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ВІД ЕКОЛОГІЇ ДУШІ
ДО ЕКОЛОГІЇ ПРОСТОРУ
Ще з садочка та шкільних років нас вчать берегти природу, не смітити. Погодьтесь, це прості
правила. Але чомусь з часом більшість людей про них
забуває.
Від сьогодні редакція газети "Вісті Дергачівщини" запускає нову рубрику, мета якої
- донести до колективного
усвідомлення населення просту істину - "чисто не там,
де прибирають, а там, де
не смітять"!
Історично склалося так,
що з давніх-давен в традиційній культурі людей за
певними ознаками порівнюють з різними тваринами. В цьому контексті люди,
неохайні до власного тіла та
навколишнього середовища,
асоціюються зі свинями. Однак форма їх поведінки, як
і будь-яких інших тварин,
формується не усвідомлено, а
природно-інстинктивно.

Саме тому жодна свиня ніколи не буде смітити
навмисне, на відміну, наприклад, від деяких мешканців Дергачівщини, які
виставляють пакети зі
сміттям на вулицях, біля
тротуарів чи просто викидають його вздовж кладовищ, лісосмуг і, взагалі,
де заманеться. Поступово
наші міста і селища перетворюються на великі
гнийні смітники. Такими
темпами нас очікують нові
види дозвілля: прогулянка
між мішками із мотлохом,

йога-практики «стрибки через бите скло», гра на обачність на дитячому майданчику «останній герой», конкурс
на витривалість «затули носа
і не дихай якнайдовше, бо
смердить» та багато іншого.
Це твориться руками байдужих людей. І це катастрофічно, бо безвідповідальні дії
призводять до антисанітарії,
спотворюють зовнішній вигляд нашого рідного краю.
Сміття на вулицях – це свідчення внутрішньої порожнечі
та показник рівня нашої моральної культури. Привести
до ладу життєвий простір –
означає змінити щось всередині себе на краще.
З метою постійного утримання
території
міста, сіл, селищ у
належному
стані,
їх санітарного очищення,
збереження об’єктів загального користування
та створення умов,
сприятливих
для
життєдіяльності населення, з 15 березня в Дергачівській
громаді
проводиться
щорічна
Всеукраїнська
акція з благоустрою «За
чисте довкілля». Наполегливо закликаємо мешканців нашої громади не залишатись осторонь проблеми,
яку можна вирішити лише
спільними зусиллями.
З початку квітня щотижнево по старостинських
округах і в місті Дергачі
проводяться перевірки дотримання «Правил благоустрою», наявності несанкціонованих сміттєзвалищ,

викидів сміття населенням.
За їх результатами до установ або осіб, які не дотримуються санітарних вимог, будуть застосовуватися заходи
впливу.
Порушники
несуть
адміністративну
відповідальність за статтею
152 Кодексу України про
адміністративні
правопорушення – Порушення державних стандартів, норм і
правил у сфері благоустрою
населених пунктів, правил
благоустрою територій населених пунктів. Мінімальний
штраф за викиди сміття в
недозволених місцях збільшили в 20 разів, тепер таке
порушення коштуватиме від
340 до 1700 гривень.
Тому, в першу чергу, потрібно почати з себе, виховати відповідальне ставлення, повагу до себе та
оточуючих, тільки тоді побачимо істотну різницю.
Дивлячись на наші околиці,
розуміємо, що потрібно при-

брати і зберегти цю чистоту.
Так кожен засвідчить свою
відповідальність перед громадою, і перед самим собою.
Але, на щастя, є і небайдужі жителі, які виходять на
вулиці, стають в один ряд з
комунальниками й беруть в
руки граблі, віники й прибирають за іншими їхні нечистоти й мотлох. Вони намагаються хоча б якось стримати
це нашестя рваних пакетів й
порожніх пляшок, рятуючи
середовище від жахіття людської байдужості, від осіб,
які звикли ґвалтувати природу, коли й як заманеться.

Давайте не будемо гіршими за свиней. Не будемо
подавати такий приклад
своїм дітям та припинемо
смітити!

Якщо бачите, що хтось викидає сміття та побутові відходи, зробіть зауваження, зафільмуйте і передайте інформацію до міської ради або до редакції
газети «Вісті Дергачівщини».
Відділ житлово-комунального
господарства Дергачівськоі міської ради
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ЦІКАВО
ЗНАТИ
НА
ТЕМИ
ДНЯ

ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ МАЄ ДОПОМАГАТИ
ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТІ В СКЛАДНИЙ ЧАС

Завдяки депутатам «Блоку Світличної «РАЗОМ!» в обласному бюджеті вдалось вдвічі збільшити суму, передбачену на матеріальну допомогу жителям області.
24 та 31 березня нареш- ванні обласного кошторису
ті відбулися перші засідання на поточний рік керівництво
комісії Харківської обласної області передбачило лише
ради з питань надання од- 22 мільйони гривень, що не
норазової адресної грошової покривали нагальні потреби
допомоги. Дивним чином, громадян. Депутатами Блонинішнє керівництво області ку було подано пропозицію
не вважало за потрібне за- суттєво
збільшити
розмір
тверджувати склад та збирати цієї суми. Цю ініціативу підзасідання комісії з грудня ми- тримав депутатський корнулого року! Це при тому, що пус і тепер буде виділено
сьогодні рівень життя стрімко 55 мільйонів, які розподілятипадає, ціни зростають, і депу- муть серед тих, хто потребує
тати обласної ради отримують матеріальної підтримки.
численні звернення з прохан«Це
черговий
важливий
ням надати допомогу.
крок з боку депутатів «Блоку
Станом на 24 березня Світличної «РАЗОМ!» у відстов обласній раді було за- юванні актуальних сьогодні
реєстровано більше 2500 питань соціальної підтримки
звернень мешканців. Ос- жителів регіону» - коментуновна причина – різке погір- ють рішення у фракції.
Представники
«Блоку
шення матеріального стану
під час пандемії та пов’яза- Світличної «РАЗОМ!» також
розширити
ною з нею кризою. І зволікан- пропонують
список
людей,
які
можуть
ня з вирішенням цих проблем
претендувати на матеріальє неприпустимим!
Представники
фракції ну допомогу – додати са«Блоку Світличної «РАЗОМ!» мотніх пенсіонерів, батьків
виступили
ініціаторами дітей з особливими потресуттєвих змін до обласно- бами та одиноких матерів,
го бюджету. Зміни були по- і збільшити сам розмір дотрібні, оскільки при форму- помоги. Ці пропозиції не

знайшли
підтримки у керівництва області,
проте депутати
наполягатимуть
на них і надалі.
Акцент депутати
роблять на системному підході
до захисту населення та протидії
кризі, що спричинила пандемія
СOVID-19.
«Обласний бюджет у сьогоднішні часи має бути
максимально
орієнтованим
на захист тих,
хто постраждав
від
економічної
кризи і пандемії,
мати значну соціальну складову
та
ситуативно реагувати на
нові хвилі погіршення ситуації
таким
чином,
щоб кожен відчував себе захищеним» - додають у фракції
«Блок Світличної
«РАЗОМ!».

“

Особисто я голосував за
це рішення. Як депутат обласної
ради, завжди підтримую такі
рішення, що захищають інтереси наших людей, особливо в ці
скрутні часи. Влада має підтримувати і допомагати тим, хто
цього найбільше потребує!

„

Євген Шатохін,
депутат Харківської обласної ради

ВАКЦИНАЦІЯ ВІД COVID-19
Захворюваність
на
COVID-19 на даний час
стрімко зростає. Тому гостро
постає питання попередження розповсюдження захворювання методом вакцинації, одним із найважливіших
елементів для подолання
пандемії COVID-19. Стратегічна мета, яку ставить Міністерство охорони здоров’я,
– сформувати в українців колективний імунітет до смертельно небезпечної хвороби.
А з цією метою потрібно,
щоб щонайменше 60% населення імунізувалися.

Що таке вакцина?

Вакцина готує ваш організм до боротьби з певною
інфекцією, вірусом або хворобою. Вакцини містять неактивні або ослаблені фрагменти патогену. Це спонукає
імунну систему розпізнавати інфекцію і виробляти антитіла для боротьби з нею.
Згодом у вас формується
імунітет до цієї хвороби. Вакцини не спричинюють хворобу. Натомість вони вчать
імунну систему вашого організму розпізнавати інфекцію і боротися з нею.

Вакцина
небезпечна чи ні?

Немає жодних підстав вва-

жати, що вакцина від COVID-19
може бути небезпечною. Теоретично вона може викликати
небажану реакцію, але ймовірність цього вкрай мала.

А що з побічними
ефектами?

Вони існують, як і в інших
вакцин. Жодний лікарський засіб не існує без побічних ефектів. Це не означає, що всі вони
або хоча б один виявляться у
кожного пацієнта. Це означає,
що побічні ефекти можливі і
вважаються нормальною реакцією. Найчастіше це короткострокові легкі або помірні реакції, які проходять без серйозних
ускладнень. Це, наприклад, біль
у місці ін'єкції, головний біль,
біль у м'язах, підвищення температури тіла, відчуття втоми.
Як правило, всі ці побічні ефекти проходять протягом кількох
днів.

Чи безпечна вакцина
для тих, хто
перехворів на COVID?

Навіть якщо людина вже
хворіла на COVID-19, їй запропонують зробити щеплення. Це
тому, що природний імунітет
- недовговічний, а імунізація
може забезпечити більший захист.

У березні розпочалася
вакцинація від COVID-19
в Україні

Передусім щеплення будуть
проводитися таким групам:
медичним працівникам; військовослужбовцям ЗСУ; працівникам соціальної сфери;
мешканцям пансіонатів для
літніх людей і працівникам
цих закладів.
Після цього мають вакцинувати людей старших 60 років,
у тому числі тих, хто має супутні захворювання, через які
можуть виникати ускладнення. Це одна з найбільш чисельних груп.
Далі
мають
вакцинувати пріоритетні групи ризику:
вчителів, працівників критично
важливих
структур
державної безпеки - ДСНС,
поліція, Нацгвардія, СБУ, військові, МВС.
Після цього мають йти ув'язнені та дорослі віком від 18 до
59 років з хронічними хворобами, через які можуть виникнути ускладнення. А потім
решта населення.
А допоки ми очікуємо на
можливість
вакцинуватися
проти COVID-19, найкращий
спосіб уберегтися — уникнути впливу вірусу: гігієна
рук: ретельно та часто ми-

йте руки близько 40 секунд,
за відсутності такої можливості — користуйтеся антисептиками з вмістом не
менше 60 % спирту; не торкайтеся обличчя, особливо
очей, рота, носа, оскільки
саме через них інфекції найлегше проникнути в організм;
фізична дистанція — 1,5 метра від інших; одягайте маску в громадських місцях, слідкуйте, щоб вона закривала ніс
і рот; дотримання етикету
кашлю: кашляйте та чхайте
в згин ліктя чи одноразову хустинку.
Слідкуйте за своїм здоров’ям, і якщо з’являються
симптоми захворювання, невідкладно звертайтеся до
лікаря.

