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Змалечку кожного з нас 
вчили, що будь-яка лю-
дина є господарем свого 
дому – як власної оселі, 
так і населених пунктів, в 
яких ми живемо. На жаль, 
далеко не всі жителі Дер-
гачівщини усвідомлюють 
цей, здавалося б, надпро-
стий звичаєвий постулат.

На цьому тижні до об’єк-
тиву фотокамер наших жур-
налістів знову потрапило мі-
сто Дергачі та його околиці. 
Яскравий приклад відвер-
того хамства і байдужості 
до довкілля відобразили у 
«неперевершених» сміттєвих 
натюрмортах мешканці про-
вулку Сковороди, вулиці Ле-
онова та садового товари-
ства «Медик» у селі Білаші.

Вони вирішили «пере-
плюнути» сусідів, які зали-
шають відходи своєї жит-
тєдіяльності на узбіччях 
вулиць, і винесли на загаль-
не споглядання навпроти 
торгівельного центру старі 
меблі – зламані диван та 
крісло. А улюблене місце для 
відпочинку – схили гори Са-
лафонки перетворилися на 
гори сміття, за якими не 
розгледіти чудові краєвиди 

нашої Дергачівщини.
Громадяни! Наступного 

разу, коли хтось з вас захоче 
викинути недопалок, недопи-
ту пляшку або будь-яке інше 
сміття, і тим паче диван, у 
неналежних місцях, згадай-
те, що весь цей непотріб піс-
ля вас прибирають звичайні 
люди – ваші земляки. Тож, 
будь-ласка, цінуйте їхню пра-
цю! Поважайте безпеку ото-
чуючих!

Зупини або зроби заува-
ження несвідомій особі, яка 
смітить! Все, що відбуваєть-
ся, чиниться з нашої мовчаз-
ної згоди! 

Не так важко дотримува-
тися чистоти та порядку. 
Шлях простий: не смітити 
навколо, виносити сміття у 
визначені для нього місця та 
своєчасно оплачувати його 
вивезення по договору, сума 
за яким під силу кожному і 
є набагато меншою, ніж у 
більшості міст України.  

Давайте разом робити 
наш край чистим та охай-
ним!

Відділ житлово-комунального
 господарства Дергачівської 
міської ради

БРУДНА ІСТОРІЯ
Редакція «Вістей Дергачівщини» продовжує  

рубрику, присвячену відношенню місцевих жителів 
до чистоти рідного краю.

Якщо бачите, що хтось викидає сміття та побу-
тові відходи, зробіть зауваження, зафільмуйте і пе-

редайте інформацію до міської ради або до редакції 
газети «Вісті Дергачівщини».
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ЦІКАВО ЗНАТИНА ТЕМИ ДНЯ

СОЦІАЛЬНИЙ ТРАСПОРТ ДЛЯ ТРЬОХ ГРОМАД

Три громади отрима-
ють істотне фінансування з 
бюджету обласної ради на  
придбання спеціалізованого 
транспорту із підйомником 
для осіб з інвалідністю (на віз-
ках тощо, та тих,  кого складно 
перевозити звичайним авто-
мобілем). Залишок коштів на 
придбання транспорту грома-
ди фінансують пропорційно 
кількості населення.

Результатом реалізації 
програми буде придбання 
спеціального автомобіля з 
підйомником для перевезення 

громадян з обмеженими фізич-
ними можливостями. Оскільки 
транспорт планується придба-
ти у співфінансуванні громад, 
то й обслуговувати він теж буде 
три зазначені громади колиш-
нього Дергачівського району.

Окремі жителі (особи з об-
меженими фізичними можли-
востями, люди похилого віку) 
сьогодні не можуть отримати 
інклюзивні послуги, зокрема 
транспортні послуги. Це ство-
рює проблеми із доступом для 
зазначених категорій меш-
канців громад до важливих 

об’єктів інфраструктури. Це 
стосується маломобільних груп 
населення, які не можуть кори-
стуватись громадським транс-
портом за станом здоров’я.

