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УВАГА!

ЯКЩО ТРЕБА –
ЗАПИТАЙ!
У вівторок, 16 лютого з
10:00 до 11:00 відбудеться телефонна «гаряча» лінія з
керівником Дергачівського райавтодору РОГУЛЕЮ
Олександром Івановичем.
Протягом години він відповідатиме на запитання
наших читачів з приводу
ремонту, посипання та обслуговування доріг обласного та державного значення.
Якщо для вас це незручний
час, можна зателефонувати
заздалегідь і поставити запитання, яке ми озвучимо під
час телефонної «гарячої» лінії.
Всі відповіді будуть надруковані у наступному номері
газети.
Телефон: (063) 863-34-93.

Відповіді телефонної
"гарячої" лінії

Стор. 4

15 лютого 2021 року минає 32 рік з дня виводу військ з Афганістану.
У війні брали участь більш ніж 160 тисяч українських військовослужбовців, понад 3000 з яких загинули, 72 зникли безвісти, близько 4000 отримали
інвалідність. Не злічити страшного невимовного горя у тих сім`ях, до яких
прилетіла чорна звістка про загибель сина, брата, коханого, чоловіка. Ніколи не
повернути тих, хто навіки залишився на війні, для кого вона ніколи не закінчиться. 15 лютого - це день, коли нарешті в далекому 1989 році закінчилась
для народів колишнього СРСР десятирічна трагічна війна в Афганістані.

Виконували свій інтернаціональний обов’язок і наші земляки, багато з них мають бойові нагороди.
Назавжди юними залишилися
воїни-інтернаціоналісти
Микола Іонасович Ведеріс, Олексій
Олексійович Гончаренко, Юрій
Олексійович Деркач, Ігор Борисович Левченко, Віктор Петрович
Ганзій, Сергій Олександрович
Гриценко, Володимир Васильович Кулик, Олексій Михайлович
Проценко, Микола Сергійович Соклаков, Сергій Михайлович Сербін, Олександр Кузьмич Сколченков, Олексій Миколайович Фомін,
Сергій Іванович Фомін.
Все далі віддаляють роки від нас
ту війну, але стоять обеліски, які бу-

Видатні постаті.
Диригент, і музикант,
піаніст і педагог

Стор. 5

дуть вічно нагадувати про тих, хто
не повернувся до батьківської хати.
Воїни-афганці… Ми тепер називаємо їх по-різному: інтернаціоналісти, ветерани, а цю війну – помилковою. Діди наші думали, що Друга
світова війна – остання. Проте вони
не знали, що їх онуків також будуть називати ветеранами. Афганську війну можна називати по
різному, але її не можна забути, як
і інші війни. А тому цього дня та й
завжди потрібно згадувати добрим
словом учасників бойових дій, вшановувати ветеранів, пам`ятати
загиблих, виявляти розуміння до
тих, хто пройшов через війну і для
кого вона триває й досі: у спогадах,
у снах, у думках.

Таланти краю

Стор. 6

Ретро-миті

Стор. 7
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МІСЦЕВА ВЛАДА

ПАМ’ЯТАЄМО

СТАРОСТУ ПРИЗНАЧЕНО –
ЗА РОБОТУ!

"Одним із наших
пріоритетів є створення у громаді належних умов для
здорового
способу
життя її мешканців,
забезпечення
доступності спорту для всіх, започаткування культури спортивного
дозвілля. Заняття
Дергачівський міський голова Вячеслав Задоренко разом
спортом
стане
зі своїм першим заступником Євгеном Шатохіним
найкращою
альвуОстанній населений пункт Дергачівської ОТГ, де призна- тернативою
чено старосту – Безруки. У минулому номері ми повідомля- личному дозвіллю.
Плануємо розвивали, що ним став Володимир Мицай.
ти футбол, волейНа минулому тижні Дергачівський
бол,
баскетбол,
створити
власні команди
міський голова Вячеслав Задоренко разом
та
підтримувати
існуючі
з кожного з цих
зі своїм першим заступником Євгеном
видів
спорту,
проводити
турніри
між гроШатохіним з робочим візитом завітали до
мадами",
–
зазначив
Вячеслав
Задоренко.
Безруківського старостинського округу.

Зустрілися з працівниками округу, підприємцями, представниками фермерських господарств і мешканцями.
Обговорили роботу комунальних служб
та надання адміністративних послуг у
Дергачівській громаді, благоустрою місцевого закладу освіти та села Безруки:
освітлення вулиць і вивіз сміття.
Керівництво громади наголосило на розвитку спорту та молодіжної політики.

СТАТИСТИЧНІ ДАННІ
ня чинності постанови Верховної
Ради України "Про утворення та
ліквідацію районів" - прим. ред.)
демографічна ситуація погіршилась.
На 1 грудня 2020 р. чисельність
наявного населення у Дергачівському районі становила 92061 особу. Кількість новонароджених у
січні–листопаді 2020 р. становила
558 осіб, померлих – 1520.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Як повідомляє Головне управління статистики Харківської області
щодо соціально-економічного становища у Дергачівському районі
(інформація наведена відповідно
до
адміністративно-територіального устрою, який діяв до набран-

ТВАРИННИЦТВО

Порівняно з 2019 р. на підприємствах Дергачівського району
виробництво м’яса збільшилось у
29,6 раза, яєць – на 13,7%.
Проте 1 січня 2020 р. у підприємствах Дергачівського району кількість свиней зменшилась на 12,7%.

ДСНС ІНФОРМУЄ

З початку року вже сталося 16 пожеж. Переважна більшість в будівлях
та спорудах приватного сектору.
6 лютого о 02:02 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території дачного кооператива
«Електрон». До місця виклику прибуло 2
відділення 27 Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх виклику
вже горіли дах та перекриття дачного
будинку на площі близько 80 кв.м. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється, але ймовірно все ж загорання трапилося через перевантаження
електромережі.
7 лютого о 12:27 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку за адресою: село Лужок,
вул. Джерельна, 9. На місце пожежі одразу було направлено підрозділ 53 Державної пожежно-рятувальної частини з
міста Дергачі. По прибуттю пожежників

стало відомо, що горить дерев’яне перекриття та домашні речі на горищі на
площі 25 кв.м. Ймовірно загоряння трапилося через порушення Правил пожежної безпеки під час влаштування димаря.
Дергачівське РУ ГУ ДСНС України у
Харківській області закликає свідомо
віднестись до безпечного проходження
опалювального періоду, до дотримання
Правил пожежної безпеки в побуті та в
жодному разі не залишати дітей без нагляду.
***
«Телефон довіри» Головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Харківській області
737-13-59 з 09:00 до 18:00.

9 лютого 2021 року пішов з життя Шабатько Василь Іванович. Це була
добра та чуйна людина з великим серцем, мудрий керівник, патріот України,
який протягом довгих років сприяв
становленню та розвитку Солоницівської громади.
Василь Іванович народився 6 січня
1960 року в селі Гаркушенці Миргородського району Полтавської області в
сім’ї робітників.
У 1967 році вступив до першого класу
Гаркушевської восмирічної школи, яку
закінчив у 1975 році. В цьому ж році
вступив до 9 класу Миргородської середньої школи № 5, яку закінчив у 1977
році з золотою медаллю.
У1977 році вступив на перший курс
до фізичного факультету Харківського
державного університету ім. Горького,
який закінчив у 1982 році, за фахом фізик, викладач фізики.
З 1982 по 1984 роки проходив службу в Збройних Силах СРСР. Військове
звання: старший лейтенант.
З 1984 по 1994 рр. працював у Солоницівській середній школі №1 на посадах вчителя фізики, заступника директора з виховної роботи.
З 1994 року проходив службу в органах внутрішніх справ. У 2005 році
звільнився з органів внутрішніх справ у
зв’язку з виходом на пенсію.
З 2005 року працював у Солоницівському колегіумі на посаді вчителя фізики.
25 квітня 2006 звільнився з цієї посади, у зв’язку з обранням заступником
Солоницівського селищного голови.
У листопаді 2010 р. був обраний Солоницівським селищним головою та
працював на цій посаді до жовтня 2020
року.
Висловлюємо сердечні співчуття
родині з приводу передчасної смерті
Василя Івановича.
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НОВИНИ

ПЛАН ВАКЦИНАЦІЇ
НА 2021 РІК

"Вакцинація людей повинна початися в лютому. У нас
є затверджений Національний
план, який визначає п'ять етапів. Все це повинно бути відображено в календарному плані
на цей рік", - заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль.
МОЗ запустить сайт для
запису на вакцинацію від
COVID-19. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив,

що Міністерство охорони здоров'я України запустить сайт,
на якому буде відкрита можливість запису на вакцинацію
від коронавірусу. Також буде
проведена комунікаційна кампанія по COVID-вакцинації.
Для українців вартість однієї дози китайської вакцини
від коронавірусу CoronaVac,
постачальником якої виступає
Харківська
фармацевтична
компанія "Лекхім", складе 504
гривні. Але ціна може змінюватися, це буде залежати від курсу долара в країні, про це повідомив голова наглядової ради
групи фармацевтичних компаній "Лекхім" Валерій Печаєв.

ЕЛЕКТРОННА
ТРУДОВА КНИЖКА

ІПОТЕКА ПІД 5%

У першому півріччі 2021 року в Україні запустять програму фінансового лізингу та іпотечного кредитування
під 5% річних. Програма буде доступна для окремих категорій громадян, повідомив прем'єр-міністр України Денис
Шмигаль.
Прем'єр нагадав, що з 1 бе- текою в 2020 році знизилася з
резня в Україні запрацює про- 19,2% до 12,8% річних. Іпотечграма іпотечного кредитування них кредитів було видано на
під 7% річних. Скористатися третину більше, ніж у 2019 році.
•
27 січня 2021 року в
програмою зможуть всі бажаючі. При цьому, "для певних Офісі Президента повідомили,
категорій громадян ставку по- що програму доступних кретрібно знижувати ще більше", дитів для бізнесу 5-7-9% поширять і на іпотеку.
зазначив Шмигаль.
•
28 січня в Мінфіні повіВідповідну програму Кабмін
розробляє спільно з Національ- домили, що програма іпотечного кредитування під 7% річних
ним банком України.
•
Середня ставка за іпо- почне працювати з березня.

COCA-COLA ЗНИКЛА
З ПОЛИЦЬ АТБ
Депутати Верховної Ради 265 голосами прийняли в
другому читанні законопроєкт №3623 про облік трудової діяльності працівника в електронній формі.
Згідно з прийнятим докумен- нення людини до Пенсійного
том, ведення обліку трудової фонду. При цьому зберігається
діяльності буде повністю про- можливість відкласти вихід на
ходити в електронній формі з пенсію, якщо людина продов2025 року. До цього часу діє пе- жує працювати і після досягрехідний період, коли паралель- нення пенсійного віку. У цьоно будуть використовуватися му випадку розмір майбутньої
як паперові, так і електронні пенсії буде збільшуватися на
варіанти трудової книжки.
0,5-0,7%. При автоматичному
Дані електронної трудової розрахунку пенсії електронна
книжки будуть використовува- система буде давати рекоментися, зокрема, і для автоматич- дації про найбільш вигідний
ного визначення розміру пенсії варіант і дату призначення
за віком без особистого звер- пенсії.