Роман Кушнарьов,
директор КНП «ЦПМСД»
Дергачівської міської ради
Харківської області
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ЦІКАВО
ЗНАТИ
НОВИНИ

ДЕРГАЧІВСЬКА ТА
СОЛОНИЦІВСЬКА ГРОМАДИ
СПІВПРАЦЮЮТЬ
З ПОЛІЦІЄЮ

Дергачівський міський голова Вячеслав Задоренко і Солоницівський селищний голова Андрій Литвинов 5 квітня зустрілись з начальником поліції в Харківській області Андрієм
Рубелем.
У рамках проєкту «Поліцейський офіцер громади» між Дергачівською міською та Солоницівською селищною радами і ГУНП
у Харківській області підписано меморандум про партнерство і
співпрацю, основною метою якого є співпраця на засадах партнерства, спрямована на підвищення рівня публічної безпеки і порядку,
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності на території
громади.
Проєкт передбачає, що у Дергачівській і Солоницівській громадах працюватимуть поліцейські офіцери, забезпечені патрульними
автомобілями. У режимі 24/7 вони нестимуть відповідальність за
порядок і безпеку, запобігатимуть вчиненню правопорушень.

НАРКОЛАБОРАТОРІЯ
ПОСЕРЕД ВУЛИЦІ

У смт Солоницівка прямо
на вулиці місцевий житель
виготовляє наркотики, – таке
повідомлення від представника громадської організації, який став свідком злочину, надійшло на пульт «101»
2 квітня. Заявник уточнив,

що зловмисник знаходиться
на вул. Енергетичній.
Виїхавши на місце, правоохоронці застали за протизаконною діяльністю 38-річного
жителя селища. «У чоловіка були
ємності з наркотичною речовиною. Правопорушник раніше
вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові
та наркозлочини», - йдеться в
офіційному повідомленні.
Речові докази вилучено. Інформація
зареєстрована
в
Єдиному обліку заяв і повідомлень відділу поліції, вирішується питання про кваліфікацію
події за Кримінальним кодексом України.

ХАРКІВ ПОСИЛЮЄ КАРАНТИН
з 10 квітня. Метро і громадський транспорт продовжать працювати. Роботу ресторанів, барів і
кафе обмежать до
20:00.
Буде
посилено
контроль за дотриманням масочного
режиму і соціальної дистанції на
ринках. Непродовольчі
магазини
повинні будуть закриватися о 20:00.
Школи продовжать
працювати,
але
учні 4-11 класів
повинні піти на
дистанційну фор-

му навчання. Дитячі садки
працюватимуть у звичайному
режимі.

ВМІВ ЗАЗИРНУТИ
У ДИТЯЧУ ДУШУ

З метою культурного та
духовного розвитку засуджених працівниками Дергачівського міськрайонного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в
Харківській області 6 квітня була організована екскурсія до музею імені А.С.
Макаренка.
Працівник
музею Олена
Липчанська провела екскурсію
для суб’єктів пробації (альтернатива позбавленню волі, що
передбачає відбування засудженими покарання в громаді
без ізоляції від суспільства) молодіжного віку, які перебувають на обліку. Вона розповіла
про життя та діяльність Антона
Семеновича, його вихованців,
неповнолітніх хлопців, які відбували покарання в трудовій
колонії.

Клієнти пробації змогли побачити особисті речі А. С. Макаренка, дізнатися про колоністів,
дисципліну та перші прийоми й
ази у навчанні дітей. Екскурсовод розповіла, що колоністи по
різному називали Макаренка – і
ліхтариком, і місточком, і карцером. Покарання підбирались
до дітей надзвичайно тонко, бо
Антон Семенович вмів зазирнути в дитячу душу. Потрібно віддати належне його принципам
виховання, бо впоратись з такими дітьми, які були виховані під
впливом вулиці - надзвичайно
важко.
Суб’єктам пробації розповіли
та порадили особисто познайомитись з творчістю Антона Семеновича Макаренка. Вони поставили питання, на які отримали
повні та змістовні відповіді.

ПОЖЕЖІ В ЕКОСИСТЕМАХ
З початком весни пожежно-рятувальні підрозділи здійснили більше 60 виїздів в населені пункти Дергачівської міської, Солоницівської та Малоданилівської селищних рад за сигналом «Тривога» на ліквідацію пожеж в
екосистемах, під час яких знищено десятки гектарів сухої
рослинності.
З року в рік з
настанням пожежонебезпечного
періоду та спекотною погодою існує
ризик виникнення
пожеж у лісових
масивах і полях.
Пожежна небезпека в екосистемах
посилюється
під
впливом людськоДергачівське РУ ГУ ДСНС
го фактора і погодних умов
України у Харківській області
навесні та в кінці літа. Понад
звертається до всіх громадян
98% пожеж виникає саме чез проханням не спричиняти
рез це.
пожежі в природних екосистеГоловною їх причиною на
мах, у тому числі не спалювати
відкритих територіях є пору- сміття, бо відповідно до вимог
шення вимог пожежної безпе- чинного законодавства за це
ки в екосистемах у період ви- передбачено адміністративну
сокої надзвичайної пожежної та кримінальну відповідальнебезпеки та випалювання ність.
рослинності на сільгоспугіддях.
Пам’ятайте, що природа
Масові пожежі можуть вини- потребує нашого захисту і
кати в спеку і при посухах від бережливого ставлення до
ударів блискавки, необережно- неї! Дбайте про стан навкого поводження з вогнем, очи- лишнього середовища!
щення поверхні землі шляхом
У разі виявлення пожеж невипалювання сухої трави та гайно телефонуйте до служби
з інших причин. Але майже всі порятунку за номером 101.
пожежі безпосередньо пов’язані
***
з людським фактором.
«Телефон довіри» ГоловЧерез подібні пожежі та ного управління Державної
неконтрольоване спалюван- служби України з надзвичайня сміття чи сухої рослин- них ситуацій у Харківській
ності значно забруднюється області
навколишнє середовище.
737-13-59 з 9:00 до 18:00.
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ВАШЕ ЗДОРОВ`Я

СЕЗОННА АЛЕРГІЯ АТАКУЄ:
ЧИ Є ПОРЯТУНОК?
вивченні способів боротьби з
даною хворобою, невблаганно
зростає з кожним роком.

Причини виникнення
сезонної алергії

Настання очікуваної весни у кожної людини асоціюється з теплими вечорами, цвітінням дерев і тривалими прогулянками на свіжому повітрі. Але якщо ви один
з мільйона людей, які мають алергію на пилок, цвітіння та
тополиний пух, цей період у вас також буде асоціюватися з нежиттю, чханням, свербінням очей і сльозотечею й
іншими симптомами алергії. Деякі з них люди помилково
вважають за застуду.
Ця хвороба може проявля- коли починається цвітіння бетися у будь-якому віці, різними рези і вільхи і закінчується в
симптомами і з різною силою травні. Сезонна алергія, лікузалежно від року — самотуж- вання якої є досить тривалим
ки тут не впоратись. На жаль, процесом, вимагає неабиякого
з кожним роком вона стає все терпіння.
молодшою, і ніколи не знаєш, в
Захворювання має давнє
який рік ти – наступний учас- коріння.
Згадка про стани,
ник великої лави людей, які схожі на сезонну алергію, є в
страждають на сезонну алер- роботах Клавдія Галена – грецького лікаря. Зв’язок між масогію.
вими нападами кашлю і квітучими деревами спостерігав
Сезонна алергія,
голландський лікар і натураліст
або Поліноз.
Ян Баптист Ван Гельмонт. У
Що таке алергія? 1819 році з’явилися перші опиСпрощено алергія — це не- си сінної лихоманки – саме так
виправдана реактивність імун- офіційно була позначена сезонної системи конкретної люди- на алергічна реакція англійсьни. Імунна система мала б не ким лікарем Джоном Бостозвертати увагу на безневинні ком, яку пов’язували з таким
речовини, як-то пилок чи їжа, провокуючим фактором, як
а натомість бурхливо реагує сіно. Через півстоліття, у 1873
виділенням гістаміну. Ми від- році його співвітчизник Девід
чуваємо це як сльози, набряк Блеклі довів, що причиною
у носі, свербіж в очах чи виси- сінної лихоманки насправді є
пання на шкірі.
пилок рослин. Через 16 років
Такий стан часто носить се- на відкритому засіданні Сузонний характер.
спільства російських лікарів,
що відбувався у Санкт-ПетерВесняна алергія:
бурзі, з інформацією про поліноз виступив доктор Л. Сіліч, а
симптоми
Як проявляється сезонна вперше масово сезонна алергія
проявила себе в 60-х роках XIX
алергія:
•
В очах – почервонін- століття на території Красноня,
сльозотеча,
відчуття дарського краю. Її збудником
«смітинки», боязнь світла, була амброзія, завезена на територію Росії з США з зерном
свербіж.
•
В носі – нежить, зни- пшениці. Древні греки (як проження нюху, чхання, свербіж стий люд, так і представники
і його закладення. Виділяєть- еліти) страждали від амброзії,
ся з носових пазух рясний слиз вона викликала задуху і висихарактерної рідкої, прозорої пання на шкірі.
На сьогоднішній день, за
консистенції.
даними
офіційної статисти•
Задишка, труднощі при
ки,
з
сезонною
алергією,
здійсненні видоху, прискореяка
не
розподіляє
людей за
не дихання, приступи задувіком,
статтю
та
регіоном
хи (при пилковій бронхіальній
проживання,
знайомий
кожастмі), частий сухий і висний
п’ятий
житель
Землі.
нажливий кашель.
Дійсне число людей, які страСезонна алергія весня- ждають від полінозу, насправного періоду бере початок ді набагато більше і, незважау перших числах квітня, ючи на суттєві досягнення у

Причинами захворювання
на поліноз, провокатором якого є пилок рослин, спори грибів
(від 500 до 700 видів), є:
•
спадковий фактор;
•
ослаблений імунітет;
•
присутність хронічних
бронхо-легеневих хвороб;
•
наявність в організмі
алергії іншого виду (на їжу, медикаменти, хімічні сполуки);
•
шкідливі умови трудової
діяльності;
•
незадовільний екологічний стан зовнішнього середовища.