Життєво необхідним є під-
везення таких осіб до ліку-
вально-профілактичних, реа-
білітаційних закладів, центрів 
надання адмінпослуг, Пенсій-
ного фонду, органів місцевої 
влади та інших закладів. 

На сьогодні таких послуг не 
пропонує жодна із організацій 
на території зазначених гро-
мад.

Цільова група проєкту – це 
мешканці Дергачівської, Ма-
лоданилівської, Солоницівсь-
кої громад, які перебувають 
на обліку територіального цен-

тру соціального обслуговуван-
ня Дергачівської міської ради 
«Берегиня».

Після отримання всього не-
обхідного фінансування й уз-
годження технічних характе-
ристик автомобіля, транспорт 
планується закупити орієнтов-
но в середині літа. Повноцін-
ний запуск послуги очікується 
в серпні.

За додатковою інформа-
цією щодо початку роботи, 
можливості користуван-
ня соціальним транспор-
том і послугою зверта-
тись до територіального 
центру соціального обслу-
говування Дергачівської 
міської ради «Берегиня»,  
тел. (05763) 2-06-15.Дергачівська міська рада у співпраці з Малоданилівсь-

кою та Солоницівською селищними радами стали пере-
можцями (на отримання фінансування проєкту) обласного 
конкурсу «Разом в майбутнє» з програмою «Турбота про осіб 

з інвалідністю -  запорука соціальної сталості громади».

ЦІКАВО ЗНАТИМІСЦЕВА ВЛАДА
ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ: ДІАЛОГ ВЛАДИ І БІЗНЕСУ

Для кращого розуміння потреб працівників і фахів-
ців Дергачівський міський голова Вячеслав Задоренко 
проводить низку зустрічей на підприємствах громади. 

В рамках візитів очільник Дергачівської громади  
знайомиться та спілкується з персоналом і працівниками 
підприємств, відвідує цехи, отримує інформацію щодо тех-
нологічних процесів. 

Також під час них відбувається і виїзний прийом гро-
мадян: мешканці громади, які працюють на підприєм-
ствах, можуть поставити питання, висловити бажання й 
пропозиції. 

«Робочі місця – надходження до бюджету 
громади – підтримка економіки і розвиток 

громади. 
Переконуємо і пояснюємо, якщо бізнес офіцій-

но працює та сплачує податки, то ми йдемо на-
зустріч і допомагаємо, підтримуємо. 

В результаті прозорої комунікації та під-
тримки один одного виграють всі – і бізнес, і вла-
да, і жителі громади", 

- зазначив Вячеслав Задоренко.
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ЦІКАВО ЗНАТИНОВИНИ

При масовому переведенні українських пенсіонерів на от-
римання пенсій через банківські картки їм запропонують де-
сятки банків на вибір, розповів заступник міністра соціальної 
політики Віталій Музиченко.
«До 1 вересня людина може абсолютно чітко обрати один з по-

над 40 уповноважених банків, який для неї буде зручний, відповідає 
вимогам. На сьогодні це майже 70%, які отримують виплати через 
банківські установи, обрали свій банк самостійно. Існує процедура 
проведення цього заходу в один дотик. Пенсіонер або одержувач со-
ціальної допомоги обирає банківську установу, звертається туди, 
оформляє рахунок, інформація про цей рахунок надходить з банку 
самостійно в орган, який забезпечує виплату. Людині нікуди ходи-
ти не треба», – повідомив заступник міністра і  додав, що якщо 
громадяни до вересня не оберуть банк, то орган, який здійснює ви-
плату, самостійно відкриє банківські рахунки для таких громадян і 
проінформує їх про це.

ОТРИМАННЯ ПЕНСІЙ
ЧЕРЕЗ БАНКІВСЬКІ КАРТИ

ЯК КАРАНТИН ВДАРИВ 
ПО БЮДЖЕТУ ГРОМАДЯН

Епідемія коронавірусу, якій не видно кінця-краю, зму-
шує українців все більше затягувати паски. Доходи пада-
ють, тому, щоб вижити, в сімейному бюджеті урізають-
ся багато статей витрат. Насамперед ті, без яких можна 
обійтися.