ІНФЛЯЦІЯ ПРИСКОРИЛАСЯ

Інфляція на споживчому ринку в січні виросла на
1,3%, в порівнянні з груднем
2020 року, в річному вимірі
– на 6,1%. Про це повідомила Державна служба статистики. Базова інфляція
в січні, порівняно з груднем, склала 0,3%, з січнем
2020 року – 5%.

На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування і
безалкогольні напої виросли на 1,4%. Найбільше (на 15,4%) подорожчали яйця. На 6,5-1%
зросла ціна на овочі,
цукор,
соняшникову
олію, м'ясо птиці, хліб,
яловичину,
продукти
переробки
зернових,
сири. Водночас, знизилися ціни
на 1,3% на свинину.
Ціни на алкогольні напої та
тютюнові вироби зросли на 1%.
Це пов'язано з подорожчанням
тютюнових виробів на 1,9%,
зазначили у відомстві. Одяг
та взуття подешевшали на 4%
(взуття – на 4%, одяг – на 3,9%).

Відсутність напоїв Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes
помітили клієнти АТБ.
Офіційно в компаніях поки не коментують ситуацію, але один зі
співрозмовників у компанії АТБ-Маркет підтвердив цю інформацію. "Поставки продукції зупинені з боку виробника", – сказав він.
"ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна" постійно обслуговує більше 100 000 торговельних точок по всій країні й постачає продукцію без перебоїв. Будь-які незручності під час пошуку нашої
продукції в конкретному магазині пов'язані виключно з рішенням
керівництва торгової точки", – повідомив у коментарі директор з
комунікацій в Україні та Молдові «Кока-Кола Беверіджиз» Андрій
Бублик.

У "ДІЇ" З'ЯВИТЬСЯ
НОВА ПОСЛУГА

У квітні 2021 року у додатку "Дія" з'явиться можливість
змінювати місце реєстрації онлайн, без відвідування
спеціальних сервісних центрів, повідомив віце-прем'єр,
міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.
"Якщо я власник житла, то я просто заходжу на портал або
в додаток "Дія" і реєструюсь в кілька кліків. Якщо я не власник
житла і хочу прописатися в іншої людини, то роблю, те ж саме,
вказуючи адресу. А людині, яка є власником, приходить повідомлення і вона повинна поставити електронний підпис або натиснути в додатку "Дія" "Так"", - пояснив Михайло Федоров. Він
зазначив, що третина українців живуть не за місцем реєстрації, а
мільйон громадян взагалі ніде не зареєстровані.
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ЦІКАВО
ЗНАТИ
ТЕЛЕФОННА
«ГАРЯЧА»
ЛІНІЯ

ПРО БЕЗКОШТОВНУ МЕДИЦИНУ, ПОСЛУГИ
СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ ТА КОЛИ ВІДКРИЮТЬ
АМБУЛАТОРІЮ У РУСЬКІЙ ЛОЗОВІЙ
У вівторок, 9 лютого, з 10:00
до 11:00 на запитання читачів
телефонної «гарячої» лінії відповідав директор КНП «Центр
первинної медико-санітарної
допомоги Дергачівської міської ради» Роман КУШНАРЬОВ.

Чи виписує сімейний
лікар безкоштовні рецепти для лікування
серцево-судинних
захворювань? – Клавдія
(с. Руська Лозова).
З квітня 2019 року в
рамках програми «Доступні ліки» пацієнти можуть
отримати ліки для лікування, в тому числі і для
серцево-судинних захворювань за рецептом свого лікаря в аптеці безкоштовно або з незначною
доплатою.
Щоб отримати ліки за
програмою
«Доступні
ліки» пацієнту потрібно:
• звернутися до свого сімейного лікаря,
який призначить ліки та
надасть електронний рецепт, в якому буде зазначено міжнародну непатентовану
назву
ліків
– діючих препаратів. На
телефон хворого надійде
СМС з номером рецепта
та кодом підтвердження.
Ці дані потрібно назвати в аптеці. У разі, якщо
пацієнт немає телефону,
лікар надасть інформацію
про рецепт у роздрукованому вигляді.
• прийти до аптеки,
що бере участь у програмі і підписати договір з НСЗУ, - така аптека має наліпку на дверях
«Доступні ліки». Назвати номер рецепта фармацевту та обрати ліки
з тих, які запропонують.
Вони міститимуть ту діючу речовину, що виписав
лікар. Після того, як обрали потрібні ліки, потрібно
назвати фармацевту код

підтвердження вашого рецепта.
До реєстру
препаратів.
що входять
за
програмою «Доступні ліки» входять:
Аміодарон,
Амлодипін,
Атенолол,
Бісопролол,
Верппаміл, Гідрохлортиазід, Дигоксін, Еналаприл,
Ізосорбіду динітрит, Карвединол,
Клопідогрель,
Лозартан, Метопролол,
Нітрогліцерин,
Симвастатин, Спіронолактон,
Фуросемід.
Якшо за направленням сімейного лікаря
проходити лікування у
стаціонарі, які послуги
будуть безкоштовні? –
Валентина (смт Слатине).
Якщо пацієнт задекларований і має електронне
направлення на стаціонарне лікування від сімейного лікаря, то під час
стаціонарного лікування
його безкоштовно повинні лікувати медичними
препаратами, що входять
до Національного переліку
основних лікарських засобів і виробів медичного
призначення. Також безкоштовно надається певний обсяг послуг у рамках
пакету надання стаціонарних медичних послуг,
за яким медичний заклад,
до якого звертається пацієнт, уклав договір з Національною службою здоров’я України.
Чи повинен сімейний
лікар приходити додому? Якщо так, то що
робити, якщо він відмовляється?
Згідно з нормами нового порядку надання
первинної медичної до-

помоги,
затвердженого
наказом МОЗ України від
19.03.2018 року №504,
первинна медична допомога
надається
під
час прийому пацієнта за
місцем роботи надавача ПМД. Сімейний лікар
за медичними показами
визначає, чи є необхідність їхати на виклик, чи
він може вирішити проблему пацієнта по телефону або запросити його
в амбулаторію, або рекомендує терміново викликати швидку медичну допомогу.
Коли відкриють амбулаторію у Руській
Лозовій?
–
Вікторія
(с. Руська Лозова).
Амбулаторія будується.
На даний час роботи виконані на 90%. Це стосується і амбулаторії у Великих
Проходах. Сподіваємося,
що влітку її буде відкрито.
Чи мають право онкохворі
отримувати
набори для лікування?
В рамках надання первинної медичної допомоги передбачена лише
паліативна допомога для
онкохворих з IV клінічною групою захворювання. Це передбачає
виписка
наркотичних
препаратів для зняття
больового синдрому.
Чи передбачено онкохворому
матеріальна допомога? – Віра
Василенко (смт Мала Данилівка).
Так. Але для цього потрібно звернутися до свого місцевого депутата, щоб
той ініціював це питання
на сесії місцевої ради. Для
цього потрібно надати відповідні документи про хворобу. Така допомога може
виділятися один раз на рік.

Які послуги можна
отримати безкоштовно
через сімейного лікаря:
аналізи, УЗД і що ще?
Лікар первинної медичної допомоги, згідно з
відповідним протоколом
лікування, обстежує пацієнта та призначає необхідні обстеження, більшість з яких проводяться
одразу в амбуляторії.
Згідно з наказом МОЗ
України від 19.03.2018
року №504 до переліку лабораторних та інструментальних
діагностичних
досліджень, що здійснюються у межах медичних
послуг з надання первинної медичної допомоги,
входять:
• Загальний
аналіз
крові з лейкоцитаною
формулою;
• Загальний
аналіз
сечі;
• Глюкоза крові;
• Загальний холестерин;
• Вимірювання
артеріального тиску;
• Електрокардіограма;
• Вимірювання ваги,
зросту, окружності
талії; швидкі тести на
вагітність,
тропоніни,
ВІЛ, вірусні гепатити.
На основі отриманої інформації сімейний лікар
приймає рішення про
лікування як гострих, так
і хронічних станів пацієнта. За необхідністю
сімейний лікар дає направлення до профільних
спеціалістів
вторинної
або третинної ланки надання медичної допомоги, де безкоштовно надаються послуги в рамках
пакетів надання медичної допомоги, за яким
певний заклад уклав договір з НСЗУ.
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ВИДАТНІ ПОСТАТІ

УКРАЇНСЬКИЙ ДИРИГЕНТ І МУЗИКАНТ, ЗАСНОВНИК
ХАРКІВСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ
Слатине
подарувало світові багато відомих
педагогів,
юристів, артистів, науковців,
спортсменів, музикантів та
інших видатних особистостей у різних сферах життєдіяльності. Мало хто знає,
звідки з’явилася назва селища. А носить воно ім’я відомого піаніста, диригента,
педагога, державного діяча
минулого, професора Іллі
Ілліча Слатіна.
Ілля Слатін народився в
1845 році в Бєлгороді в небагатій дворянській родині.
Від 10 років мешкав і навчався у Харкові – в пансіоні Сливицького.
У 1869 р. він закінчив
Санкт-Петербурзьку
консерваторію ім. М. Римського-Корсакова. Потім у Берліні брав уроки у відомих
музичних педагогів Т. Куллака і
Р. Вюрста. Виступав з концертами у Відні, Празі, Лейпціґу,
Празі, Дрездені – й остаточно
вирішив присвятити себе диригентській діяльності.
Перший його виступ у
якості диригента відбувся у Дрездені на початку
березня 1871 р. і складався
з творів М. Глинки, О. Даргомижського, А. Рубінштейна. Дебют був дуже вдалим,
а відомий музичний критик
Л. Хартман відзначив Слатіна
як «безумовно обдарованого
диригента».
Повернувшись із закордонних гастролей, І.Слатін оселився в Харкові. Заснував відділення Російського музичного
товариства, чиїми завданнями були, зокрема, всебічне
сприяння розвиткові музичної культури міста; створення
музичного освітнього закладу;
гуртування музичних сил Харкова у великих концертах.
Створення Музичного товариства порівнювали за значущістю із заснуванням Харківського університету. При
Товаристві Слатін організував музичні класи. За його ж
таки ініціативи на початку
вересня 1883 р. класи переросли у Харківське музичне
училище. Ілля Ілліч був обраний директором училища й
перебував на цій посаді 49
років. Окрім музично-художніх класів, з’вилися загальноосвітні – з чотирирічним прогімназійним курсом. Гордістю
училища став клас дерев’яних
духових інструментів.
В училищі викладали відомі
музичні педагоги, а також
іноземні фахівці: Г. Гек з Магдебурзької музичної школи;
С. Глазер, Ф. Кучера, Ф. Губічка – з Празької консерваторії;
К. Бринкбок – з Амстердамської…
Сам Слатін, як директор
училища та керівник форте-