Яких рослин
слід остерігатися?

Сезонна
алергія
викликається рослинами, невибагливими до місця розташування та кліматичних умов, але
агресивно
налаштованими
по відношенню до людини з
алергічної точки зору: клен,
вільха, дуб, кипарис, береза,
ясен, липа, верба, волоський
горіх, в’яз, ліщина. З лугових
трав – тимофіївка, люцерна,
конюшина в період цвітіння.
Жито, гречка, пшениця, овес
– зернові культури, що провокують виникнення у людини
такого небезпечного стану, як
сезонна алергія. Пилка амброзії
і полину теж слід уникати.
Зміна сезонів є однією з
причин виникнення полінозу.
Найбільш гостро хвороба проявляється у весняний і осінній періоди, влітку – набагато
рідше, взимку – дуже рідко.
Сезонна алергія у серпні, лікування якої є досить затяжним
процесом, може виникати внаслідок цвітіння вищезазначених трав.

Що робити
алергікам?

Терапія сезонної алергії може знизити яскраві
і виснажливі симптоми
прояву алергії та захистить внутрішні органи від впливу алергенів.
Така терапія залежити
від періоду проявів симптомів алергії, етапу захворювання, індивідуальної специфіки організму.
Лікування призначається
лікарем.

Профілактичні
заходи

Важливим фактором у
боротьбі з сезонною алергією
є дотримання профілактичних заходів, а саме:

• Уникайте контакту з
алергеном.
• Почніть приймати завчасно антигістамінні ліки зазвичай, за пару тижнів до
орієнтовного початку піку
алергії. Спочатку обов’язково
проконсультуйтесь
із сімейним лікарем та підберіть діючі антигістамінні
препарати. Така підготовка
до сезону цвітіння суттєво
може полегшити перенесення алергічного періоду;
• Проводьте специфічну
імунотерапію, під час якої
організм «привчається» протистояти алергену менш
інтенсивно, ведіть спосіб
життя, який полегшує роботу імунній системі: дотримуйтесь дієти, зменшіть
стресові стани, не паліть,
зменшуйте вживання алкоголю, виключіть алергенні
продукти із раціону.
• Коли в повітрі пилок,
на який у вас алергія, варто
щільно зачиняти вікна, вмиватися та промивати носа,
щоб зменшити контакт.
• Муніципальні служби
з благоустрою, у свою чергу,
мають знищувати бур’яни,
утримувати
газони
підстриженими (але не під
корінь, не в спекотний день,
і не на світанку у вихідний) та не допускати появи
злаків, які колосяться, чи
амброзії.
• Переміщуйтесь в місця з вологим повітрям (відпустка біля моря або річкового узбережжя) в період
активного цвітіння рослин.
• Виконуйте рекомендації сімейного лікаря.
Не хворійте!
САМОЛІКУВАННЯ
НЕПРИПУСТИМЕ!
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СЛАВЕТНІ ЗЕМЛЯКИ

РОДИНА КОВАЛЕВСЬКИХ

Ярошівка — село, яке має понад трьохсотлітню історію,
розташоване за менше, як сорок кілометрів від Харкова. Саме
тут від кінця ХIХ століття мешкав славний рід Ковалевських.
Рід стає відомим від часів походів Війська Запорізького. Брат
Семена Ковалевського Іван був осавулом у козаків запорожців.
Син Семена Василь був Харківським полковим обозним. Багато інших знакових людей походять з цього роду і, що важливо,
вони завжди пам’ятали своє козацьке коріння і були потужними
українськими меценатами.
Місце, де був їх маєток, місцеві мешканці знали завжди. Крім
садиби з чудовими краєвидами над річкою Вільшанкою, тут був
розташований парк, недалеко була й усипальниця цього роду,
що, на жаль, зруйнована і розграбована.
На місці маєтку місцева громада встановила пам’ятник, яий
би нагадував про славних мешканців села.

Доба Богдана Хмельницького породила чимало талановитих полководців, адміністраторів і дипломатів.
На жаль, про багатьох із них
маємо лише дуже скупі відомості. Хоч за ними - хай і невиразно, - а все ж постають
певні здобутки й заслуги.
Саме до таких офіцерів, адміністраторів та дипломатів
належить і генеральний осавул Іван Ковалевський (р. н.
і р. см. невідомі).
Важко сказати, як і коли
цей, говорячи сучасною мовою, офіцер генштабу приєднався до повстанців Хмельницького, але кар'єра його і ті
дипломатичні доручення, що їх
він виконував, свідчать: осавул
входив у коло особливо наближених до лідера повстанців.
Досить нагадати, що до самої
смерті Хмельницького Іван Ковалевський був головним управителем гетьманового двору:
це означає, що йому підпорядковувались канцелярія, ад'ютанти, слуги, особиста охорона,
писарі, офіцери зв'язку, тобто
весь той штат, що забезпечує
керівникові будь-якої країни
можливість виконувати свої
функції.
У тих складних міжнародно-політичних умовах, в яких
доводилося діяти Б. Хмельницькому, з дипломатичними місіями мали виступати
люди, яким гетьман безмежно
довіряв і на яких міг покластись у найделікатніших ситу-

аціях, що раз-у-раз виникали
в перебігу непростих переговорів з правителями та командуванням армій сусідніх країн.
І тут Б. Хмельницький частенько вдавався до послуг
І. Ковалевського. Гетьман
любив повторювати: "Якби
моя сорочка довідалася про
те, що я замислив, я б скинув її з плечей і жбурнув у
вогонь". Отже, йому потрібні
були люди, які б могли знати
таке, чого не могла знати навіть власна сорочка. Одним із
них був Іван Ковалевський.
Після Переяславської ради,
як відомо, гетьман Хмельницький розгорнув бурхливу дипломатичну діяльність. Наважившись на союз із Росією, він
і гадки не мав утрачати вже
налагоджених зв'язків з іншими країнами. Намагався навіть
зміцнити їх та пристосувати
до нових умов. У серпні 1654
року одне з його посольств
поїхало до Валахії. На чолі - Іван
Ковалевський. А мета, з якою
він вирушав до цієї держави,
визначалася просто: підкріпити дружні відносини, поінформувати Валахію про перебіг
Переяславської ради і повідомити, як Україна виступатиме на міжнародній арені віднині. Коли посольство виїздило
з Чигирина, мабуть, ні його
керівник, ані сам гетьман ще
не здогадувалися, що цар московський, під міцну руку якого вони так рвалися, ставить
собі зовсім інше завдання: зро-

бити усе можливе, щоб звести
міжнародні відносини України
до мінімуму. Їхали собі спокійно, збираючись діяти так, як і
діяли, і вважаючи Україну незалежною державою.
Влітку 1656 року до Чигирина прибув посол угорського
князя Ракоці Франц Шебеші.
Цей візит був надзвичайно
важливим для Хмельницького,
оскільки Польща домагалася
тіснішого союзу з Угорщиною,
націленого проти України, аж
до підтримки польського короля угорською зброєю. Гетьманові доводилося вживати
контрзаходів. У квітні в Угорщині вже побував козацький
посол Іван Брюховецький, а
тепер, разом із Шебеші, до князя Ракоці вирушило посольство
на чолі з І. Ковалевським.
Відомо, що 7 вересня він, від
імені гетьмана та всього
козацького війська, підписав договір, який визначав
подальші дружні взаємини
України й Угорщини.
Усі знають, що на підставі
рішення Переяславської ради
Україна і Московія підписали
своєрідний союзний договір,
умови якого гетьман Хмельницький сприймав лише як основу військово-політичного союзу, а не як цілковите державне
об'єднання. До того ж, мало хто
знає, але це факт, що Хмельницький готувався до підписання
такого договору й зі Швецією.
В налагодженні контактів між
королем Швеції Карлом X і
Хмельницьким брав участь відомий українсько-шведський
дипломат Данило Грек. І договір таки підписали 7 жовтня
1657 року в Корсуні. На жаль,
уже по смерті Хмельницького.
Українську сторону на переговорах репрезентували Іван Ковалевський, Іван Богун і Юрій
Немирич.
Як відомо, після смерті
Хмельницького в його оточенні розгорнулася боротьба за
булаву, головними претендентами на яку виступали син
гетьмана Юрій і генеральний
писар Іван Виговський. Реальна влада в Україні незабаром
перейшла до Виговського. Але й
новий гетьман цінував талант
І. Ковалевського як дипломата, і теж доручав йому важливі дипломатичні місії. Зокрема, саме йому Виговський
довірив очолити посольство до
Польщі, яке вело переговори
з представниками уряду цієї
держави в 1658 році.
Й нарешті, така цікава деталь: погоджуючись на те,
щоб булаву прийняв його неповнолітній син Юрій, гетьман Хмельницький побажав, щоб Ковалевський був
його радником. І коли Юрій
усе ж повернув собі клейноди, Іван Ковалевський
справді зміг виконати волю
Богдана і стати державним
радником його молодого
сина-гетьмана. Проте при