Витрати на харчування знизилися у 66% опитаних, але не за 
рахунок того, що вони стали гірше харчуватися, а через зни-
женням витрат на алкоголь, який статистика відносить до хар-
чових продуктів. 64% респондентів стали менше відвідувати 
бари і ресторани, навіть коли ці заклади працювали. Але зага-
лом, на їжі люди не економлять.

Нова тенденція життя в умовах епідемії – українці все біль-
ше купують онлайн, з доставкою товарів додому. 57% опиту-
ваних респондентів сказали що, з них 39% почали ходити в 
офлайн-магазини рідше, а 18% купують через Інтернет. Це 
люди віком 18-29 років, а  вік 45+ надає перевагу традицій-
ним способам купівлі. Водночас 40% респондентів говорять, 
що не відчувають себе в безпеці, перебуваючи в супермарке-
тах і торгових центрах. Цікаво, що «наживо» люди надають пе-
ревагу купувати їжу (59%), спиртне (57%), ліки (52%), а через 
Інтернет – косметику та парфумерію (18%), побутову техніку й 
електроніку (17%), дитячі товари та іграшки (16%). Експерти 
прогнозують, що локдаун у нас надовго, а прагнення українців 
до економії витрат посилиться. 

ОБОВ'ЯЗКОВЕ СКЛАДАННЯ 
ДПА СКАСОВАНО

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо 
звільнення випускників шкіл від обов'язкової державної 
підсумкової атестації (ДПА), зокрема й у формі ЗНО в 
2021 році. Тепер 11-класники матимуть право вибору 
формату оцінювання знань, якщо не планують вступати 
до вишів.

Тож, випускники, які не планують вступати до вишів, 
звільняються від обов'язкового ДПА у формі ЗНО і можуть 
отримати свідоцтво про здобуття повної загальної середньої 
освіти без складання ЗНО. Таким учням можуть виставити 
бали на основі попередніх оцінок і видати атестат. Водночас 
випускники, які планують вступати до університетів прохо-
дитимуть ДПА у формі ЗНО.

ПРЕПАРАТИ НА ОСНОВІ 
КАНАБІСУ ДОЗВОЛЕНО

Кабінет Міністрів схвалив постанову від 7 квітня, за 
якою кілька речовин на основі канабісу приберуть зі 
списку заборонених для обігу в Україні. Ліки на основі 
цих речовин використовують для полегшення побічних 
реакцій після хіміоєтерапії. Зокрема, Кабмін дозволив 
використовувати в медицині «Набілон»  синтетичний ка-
набіноїд, що імітує дію ТГК, та «Набіксімолс»  екстракт 
канабісу з однаковим вмістом ТГК і канабідіолу.

Тепер обіг психотропних речовин «Набілон», «Набіксімолс» та 
«Дронабінол» (ТГК) дозволений в Україні лише у формі лікар-
ських засобів або у формі субстанцій, призначених для ви-
робництва, виготовлення ліків. Окрім того, з-під державного 
контролю виводиться речовина ізольованового канабідіолу.

Ліки на основі канабісу дозволені в 44 країнах, зокрема в 
багатьох країнах-членах ЄС: у Польщі, Чехії, Хорватії, Бельгії, 
Німеччині, Австрії, Канаді та США. Їх видають за спеціальни-
ми рецептами для онкохворих, які отримують хіміотерапію, 
паліативних пацієнтів і для людей, які страждають від пост-
травматичних стресових розладів.

СБУ АНОНСУВАЛА 
МАСШТАБНІ НАВЧАННЯ

Служба безпеки України із 14 квітня розпочала масштаб-
ні антитерористичні навчання на всій території Харківсь-
кої області з зосередженням уваги на прикордонних райо-
нах. Про це повідомила пресслужба СБУ.