піанного класу, перший рік
працював безкоштовно.
Директорові, до речі, доводилося постійно шукати кошти на розвиток навчального
закладу, виявляючи неабиякі
адміністративні таланти й дипломатичний хист. Звертався до чиновників по дотації.
Частину давала міська казна,
трохи – Музичне товариство.
Допомагали й меценати. Найбільше — цукровиробники й
меценати Харитоненки. Зокрема, за гроші цієї відомої
родини було придбано будинок для музичного училища
на розі Катеринославської
(нині Полтавський шлях) та
Ярославської вулиць.
В середині березня 1893 р.
до Харкова приїхав Петро
Чайковський. Візит великого композитора викликав шалений захват, на концерти за
його участі неможливо було
придбати квитки. Петро Ілліч
із приємністю з’ясував, що в
Харкові діє чудовий оперний
театр, є добре обізнана музична публіка, професійний симфонічний оркестр, який, слід
сказати, й концертував під
керівництвом Чайковського.
А наприкінці квітня до училища завітав Антон Рубінштейн. Протягом двох днів він
прослухав усіх учнів і був вельми задоволений їхнім рівнем,
про що повідомив директорові
та викладачам. Наостанок видатний піаніст зіграв кілька
своїх п’єс.
Концерти відомих композиторів і музикантів Ілля Слатін
організовував для харків’ян
неодноразово. У них брали
участь, окрім згаданих вже
П. Чайковського та А. Рубінштейна, С. Рахманінов, С.
Танєєв, М. Іпполітов-Іванов.
Нерідко видатні виконавці
концертували безкоштовно, а
зібрані кошти йшли на розвиток Музичного товариства та
училища.
Чимало випускників Харківського музичного училища
стало відомими музикантами.
Серед них — професори Берлінської консерваторії Гінз-

бург і Луценко, композитор
І.
Дунаєвський,
якого
у
1910 р. Слатін особисто екзаменував і приймав на навчання.
У 1917 р. музичне училище стало консерваторією.
Згодом вона була реорганізована в Музично-драматичний
інститут. Колишній засновник і директор закладу зайнявся приватними уроками
музики у себе вдома. До нових порядків у інституті ставився вкрай скептично. Як,
зрештою, й загалом до більшовицької влади…
Цікаві факти про перебування Іллі Слатіна на
Дергачівщині, на станції
Камишеваха (сучасна назва
Слатине).
На хуторі Кулики на початку ХХ століття знаходилася
дачна садиба дворянина Іванова, до якого щороку приїздив директор Харківського
музичного училища Ілля Ілліч
Слатін, який потім побудував
собі дачу.
Прямого опису вигляду садиби музиканта на Куликах,
на жаль, не збереглося. Ми
знайшли його у рукописах
учителя історії, географії, місцевого краєзнавця Лариси Федорівни Гупси, яка згадувала
розповіді батька, Федора Миколайовича Мінаєва, першого
директора Слатинської школи, про перебування музиканта на нашій славетній землі.
До речі, Федір Миколайович
полюбляв зустрічатися з директором музичного училища,
грали залюбки в доміно, шахи,
шахмати. Довгими вечорами
вели розмови про розвиток
навчальних закладів.
Родина Слатіних була надзвичайно інтелігентна: дружина – Серафима Василівна,
троє синів – Ілля (1888 р.),
Володимир (1889 р.), Олександр (1891 р.). Багато років
дружина прожила разом з Іллею Іллічем, виховували дітей.
Дружина композитора навчала сільських дітей англійській мові. У будинку Слатіних
завжди лунала мелодійна музика і жителі Куликів слухали
концерти безкоштовно. Великою популярністю у дітей і
дорослих користувався рояль,
деякі сільські діти ніколи не
чули такої гри, а Ілля Ілліч грав
постійно. Полюбляла родина
пригощати селян смачними
стравами.
Троє синів
Іллі Ілліча та
його дружини Серафими Василівни, викладачки англійської мови – Ілля, Володимир і
Олександр – стали музикантами. Після більшовицького перевороту вони назавжди емігрували.
Радянська влада не посміла репресувати видатного музиканта і педагога,
попри його аж ніяк неко-

муністичні погляди й дворянське походження. Після
смерті маестро (13 квітня
1931 року) його ім’я просто
«викреслили».
До 1945 року селищна
рада називалась Куликівською, а потім отримала назву Слатинської. Місцева
школа побудована у 1974
році теж отримала назву
Слатинської (зараз це Слатинський ліцей).
31 жовтня 1989 р. на будинку, де мешкав у Харкові
І.Слатін, була встановлена
меморіальна дошка, яка через кілька років зникла.
Щоправда, є громадська галерея «Обереги музичної Харківщини». Її колекцію збирав
музикознавець Ю. Щербинін
упродовж усього життя. Серед
експонатів – клавіші рояля,
на якому грали Петро Чайковський і Антон Рубінштейн;
особисті речі відомого українського композитора –харків’янина Якова Степового; світлини, сценічні костюми та
інструменти музикантів. І диригентська паличка засновника Харківської консерваторії,
організатора музичного життя міста – Іллі Слатіна.
У 2015 році рада Слатинського ліцею з метою
збереження та підтримки
традицій, вивчення національно-культурної спадщини рідного краю прийняла рішення про створення
музею Вчителя, де запланували відкрити експозицію
про видатну людину. Ініціатором його створення стала
директор ліцею Наталія Василівна Скрипка. Значну допомогу у створенні фондів надали бібліотекар закладу Ольга
Іванівна Ісаютіна, ветерани:
Людмила Степанівна Почерніна, Надія Валентинівна Кузьміна, Василь Георгійович Таранов, Валентина Михайлівна
Свічкар, Ольга Микитівна
Педошева, Любов Андріївна
Рильцева, родина Федора Миколайовича Мінаєва. У музеї
є постійно діюча невеличка експозиція, присвячена
прославленому музиканту.
Творча спадщина композитора величезна і художньо значуща для української
музики.
Харківське
відділення національної спілки композиторів виступило з ініціативою створення
будинку-музею визначного
діяча культури і мистецтва.
Нещодавно
студенти
Харківського університету
мистецтв поклали початок
новій традиції – відзначати
вступ до вузу приходом до
будинку творця музичного
престижу Слобожанщини.
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Технічний прогрес розвивається дуже швидко. Але
конструктори, комп'ютерні
ігри та інші сучасні іграшки
не можуть замінити м'яку
іграшку, пошиту власноруч.
Вона дає почуття душевної теплоти, зворушливості,
буде радувати й піднімати
настрій. Присутність м'якої
іграшки в оселі створює затишок та безтурботність.

ТАЛАНТИ КРАЮ

М’яка іграшка, зроблена
своїми руками – це не тільки захоплююче заняття, це завжди
чудовий настрій після роботи
і гарний настрій тих, кому ця
іграшка потрапляє до рук.
І сьогодні, незважаючи на
велику кількість фабричних
іграшок, кількість майстрів
збільшується з року в рік. І цьому підтвердженням є активна
учасниця гуртка «Умілі руки»
Степанян Аня, на знімках – її
вироби.

ШЕДЕВРИ-КОРОВАЇ
ВІЛЬШАНСЬКОЇ МАЙСТРИНІ

Заручини, весілля, зустріч
дорогих та бажаних гостей жодне з цих дійств не відбувається без традиційного
короваю. Умілі руки майстра із звичайних продуктів
можуть створити справжні
шедеври. Саме такою неперевершеною майстринею є
Зуб Олена Олексіївна, яка
мешкає у селищі Вільшани
та є майстром декоративно-прикладного мистецтва
Вільшанського
сільського
Будинку культури.
Любов до рідної землі,
прагнення зберегти традиції
та звичаї Батьківщини, і, звісно ж, невичерпне бажання

й об’ємні картини, які стають
окрасою сімейних свят, весіллів і корпоративів.
Олена Олексіївна дуже талановита та творча людина. Жінка завжди робить все
вміло та зі смаком. Вона говорить, що: «Це не просто короваї, це - частинка моєї душі.
Мені подобається фантазувати та творити, а ще більш
приємніше - дарувати людям
радість».

Тож, якщо ви любите м'які
іграшки і бажаєте своїми руками з тканини або хутра виготовити м'яке диво, то запрошуємо в гурток «Умілі руки»,
який працює в Малоданилівській бібліотеці кожної суботи
о 12 годині. Чекаємо на вас!

ВИРОБИ, ЯКІ ЗАХОПЛЮЮТЬ
І РАДУЮТЬ
Валяння – це особлива техніка рукоділля, у процесі якої

з шерсті створюються вироби ручної роботи. Особливістю
валяння є те, що кожний виріб - унікальний. Цьому підтвердженням є іграшки, виготовлені учасниками гуртка
«Валяння» (керівник О. Я. Тріскач).
У дітей немає кордонів для творчості. Їх вироби неповторні, у
них зберігається дитяча енергетика. Діти уявляють і створюють
чудові вироби, які радують і захоплюють не тільки рідних, а й
читачів Малоданилівської бібліотеки. Завітайте до книгозбірні,
щоб помилуватися красою дитячих виробів.

дарувати людям щастя, бути
причетною до їх визначних
подій - це все те, що надихає
жінку на створення смачних і
красивих короваїв.
Коли Олена Олексіївна починає робити коровай, одразу
ж приходять оригінальні ідеї
оформлення з тіста. Колосочки, квіточки, листочки, виноград, калина, стрічки, рушники, цифри, обручки, птахи,
янголи – всі ці деталі, поєднуючись у процесі, створюють
на виробі досконалі візерунки

ОРИГІНАЛЬНІ ПОРОБКИ
З КАРТОНУ

Картон для багатьох – це
лише вид щільного паперу.
Але це не так. Це універсальний
багатофункціональний
матеріал для творчості, бо, на
відміну від звичайних паперових виробів, з нього можна
зробити все, що завгодно: від
аплікації до космічного корабля. Тут головне – фантазія і
вправні руки.
Читач
Малоданилівської
бібліотеки Булавіна Тамара
Степанівна обожнює творити, майструвати чудові хатинки.

Папір оживає в
її руках. Зроблене своїми руками
завжди
цінніше,
ніж просто куплене в магазині.
Тамара
Степанівна проявляє
фантазію та оригінальність,
виготовляючи
свої
вироби з картону.
Створюючи неймовірні хатинки,
вона вкладає в них всю душу,
звертає увагу на кожну деталь і
тому її чудові поробки такі оригінальні.
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Церковний календар

Християни
відзначають
15 лютого одне із 12 найголовніших церковних свят
року — Стрітення Господнє.
Назва Стрітення у старослов’янській мові означає
«зустріч» або ж «радість». І отримало воно таку назву через
те, що у цей день новонароджений Ісус Христос зустрівся
з праведником Симонеоном і
пророчицею Анною. Саме вони
впізнали у малюкові нового
Месію.
Сталось це, коли на сороковий день після народження Ісуса діва Марія принесла його в
Єрусалимський храм на посвяту. Старець Симонеон, якому
було провіщено жити, аж поки
той не зустріне людського спасителя, одразу ж заявив, що
цей малюк — син Божий. Пророчиця Анна підтвердила, що
бачить перед собою майбутнього спасителя людського роду.