владі Юрій Хмельницький
був недовго. Після відставки гетьмана Ковалевський
деякий час був сотником
Глинської сотні Лубенського полку. Перед смертю передав свою доньку під опіку
П. Дорошенка, але її вивіз у
Польщу П. Тетеря після своєї
відставки з гетьманського
уряду. Дорошенко безуспішно
намагався її повернути разом
із майном на Батьківщину.
Родина Ковалевських, що
походить із дуже знатного
шляхетного роду, подарувала Україні і світу чимало видатних постатей, які
залишили значний слід в
історії та науці, а саме:
Єгор Ковалевський - географ-мандрівник, геолог, археолог, сходознавець, письменник;
Євграф Ковалевський чиновник високого рангу в
гірничому департаменті, досліджував
поклади
вугілля на території Донбасу,
міністр
народної просвіти,
обрав справою свого життя
географію і геологію;
Володимир
Ковалевський вивчав юридичні науки,
потім захопився палеонтологією. Послідовник і пропагандист вчення Ч. Дарвіна. За
низку наукових праць дістав
докторат Ієнського університету;
Михайло
Ковалевський
– член Сенату, член Державної Ради, допомагав проводити прогресивні реформи,
Опер-прокурор кримінального касаційного департаменту
Сенату;
Максим
Ковалевський
- соціолог, історик і юрист,
член
Імперської
Академії
наук, талановитий промовець, громадсько-політичний
діяч, член Київської громади,
гцоловний редактор першого
систематичного
енциклопедичного
видання “Украинский народ в его прошлом и
настоящем” у 2 томах. У галузі
соціології Максим Ковалевський – одне з блискучих імен
світової науки;
Софія Ковалевська - перша жінка-математик;
Олександр Ковалевський
- професор зоології в кількох
університетах, почесний член
багатьох наукових товариств
за кордоном, автор великої
кількості наукових праць відносно розвитку ембріології та
порівняльної фізіології;
Василь Каразін - засновник Харківського університету (двоюрідний дядько Єгора
Ковалевського.
Ковалевські мали репутацію суворої і патріархальної, але привітної і гостинної родини, що серйозно
ставилася до своїх культурних і наукових традицій.
(Далі буде)

Подібні особистості рідкісні в усі часи, тому відчуття поваги до них і ознайомлення з їх
діяльністю повинно стати обов'язком суспільства.
М. М. Стасюлевич
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РУШНИК ВИШИВАНИЙ НА ЩАСТЯ, НА ДОЛЮ

родзинку в гардероб, запевняє Максимівна. Вишита
картина чи рушник — відмінний подарунок, який додасть чарівності, і, крім вас,
ні в кого більше такого не
буде.
Шановні читачі, якщо у
вашому розумінні вишивка
це тільки «узорчики» і квіточки на краєчку рушників, які
вишивали самотніми вечорами бабусі або старі діви,
ви помиляєтеся.

Цю жінку знають більшість дергачівців, як просто Максимівну. О. М. Мірошніченко з 1961 року віддала своє життя медицині, а саме Дергачівській центральній
лікарні. До квітня 2020 року вона працювала
лаборантом вищої категорії клініко-діагностичної лабораторії. Для будь-якої людини найголовніше бути здоровим, але вже
коли ти захворів, то, перш ніж призначити
лікування, потрібен правильний діагноз. А
його точність, як ви розумієте, залежить від
кваліфікованості спеціаліста. І саме таким
спеціалістом і була Олена Максимівна. Коли
ти приходив до неї за результатом, ця мила
і привітна жінка зустрічала всіх із доброзичливою посмішкою. В ній одразу поєднувалися всі кращі риси людини – повага, розуміння, а найголовніше, чого так зараз бракує,
уваги до того, хто звернувся.

прочитала,
нехай інші теж прочитають».
Протягом багатьох
десятиліть передплачує районну газету
«Вісті
Дергачівщини». Виховала доньку Наталію, вчителя математики, та
сина Андрія, який
захищає честь дергачівської футбольної

Олена Максимівна - Почесний донор СРСР, нагороджена знаками донорства
першого, другого і третього ступенів. Багаторічний
і сумлінний труд ветерана
праці відзначений багатьма
Почесними грамотами.
Жінка дуже любить читати книги, вона давній користувач Дергачівської публічної бібліотеки. До речі, вона
багато книг у свій час подарувала книгозбірні. З цього
приводу говорить: «Я вже

команди «Движение»,
має онука Олексія та
праонуку Софію.
У вільний час Олена
Максимівна полюбляє
вишивати.
Як вона запевняє,
вишивання – це не
просто один із безлічі способів провести вільний час з
користю, але і дуже
корисне
захоплення. Вишивання умиротворяє: неспішне
«пірнання» голки з
ниткою в тканину і
назад здатне заспокоювати і дарувати

відчуття спокою. За
вишиванням
відключаєшся від повсякденних проблем, стресів,
тим самим, це частково дозволяє убезпечити нервову систему
від впливу негативних
факторів зовнішнього
середовища. З іншого
боку, будь-якій людині
приємно бачити результат своєї роботи – особливо, коли він,
дійсно, гарний і
своєю оригінальністю вражає і захоплює навколишніх.
Стібок до стібка, рядок до рядка
— і картинка складається. І ось вас
знову вже манить
чиста канва. Крім
того, вишиті вироби
вносять особливий
затишок в інтер'єр,

Зараз
величезна
кількість
красивих,
стильних
малюнків.
Деякі з них вражають
своєю реалістичністю,
яскравістю.
Також
можна зробити схему
вишивки
улюбленої
фотографії. Уявляєте,
який шикарний з цього вийде подарунок!
У цілому ж, підсумувала Олена Максимівна,
вишивка
розслабляє,
заспокоює,
приносить
естетичне задоволення. І побажала
читачам
газети
зважитися зануритися в дивовижний
світ вишивки, і результат отриманого перевершить всі
сподівання.

7
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У СВІТІ ЗАХОПЛЕНЬ І МАЙСТЕРНОСТІ

ЗАТИШОК І КРАСА

жива, щоб іскрився сніжок, а
очі в снігура привітливо поблискували. Тільки за таких
умов створюються шедеври,
які приємно не тільки споглядати, від них йде тепло рук і
серця майстрині, відчувається прагнення душі до прекрасного.
Та особливу насолоду отримує майстриня від вишивання стрічками. Це зовсім
інший вид рукоділля, більш
сучасний, швидший за часом виконання та потребую-

Живе
поруч
гарна,
привітна,
доброзичлива
людина, працює, адекватно спілкується з оточуючими і має такий же
позитивний
авторитет.
Та коли, дізнаєшся, що,
крім цих характеристик,
вона ще й має улюблене
захоплення, повага до неї
значно зростає.

За першою професією мешканка Малої Данилівки Тетяна Семенівна Басова - вчитель початкових класів. Потім
довго працювала держслужбовцем – начальником загального відділу Дергачівської
райдержадміністрації та референтом громадської організації «Об’єднання промисловців
і підприємців Дергачівського
району». Займаючись документообігом та організаційними моментами, творчій особистості, звичайно ж, хотілось
ще якихось інших барв.

Тетяна Семенівна вміла майстриня, яка
займається вишивкою.
Хто цим займається,
знає, що це клопітка та
тонка робота, яка потребує терпіння, доброго
настрою, майстерності.
Клітинки такі маненькі,
що одними окулярами
не завжди можна обійтися, руки тягнуться і
до лупи. Жінка постійно
слідкує за якістю виконання. Вибирає цікаві
сюжети, за своїм смаком
підбирає колір ниток, ще
й вкраплює на картинку
бісеринки, щоб заграла квіточка росою, як

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 надані родиною Юрія Андріяненка.

Чоловічий вокальний ансамбль "Дзвони"
Черкасько-Лозівського БК, 1984 р.

Факелоносець Д. Марінкін з
олімпійським вогнем, 1980 р.
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Фото надав Сергій Остапенко.

чий своєї майстерності. Роботи виходять більш об’ємні,
техніка виконання дає можливість в одній картині використовувати стрічки
різні за розміром, кольором, якістю.
Поробки Тетяна
Семенівна не накопичує, а дарує рідним і близьким, а разом з ними ділиться
своїм
прекрасним
захопленням,
від
якого стає всім тепліше.
Її роботи несуть у
дім затишок і красу.
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ПОНЕДІЛОК, 12 КВІТНЯ
12.45 Факты. День
Интер
13.15 Т/с «Смертельное

5.00 Телемагазин
5.30 Следствие вели...
7.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.00 Новости
8.10 Утро с Интером
9.00 Новости
9.20 Утро с Интером
10.10 Касается каждого
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Ас из асов»
14.30 Х/ф «Как украсть
бриллиант» (16+)
16.10 Жди меня. Украина
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая
время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «За дело берется
Шекспир-2» (12+)
1.30 Т/с «Гречанка»
3.40 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 Общественная студия. Главное
9.30 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.30 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.25 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25, 19.55 Дикие животные
18.55 Суперчувство
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
10.20 Жизнь известных людей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Охотники за недвижимостью
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня любить» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Сваты»
21.55 Т/с «Сваты»
23.05 Т/с «Кухня»
0.10 Т/с «Кухня»
1.10 Голос страны-11
4.30 ТСН
5.50 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+)
11.20 Х/ф «Не тормози» (12+)
13.10 Х/ф «Обмануть всех»
15.10 Х/ф «Такси-5» (16+)
17.10 Х/ф «Такси-4»
19.00 От пацанки до панянки
(16+)
21.20 Х/ф «Волна» (16+)
23.50 Х/ф «Землетрясение»
(16+)
1.50 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
2.40 Служба розыска детей
2.45 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

7.10 Т/с «Комиссар Рекс»
10.50 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
13.25 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама (12+)
19.05 Детектор лжи (16+)
20.15 Т/с «Папаньки»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Папаньки»
23.00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
0.50 Неизвестная версия.
«Иван Васильевич меняет
профессию» (12+)

ICTV

5.05 Эврика!
5.10 Служба розыска детей
5.15 Гражданская оборона
6.00 Факты недели
8.45 Факты. Утро
9.10 Чрезвычайные новости
10.15 Т/с «Смертельное
оружие» (16+)

оружие» (16+)
13.25 Х/ф «Логан. Росомаха»
(16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Логан. Росомаха»
(16+)
16.45 Х/ф «Люди Икс. Росомаха» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Т/с «Пес-6» (16+)
21.10 Факты. Вечер
21.35 Т/с «Пес-6» (16+)
22.50 Свобода слова
0.00 Х/ф «Экипаж (Рейс)»
(16+)
2.30 Гражданская оборона
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
10.40 Миссия: красота
11.45 Реальная мистика
13.50 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
17.10 Т/с «Вызов-2» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Без тебя» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Без тебя» (16+)
23.30 Х/ф «Чужая», с. 1, 2
(16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Х/ф «Чужая», с. 3, 4
(16+)
3.25 Сегодня
4.15 Контролер
4.45 Т/с «Вызов-2» (12+)

2+2

9.35 Х/ф «Команда «А» (16+)
11.50 Х/ф «Соучастник» (16+)
14.15 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Карпатский рейнджер» (16+)
20.20 Т/с «Опер по вызову-5» (16+)
22.10 Деньги
23.25 Дубинизмы
0.05 Х/ф «Окончательный
приговор» (16+)
2.00 Спецкор
2.30 ДжеДАИ
3.00 Т/с «Ласко» (16+)
3.45 ДжеДАИ-2019
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