У навчаннях будуть задіяні співробітники Національної 
гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служ-
би, Військової служби правопорядку, Харківської обласної 
прокуратури.

"Навчання проходитимуть в умовах максимально набли-
жених до реальних, з використанням бойової вогнепальної 
зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів", – йдеться в 
повідомленні.



Звідки походить назва?

Спочатку потрібно зро-
зуміти, чому Чорнобиль на-
звали так. Хто і коли дав мі-
сту цю назву? Є думка, що 
пов'язана вона з більш відо-
мою нам полинню, бо ця рос-
лина дуже поширена в міс-
цевості, де заснували місто. 
Вона розростається цілими 
полями. Є й інші версії.

Аварія на ЧАЕС у 1986 
році стала причиною містич-
них легенд. Це пророцтво 
древніх: «Чорна бувальщина» 
- похмуре поєднання, провіс-
ник біди». 

Коли і де вперше згадується 
назва "Чорнобиль"? 

Історія міста починається 
зі згадки у літописі, датовано-
му 1193 роком. Вона пов'яза-
на з київським князем, який 
полював в його околицях. 
Більш ранніх згадок немає. 
У той час Чорнобиль славив-
ся тим, що в ньому мирно 
співіснували представники 
різних конфесій: католики, 
євреї і православні. Тися-
чолітня історія Чорнобиля 
зберігає ще один цікавий 
факт. На річці Прип'ять, у 
місці її впадіння в Дніпро, в 
XIII столітті об'єдналися ли-
товські й українські війська, 
що завдали нищівної поразки 
війську воєводи хана Батия, 
який їхав у район Прип'яті 
для того, щоб зібрати дани-
ну. Більше в Чорнобиль і його 
околиці вони за даниною не 
поверталися.

Будівництво ЧАЕС
 
При плануванні будівни-

цтва АЕС розглядалися різні 
майданчики, в тому числі в 
Київській, Вінницькій і Жи-
томирській областях. Але об-
рали саме цей район. Чи не 
відповідь це на запитання 
"чому Чорнобиль так назва-
ли"? Все-таки пророцтво? 
Але все набагато прозаїчні-
ше. 

Вибір припав на Чорно-
биль, бо земля на місці май-

бутньої станції виявилася 
практично неродючою. Крім 
того, великий вміст у ґрунті 
глини дозволяв звести такий 
масштабний комплекс, як 
атомна станція. Місцевість 
мала потрібні ресурси для во-
дозабезпечення, відповідала 
всім вимогам транспортної 
розв'язки, і, що найголовні-
ше, забезпечувала санітар-
но-захисну зону. В травні 
1970 року грандіозна будова 
почалася. Будівельна техніка 
стала рити котлован для май-
бутнього першого енергобло-
ку, зведення якого завер-
шилося в 1977 р. Тоді ж був 
проведений і його запуск. У 
період з 1978 і по 1983 роки 
добудували і ввели в експлу-
атацію інші блоки, в тому 
числі і сумнозвісний четвер-
тий енергоблок. До речі, не 
можна не згадати, що в тому 
ж 1970 р. представниками 
партії був вбитий кілок на 
місці майбутнього супутника 
станції, міста Прип'ять. При-
чому  його будівництво вело-
ся паралельно з роботами на 
АЕС.

Вибух у Чорнобилі

Як тільки всі необхідні 
приготування були закінчені, 
розпочали випробування. Тут 
стали відбуватися події, які 
і призвели до жахливої ка-
тастрофи. З невстановлених 
причин була знижена потуж-
ність реактора до дуже низь-
ких значень - 500 мегават, 
хоча нормативний акт наказу-
вав проводити випробуван-
ня при потужності від 700 до 
1000 мегават. Друга помилка 
полягала у використанні за-
надто малої кількості графіто-
вих стрижнів, що викори-
стовувалися для управління 
реакцією. На момент вибуху 
в активній зоні їх було всього 
чотири, що в підсумку призве-
ло до перегріву реактора і 
його вибуху. Подальше розслі-
дування протягом декількох 
років встановило неналеж-
ну конструкцію поглинаючих 
стержнів. Відзначено ще кіль-