Історія святкування ж цього дня сягає III і IV століть —
саме тоді згадки про Стрітення вперше зустрічаються у
творах християнських святих.
А офіційно у всій Візантійській
імперії цей день було визнано
святом у 542 році за правління
імператора Юстиніана.
Стрітення символізує не
тільки зустріч Старого і Нового Завітів та явлення немовляти Ісуса світові. Святкування
Стрітення в Україні походить
ще з дохристиянських часів.
Його тоді також називали Стрічення, Стріщення, Громниці
або Зимобор. У народі вірили,
на Стрітення зима вирушає
туди, де було літо, а літо, де була
зима. По дорозі вони зустрічаються та сперечаються між
собою. Хто виграє у суперечці,
той залишається на цих землях господарювати. Якщо до
вечора потеплішає, то виграло
літо і скоро будуть потепління.
Якщо ввечері стало холодніше,
то зима ще зостанеться на деякий час. Вважалось, що 15
лютого — це єдиний день, коли
взимку може пролунати грім.
В цей день в церквах України святили воду та свічки.

РЕТРО-МИТІ
Редакція започаткувала рубрику «РЕТРО-МИТІ», де
друкує старі фотографії наших читачів.
Тож, якщо у вас є цікаві знімки старих часів – ласкаво
просимо до співпраці. Їх можно надіслати на нашу електронну адресу або прийти до редакції. Їх сфотографують
й одразу повернуть власнику.
Фото надала Ганна Плешкан

1966 р.

СУМУЄМО І ПАМ’ЯТАЄМО

На 96 році життя 2 лютого
померла учасниця бойових
дій Другої світової війни
Шевченко Валентина Іванівна. Це була незвичайна людина, добра, чуйна та енергійна жінка. Не дивлячись
на свій поважний вік, вона
активно брала участь у життєвій діяльності ветеранського руху, як на Дергачівщині, так і на Харківщині.
Народилася Валентина Шевченко 11 серпня 1925 року. На
початку 1943 року добровільно пішла на фронт захищати
рідну землю від німецько-фашистських загарбників. Вже
23 лютого 1943 року вона
прийняла військову присягу
та була зарахована на службу в артилерійську дивізію
2 Білоруського фронту. До кінця війни В.І. Шевченко була
медичною сестрою, під свист
куль і вибухи ворожих снарядів рятувала ранених бійців
Червоної Армії. Спочатку вона
була старшою медсестрою, а
потім начальником санітарної
служби.

В одному з жорстких кровопролитних боїв молода
Валентина отримала тяжке
поранення. Після одужання
у липні 1944 року радянське командування направило
її на службу до польської армії начальником санітарної
служби, де вона прослужила
до грудня 1945 року. Її фронтовий шлях відзначений орденами: Великої Вітчизняної
війни ІІ ступеня, Богдана
Хмельницького та багатьма
ювілейними медалями.
У мирний час Валентина
Іванівна працювала медсестрою в Дергачівській
районній лікарні та проживала у місті Дергачі до 2014
року, а потім у своєї доньки
в місті Харкові. У вільний від
роботи час захоплювалася
фотомистецтвом, фотографувала природу, тварин. В її
домашньому фотомузеї можна побачити фотокамери
різних поколінь - від фотоапарата «Смена» до дзеркального «Зеніта». У неї багато
фотографій на різні теми, в
тому числі і фронтові. А ще
вона полюбляла моржування, купалася взимку в холодній воді.
Ветеранські організації
Дергачівщини та м. Харкова висловлюють щирі
співчуття рідним і близьким покійної. Світла їй
пам'ять!

Оксана і Славко Гороховінські, 1973 р.

Наталка і Василь Романюки, 1966 р.

1972 р.

1966 р.
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ПОНЕДІЛОК, 15 ЛЮТОГО
8.45 Факты. Утро
Интер
9.15 Чрезвычайные новости

7.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.00 Новости
8.10 Утро с Интером
9.00 Новости
9.20 Утро с Интером
10.05 Касается каждого
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Французский
жиголо» (12+)
14.10 Х/ф «Свадебный переполох»
16.10 Жди меня. Украина
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело
(16+)
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Вспомнить молодость» (12+)
1.55 Х/ф «Уотергейт. Крушение Белого дома» (12+)
3.30 Касается каждого
5.00 Телемагазин

Перший

6.30--6.50 М/ф
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00 Новости
7.05, 8.05, 12.00, 13.10, 18.20
Общественная студия
9.00 Божественная литургия
Православной Церкви
Украины
11.25 Телепродажа
15.10, 21.25 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25 Дикие животные
17.25 Борьба за выживание
18.55 Неизведанный океан
19.55 Мир дикой природы
21.35 Обратный отсчет
23.30 «Перша шпальта»

1+1
7.00 ТСН
7.10 Завтрак с 1+1
8.00 ТСН
8.10 Завтрак с 1+1
9.00 ТСН
9.10 Завтрак с 1+1
9.25 Жизнь известных людей-2021
10.25 Жизнь известных людей-2021
11.25 Жизнь известных людей
12.00 ТСН
12.20 Жизнь известных людей
13.15 Семейные мелодрамы
14.00 ТСН
14.15 Семейные мелодрамы
14.50 Семейные мелодрамы
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви»
(12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
21.45 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
22.45 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
23.45 Т/с «Кухня»
0.45 Голос страны-11
2.40 Т/с «Кухня»
3.45 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
10.20 Х/ф «Парни будут в
восторге» (16+)
12.20 Х/ф «Вооружены и
опасны» (16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Животное»
22.50 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
0.40 Х/ф «Безумный Будапешт» (16+)
2.40 Служба розыска детей
2.45 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

9.15 Битва экстрасенсов. Тайны экстрасенсов (16+)
13.20 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
19.00 Детектор лжи (16+)
20.15 Т/с «Счастлива вопреки» (16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Счастлива вопреки» (16+)
23.10 Т/с «Майор и магия»
(16+)
1.05 Т/с «Анна-детектив»
(12+)

ICTV
5.00 Эврика!
5.05 Служба розыска детей
5.10 Гражданская оборона
6.00 Факты недели

10.10 Антизомби
11.40 Х/ф «Убить Гюнтера»
(12+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Убить Гюнтера»
(12+)
13.55 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
16.50 Х/ф «Напролом» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.45 Свобода слова
0.00 Т/с «Контакт» (16+)
1.50 Х/ф «Убить Гюнтера»
(12+)
3.15 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.55 Т/с «Женский доктор»
(16+)
13.40 Агенты справедливости
(12+)
15.00 Сегодня
15.30 Агенты справедливости
(12+)
17.00 Т/с «Выходите без
звонка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «В плену у прошлого» (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Соленая карамель», с. 1, 2 (12+)
1.40 Телемагазин
2.10 Х/ф «Соленая карамель», с. 3, 4 (12+)
3.05 Сегодня
3.55 Реальная мистика

2+2

10.00 Х/ф «Особое мнение»
12.50 Х/ф «Короли улиц»
(16+)
14.55 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские войны. Харьков-2» (16+)
22.20 Деньги
23.35 Дубинизмы
0.15 Х/ф «Хищник» (18+)
2.20 Спецкор
2.50 ДжеДАИ
3.20 Видеобимба
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

5.15 Х/ф «Дезертир» (16+)
6.55 Случайный свидетель
7.25 Х/ф «Золотой теленок»
10.40 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Тайны мира
14.45 Т/с «Слепая зона»
(16+)
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Т/с «Слепая зона»
(16+)
23.15 «Свiдок»
23.45 Х/ф «Тайник» (16+)
1.40 Тайны криминального
мира
2.35 «Свiдок»
3.05 Случайный свидетель
3.30 Вещественное доказательство
4.30 Легенды бандитской
Одессы
4.50 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Однажды в Одессе
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Танька и Володька
11.15 Сказки У
11.45 Страна У
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи, галливуд
18.15 Т/с «Отец рулит»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Гарфилд»
22.45 Семейка У
23.45 Однажды в Одессе
0.45 Сказки У. Кино
1.15 Спасатели
2.30 Теория измены
3.15 Т/с «Дневники Темного» (16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

ВІВТОРОК, 16 ЛЮТОГО
9.15 Чрезвычайные новости
Интер
10.05 Больше чем правда

7.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.00 Новости
8.10 Утро с Интером
9.00 Новости
9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Мелек-2»
(12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «Коллекция»
14.35 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело (16+)
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Вспомнить молодость» (12+)
1.50 Х/ф «Охотники за головами» (16+)
3.25 Касается каждого
4.55 Телемагазин

Перший

6.30--6.50 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00,
21.00 Новости
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 18.20
Общественная студия
9.30, 22.00 Т/с «Посольство» (16+)
11.25 Телепродажа
13.00 Биатлон. ЧМ
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25 Дикие животные
17.25 Схемы. Коррупция в
деталях
18.55 Борьба за выживание
19.55 Мир дикой природы
21.55 Спорт. Аспект
23.30 #ВУКРАЇНI

1+1
7.00 ТСН
7.10 Завтрак с 1+1
8.00 ТСН
8.10 Завтрак с 1+1
9.00 ТСН
9.10 Завтрак с 1+1
9.25 Жизнь известных людей-2021
10.25 Жизнь известных людей-2021
11.25 Жизнь известных людей
12.00 ТСН
12.20 Жизнь известных людей
13.15 Семейные мелодрамы
14.00 ТСН
14.15 Семейные мелодрамы
14.50 Семейные мелодрамы
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
21.45 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
22.45 Т/с «Кухня»
0.50 Х/ф «1 + 1 « (16+)
2.50 Т/с «Кухня»
3.40 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.00 Х/ф «А вот и Полли»
(16+)
12.50 Любовь на выживание
(16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
22.50 Х/ф «Сестры» (16+)
1.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
2.55 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

5.45 Т/с «Комиссар Рекс»
9.25 Битва экстрасенсов. Тайны экстрасенсов (16+)
13.25 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
19.05 Тайны ДНК (16+)
20.15 Т/с «Счастлива вопреки» (16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Счастлива вопреки» (16+)
23.10 Т/с «Майор и магия»
(16+)
1.05 Т/с «Анна-детектив»
(12+)

ICTV
4.25 Эврика!
4.30 Факты
4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
5.35 Гражданская оборона
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро

11.05 Х/ф «Правило боя»
(16+)
12.45 Факты. День
13.10 Т/с «Пес» (16+)
15.30 Х/ф «Обратная тяга»
(16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Обратная тяга»
(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Гражданская оборона
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
23.40 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
2.05 Гражданская оборона
2.50 Секретный фронт
3.40 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.55 Т/с «Женский доктор»
(16+)
13.40 Агенты справедливости
(12+)
15.00 Сегодня
15.30 Агенты справедливости
(12+)
17.00 Т/с «Выходите без
звонка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «В плену у прошлого» (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Чтобы увидеть
радугу», с. 1, 2 (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Чтобы увидеть
радугу», с. 3, 4 (16+)
3.05 Сегодня
3.55 Реальная мистика