6.00 Х/ф «Попугай, говорящий на идиш»
7.45 Случайный свидетель
8.40 Х/ф «Холодное лето
53-го»
10.35 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Тайны мира
14.40 Х/ф «Проект «А»-2»
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
22.55 Х/ф «Днепровский
рубеж»
1.30 Побег. Реальные истории
2.50 «Свiдок»
3.20 Случайный свидетель
3.30 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни
5.00 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Однажды в Одессе
9.15 Танька и Володька
9.45 Страна У 2.1
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У 2.1
11.15 Т/с «Пришелец»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Пришелец»
19.15 Страна У 2.1
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Клоны» (16+)
23.00 Страна У
0.00 Однажды в Одессе
0.30 Сказки У. Кино
1.00 Спасатели
2.15 Т/с «Хамелеон» (16+)
3.45 Виталька
5.50 Полезные подсказки

ВІВТОРОК, 13 КВІТНЯ
Интер
ICTV
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
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Мой бриллиантовый развод» (16+)
14.10 Вещдок
15.05 Вещдок
15.50 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая
время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «За дело берется
Шекспир-3» (12+)
1.30 Т/с «Гречанка»
3.40 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, 23.35 Новости
7.05, 8.05, 9.05 Общественная студия. Главное
9.30 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.30 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 Схемы. Коррупция в
деталях
18.55 Суперчувство. Отряд
особого назначения
19.55 Дикие животные
21.55 Спорт. Аспект
22.00 Король-слон
23.00 Наши деньги

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
10.20 Жизнь известных людей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Охотники за недвижимостью
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня любить» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Сваты»
21.55 Т/с «Сваты»
22.55 Т/с «Кухня»
0.00 Т/с «Кухня»
1.00 Х/ф «Я, снова я и
Ирэн»
3.00 Х/ф «Война семьи
Роуз» (16+)
5.05 Охотники за недвижимостью
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+)
11.20 Х/ф «Нью-йоркское
такси»
13.10 Любовь на выживание
(16+)
15.10 Кто сверху? (12+)
19.00 Где логика? (12+)
20.00 Improv Live Show (12+)
21.00 Х/ф «Туннель. Опасно
для жизни» (12+)
23.00 Х/ф «2.22» (12+)
1.00 Х/ф «Абсолютная
власть» (16+)
3.00 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

7.05 Т/с «Комиссар Рекс»
10.40 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
13.25 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама (12+)
19.05 Тайны ДНК (16+)
20.15 Т/с «Папаньки»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Папаньки»
23.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
0.55 Неизвестная версия.
«Бриллиантовая рука»
(12+)

4.20 Эврика!
4.25 Факты
4.45 Т/с «Тайные двери»
(16+)
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Т/с «Смертельное
оружие» (16+)
11.55 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
13.45 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.50 Х/ф «Репродукция»
(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Гражданская оборона
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес-6» (16+)
22.40 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
1.30 Х/ф «По следу» (16+)
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
10.40 Миссия: красота
11.45 Реальная мистика
13.50 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
17.10 Т/с «Вызов-2» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Без тебя» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Без тебя» (16+)
23.20 Х/ф «Наша доктор», с.
1, 2 (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Х/ф «Наша доктор», с.
3, 4 (12+)
3.25 Сегодня
4.15 Контролер
4.45 Т/с «Вызов-2» (12+)

2+2

8.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
10.00 Х/ф «Побег» (16+)
12.15 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Карпатский рейнджер» (16+)
20.20 Т/с «Опер по вызову-5» (16+)
22.30 Т/с «Кости-12» (16+)
0.05 Т/с «Кости-12» (16+)
1.55 Спецкор
2.25 ДжеДАИ
2.55 Т/с «Ласко» (16+)
3.40 ДжеДАИ-2019
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Мачеха»
10.45 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 «Свiдок». Агенты
14.45 Легенды уголовного
розыска
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
17.50 Будьте здоровы
18.30 Акцент
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.00 Х/ф «Версия полковника Зорина»
0.40 Состав преступления
2.05 «Свiдок»
2.35 Случайный свидетель
3.05 Вещественное доказательство
4.05 Правда жизни
5.00 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Однажды в Одессе
9.15 Танька и Володька
9.45 Страна У 2.1
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У 2.1
11.15 Т/с «Пришелец»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Пришелец»
19.15 Страна У 2.1
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Меняющие реальность» (16+)
23.25 Страна У
0.25 Однажды в Одессе
0.55 Сказки У. Кино
1.25 Спасатели
2.40 Т/с «Хамелеон» (16+)
4.10 Виталька
5.50 Полезные подсказки
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СЕРЕДА, 14 КВІТНЯ
оружие» (16+)
Интер
11.55 Т/с «Пес» (16+)

7.00, 8.00 Новости
7.10, 8.10 Утро с Интером
9.00 Новости
9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Родители жены»
14.10, 15.05, 15.50 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00, 19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая
время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «За дело берется
Шекспир-3» (12+)
1.30 Т/с «Гречанка»
3.40 Касается каждого
4.55 Телемагазин

Перший

6.30 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35 Новости
7.05, 8.05, 9.05 Общественная
студия. Главное
9.30 Х/ф «Пророк Иеремия.
Обличитель царей»
11.05 Сладкая дача
11.30 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 Наши деньги
18.55 Король-слон
19.55 Дикие животные
21.55 Спорт. Аспект
22.00 Эпоха великих котов
23.00 #@)[]?$0 с М. Щуром
(16+)

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
10.20 Жизнь известных людей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Охотники за недвижимостью
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня любить» (12+)
19.30 ТСН
20.45, 21.50 Т/с «Сваты»
22.55, 0.00 Т/с «Кухня»
1.00 Х/ф «Лучше не смотри»
(16+)
2.35 Х/ф «Моя бабушка
Фани Каплан» (16+)
4.10 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 «Туннель. Опасно
для жизни» (12+)
13.10 Любовь на выживание
(16+)
15.10 Кто сверху? (12+)
19.00, 20.00 Варьяты (12+)
21.00 Х/ф «Погоня за ураганом» (16+)
23.00 Х/ф «Бои без правил»
(18+)
1.20 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
2.50 Служба розыска детей
2.55 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

7.00 Т/с «Комиссар Рекс»
10.35 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
13.25, 14.50 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
15.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама (12+)
19.05 Один за всех (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки»
22.00 «Вiкна-Новини»
23.00 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика»
0.50 Неизвестная версия.
«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика (12+)

ICTV

4.20 Эврика!
4.25 Служба розыска детей
4.30 Факты
4.50 Т/с «Тайные двери»
(16+)
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Т/с «Смертельное

12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
13.25 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.45 Х/ф «Экспат» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Секретный фронт
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес-6» (16+)
22.40 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
1.25 Х/ф «Интересы государства» (16+)
3.00 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.40 Миссия: красота
11.45 Реальная мистика
13.50 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
17.10 Т/с «Вызов-2» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Без тебя» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Без тебя» (16+)
23.20 Х/ф «Верю. Люблю.
Надеюсь», с. 1, 2 (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Х/ф «Верю. Люблю.
Надеюсь», с. 3, 4 (12+)
3.10 Сегодня
4.00 Реальная мистика
4.45 Т/с «Вызов-2» (12+)

2+2

6.35 Т/с «Рекс» (16+)
8.30 Х/ф «Воспоминание»
(16+)
10.20 Т/с «Перевозчик-2»
(16+)
13.10 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Карпатский рейнджер» (16+)
20.20 Т/с «Опер по вызову-5» (16+)
22.25 Т/с «Кости-12» (16+)
0.00 Т/с «Кости-12» (16+)
1.50 Спецкор
2.20 ДжеДАИ
2.50 Т/с «Ласко» (16+)
3.35 ДжеДАИ-2019
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Версия полковника Зорина»
10.45 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Тайны криминального
мира
14.35 Легенды уголовного
розыска
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
17.50 Стоимость жизни
18.30 Акцент
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
22.55 Х/ф «Прощальная
гастроль «Артиста»
0.30 Состав преступления
1.55 Вещественное доказательство
2.30 «Свiдок»
3.00 Случайный свидетель
3.10 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни
5.00 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Однажды в Одессе
9.15 Танька и Володька
9.45 Страна У 2.1
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У 2.1
11.15 Т/с «Пришелец»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Пришелец»
19.15 Страна У 2.1
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц-2»
23.35 Страна У
0.35 Однажды в Одессе
1.05 Сказки У. Кино
1.50 Спасатели
2.50 Т/с «Хамелеон» (16+)
4.20 Виталька
5.50 Полезные подсказки

ТЕЛЕПРОГРАМА
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ЧЕТВЕР, 15 КВІТНЯ
6.30 Утро в большом городе
Интер
8.45 Факты. Утро

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
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Любовь с риском
для жизни» (16+)
14.10 Вещдок
15.05 Вещдок
15.50 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая
время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «За дело берется
Шекспир-3» (12+)
1.30 Т/с «Гречанка»
3.40 Касается каждого
4.55 Телемагазин

Перший

6.30 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35 Новости
7.05, 8.05, 9.05 Общественная студия. Главное
9.30 Х/ф «Святое семейство», с. 1 (12+)
11.30 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 #@)[]?$0 с М. Щуром
(16+)
18.55 Эпоха великих котов
19.55 Дикие животные
21.55 Спорт. Аспект
22.00 Эпоха великих котов
23.00 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
10.20 Жизнь известных людей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Охотники за недвижимостью
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня любить» (12+)
19.30 ТСН
20.35 ЧистоNews-2021
20.40 Т/с «Сваты»
21.45 Право на власть-2021
0.45 Х/ф «Пришельцы-2.
Коридоры времени»
3.05 Х/ф «Моя бабушка
Фани Каплан» (16+)
5.00 Охотники за недвижимостью
5.30 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 «2.22» (12+)
13.10 Любовь на выживание
(16+)
15.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Фантом» (16+)
22.40 Х/ф «Пик Данте»
0.50 Т/с «Путь волшебника»
1.40 Варьяты (12+)
2.55 Служба розыска детей
3.00 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

7.00 Т/с «Комиссар Рекс»
10.35 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
13.25 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама (12+)
19.05 Как выйти замуж (16+)
20.15 Т/с «Папаньки»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Папаньки»
23.00 Х/ф «Девчата»
0.55 Неизвестная версия.
«Девчата» (12+)

