок,
ременів.ременів.

ТРЦ «Голлівуд», вул. Рокоссовського, 14.ТРЦ «Голлівуд», вул. Рокоссовського, 14.
(095) 304-75-75(095) 304-75-75

найкращінайкращі
пропозиції пропозиції 

тижнятижня

Наши преимущества:Наши преимущества:

Автошкола на Валу

  Поэтапная оплатаПоэтапная оплата

  Практические занятия по вождению 
на современно оборудованных автомобиляхна современно оборудованных автомобилях
в удобное для вас времяв удобное для вас время

  Компьютерная подготовка (тестирование)Компьютерная подготовка (тестирование)
для сдачи экзамена в МРЕОдля сдачи экзамена в МРЕО

  Высококвалифицированные преподавателиВысококвалифицированные преподаватели

  Индивидуальный подходИндивидуальный подход

юю

Проводим обучение на категорию «В»Проводим обучение на категорию «В»

ул. Музейная (Горького), 3, каб. 21
(здание Кооперативного техникума,

 район Вала)

(093) 794-44-89(093) 794-44-89

(067) 668-53-26(067) 668-53-26

(093) 430-04-85(093) 430-04-85

Для иногородних жителей, студентовДля иногородних жителей, студентов  СКИДКА 5%СКИДКА 5%

АЙБОЛИТАЙБОЛИТ

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
         КЛИНИКА

Пн-Вс 9:00-22:00

Работаем 
без выходных

(0462) 93-34-91(0462) 93-34-91

(093) 147-69-38(093) 147-69-38

г. Чернигов,
проспект Победы, 49

«Магія Світла»«Магія Світла»

Чекаємо вас щодня з 9.00 до 19.00Чекаємо вас щодня з 9.00 до 19.00

Не пропустіть святковий розпродаж у магазиніНе пропустіть святковий розпродаж у магазині

Нехай у кожному куточку вашої оселіНехай у кожному куточку вашої оселі
буде світло й затишно.буде світло й затишно.

Наша адреса: м. Чернігів, вул. Реміснича, 57Наша адреса: м. Чернігів, вул. Реміснича, 57

Тел.:  (0462) 93-71-40Тел.:  (0462) 93-71-40

Центральный  ювелирный салон

пр-т Мира, 24/26 , тел. 0462 67-87-30

Скидки доСкидки до

40%40%
Достойные подарки

для достойных людей

Картины из янтаря, иконыКартины из янтаря, иконы

Подарочные наборы из чешского стеклаПодарочные наборы из чешского стекла

Сувениры, хрустальСувениры, хрусталь

Ювелирные украшенияЮвелирные украшения

из золота и серебраиз золота и серебра

ведущих ювелирных заводовведущих ювелирных заводов

В обласній бібліотеці ім. В. Г. Короленка від-
булося відкриття фотовиставки чернігівського 
фоторепортера і фотохудожника, неодноразо-
вого переможця всеукраїнських та міжнарод-
них фотоконкурсів Віктора КОШМАЛА під ма-
льовничою назвою «І шепочуть ніжно квіти пе-
люстками…».

На виставці (котру можна буде відвідати протя-
гом літа) представлено світлини, де пишаються зви-
чайні польові квіти – цикорій, ромашки, квітуче жи-
то… Споглядаючи їх, можна відчути запах різно-
трав’я і тепло сонячного ранку, прохолоду роси на 
пелюстках та дзижчання бджіл. Уся ця природна кра-
са доступна завдяки не лише вдало дібраному місцю 
і часу, за словами фотохудожника, а й вели-
кому досвіду та професійній фототехніці.

Майстер присвятив фотовиставку дру-
жині Зої з нагоди 40-річчя їхнього подруж-
нього життя.

Перші університети і шлях до пізнання 
таїнства фотомистецтва відбулися у Віктора 
Кошмала у студентські роки, коли він почав 
працювати в Палаці піонерів завідувачем 
фотолабораторії та керівником гуртка. На-
вчаючи дітей, Віктор Миколайович сам по-
стійно вдосконалював свою майстерність, 

а наснаги додавали перші знімки, що з’являлися у 
пресі. Як керівник гуртка Віктор Миколайович про-
йшов із підопічними не одну сотню кілометрів чарів-
ним улюбленим містом та навколишніми селами й 
лісами, шукаючи та відтворюючи у знімках непов-
торну красу рідного краю і його трударів. Згодом 
майстра запросили працювати керівником дитячої 
фотостудії «Пошук» обласної станції юних техніків.

За роки фотопрактики пан Віктор став відомим 
та шанованим фотомитцем – кращі фотознімки бу-
ли неодноразово представлені на конкурсах На-
ціональної спілки фотохудожників України, газе-
ти «День», інформаційного агентства «Укрінформ», 
«РНL-фотолента», фірми «CANON». 

Фотоапарат фотомайстра стрекоче, як той куле-
мет – певно, тому унікальний затвор фотоапарата, 
що спрацював аж 515 тисяч разів (гарантія дається 

лише на 150 тисяч) представники фір-
ми «CANON» узагалі відправили до му-
зею в Японію та безкоштовно замінили 
його на новий.

Сам же Віктор Миколайович Кошмал 
переконаний, що фотографія творить 
історію, адже кожна мить життя непов-
торна, і зізнався, що у нього вже накопи-
чилося більше 10 терабайт цікавих фо-
тосюжетів. 

Ігор ГІЛЬОВ

Квітуче літо Віктора і Зої Кошмалів

EXPRESS WHITE

ВАКУУМНО-
РОЛИКОВЫЙ
МАССАЖ

ОБУЧЕНИЕ ШУГАРИНГУ

Отбеливание зубов 
с Express White – самый быстрый 
и безопасный путь к достижению 
потрясающего результата

г. Чернигов,  ул. Пятницкая, 6, салон «Леди Анна», тел.: 097 294-24-10, 063 497-25-07г. Чернигов,  ул. Пятницкая, 6, салон «Леди Анна», тел.: 097 294-24-10, 063 497-25-07

ЛИДЕР В ОТБЕЛИВАНИИ ЗУБОВ

САХАРНАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ

ТАТУАЖ

В наличии домашние наборы!В наличии домашние наборы!

aesthetic-center.com.ua

 Коррекция овала лица/
обновление кожи лица

 Лимфодренаж лица
 Антицеллюлитная программа/

коррекция контуров тела
 Лифтинг груди
 Лимфодренаж тела

 Не имеет противопоказаний
 Не вызывает аллергии
 Принцип мягкого пилинга
 Удаление волос 100%

ПЕРМАНЕНТНЫЙ ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
МАКИЯЖМАКИЯЖ

User
Прямоугольник
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