2+2

6.10 Т/с «Ответный удар-3»
(16+)
8.00 Х/ф «На грани»
10.15 Х/ф «Спасатель» (16+)
13.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские войны. Харьков-2» (16+)
22.20 Т/с «Кости-9» (16+)
0.10 Т/с «Кости-9» (16+)
2.00 Спецкор
2.30 ДжеДАИ
3.00 Видеобимба
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.55 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Один шанс из
тысячи»
10.40 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 «Свiдок». Агенты
14.50 Т/с «Слепая зона»
(16+)
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Будьте здоровы
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Т/с «Слепая зона»
(16+)
23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Вавилон--Берлин»
(16+)
1.35 Тайны криминального
мира
2.35 «Свiдок»
3.05 Случайный свидетель
3.35 Вещественное доказательство
4.05 Легенды бандитской
Одессы
4.50 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Однажды в Одессе
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Сказки У. Кино
11.15 Т/с «Отец рулит»
12.15 Звезды, слухи, галливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи, галливуд
18.15 Т/с «Отец рулит»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Гарфилд-2»
22.45 Семейка У
23.45 Однажды в Одессе
0.45 Сказки У. Кино
1.15 Спасатели
2.30 Теория измены
3.15 Т/с «Дневники Темного» (16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

13 лютого 2021 року
СЕРЕДА, 17 ЛЮТОГО
15.00 Т/с «Вскрытие покаИнтер
жет-2» (16+)

7.00, 8.00, 9.00 Новости
7.10, 8.10, 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Мелек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «Коллекция»
14.35, 15.30 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00, 19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело
(16+)
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Вспомнить молодость» (12+)
1.55 Х/ф «Безумный
спецназ» (16+)
3.20 Касается каждого
4.55 Телемагазин

Перший

6.30--6.50 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00 Новости
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная
студия
9.30, 22.00 Т/с «Посольство» (16+)
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.25 Биатлон. ЧМ
17.20 #ВУКРАЇНI
18.55, 20.25 Борьба за выживание
19.30 Суперчувство
19.55 Мир дикой природы
21.55 Спорт. Аспект
23.30 #@)[]?$0 с М. Щуром
(16+)

1+1
7.00, 8.00, 9.00 ТСН
7.10, 8.10, 9.10 Завтрак с 1+1
9.25, 10.25 Жизнь известных
людей-2021
11.25 Жизнь известных людей
12.00 ТСН
12.20 Жизнь известных людей
13.00 Обмен женами
14.00 ТСН
14.15 Обмен женами
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви»
(12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
21.45 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
22.45 Т/с «Кухня»
0.50 Х/ф «Сонная Лощина»
(16+)
2.45 Т/с «Кухня»
3.45 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.00 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
13.10 Любовь на выживание
(16+)
15.00 Орел и решка
17.00, 19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
23.00 Х/ф «Третий лишний»
(18+)
1.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
2.50 Служба розыска детей
2.55 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

9.30 Битва экстрасенсов. Тайны экстрасенсов (16+)
13.25 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
19.05 Один за всех (16+)
20.15 Т/с «Счастлива вопреки» (16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Счастлива вопреки» (16+)
23.10 Т/с «Майор и магия»
(16+)
1.05 Т/с «Анна-детектив»
(12+)

ICTV
4.20 Эврика!
4.25 Служба розыска детей
4.30 Факты
4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
5.35 Гражданская оборона
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Гражданская оборона
11.45 Х/ф «Слепая ярость»
(16+)
12.45 Факты. День
13.10 Х/ф «Слепая ярость»
(16+)
13.55 Т/с «Пес» (16+)

15.45 Факты. День
16.25 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
16.40 Х/ф «Страшилы» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Секретный фронт
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
23.30 Х/ф «Джейсон Борн»
(16+)
1.40 Гражданская оборона
2.30 Секретный фронт
3.15 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.55 Т/с «Женский доктор»
(16+)
13.40 Агенты справедливости
(12+)
15.00 Сегодня
15.30 Агенты справедливости
(12+)
17.00 Т/с «Выходите без
звонка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «В плену у прошлого» (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «День святого Валентина», с. 1, 2 (12+)
1.40 Телемагазин
2.10 Х/ф «День святого Валентина», с. 3, 4 (12+)
3.30 Контролер
4.00 Реальная мистика

2+2

6.25 Т/с «Ответный удар-3»
(16+)
8.20 Х/ф «Харлей Дэвидсон
и ковбой Мальборо»
(16+)
10.15 Х/ф «Старски и Хатч»
12.15 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские войны. Харьков-2» (16+)
22.20 Т/с «Кости-10» (16+)
0.10 Т/с «Кости-9» (16+)
2.00 Спецкор
2.30 ДжеДАИ
3.00 Видеобимба
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.55 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика»
10.35 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного
розыска
14.50 Т/с «Слепая зона»
(16+)
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Стоимость жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Т/с «Слепая зона»
(16+)
23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Вавилон--Берлин»
(16+)
1.35 Тайны криминального
мира
2.30 «Свiдок»
3.00 Случайный свидетель
3.40 Вещественное доказательство
4.05 Легенды бандитской
Одессы
4.50 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Однажды в Одессе
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Сказки У. Кино
11.15 Т/с «Отец рулит»
12.15 Звезды, слухи, галливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи, галливуд
18.15 Т/с «Отец рулит»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 М/ф «Монстры против
пришельцев»
23.00 Семейка У
0.00 Однажды в Одессе
1.00 Сказки У. Кино
1.30 Спасатели
2.45 Теория измены
3.30 Т/с «Дневники Темного» (16+)
4.15 Виталька
5.50 Полезные подсказки

ТЕЛЕПРОГРАМА
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ЧЕТВЕР, 18 ЛЮТОГО
13.15 Х/ф «Уличный боец»
Интер
(16+)

7.00, 8.00, 9.00 Новости
7.10, 8.10, 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Мелек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «Коллекция»
14.35, 15.30 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00, 19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело
(16+)
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Вспомнить молодость» (12+)
1.55 Х/ф «Что-то не так с
тобой» (16+)
3.30 Касается каждого
5.00 Телемагазин

Перший

6.30--6.50 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00 Новости
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная
студия
9.30, 22.00 Т/с «Посольство» (16+)
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
16.10 Биатлон. ЧМ
17.05 Города и городки
17.25 #@)[]?$0 с М. Щуром
(16+)
18.55 Суперчувство
19.55 Борьба за выживание
21.55 Спорт. Аспект
23.30 Схемы. Коррупция в
деталях

1+1
7.00 ТСН
7.10 Завтрак с 1+1
8.00 ТСН
8.10 Завтрак с 1+1
9.00 ТСН
9.10 Завтрак с 1+1
9.25 Жизнь известных людей-2021
10.25 Жизнь известных людей-2021
11.25 Жизнь известных людей
12.00 ТСН
12.20 Жизнь известных людей
13.00 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
21.45 Право на власть-2021
0.45 Х/ф «Освободить мистера Дарси»
2.30 Игры приколов
3.45 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.10 Х/ф «Животное»
13.00 Любовь на выживание
(16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Джекси» (16+)
22.50 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
1.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
1.50 Варьяты
2.55 Служба розыска детей
3.00 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

9.25 Битва экстрасенсов. Тайны экстрасенсов (16+)
13.20 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
19.05 Один за всех (16+)
20.15 Т/с «Счастлива вопреки» (16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Счастлива вопреки» (16+)
23.10 Т/с «Майор и магия»
(16+)
1.05 Т/с «Анна-детектив»
(12+)

ICTV
4.25 Эврика!
4.30 Факты
4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
5.35 Гражданская оборона
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Секретный фронт
11.55 Х/ф «Уличный боец»
(16+)
12.45 Факты. День

14.20 Т/с «Пес» (16+)
15.20 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
16.50 Х/ф «Смокинг»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Антизомби
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
23.40 Х/ф «Законопослушный гражданин»
1.40 Гражданская оборона
2.25 Секретный фронт
3.10 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.55 Т/с «Женский доктор»
(16+)
13.40 Агенты справедливости
(12+)
15.00 Сегодня
15.30 Агенты справедливости
(12+)
17.00 Т/с «Выходите без
звонка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «В плену у прошлого» (12+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Х/ф «Не смей мне
говорить «прощай!», с.
1, 2 (12+)
1.40 Телемагазин
2.10 Х/ф «Не смей мне
говорить «прощай!», с.
3, 4 (12+)
3.50 Звездный путь

2+2

6.15 Т/с «Ответный удар-3»
(16+)
8.10 Х/ф «Стукач» (16+)
10.15 Х/ф «Игра смерти»
(16+)
12.10 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь» (16+)
20.30 Т/с «Ментовские войны. Харьков-2» (16+)
22.25 Т/с «Кости-10» (16+)
0.15 Т/с «Кости-10» (16+)
2.05 Спецкор
2.35 ДжеДАИ
3.05 Видеобимба
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Ночной мотоциклист»
10.30 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Стоимость жизни
14.50 Т/с «Слепая зона»
(16+)
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Правда жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Т/с «Слепая зона»
(16+)
23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Вавилон--Берлин»
(16+)
1.35 Тайны криминального
мира
2.35 «Свiдок»
3.05 Случайный свидетель
3.40 Вещественное доказательство
4.05 Легенды бандитской
Одессы
4.50 Top Shop

ТЕТ

8.15, 9.15, 10.15 Однажды
под Полтавой
8.45 Семейка У
9.45 Однажды в Одессе
10.45 Сказки У. Кино
11.15 Т/с «Отец рулит»
12.15 Звезды, слухи, галливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи, галливуд
18.15 Т/с «Отец рулит»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 М/ф «Стражи легенд»
23.00 Семейка У
0.00 Однажды в Одессе
1.00 Сказки У. Кино
1.30 Спасатели
2.45 Теория измены
3.30 Т/с «Дневники Темного» (16+)
4.15 Виталька
5.50 Полезные подсказки

9

П’ЯТНИЦЯ, 19 ЛЮТОГО
8.45 Факты. Утро
Интер
7.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.00 Новости
8.10 Утро с Интером
9.00 Новости
9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Мелек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «Коллекция»
14.35 Вещдок
15.30 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Т/с «Шерлок» (16+)
0.30 Вещдок
1.30 Касается каждого
3.05 Жди меня. Украина
4.15 Орел и решка. Курортный сезон
4.55 Телемагазин

Перший

6.30--6.50 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00 Новости
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная
студия
9.30 Т/с «Посольство» (16+)
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25 Дикие животные
17.25 «Перша шпальта»
18.55 Суперчувство
19.55 Борьба за выживание
21.55 Спорт. Аспект
22.00 Д/ф «Майдан»