ICTV

4.25 Эврика!
4.30 Факты
4.50 Т/с «Тайные двери»
(16+)

9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Т/с «Смертельное
оружие» (16+)
11.55 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
13.25 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
17.00 Х/ф «Дыши во мгле»
(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Антизомби
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес-6» (16+)
22.40 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
1.20 Х/ф «Дыши во мгле»
(16+)
3.30 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.40 Миссия: красота
11.45 Реальная мистика
13.50 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
17.10 Т/с «Вызов-2» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Без тебя» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Т/с «Без тебя» (16+)
0.00 Х/ф «Когда на юг улетят журавли», с. 1, 2
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Когда на юг улетят журавли», с. 3, 4
3.45 Реальная мистика

2+2

6.15 Т/с «Рекс-2» (16+)
8.05 Х/ф «Беглецы»
10.00 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз»
12.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Карпатский рейнджер» (16+)
20.20 Т/с «Опер по вызову-5» (16+)
22.25 Т/с «Кости-12» (16+)
0.00 Т/с «Кости-12» (16+)
1.50 Спецкор
2.20 ДжеДАИ
2.50 Т/с «Ласко» (16+)
3.35 ДжеДАИ-2019
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Прощальная
гастроль «Артиста»
10.40 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Стоимость жизни
14.40 Легенды уголовного
розыска
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
17.50 Правда жизни
18.30 Акцент
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.05 Х/ф «В моей смерти
прошу винить Клаву К.»
0.30 Состав преступления
2.00 Вещественное доказательство
2.30 «Свiдок»
3.00 Случайный свидетель
3.35 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни
5.00 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Однажды в Одессе
9.15 Танька и Володька
9.45 Страна У 2.1
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У 2.1
11.15 Т/с «Пришелец»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Пришелец»
19.15 Страна У 2.1
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Двойник»
23.35 Страна У
0.35 Однажды в Одессе
1.05 Сказки У. Кино
1.50 Спасатели
2.50 Т/с «Хамелеон» (16+)
4.20 Виталька
5.50 Полезные подсказки
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П’ЯТНИЦЯ, 16 КВІТНЯ
4.50 Т/с «Тайные двери»
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
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Любовь на кончиках пальцев» (16+)
14.35 Вещдок
15.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
22.40 Следствие вели...
0.25 Вещдок
2.10 Жди меня. Украина
3.20 М/ф
4.05 Орел и решка. Чудеса
света
4.50 Телемагазин
5.20 Орел и решка. Чудеса
света

Перший

6.30 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35 Новости
7.05, 8.05, 9.05 Общественная студия. Главное
9.30 Х/ф «Святое семейство», с. 2 (12+)
11.10 Сладкая дача
11.30 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 «Перша шпальта»
18.55, 22.00 Эпоха великих
котов
19.55 Дикие животные
21.55 Спорт. Аспект
23.00 Борьба за выживание

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
10.20 Жизнь известных людей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Охотники за недвижимостью
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня любить» (12+)
19.30 ТСН
20.10 ЧистоNews-2021
20.15 Лига смеха-2021
22.30 Липсинк баттл
0.15 Х/ф «Счастливый день
смерти» (16+)
2.10 Х/ф «Пришельцы-2.
Коридоры времени»
4.05 ТСН
4.50 Светская жизнь-2021
6.00 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
9.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.20 От пацанки до панянки
(16+)
14.00 Варьяты (12+)
16.00 Где логика? (12+)
17.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
19.00 Х/ф «Неуправляемый»
21.00 Х/ф «Смерч» (16+)
23.10 Х/ф «Эверест» (16+)
1.40 Варьяты (12+)
2.20 Служба розыска детей
2.25 Зона ночи

СТБ

6.00 Х/ф «Близнецы» (16+)
8.05 Холостяк (12+)
12.00 Как выйти замуж (16+)
13.10 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «Слепая»
19.00 Холостяк (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Холостяк (12+)
0.00 Детектор лжи (16+)

ICTV

4.15 Эврика!
4.25 Служба розыска детей
4.30 Факты

(16+)
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Дизель Шоу (12+)
11.25 Т/с «Выжить любой
ценой-3»
12.45 Факты. День
13.15 На троих (16+)
14.50 Х/ф «Фараон Тут»
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Фараон Тут»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Дизель Шоу (12+)
22.50 На троих-9 (16+)
23.50 На троих (16+)
0.50 Факты
1.25 Т/с «Выжить любой
ценой-3»
2.30 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.40 Миссия: красота
12.45 Х/ф «Кейс», с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Кейс», с. 3, 4 (12+)
17.10 Т/с «Вызов» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Свобода слова Савика
Шустера
0.00 Х/ф «Стеклянная комната», с. 1, 2 (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Стеклянная комната», с. 3, 4 (12+)
3.50 Реальная мистика

2+2

6.10 Т/с «Рекс-2» (16+)
8.00 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-2»
10.00 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-3»
12.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Шанхайский
полдень»
21.45 Х/ф «Смокинг»
23.40 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
1.35 Спецкор
2.05 ДжеДАИ
2.35 ДжеДАИ-2019
3.45 Совершенно секретно
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «В моей смерти
прошу винить Клаву К.»
10.35 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Правда жизни
14.35 Легенды уголовного
розыска
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Тайны мира
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Мир или война
23.30 Х/ф «Кислородный
голод»
1.30 Состав преступления
2.55 Вещественное доказательство
2.55 «Свiдок»
3.25 Случайный свидетель
3.40 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни
5.00 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Однажды в Одессе
9.15 Танька и Володька
9.45 Страна У 2.1
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У 2.1
11.15 Т/с «Пришелец»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Пришелец»
19.15 Страна У 2.1
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Храброе сердце»
0.45 Страна У
2.00 Однажды в Одессе
2.30 Сказки У. Кино
3.00 Спасатели
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

СУБОТА, 17 КВІТНЯ
7.05 Гражданская оборона
Интер
7.10 Слово Предстоятеля
7.20 Х/ф «Трезор»
9.00 Готовим вместе. Домашняя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен»
12.30 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова»
14.05 Х/ф «Суета сует»
15.45 Т/с «Следователь
Горчакова» (12+)
20.00 Подробности
20.30 Место встречи
22.05 Х/ф «Птица в клетке»
(16+)
1.40 Х/ф «Двое под дождем» (16+)
3.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова»
4.35 Х/ф «Суета сует»

Перший

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
7.10 Уроки тетушки Совы
7.40 М/ф
8.05, 9.35 #ВУКРАЇНI
8.35 Дикари. Дикие забавы в
зоопарке Сан-Диего
9.05 Оттенки Украины
10.05 Эпоха великих котов
12.00 Х/ф «Мартовские иды»
(16+)
13.55 Борьба за выживание
14.30 Телепродажа
15.00 UA:Фольк. Воспоминания
16.05 Концерт. Д. и Н. Яремчуки
17.30 Х/ф «Самсон и Далила», с. 1, 2 (12+)
21.25 Дикие животные
22.00 Х/ф «Любой ценой»
(16+)

1+1

8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
13.45 Т/с «Сваты»
14.55 Т/с «Сваты»
16.00 Т/с «Сваты»
17.05 Т/с «Сваты»
18.20 Мир наизнанку-12
19.30 ТСН
20.10 ЧистоNews-2021
20.15 Вечерний квартал-2021
22.15 Липсинк баттл. Финал
0.05 Светская жизнь-2021.
Дайджест
1.05 Лига смеха
4.35 ТСН
5.15 Жизнь известных людей

Новый канал

8.15 Kids’ Time
8.20 Х/ф «Стюарт Литтл»
10.00 Kids’ Time
10.00 Орел и решка. Чудеса
света
12.10 У кого больше? (12+)
14.10 Х/ф «Водитель для
копа» (16+)
16.00 Х/ф «Погоня за ураганом» (16+)
18.00 Х/ф «День независимости» (16+)
20.50 Х/ф «День независимости. Возрождение»
(12+)
23.20 Х/ф «Фантом» (16+)
0.50 Варьяты (12+)
2.20 Зона ночи

СТБ

5.40 Х/ф «Девчата»
7.25 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
8.00 Невероятная правда о
звездах
10.50 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
12.05 Т/с «Папаньки»
17.00 «Хата на тата» (12+)
19.00 МастерШеф. Профессионалы (12+)
22.40 Званый ужин (12+)
0.45 «Хата на тата» (12+)

ICTV

5.35 Эврика!
5.45 Факты
6.10 Секретный фронт

8.00 Х/ф «Фараон Тут»
11.15 Х/ф «Геракл. Рождение
легенды» (16+)
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Геракл. Рождение
легенды» (16+)
13.10 Т/с «Пес» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Люди Икс-5. Первый класс» (16+)
21.40 Х/ф «Люди Икс-6. Дни
минувшего будущего»
(16+)
0.00 Х/ф «Уличный боец»
(16+)
1.50 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
3.25 Я снял!