ка специфічних моментів, які 
в сукупності могли спричини-
ти катастрофу. Зараз назива-
ють цей вибух атомним, але 
це зовсім не так. Він був те-
пловим, причому такої сили, 
що захист реактора (вага 500 
тонн), немов кришка від чай-
ника, підлетів у повітря і впав 
назад. Вибух у Чорнобилі ви-
явився просто гігантських 
масштабів. Керівництво краї-
ни довгий час приховувало 
справжні розміри аварії. Тіль-
ки тоді, коли стали надходити 
повідомлення з інших країн 
про різке підвищення радіа-
ційного фону, радянському 
керівництву довелося визнати 
факт того, що відбулася гран-
діозна катастрофа в Чорно-
билі, рівної якій ще не було в 
усьому світі. 

Ліквідатори аварії 
на ЧАЕС 

Під час вибуху одразу за-
гинуло 2 працівника, ще 31 
співробітник загинув про-
тягом декількох тижнів від 
променевої хвороби. З усіх 
співробітників, які перебува-
ли в момент аварії на стан-
ції, вижило лише 6 чоловік. 
Пожежники, які прибули 
на місце вибуху, проявили 
справжній героїзм, мужність 
і відвагу. Знаючи про смер-
тельну небезпеку, вони сто-
яли стіною біля палаючого 
радіоактивного вогню і га-
сили пожежу, незважаючи 
на численні опіки і все гір-
ше самопочуття. Фактично 
вони стали живим щитом на 
шляху смертельної радіації. 
Шестеро пожежників, які 
почали гасити радіоактивне 
полум'я, померли від опіків 
і гострої променевої хворо-
би через кілька тижнів після 
аварії. Пілоти вертольотів з 
повітря скидали в уламки пі-
сок і карбід бору, щоб пога-
сити залишки реактора і не 
дати йому вибухнути знову. 
Вчені, розуміючи, на який 
ризик ідуть, проводили не-
обхідні огляди і виміри пря-
мо в ядерному пеклі, щоб у 
ліквідаторів були точні дані 
для ефективного проведення 
робіт з дезактивації. 

Катастрофа в Чорнобилі, 
крім офіційних співробіт-
ників, задіяла ще понад 
мільйон добровольців, які до-
помагали в роботах по усу-
ненню страшних наслідків 
аварії. Люди розчищали ліс 
і спалювали пошкоджені де-
рева, скидали радіоактив-
ну землю в шахти, поливали 
водою прилеглу територію 
для зниження рівня радіа-
ції, допомагали з евакуацією, 
надавали першу медичну  
допомогу.

Після аварії

Офіційні джерела не пові-
домили про справжні мас-
штаби катастрофи на ЧАЕС 
і реальні згубні наслідки. На 

наступний день місто жило 
своїм звичайним життям. 
Потік городян пішов на ба-
зар, школярі - в школу, хтось 
вирушив на відпочинок в ліс 
або на річку, багато роз'їха-
лися по дачах. Працювали 
кафе, магазини, кінотеатри, 
палац одружень. 

Аварія, звичайно, не мог-
ла залишитися непоміченою 
простими громадянами, але 
мало хто зрозумів справжні 
масштаби й оцінив можливі 
страшні наслідки вибуху. 
Ті, хто це зрозумів, одразу з 
сім'єю покинули місто. 

Переважна більшість від-
чула занепокоєння тільки 
тоді, коли стали їздити ма-
шини і поливати тротуари 
водою для зниження радіа-
ційного фону. Тільки на на-
ступний день оголосили   про 
термінову необхідність поки-
нути заражене місто. Більше 
500 тисяч жителів вивез-
ли на 1000 автобусах. Місто 
Прип'ять з населенням май-
же 70 тис. осіб обезлюдніло 
буквально в лічені години. 
Паралельно йшла евакуація 
сіл, частина з яких були по-
тім зруйнована, а їх залишки 
закопані, щоб не поширюва-
ти радіацію. Щоб уникнути 
паніки, людям говорили, що 
вони їдуть з міста на корот-
кий час, хоча вчені і війсь-
кові розуміли, що сюди вже 
більше ніхто не повернеться.