1+1
7.00 ТСН
7.10 Завтрак с 1+1
8.00 ТСН
8.10 Завтрак с 1+1
9.00 ТСН
9.10 Завтрак с 1+1
9.25 Жизнь известных людей-2021
10.25 Жизнь известных людей-2021
11.25 Жизнь известных людей
12.00 ТСН
12.20 Жизнь известных людей
13.00 Женский квартал
14.00 ТСН
14.15 Женский квартал
14.50 Вечерний квартал
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви»
(12+)
19.30 ТСН
20.15 Лига смеха-2021
22.15 Женский квартал
23.30 Х/ф «Киборги» (12+)
1.55 Х/ф «Вой. Перерождение» (18+)
3.25 Мир наизнанку
4.00 ТСН

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.10 Кто против блондинок?
(12+)
16.40 Х/ф «Шпионка» (16+)
19.00 Х/ф «Поймай мошенницу, если сможешь»
(16+)
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.50 Х/ф «Сладкий ноябрь»
2.30 Служба розыска детей
2.35 Зона ночи

СТБ

13.20 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «Слепая» (12+)
20.15 Х/ф «Мама»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Х/ф «Мама»
1.10 Т/с «Анна-детектив»
(12+)

ICTV
4.20 Эврика!
4.25 Служба розыска детей
4.30 Факты
4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
5.35 Гражданская оборона
6.30 Утро в большом городе

9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Дизель Шоу (12+)
11.30 Т/с «Выжить любой
ценой»
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Супер 8» (16+)
15.30 Х/ф «Человек из стали» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Человек из стали» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.10 Дизель Шоу (12+)
22.55 На троих-9 (16+)
0.00 Факты
0.30 Черные тени Майдана
1.45 Остров неравнодушных
2.25 Т/с «Владимирская, 15»
(16+)

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.50 Х/ф «Бойся желаний
своих»
14.45 Х/ф «Формула счастья», с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Формула счастья», с. 3, 4 (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Свобода слова Савика
Шустера
0.00 Фильм-спектакль «Номера» (12+)
2.00 Телемагазин
2.30 Реальная мистика
4.10 Т/с «Выходите без
звонка-4» (12+)

2+2

7.55 Х/ф «Ответ» (16+)
9.25 Х/ф «Вулкан» (16+)
12.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Шакал» (16+)
22.00 Х/ф «Ночные ястребы» (16+)
0.00 Х/ф «Хищник-2» (18+)
2.00 Спецкор
2.30 ДжеДАИ
3.00 Месть природы
4.30 Совершенно секретно
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.55 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Сошедшие с
небес»
10.40 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Правда жизни
14.45 Т/с «Слепая зона»
(16+)
16.30 «Свiдок»
16.50 Наши права
17.25 Случайный свидетель
18.20 Тайны мира
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Т/с «Слепая зона»
(16+)
23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Вавилон--Берлин»
(16+)
1.40 Тайны криминального
мира
2.40 «Свiдок»
3.10 Случайный свидетель
3.40 Вещественное доказательство
4.10 Легенды бандитского
Киева
5.00 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Однажды в Одессе
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Сказки У. Кино
11.15 Т/с «Отец рулит»
12.15 Звезды, слухи, галливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи, галливуд
18.15 Т/с «Отец рулит»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
23.15 Семейка У
23.45 «Панянка-селянка»
5.50 Полезные подсказки

СУБОТА, 20 ЛЮТОГО
12.30 Т/с «Пес» (16+)
Интер
6.05 Украина впечатляет
6.55 Х/ф «Расправь крылья»
9.00 Готовим вместе. Домашняя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 Х/ф «Мы жили по
соседству»
12.35 Х/ф «Мачеха»
14.20 Х/ф «С тобой и без
тебя...»
16.00 Х/ф «Единственная»
17.50 Т/с «Страсти по Зинаиде» (12+)
20.00 Подробности
20.30 Т/с «Страсти по Зинаиде» (12+)
22.50 Х/ф «Не было бы
счастья», с. 1--4
2.40 Вокруг М
4.20 М/ф «Маугли»

Перший

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
7.10 Уроки тетушки Совы
7.30--7.50 М/ф
8.05, 23.05 Д/ф «Операция
«Крым»
9.05 Черные тени Майдана
10.00, 19.55 Д/ф «Женщины
Майдана/Женские лица
революции» (12+)
11.10, 21.25 Генерация
Майдана. Год революции
и войны
12.00 Минута молчания.
День Героев Небесной
сотни
12.40, 15.55 Биатлон. ЧМ
14.10 Майдан. Шесть букв
нашей свободы
15.20 Телепродажа
17.25 Д/ф «Майдан»

1+1
8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
18.20 Мир наизнанку-12
19.30 ТСН
20.30 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)
0.30 Игры приколов
4.15 ТСН
6.00 Жизнь известных
людей

Новый канал

5.40 М/ф «Ковер-самолет»
7.10 Kids’ Time
7.10 Х/ф «Елена Троянская»
11.00 Х/ф «Троя» (16+)
14.10 Х/ф «Титаник»
18.10 Х/ф «Телохранитель»
21.00 Х/ф «Легенда о Тарзане» (12+)
23.20 Х/ф «Возвращение в
Голубую лагуну»
1.20 Варьяты (12+)
2.20 Зона ночи

СТБ

7.55 Невероятная правда о
звездах
10.50 Т/с «Счастлива вопреки» (16+)
14.55 Х/ф «Мама»
19.00 МастерШеф. Профессионалы (12+)
23.00 Х/ф «Привидение»
(16+)

ICTV
5.00 Эврика!
5.05 Факты
5.35 Черные тени Майдана
6.35 Остров неравнодушных
7.25 Секретный фронт
8.05 Т/с «Пес» (16+)
9.15 Т/с «Тайные двери»
(12+)
10.20 Т/с «Пес» (16+)
11.25 Т/с «Тайные двери»
(12+)

12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Пес» (16+)
17.00 Х/ф «Кобра» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
22.00 Х/ф «Зеленая миля»
(16+)
1.40 Т/с «Тайные двери»
(12+)

Украина

7.30 Т/с «Выходите без
звонка-4» (12+)
10.40 Х/ф «Из прошлого с
любовью» (12+)
14.50 Х/ф «Корзина для
счастья», с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «Корзина для
счастья», с. 3, 4 (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Маска
23.00 Х/ф «Тест на любовь», с. 1, 2
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Тест на любовь», с. 3, 4
2.50 Реальная мистика

2+2

7.40 Затерянный мир
12.45 Х/ф «На грани»
15.00 Х/ф «Кольцо Нибелунгов»
18.40 Х/ф «Король Артур»
21.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
23.15 Х/ф «Чужой против
Хищника» (18+)
1.05 Х/ф «Добро пожаловать в капкан» (16+)
2.45 Совершенно секретно
4.30 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

8.30 Х/ф «Особо важное
задание»
11.10 Х/ф «Огнем и мечом»
15.25 Случайный свидетель
18.00 Крутые 90-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго»
21.00 Х/ф «Спасение» (16+)
22.50 Х/ф «Новый кулак
ярости» (16+)
0.25 Реальные преступники
2.05 «Свiдок»
2.30 Случайный свидетель
2.35 Вещественное доказательство
3.05 Правда жизни
3.55 Легенды бандитского
Киева
4.45 Top Shop

ТЕТ

9.20 Х/ф «Легенда о русалке»
11.05 Х/ф «Синяя свечка»
12.15 Х/ф «Звездные талеры»
13.25 Х/ф «Король Дроздобород»
14.35 Х/ф «Рапунцель»
15.45 М/ф «Стражи легенд»
17.30 М/ф «Монстры против пришельцев»
19.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари»
21.25 Х/ф «Тихое место»
(16+)
23.10 Х/ф «Восход тьмы»
(16+)
0.55 Однажды в Одессе
1.25 Сказки У. Кино
2.10 «Панянка-селянка»
3.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

10
НЕДІЛЯ, 21 ЛЮТОГО
12.00 Х/ф «Зеленая миля»
Интер
7.00 Х/ф «Приключения
Реми»
9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
11.00 Другая жизнь
12.00 Другая жизнь
12.50 Орел и решка. На краю
света
13.30 Вещдок. Личное дело
(16+)
18.00 Т/с «Детектив Ренуар»
(12+)
20.00 Подробности недели
22.00 Т/с «Шерлок» (16+)
1.35 Вещдо

Перший

7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.55
Новости
7.10 Уроки тетушки Совы
7.30--7.50 М/ф
8.20, 17.40 Дикие животные
9.00 Божественная литургия
Православной Церкви
Украины
11.00 Воскресная литургия
Украинской Греко-Католической Церкви
12.30 Воскресная Святая Месса Римско-Католической
Церкви в Украине
13.25, 16.10 Биатлон. ЧМ
14.25 Телепродажа
15.00 Страна песен
17.05 Студия «Биатлон»
17.25 Города и городки
18.15 Неизведанный океан
19.25 Д/с «Масштабные инженерные ошибки»
20.20 Мир дикой природы
21.25 Борьба за выживание
22.00 Х/ф «Лiсова пiсня»

(16+)
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Зеленая миля»
(16+)
15.55 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
18.45 Факты недели
21.20 Х/ф «Рэмбо-5. Последняя кровь» (16+)
23.10 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
0.50 Т/с «Тайные двери»
(12+)

2+2

8.00 Завтрак. Выходной
9.00 Лото-забава
9.30 Мир наизнанку
17.00 Позывной «Итальянец».
История Виталия Маркива
18.05 Тайны великих украинцев. Роксолана
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Голос страны-11
23.10 Х/ф «Конго» (16+)
1.15 Мир наизнанку
5.00 «ТСН-Тиждень

7.40 Kids’ Time
7.40 Х/ф «Месть пушистых»
9.20 Kids’ Time
9.20 Х/ф «Возвращение в
Голубую лагуну»
11.20 М/ф «Тарзан»
13.20 Х/ф «Могучий Джо
Янг»
15.40 Х/ф «Легенда о Тарзане» (12+)
17.50 Х/ф «Книга джунглей»
19.50 Х/ф «Мумия» (16+)
22.00 Х/ф «Константин»
(18+)
0.30 Х/ф «Ночка ужасов»
(18+)
2.40 Варьяты (12+

6.30 Будьте здоровы
7.05 Украина впечатляет
8.50 Х/ф «Огнем и мечом»
12.55 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго»
14.35 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова»
16.05 Х/ф «Неисправимый
лгун»
17.35 Х/ф «Спасение» (16+)
19.10 Х/ф «Интердевочка»
(16+)
22.00 Х/ф «Гринго» (18+)
0.00 Х/ф «Новый кулак
ярости» (16+)
1.35 Вещественное доказательство

Новый канал

СТБ

6.25 Х/ф «Три плюс два»
8.10 МастерШеф. Профессионалы (12+)
12.05 «Хата на тата» (12+)
15.05 СуперМама
19.00 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
20.00 Один за всех (16+)
23.25 Тайны ДНК (16+