Украина

7.25 Реальная мистика
8.20 Х/ф «День солнца»
(12+)
12.10 Х/ф «Чужие дети», с. 1,
2 (12+)
15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «Чужие дети», с. 3,
4 (12+)
17.00 Х/ф «Спасти маму», с.
1, 2 (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Х/ф «Спасти маму», с.
3, 4 (12+)
23.00 Х/ф «Ты моя любимая», с. 1, 2 (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Ты моя любимая», с. 3, 4 (12+)
3.00 Реальная мистика

2+2

7.00 ДжеДАИ-2019
8.00 ДжеДАИ 2020
9.25 Затерянный мир
12.10 Х/ф «Команда «А»
(16+)
14.25 Х/ф «Акт мести» (16+)
16.15 Х/ф «Подстава» (16+)
18.00 Х/ф «Саботаж»
20.00 Х/ф «В тылу врага»
(16+)
22.00 Х/ф «В тылу врага.
Ось зла» (16+)
23.55 Х/ф «В тылу врага.
Колумбия» (16+)
1.45 Т/с «Ласко» (16+)
2.30 Он, она и телевизор
(16+)
3.15 Совершенно секретно
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

8.55 Т/с «Тени исчезают в
полдень»
13.00 Случайный свидетель.
Вокруг света
14.10 Х/ф «Ульзана»
16.00 Х/ф «Суперограбление
в Милане»
18.05 Крутые 90-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Приходите завтра»
21.30 Х/ф «Ганмен» (16+)
23.40 Х/ф «Расплата» (16+)
1.25 Болезни-убийцы
2.30 «Свiдок»
3.00 Случайный свидетель
3.40 Легенды бандитского
Киева
4.50 Top Shop

ТЕТ

9.05 М/ф «Билал»
11.10 Х/ф «Макс-2. Герой
Белого Дома»
12.45 Х/ф «Двойник»
15.05 Х/ф «Клоны» (16+)
16.50 Х/ф «Меняющие реальность» (16+)
19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Страна У 2.1
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Страна У 2.1
21.00 Однажды под Полтавой
21.30 Страна У 2.1
22.00 Однажды под Полтавой
22.30 Страна У 2.1
23.00 Игры Приколов
0.00 Однажды в Одессе
0.30 «Панянка-селянка»
2.30 Виталька
5.50 Полезные подсказки
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НЕДІЛЯ, 18 КВІТНЯ
11.00 Х/ф «Люди Икс-6. Дни
Интер
8.00 Удачный проект
9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
11.00 Другая жизнь
12.00 Другая жизнь
12.50 Вещдок. Опережая
время
17.10 Т/с «Проект «Синяя
книга»-2» (12+)
20.00 Подробности недели
22.00 Х/ф «Мимино»
23.50 Х/ф «Осенний марафон»
1.40 Вещдок

Перший

7.00, 8.00, 8.55, 21.00 Новости
7.10 Уроки тетушки Совы
7.40 М/ф
8.20 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
13.30 Дикари. Дикие забавы в
зоопарке Сан-Диего
14.30 Телепродажа
15.00 Страна песен
16.05 Х/ф «Любой ценой»
(16+)
18.10 Галапагос. Королевство
гигантских акул
19.20 Эпоха великих котов
20.20 Борьба за выживание
21.25 #@)[]?$0 с М. Щуром
(16+)
22.00 Х/ф «Мартовские иды»
(16+)

1+1

8.00 Завтрак. Выходной
9.00 Лото-забава
9.45 Мир наизнанку-12
10.55 Мир наизнанку
18.15 Украинские сенсации-2021
19.30 «ТСН. Тиждень»
21.00 Голос страны-11
1.00 Светская жизнь-2021.
Дайджест
2.00 Лига смеха
3.40 Мир наизнанку
5.00 ТСН

Новый канал

7.20 Kids’ Time
7.20 Х/ф «Приключения
Паддингтона-2»
9.20 Kids’ Time
9.20 Х/ф «План игры»
11.40 Х/ф «Неуправляемый»
13.40 Х/ф «День независимости» (16+)
16.20 Х/ф «День независимости. Возрождение»
(12+)
18.50 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
21.00 Х/ф «Земное ядро»
23.40 Improv Live Show (12+)
0.40 Варьяты (12+)

СТБ

5.30 Неизвестная версия.
«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика (12+)
6.15 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика»
8.05 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
9.55 МастерШеф. Профессионалы (12+)
13.20 «Хата на тата» (12+)
15.15 СуперМама (12+)
19.00 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
20.00 Один за всех (16+)
23.10 Тайны ДНК (16+)

ICTV

5.15 Эврика!
5.25 Факты
5.50 Антизомби
6.45 Секретный фронт
7.40 Гражданская оборона
8.35 Х/ф «Люди Икс-5. Первый класс» (16+)

минувшего будущего»
(16+)
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Люди Икс-6. Дни
минувшего будущего»
(16+)
13.40 Т/с «Пес» (16+)
15.50 Х/ф «Трансформеры-5.
Последний рыцарь»
(16+)
18.45 Факты недели
21.15 Х/ф «Люди Икс. Темный Феникс» (12+)
23.40 Х/ф «Росомаха» (16+)
1.55 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
4.10 Я снял!

Украина

6.50 Реальная мистика
8.10 Т/с «Без тебя» (16+)
17.00 Х/ф «Не говори мне о
любви», с .1, 2 (12+)
19.00 Сегодня. Итоги
21.00 Х/ф «Не говори мне о
любви», с. 3, 4 (12+)
23.00 Х/ф «День солнца», с.
1, 2 (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «День солнца», с.
3, 4 (12+)
3.10 Громкое дело
4.00 Т/с «Вызов-2» (12+)

2+2

7.00 ДжеДАИ-2019
8.00 ДжеДАИ-2020
9.25 Затерянный мир
13.25 Т/с «Перевозчик-2»
(16+)
16.20 Х/ф «Широко шагая»
(16+)
18.00 Х/ф «Широко шагая-2.
Расплата» (16+)
19.50 Х/ф «Птичка на проводе» (16+)
22.00 Х/ф «Узник» (16+)
23.50 Х/ф «Защитник» (16+)
1.35 Х/ф «Мегаакула против
Колосса» (16+)
2.55 Он, она и телевизор
3.40 ДжеДАИ-2019
4.00 Лучшее
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазин

НТН

7.50 Слово Предстоятеля
7.55 Будьте здоровы
8.40 Случайный свидетель.
Вокруг света
9.50 Х/ф «Ульзана»
11.40 Х/ф «Ганмен» (16+)
13.50 Х/ф «Приходите завтра»
15.40 Х/ф «Приговоренный»
17.25 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы»
19.00 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
22.15 Х/ф «Следы апостолов» (16+)
0.35 Х/ф «Расплата» (16+)
2.15 Вещественное доказательство

ТЕТ

9.30 М/ф «Супергерой»
11.00 Х/ф «Портниха. Месть
от-кутюр» (16+)
13.20 Х/ф «Храброе сердце»
16.40 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц-2»
19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Страна У 2.1
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Страна У 2.1
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Страна У 2.1
23.00 Х/ф «Забыть Сару
Маршалл» (18+)
1.10 «Панянка-селянка»
3.15 Т/с «Хамелеон» (16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

ІНФОРМАЦІЯ

До уваги громадян України, іноземців
та осіб без громадянства!

Останнім часом почастішали випадки
звернень громадян України, іноземців
та осіб без громадянства щодо надання адміністративних послуг посередницькими фірмами-шахраями (посилання:
https://cutt.ly/IcoPfNc; https://zagranki.com.
ua/our-services/; http://zagrantour.kharkov.
ua/katalog-uslug;
https://cutt.ly/UcoSq35;
https://keeplaw.com.ua/services/id-karta.
html;
http://www.kh-passport.com/about/;
https://www.visavoyage.com.ua/articles/idkarta-srotchno/ та інші).
У зв`язку з цим Міграційна служба
закликає звертатися за отриманням адміністративних послуг виключно до територіальних підрозділів ДМС України, а
не до шахраїв, які незаконно пропонують
надання державних послуг, що входить
виключно до компетенції ДМС України, а
саме:
оформлення паспорта громадянина
України у формі ID-картки;
вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 2545-річного віку;

оформлення паспорта громадянина
України для виїзду за кордон;
оформлення документів для виїзду
громадян України за кордон на постійне проживання;
оформлення спеціального дозволу для
в`їзду до Криму;
оформлення посвідок на тимчасове
та постійне проживання;
оформлення дозволу на імміграцію;
продовження строку перебування на
території України;
оформлення довідки про реєстрацію
особи громадянином України;
оформлення тимчасового посвідчення
громадянина України;
оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Нагадуємо, що оформлення документів,
що посвідчують особу, підтверджують
громадянство України чи спеціальний
статус особи, у період дії карантину здійснюється за місцем звернення особи.

ГУМОР
Сидять два кума. Випивають.
Один кум піднімає чарку й каже:
- Ну що, куме, Вам побажати? Щоб Ви
були багаті чи здорові?
- Краще, щоб я був багатий. А то бачте,
ось кабанчик на столі лежить. А такий був
здоровий...
***
— Чим будемо горілку запивати?
— Колою.
— Ні, я пас, у мене печінка слабка!
***
Похорон. Зима, міцний мороз, вітер.
Два українці несуть труну свого товариша.
- Миколо, горілки будеш?
- Давай.
- А Петро буде?
- Та він же мертвий!!!
- Шо такий мертвий, шо й не вип'є?
***
Один кум каже другому:
- Куме, я, мабуть, вам подарю занавєскі!
- Для чого?-дивується він.
- А щоб ніхто не бачив, чим ви зі своєю
жінкою вечером займаєтеся!
- Куме, а тоді я вам подарю бінокля.
- На що мені бінокль???
- А щоб ви бачили з чиєю я жінкою
цим займаюсь!
***
У магазин заходить чоловік та й питає:
- Товарищ, у вас єсть лєзвия для брітви?
- Ні, нема.
Покупець пішов, касирка здивовано запитує продавця:
- А чому ти йому сказав, що нема? Вони
ж ось.
- Він мене "товарищєм" обізвав. Хай серпом бриється.
***
Нарешті збулася юнацька мрія Васі!
Він заасфальтував усі 6 соток батьківського городу!
***
Приїхав онук з міста до баби в село. Баба
погодувала добре, а онук і питає:
— Так смачно, а десерти є?
— Та там, синку, за хатою є туалет.
***

Новини з колгоспу "Світлий тупик
Ільїча".
Електрик Сидоров, будучи напідпитку, переплутав в автодоїльнику плюс із
мінусом і напомпував у нещасних корів
усе вчорашнє молоко.
***
Чоловік з дружиною їдуть на машині і
сваряться. Проїжджаючи повз село, вони
раптом бачать пару свиней.
Дружина:
— Твої родичі?
— Ага, теща з тестем.
***
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ОГОЛОШЕННЯ

АСФАЛЬТОБЕТОН (АСФАЛЬТ)

КУПЛЮ
Биків, корів, телиць, коней, свиней.
Живою вагою. Тел.: 098 20 42 129, 066
(4-2)
47 06 475.
Куплю авто будь-якої марки у
будь-якому стані, будь-якої реєстрації. Тел.: (095)-007-30-63, (096)-681-0650, (066)-082-61-44.
(6-3)
Куплю биків, корів, телиць, свиней,
кіз (вимушений доріз). Тел.: (095)-007-3063, (096)-681-06-50, (066)-082-61-44. (6-3)

ПОСЛУГИ
КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ СТРОКИ ВІД
1 ТИЖНЯ
ТЕЛ. (099) 737-65-52, (097)824-73-57. (12-4)

Чистимо та поглиблюємо колодязі.
Тел.: (066)-504-35-79, (063)-881-00-27,
(5-5)
(068)-075-97-97.