Чорнобиль сьогодні 

Як живе сьогодні Чорно-
биль? Фото підтверджують, 
що це - мертве і безлюдне 
місце. У покинутих кварти-
рах на даний момент прожи-
вають люди, які працюють у 
зоні відчуження. Тут знахо-
диться один із офісів МНС. 
Для туристів-екстремалів 
працює організація «Чорно-
биль-тур», де можна замовити 
одноденну або на кілька днів 
поїздку до зони відчуження. 
Там же можна взяти брошур-
ку під назвою «Чорнобиль. 
Історія міста», в якій коротко 
розповідається про минуле та 
сьогодення. Люди на власні 
очі можуть побачити місце, 
де багато років тому сталася 
одна з наймасштабніших ка-
тастроф не тільки ХХ століття, 
а і всієї історії. Скульптурна 
композиція, що тут встанов-
лена, присвячена героям, які 
билися з полум'ям у реакторі. 
Діє Свято-Іллінська церква, 
де кожен рік 26 квітня про-
ходить масштабна служба в 
пам'ять всіх загиблих від Чор-
нобильської аварії.
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Мабуть, немає людини, яка б не була знайома з од-
ним із найвідоміших на Землі місць - Чорнобилем. Ін-

формація  сьогодні може бути знайдена не тільки в книгах, 
але і численних Інтернет-ресурсах. Це слово, перш за все, 
асоціюється з вибухом на місцевій АЕС, що сталася в Чор-
нобилі  26 квітня 1986 року, увічнивши місто. Але історія 

його давніша.

ЧОРНОБИЛЬ - НАШ бІЛЬ І ТРАГЕДІЯ
35-РІЧЧЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
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СЛАВЕТНІ ЗЕМЛЯКИ 

ВЧЕНИЙ І ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ

 Тож Євграф Петрович — з 
роду українських козацьких 
старшин. Дворянин, власник 
180 душ (родові) у Харківській 
і 75 (набуті) душ у Петербурзь-
кій губерніях. 

Євграф - випускник Слобід-
ського українського головно-
го училища (1800-1805 рр.), 
Слобідсько-української гімна-
зії (1805-1808 рр.).  Закінчив 
Гірничий кадетський корпус 
(ГКК) у Петербурзі із золотою і 
срібною медалями (1810 р.). 

У 1810-1817 роках працю-
вав на Луганському ливарно-
му заводі. Пройшов шлях від 
практиканта до інженера, а 
згодом - секретаря директора. 
Коли у 1827 році був направле-
ний для  інспекції заводу, що на 
той час був збитковим, постало 
питання про його ліквідацію. 
Але він висловився за його збе-
реження, мотивуючи це тим, 
що завод розташований у ре-
гіоні, котрий "має всі природні 
можливості для великої і силь-
ної промисловості і розробив 
програму заходів з технічної 
модернізації заводу, поліпшен-
ня соціального становища "не-
одмінних" робітників і подаль-
ших геологічних пошуків для 
забезпечення заводу сирови-
ною. З приводу "неодмінних" 
робітників - тобто тих, хто був 
поселений урядом поблизу за-
воду і працював на ньому в 
певні дні, а решту часу пови-
нен був займатися сільським 

господарством, Ковалевський 
доповідав, що недоречно об'єд-
нувати в одній особі робітника 
і "поселянина". 

У 1817 році — чиновник для 
особливих доручень. 

У 1818 р. — член «комісії для 
ревізії заводів хребта Уральсь-
кого». 

У 1821 р. - начальник крес-
лярського й одночасно монет-
ного відділення.