ICTV
5.05 Эврика!
5.10 Факты
5.35 Больше чем правда
6.25 Антизомби
7.25 Секретный фронт
8.20 Гражданская оборона
9.20 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)

ЦІКАВО ЗНАТИ. ДО ДНЯ ЗАКОХАНИХ

ВОЛОДИМИР МАЯКОВСЬКИЙ І
ТЕТЯНА ЯКОВЛЄВА. ІСТОРІЯ КОХАННЯ

Украина

6.50 Реальная мистика
7.20 Т/с «Выходите без
звонка-4» (12+)
9.20 Т/с «В плену у прошлого» (12+)
17.00 Х/ф «Нарисуй мне
маму», с. 1, 2 (12+)
19.00 Сегодня. Итоги
21.00 Х/ф «Нарисуй мне
маму», с. 3, 4 (12+)
23.00 Х/ф «Хирургия. Территория любви», с. 1, 2
(12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Хирургия. Территория любви», с. 3, 4
(12+)
3.10 Громкое дело
3.55 Агенты справедливости
(12+)
7.05 ДжеДАИ-2019
8.10 Затерянный мир
14.10 Х/ф «Голый пистолет»
(16+)
15.50 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2. Запах страха»
(16+)
17.35 Х/ф «Голый пистолет
33 1/3. Последний выпад» (16+)
19.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (16+)
20.55 Х/ф «Сахара» (16+)
23.15 Х/ф «Чужие против
Хищника-2» (18+)
1.05 Затерянный мир
2.05 Видеобимба
4.00 Лучшее
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазин

1+1

13 лютого 2021 року

НТН

ТЕТ

10.40 Х/ф «Гусятница»
11.50 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари»
14.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
16.00 Х/ф «Гарфилд-2»
17.30 Х/ф «Гарфилд»
19.00 Однажды под Полтавой
23.30 Х/ф «Тихое место»
(16+)
1.10 Однажды в Одессе
1.55 Сказки У. Кино
2.25 «Панянка-селянка»
3.15 Т/с «Дневники Темного» (16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

Володимир Маяковський творив чудеса для жінок, в яких був
закоханий!
І, напевно, найбільш зворушлива історія
в його житті сталася з ним у Парижі,
коли він закохався в Тетяну Яковлєву.
Між ними не могло бути нічого спільного.
Російська емігрантка, витончена, вихована на Пушкіну і Тютчеву, не сприймала ні
слова з рубаних, жорстких, рваних віршів
на той час модного радянського поета,
"криголама" з Країни Рад. Вона взагалі не
сприймала жодного його слова, - навіть в
реальному житті. Лютий, шалений, що йде
напролом, що живе на останньому диханні, Володимир лякав її своєю нестримною
пристрастю. Її не чіпала його відданість,
її не підкупила його слава. Її серце залишилося холодним, Маяковський поїхав до
Москви один. Від цього миттєво спалахнувшого кохання йому залишився таємний смуток, а нам - чарівний вірш «Лист
Тетяни Яковлєвої» зі словами:
Я все одно тебе коли-небудь візьму
- Одну або удвох з Парижем!
Їй же залишилися квіти. Весь свій гонорар за паризькі виступи Володимир Маяковський поклав у банк на рахунок відомої паризької квіткової фірми з єдиною
умовою, щоб кілька разів на тиждень Тетяні Яковлєвій приносили букет найкрасивіших і незвичайних квітів - гортензій,
пармських фіалок, чорних тюльпанів, чайних троянд, орхідей, айстр чи хризантем.
Паризька фірма з солідним ім'ям чітко
виконувала вказівки навіженого клієнта і з тих пір, незважаючи на погоду та пору
року, з року в рік у двері Тетяни Яковлєвої
стукали посильні з букетами фантастичної
краси та єдиною фразою: «Від Маяковського».
Його не стало в тридцятому році - ця
звістка приголомшила її, як удар несподіваної сили. Вона вже звикла до того,
що він регулярно і шалено вривається в її
життя, вона вже звикла знати, що він десь
є і шле їй квіти... Вони не бачилися, але
факт існування людини, яка так її любить,
впливав на все, що відбувається з нею: так
Місяць у тій чи іншій мірі впливає на все
живе на Землі тільки тому, що постійно
обертається поруч. Вона вже не розуміла

як буде жити далі - без цієї божевільної любові, розчиненої в кольорах. Але в розпорядженні, залишеному квітковій фірмі закоханим поетом, не було ні слова про його
смерть. І на наступний день на її порозі
з’явився посильний з незмінним букетом і
незмінними словами: «Від Маяковського».
Кажуть, що велика любов сильніша за
смерть, але не всякому вдається втілити це
твердження в реальному житті. Володимиру Маяковському вдалося. Квіти приносили в тридцятому, коли він помер, і у сороковому, коли про нього вже забули. У роки
Другої світової війни, в окупованому німцями Парижі вона вижила тільки тому, що
продавала на бульварі ці розкішні букети.
Якщо кожна квітка була б словом «люблю»,
то протягом багатьох років слова його кохання рятували її від голодної смерті. Потім союзні війська звільнили Париж, потім
вона разом з усіма плакала від щастя, коли
радянські війська увійшли в Берлін…
А прекрасні букети все несли. Посильні дорослішали на її очах, на зміну колишнім приходили нові, і ці нові вже знали,
що стають частиною великої легенди - маленької, але невід'ємної любовної історії. І
вже як пароль, який дає їм перепустку у
вічність, говорили, посміхаючись: «Від Маяковського».
Квіти від Маяковського стали паризькою історією. Радянський інженер Аркадій Ривлін почув цю історію в юності,
від своєї матері і завжди мріяв потрапити в Париж, щоб дізнатися - правда це чи
красива вигадка. Тетяна Яковлєва була ще
жива, й охоче прийняла свого співвітчизника. Вони довго розмовляли про все на
світі за чаєм із тістечками. У цьому затишному будинку квіти були всюди - як данина легенді, Аркадію було незручно розпитувати сиву даму про роман її молодості:
він вважав це непристойним. Але в якийсь
момент все-таки не витримав і запитав:
чи правду кажуть, що квіти від Маяковського врятували її під час війни? Хіба це не
красива казка? Чи можливо, щоб стільки
років поспіль їй все приносили букети від
Володимира Маяковського?
- Пийте чай, - відповіла Тетяна. - Пийте
чай. Ви ж нікуди не поспішаєте?
І в цей момент у двері подзвонили. Він
ніколи в житті більше не бачив такого розкішного букета, за яким майже не було
видно посильного, букета золотих японських хризантем, схожих на маленькі сонечка. І через цей блискучий на сонці пишний
букет голос посильного вимовив: «Від Маяковського».
Про таке кохання і таких чоловіків
можна лише мріяти. І по доброму позаздрити Тетяні Яковлєвій, що в її житті був Володимир Маяковський та його
букети…
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ОГОЛОШЕННЯ
ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ БІБЛІОТЕКИ!
Дергачівська центральна бібліотека
працює з 8.00 до 18.00 і запрошує до себе
всіх, хто бажає не зупинятися у своєму
розвитку, ознайомлюватися з новими
надходженнями.
Чекаємо на вас кожного дня, крім неділі.
Приходьте самі і приводьте сусідів, друзів
і знайомих!

Православні свята у лютому

12 лютого – Собор Вселенських учителів і святителів Василя Великого, Григоpія Богослова та Іоанна Златоуста.
15 лютого – Стрітення Господа Ісуса
Христа.
21 лютого – Неділя про митаря і фарисея
25 лютого – Іверської ікони Божої Матері.
28 лютого – Неділя про блудного сина.

ПОРАДИ

ГОСПОДАРСЬКЕ МИЛО У БУДИНКУ –
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАСІБ, ЯКИЙ МОЖНА
ВИКОРИСТОВУВАТИ У БАГАТЬОХ ЦІЛЯХ!

КУПЛЮ
Радиодетали (СССР). Платы, приборы и т.д. в любом состоянии. Оценка и
оплата на месте. Самовывоз. Александр.
Т. 066-637-40-20, 098-751-12-23.
(12-12)

Куплю биків, корів, телиць, свиней,
кіз (вимушений доріз). Тел.: (095)-007-3063, (096)-681-06-50, (066)-082-61-44. (6-4)
Куплю авто будь-якої марки у
будь-якому стані, будь-якої реєстрації. Тел.: (095)-007-30-63, (096)-681-0650, (066)-082-61-44.
(6-4)

ПРОДАМ
Перегной. Навоз. Доставка Камаз и
мешки. Тел. 097-299-66-16. (3-1)

ПОСЛУГИ
КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ СТРОКИ ВІД 1
ТИЖНЯ
ТЕЛ. (099) 737-65-52, (097)824-73-57. (12-9)
Бабушка вычитывает по старинной книге. Поможет
решить проблемы в личной жизни и наладит бизнес. Снимет порчу. Ставит защиту на удачу, лечит деток, поможет алкоголику. Тел. 095-826-81-25, 068-625-30-41 (4-3)

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
ЗАГУБЛЕНІ:
Втрачено довідку № 5 від 17.01.2020 року
для отримання пільг особам з інвалідністю, які
не мають право на пенсію чи соціальну допомогу на гр. Гондаренка Миколу Сергійовича особу
з інвалідністю 3 групи, який зареєстрований за
адресою: м.Дергачі, пров.Дзержинського/ вул.
Залізнична,буд.2/10.
Вважати не дійсним загублене посвідчення
ветерана праці на ім’я: Черняк Ніни Олександрівни
Вважати не дійсним загублене посвідчення
інваліда 3 групи на ім’я Нагорного Володимира
Михайловича
Вважати не дійсним загублені посвідчення
учасника бойових дій № 461528 на ім’я Пенькова Дениса Валерійовича.
Вважати не дійсним посвідчення учасника
бойових дій на ім’я Рибіна Богдана Вікторовича
№ АБ 491170.

Господарське мило сьогодні використовується усе рідше, бо є багато продукції, яка
його замінює, має привабливу упаковку, аромат, відомий
бренд, і т д. Це пральні порошки, миючі засоби, антисептики тощо. Колись господарське
мило було засобом №1 для виведення плям на одязі, оброблення
ран та укусів комах чи домашніх улюбленців.