КАДАСТРОВІ НОМЕРИ, (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ,
ГЕОЛОГІЯ.
ТЕЛ.: 095-428-22-87, 097-923-20-34 (12-1)

Золочівський асфальтний завод пропонує свою
продукцію — асфальтобетон різних марок та типів.

ЦІНА:
2500 ГРН/ТОННА

(гуртом дешевше).
Вартість асфальту відповідає якості. Наші
асфальтові суміші повністю відповідають
ДСТУ. Можлива доставка.

Т. (066)718-99-29, (066)724-48-84
ПРОДАМ

Щебень, Гравий, Песок, Керамзит.
Доставка Камаз. Тел. 093-308-38-68. (2-1)

ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ
16.04.2021 р. о 10:00 за адресою:
с. Малі Проходи, вул. Радіоновська, 28
відбудеться погодження меж земельної ділянки. Запрошуємо всіх суміжних землевласників.

КРОСВОРД
По горизонталі:
1. Представник, за версією римлян, населення Фінікії та міст Північної Африки,
заснованих у IX ст. до н. е. фінікійцями.
8. Глибини землі і все те, що міститься
під земною поверхнею. 10. Голова міської
адміністрації. 12. Муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ендр і
Луара. 14. Міра земельної площі. 15. ...сяк. 17. ...-... (звуконаслідування, що означає крик зозулі.). 18. Органічне похідне
аміаку, первинний аліфатичний амін. 21.
Назва групи природних бітумів (мальти,
асфальти, асфальтити), що утворюються
в результаті вивітрювання в зоні виходів
легких метанових і нафтенових нафт. 22.
Звання духовної особи, служителя культу. 23. Спадіння легенів внаслідок відсутності в альвеолах повітря. 26. Сімнадцята
літера грецької абетки. 27. Індіанський
народ, що існував на крайньому півдні
Південної Америки. 28. Не ми, а .... 29.
Настінний свічник або держак для лампи.
31. ...-сям (подекуди, у різних місцях). 32.
«... дівчина» — детективний роман Агати
Крісті, написаний у 1966 році. 35. Безсилля, слабкість через що-небудь виснажливе (утому, муки, важку працю і т. ін.).
По вертикалі:
2. Українська Народна Республіка. 3. Франкфурт-...-Майні. 4. Найвища мета, до якої
прагнуть люди і яка керує їхньою діяльністю. 5. Назва літери «ъ» (заст.). 6. Самець кози.
7. Духовний глава всіх мусульман або певної їх частини. 9. Воєвода половців першої
половини — середини 13 століття. Учасник битви на Калці 1223 року на боці русько-половецьких сил проти монголів Субедея і Джебе. 11. М'яз, що випрямляє яку-небудь
частину тіла (біол.). 13. Найбільший острів японського архіпелагу Рюкю. 15. Місце для
відпочинку худоби, найчастіше біля водопою. 16. Металевий головний убір у вигляді
шолома. 19. Муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савойя. 20. Положення в шаховій партії, за якого король, що перебуває під ударом фігури
супротивника, не може захиститися, і партія вважається програною. 23. Високий віз на
двох або чотирьох колесах. 24. Рослина або тварина, поширена тільки в певній місцевості. 25. Пора року між осінню і весною. 30. Академія технологічних наук. 31. Те саме, що
тяга. 33. Одна зі складових назв звуків, те саме, що D або d. 34. ...-... (саме так, розм.).

Відповіді на кросворд:

Оприлюднення
результатів
розгляду пропозицій громадськості до проєкту
містобудівної документації «Детальний
план території кварталів садибної житлової забудови по вул. Кільцева, поміж вул.
Матюшенка, 74, пров. Дорожньому на території Русько-Лозівської сільської ради
Дергачівського району Харківської області».
На виконання вимог ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
та Порядку проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під час
розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р.
№ 555, в засобах масової інформації, що поширюються на території Дергачівської міської
ради, а саме: газеті «Вісті Дергачівщини» від
5 березня 2021 року, на офіційному вебсайті Дергачівської міської ради та на офіційній
сторінці у Facebook Дергачівської міської ради
була оприлюднена інформація про початок
процедури розгляду та врахування пропозицій
громадськості у проєкті містобудівної документації «Детальний план території кварталів
садибної житлової забудови по вул. Кільцева,
поміж вул. Матюшенка, 74, пров. Дорожньому
на території Русько-Лозівської сільської ради
Дергачівського району Харківської області»
(далі – ДПТ), замовником якої є Дергачівська
міська рада (як правонаступник замовника
колишньої Русько-Лозівської сільської ради),
розробником – приватне підприємство «Перспектива-ДІ».
Механізм врахування громадських інтересів
під час розроблення проєктів містобудівної
документації на місцевому рівні передбачає
розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до зазначених проєктів, які повинні
містити обґрунтування з урахуванням вимог
законодавства, будівельних норм, державних
стандартів та правил.
У період з 5 березня по 5 квітня 2021 року у
приміщенні сектору містобудування та архітектури відділу містобудування, архітектури та земельних відносин, Державна архітектурно-будівельна інспекція Дергачівської
міської ради за адресою: 62300, м. Дергачі, пл.
Перемоги, 2а, приймались письмові пропозиції (зауваження) громадськості стосовно вищевказаного ДПТ. Упродовж вищезазначеного
періоду письмових пропозицій та зауважень
громадськості щодо внесення змін у ДПТ не
надходило.
Крім того, 18 березня 2021 року в залі засідань (проведення сесій) Дергачівської міської ради за адресою: Харківська область, Харківський (колишній Дергачівський) район, м.
Дергачі, пл. Перемоги, 5а відбулися громадські слухання ДПТ, про що складено відповідний
протокол від 18 березня 2021 року, в якому не
було зафіксовано пропозиції (зауваження) до
ДПТ.
Для отримання більш детальної інформації щодо ДПТ можна звернутися до
сектору містобудування та архітектури
відділу містобудування, архітектури та
земельних відносин, Державна архітектурно-будівельна інспекція Дергачівської
міської ради за адресою: 62300, м. Дергачі,
пл. Перемоги, 2а, тел.: (05763) 2-00-51.
Дергачівська міська рада

По горизонталі:
1. Пунієць. 8. Надра. 10. Мер. 12. Пор. 14. Ар. 15. Так. 17. Ку. 18. Метиламін. 21. Кір. 22. Сан. 23.
Ателектаз. 26. Ро. 27. Она. 28. Ви. 29. Бра. 31. Там. 32. Третя. 35. Знемога.
По вертикалі:
2. Унр. 3. На. 4. Ідеал. 5. Єр. 6. Цап. 7. Імам. 9. Ярун. 11. Еректор. 13. Окінава. 15. Тирло. 16. Каска.
19. Тіе. 20. Мат. 23. Арба. 24. Ендем. 25. Зима. 30. Атн. 31. Тяг. 33. Ре. 34. То.
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СПОРТ У ГРОМАДІ

ДИТЯЧИЙ ЧЕМПІОНАТ РОЗПОЧАТО!

Чимало батьків у наш час приділяють велике значення спорту і намагаються прищепити цю любов
своїм дітям. Чи важливо це? Звісно, так. Роль спорту у
житті дитини велика і вона безпосередньо пов’язана з
його здоров’ям.
Дитячий футбол має чимало переваг, які позитивно позначаються на здоров’ї дітей. Всупереч поширеній думці,
гра сприяє не тільки фізичному розвитку, а й інтелектуальному. У дитини є всі шанси проявити себе на ігровому полі. У спорті хлопчики або дівчинка отримують можливість спробувати власні сили, відчути командний дух,
зрозуміти, на що здатні і як добре можна розрахувати
тактику гри.

"Довжик"
Третього квітня взяла
старт відкрита першість
Дергачівської ОТГ з футболу. У змаганнях, які, принаймні в такому форматі,
проводяться вперше, бра-

"Шахтар"

тимуть участь
представники
Дергачівської, Золочівської, Малоданилівської,
Солоницівської громад, і
команди, які
будуть представляти «П’ятихатки»
та
місто Харків.
Родзинкою
цього турніру
є те, що він
проводитиметься у форматі змагань
дорослих. Що
це
означає?
Як зазначив
голова федерації Юрій Дуднік, федерація зробить все
можливе, щоб дітям було
цікаво не тільки на полі, а й
поза ним. Тобто вже з першого туру ігри
зніматимуть
на відео, робитимуть звіти у
соціальних мережах.
Діти,
як і їх дорослі,
даватимуть
післяматчеві
коментарі, отримуватимуть
призи, як переможці
різноманітних
номінацій.

Перша гра відбулася вже минулої суботи. В
гості до «Легіону»
завітали юні гравці з села Довжик.
Цікаво, що обидві
команди грали змішаними складами,
де знайшлося місце
як хлопцям, так і
дівчатам.
На полі вирували справжні пристрасті, і, звісно,
що ніхто не хотів
поступатися.
Незважаючи на ігрову і територіальну
"Легіон"
перевагу «Легіону»,
відкрити рахунок
вдалося юним гравцям з Дов- стрілися команди з Харкова
жика. Зробили це підопічні - «Шахтар» і «П’ятихатки».
Владислава Носкова завдя- Гра вийшла більш запеклою,
перемогою
ки реалізованому пенальті. закінчившись
«Шахтаря»
з
рахунком
2:1.
«Легіон» опинився у ролі наЧемпіонат,
про який так багато говорили,
розпочався. Вже
після відкриття з’явилося багато бажаючих
взяти у ньому
участь, що доводить правильність ідеї. Його
місія полягає у
тому, щоб діти,
які раніше брали
участь
у
різноманітних
змаган"П'ятихатки"
нях за межами
району,
мали
здоганяючих, вони продов- можливість показати режували грати в свою гру. зультати тренувань пеЦе дало плоди ще в першо- ред рідними та близькими
му таймі і рахунок досить вже в змаганнях місцевого
рівня. Федерація футболу
швидко став рівним.
Друга половина зустрічі робить все, щоб надати
проходила у тому ж ключі, можливість юним футщо і перша. Команда з Дер- болістам відчувати такі
гачів мала перевагу, а гості ж емоції, як їх старші кочекали помилки опонентів. леги, і висловлює подяку
На жаль, для команди гостей усім небайдужим до дитячого футболу.
вони
ще
двічі пропустили, а забити так і не
вдалося.
Підсумковий рахунок – 3:1 на
користь «Легіону» і перші три очки
дісталися
підопічним
Анни Норик.
Друга гра
відбулася
наступного дня. Зу-
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