До складу господарського мила входять
натуральні інгредієнти: рослинні, тваринні жири, які володіють антибактеріальними гіпоалергенними властивостями. Наведемо кілька моментів, коли господарське
мило прийде на допомогу:
Щоб у сезон грипу та ГРВІ вберегтися
від вірусних захворювань, з метою профілактики потрібно промивати ніс розчином господарського мила. Даний розчин
вбиває віруси та хвороботворні бактерії,
не дає їм потрапити у дихальні шляхи. Також мило вбиває бактерії на руках. Після
вулиці та відвідування громадських місць
варто ретельно вимити руки господарським милом.
Господарське мило допоможе боротися
з вугровим висипанням. Потрібно натерти
мила 1 ст. л., додати стільки ж солі, змішати. Нанести на вологу шкіру обличчя, помасажувати 2-3 хвилини і змити акуратно,
щоб не потрапила суміш в очі. Після цього ватним диском, змоченим у спиртовий
розчин саліцилової кислоти, точково протерти найпроблемніші ділянки. Проводити
таку процедуру треба двічі на тиждень.
Одяг для немовлят також бажано прати

з господарським милом, а не пральними
порошками, які можуть містити сульфати.
Одяг з високим вмістом шерсті, вовни,
після прання господарським милом стає
м’якшим та шовковистішим.
Неглибокі порізи та ранки на шкірі, незначні опіки, потрібно, в першу чергу, теж
промити мильним розчином господарського мила.
Колись люди навіть чистили зуби господарським милом. Проте зараз не потрібно це робити, але промивати зубні щітки
в кип’яченій воді з господарським милом
бажано раз на тиждень.
Допомагає господарське мило й у лікуванні грибкових інфекцій шкіри.
Приготувати з господарського мила
можна і дитячі бульбашки, які так полюбляють дітлахи. Потрібно його натерти,
додати води, збовтувати до повного розчинення і не доведеться щоразу ходити в
магазин за новими бульбашками.
Як бачимо, господарське мило має широке застосування у побуті і може прийти
на допомогу навіть зараз, у час високих
технологій, коли інших засобів під рукою
не буде.

ЗАМОВЛЯЙ РЕКЛАМУ,
ОГОЛОШЕННЯ,
ПОЗДОРОВЛЕННЯ
У ГАЗЕТІ
«ВІСТІ ДЕРГАЧІВЩИНИ»

+38 063 863 34 93
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АПЕЛЬСИНИ: КОРИСТЬ І ШКОДА, ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ
нок повинна не перевищувати
двох штук. інакше можлива поява алергії, що негативно позначиться на розвитку майбутнього
малюка.

Відомий всім апельсин корисний не тільки для здоров'я, але і для
зовнішньої краси. Неспроста люди, які намагаються стежити за своїм здоров'ям, починають свій
день зі свіжовичавленого
соку. Але, на жаль, мало
хто знає, що, крім користі,
апельсини можуть принести і деяку шкоду.
Користь апельсина полягає
в тому, що: він зміцнює імунну систему, запобігає появі простудних захворювань; покращує
обмін речовин і сприяє кращому
засвоєнню їжі; насичує організм
вітамінами, лікує авітаміноз; допомагає впоратися з запорами і
нерегулярним стільцем; сприяє
омолодженню шкіри; відновлює
кісткову тканину, нейтралізує
анемію і слабкість; є профілактичним засобом проти захворювань серцево-судинної системи;
знімає втому і бадьорить при занепаді сил, піднімає настрій і запобігає появі стресу; нормалізує
роботу і запобігає захворюванням ендокринної системи, в
тому числі, і захворюванню щитовидної залози; сприяє зниженню ваги, часто рекомендується
для вживання під час дієти.
Корисними властивостями
володіють не тільки сік і м'якоть плода, але і його шкірка аромат, який вона виділяє, допомагає підняти настрій і зняти
втому, позбутися від мігрені.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ
ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК
Апельсин благотворно впливає практично на всі внутрішні
органи організму, запобігаючи
їх захворюванню або сприяючи
швидкому одужанню. Випитий
з ранку фруктовий сік забезпечить заряд бадьорості на цілий
день і допоможе не відчувати
почуття голоду протягом декількох годин.
Фрукт благотворно впливає
на репродуктивну систему організму. підвищує його дітородну функцію і сприяє зачаттю
плоду. Особливо він корисний
для чоловіків.
ЧИМ КОРИСНИЙ
ДЛЯ ВАГІТНИХ І ГОДУЮЧИХ
До хімічного складу апельсина входить фолієва кислота. яку
по праву можна назвати «жіночим» вітаміном - вона допомагає
впоратися з менструальними болями, сприяє запобіганню вроджених захворювань малюка при
вагітності.
Але потрібно мати на увазі,
що добова доза для вагітних жі-

КОРИСНИЙ ФРУКТ
ДЛЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ
Користь цитруса для дитячого
організму дуже висока. За його
вживання дитина отримує необхідні вітаміни й елементи, які
сприяють нормальному росту.
Кальцій допомагає формуванню
і зміцненню кісткових тканин, а
пектин нормалізує роботу травлення.
Привчати дитину до цього
фрукту можна вже з року при
відсутності алергії. Помаранчевий плід сприяє зміцненню
природного захисту організму.
і чим раніше дитина виявиться
привченою до продукту, тим
краще для його здоров'я.
ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ
Продукт уповільнює появу
вікових змін організму. таких,
як погіршення зору, зменшення
рухливості кісток і м'язів, зменшення активності мозку, нестабільність кровоносного тиску
тощо.
Сік апельсина має омолоджуючий ефект - шкіра обличчя
і рук стає більш підтягнутою і
пружною.
ПРОТИПОКАЗАННЯ
Крім багатьох корисних
якостей, цитрусовий плід також має і протипоказання, і
потенційну небезпеку при деяких захворюваннях. Небезпека міститься в кислотності
фрукта і його солодкості.
Апельсин може завдати шкоди організму при таких захворюваннях: при алергії на цитрусові
плоди; при цукровому діабеті і
при підвищеному вмісті цукру в
крові.
Надмірне вживання може
призвести до появи цукрового
діабету і проблем із зайвою вагою; пошкодження емалі зубів
і появи карієсу; появи висипу і
почервоніння на шкірі, а також
розвитку алергії.
Оптимальною добовою дозою
для дорослої людини є 2-3 апельсина. Маленьким дітям краще
вживати фрукт у вигляді соку.
Щоб кислота не роз'їдала
шлунок, сік рекомендується
пити після прийому їжі. Вживати апельсин в натуральному
вигляді можна як до, так і після їжі у будь-який час доби. Що
стосується часу року, то найбільшими корисними властивостями володіють літні фрукти
- вони насичені вітамінами самої природи. А ось із зимовими
плодами потрібно бути обережнішими - в цей час вони вирощуються з застосуванням хімічних препаратів, що стимулюють
їх зростання. Перед вживанням
потрібно обдати апельсин окропом, а потім ретельно протерти.

Апельсини часто входять
до складу десертів і фруктових салатів. освіжаючих напоїв, а також надають більш
терпкий смак других страв.
Цедра може стати в нагоді в
оздобленні різних страв.

ВАРЕННЯ ЗІ ШКІРКИ
Шкірку від 2-3 апельсинів потрібно на 48 годин залишити в
кип'яченій воді. Потім промити
шкірку водою і пропустити її через м'ясорубку.

Отриману масу залити водою
і поставити варитися на повільний вогонь, додавши в ємність
цукор у співвідношенні 1: 1. При
бажанні можна додати лимонного або апельсинового соку.
КАРТОПЛЯ
В АПЕЛЬСИНОВОМУ СОУСІ
Очистити
6-8
картоплин,
розрізати їх на дві половинки і
на кожній половинці зробити
кілька невеликих надрізів гострим ножем. Змастити деко
рослинним і вершковим маслом,
залишити картоплю в духовці
готуватися на 30 хвилин, періодично поливаючи його розтопленим вершковим маслом.

Для приготування сиропу необхідно вичавити з фрукта сік.
дрібно нарізати шкірку, а після
все це змішати з двома-трьома
столовими ложками цукру і поставити варитися на плиту до
тих пір, поки сироп не загусне.
Після цього залити картоплю
сиропом і залишити в духовці
ще на 15 хвилин. Подавати з зеленню.
ВИКОРИСТАННЯ
В КОСМЕТОЛОГІЇ
ТА ПРИ СХУДНЕННІ
Плід широко використовується в якості інгредієнта шампунів, кремів, гелів для душа і
навіть парфумерії. Ефірна олія
апельсина підходить для сухої,
проблемної і зів'ялої шкіри олія стимулює приплив крові до
шкіри. що сприяє її омолодженню і здоровому способу.
ЦЕДРА АПЕЛЬСИНА
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРІВ
Для позбавлення шкіри від
вугрів потрібно подрібнити м'якоть і цедру апельсина до од-
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норідної маси, а потім нанести
на проблемні зони. Тримати 1015 хвилин, а потім змити теплою
водою. Повторювати процедуру можна через день до повного
зникнення вугрів.

ОМОЛОДЖЕННЯ
Для омолодження шкірного
покриву обличчя необхідно зробити наступну маску. Змішати в
рівних частках м'якоть фрукта,
відварені вівсяні пластівці і додати чайну ложку меду. Рівномірно
нанести суміш на обличчя і залишити на 20 хвилин, потім змити теплою водою. Повторювати
процедуру рекомендується через
день.
СІК ЦИТРУСОВИХ
ДЛЯ ЖИРНОЇ ШКІРИ
Змішати одну склянку соку зі
склянкою борошна до отримання однорідної маси. Нанести на
обличчя і залишити на 15 хвилин, потім змити теплою водою.
Цитрусова олія є гарним засобом
проти лупи і лущення шкіри голови - для цього необхідно додати кілька крапель олії в шампунь,
бальзам для волосся або кондиціонер.
ПРОТИ ЛУПИ
Залити цедру гарячою водою
і дати їй настоятися. Полоскати
чисте волосся рідиною.
АПЕЛЬСИНОВА МАСКА
ДЛЯ БЛИСКУ ВОЛОССЯ
Для цього необхідно змішати
склянку апельсинового соку зі
столовою ложкою меду і 4-8 краплями сандалової олії. Нанести
суміш на волосся на 15 хвилин,
потім змити теплою водою.
НАРОДНА МЕДИЦИНА
Апельсин володіє багатьма
лікувальними властивостями і
допомагає при таких захворюваннях, як відсутність апетиту,
депресія та безсоння; «жіночі»
болі і кровотечі; перевтома і синдром «втомлених очей». У народній медицині використовують як
настої і відвари з різних частин
продукту, так і ефірну олію.
ЛІКУВАННЯ АВІТАМІНОЗУ
Для лікування авітамінозу потрібно змішати 3 краплі ефірної олії з чайною ложкою меду і
100 мл фруктового соку. Вживати напій краще в першій половині дня.
ПРОФІЛАКТИКА ГІПЕРТОНІЇ
При гіпертонії бажано випивати не більше однієї склянки
соку в день, при цьому додаючи
в нього чайну ложку меду.
Апельсин - простий і знайомий з дитинства фрукт, який
може принести як користь,
так і шкоду. Щоб фрукт став
вашим спільником, потрібно
дотримуватись рекомендацій
і використовувати його в міру
і з користю для себе.

Тираж: 21021 екз.
Друкарня ТОВ «Фактор Друк», 61030, м. Харків,
вул. Саратовська, 51.
Замовлення №603
За
зміст
оголошень
та
публікацій
несе
відповідальність рекламодавець. Думка редакції може не
співпадати з автором матеріалів.