У 1823 р. — інспектор над 
класами Гірничого кадетсько-
го корпусу 5 класу. У 1826 р. 
— член Гірничої ради Департа-
менту гірничих і соляних справ 
Міністерства фінансів Російсь-
кої імперії, й, одночасно, — ко-
мандир Гірничого кадетського 
корпусу.

Євграф Петрович був одру-
жений із Ганною Степанівною. 
У них народилися діти: Петро 
(1827 р.), Михайло (1829 р.), 
Анатолій  (1834 р.), Зінаїда 
(1835 р.), Микола (1837 р.), Єв-
граф (1839 р.),Євген (1842 р.).

Вже у 1834 р. Ковалевський 
— генерал-майор, а в 1830-
1836 роках — Томський губер-
натор і головний начальник 
Коливанських і Алтайських за-
водів.

У 1835 р. — член Ради Гір-
ничого Вченого Комітету Кор-
пусу гірничих інженерів.

В 1837-1839 роках — дирек-
тор Департаменту гірничих і 
соляних справ, член Мануфак-
турної Ради Російської імперії.

Із 1839 р. — почесний  член  
Харківського університету.

У 1843 році Є. П. Ковалев-
ський вже таємний радник. В 
1843-1856 роках — сенатор.

Із 1856 р.  Євграф Петрович 
— почесний  член Петербурзь-
кої Академії наук. Він актив-
ний учасник університетсь-
ких реформ. При ньому було 
проведено в життя ініціативу 
«Найвища пошана особам, які 
відчувають покликання від-
кривати приватні навчальні 
заклади» (1857 р.). У 1858 році 
відкрилася перша в Москві 
приватна гімназія Ф. Крейма-
на на 1 Міщанській вулиці.

В 1856-1858 роках Євграф 
Ковалевський — голова Мо-
сковського цензурного коміте-
ту (26 травня 1856 р. вступив 
на посаду), член Московсько-
го відділення Головної ради 
жіночих навчальних закладів 
(1858 р.). Віце-голова Товари-
ства історії та старожитностей 
російських (1857-1858 рр.).

У 1858-1861 роках він  
міністр народної освіти Росій-
ської імперії, який започатку-
вав серію прогресивних  пере-
творень у навчальних закладах 
Росії.  Це був перший міністр 
народної освіти, призначений 
імператором Олександром II, і 
напрям, даний Ковалевським 
своєму відомству, гармонію-
вав із великою епохою реформ. 

Ковалевський висунув на 
перший план турботу про на-
родні училища, недільні школи. 
Розпочав політику лібераліза-
ції управління університета-
ми. Разом з О. Никитенком, 
професором Петербурзького 
університету і цензором, пра-
цював над створенням універ-
сітетського статуту та "Проєкту 
цензурного статуту". Не доче-
кавшись підтримки імперато-
ра Олександра ІІ, за власним 
бажанням подав у відставку. 
Після неї був членом Державної 
ради і президентом "Вольного 
экономического общества". В 
період земської реформи 1864 
року став прихильником авто-
номії земств.

Саме Є. П. Ковалевський 
сприяв скасуванню цензурної 
заборони творів Тараса Шев-
ченка (1860 р.), після  чого сло-
во «Кобзаря» вільно поширюва-
лось всією країною. 

Євграф Петрович написав 
«Геогностическое обозрение 
Донецкого кряжа», 1829 р., 
«Опыт геогностических иссле-
дований в Донецком горном 
кряже», «Горный журнал», 1827 
р., кн. 2, «Геогностическое обо-
зрение Донецкого горного кря-
жа, там же», 1829 г., ч. 1, кн. 
1—3. «Петрографическая кар-
та» Донбаса, «Проект цензур-
ного устава», 1859 г. «Очерки 
этнографии Кавказа» — отры-
вок из обширного задуманного 
Ковалевским труда «О наро-
дах живших и ныне живущих 
в пределах России», «Вестник 
Европы» (1867 г., т. III).

В 20-х роках XIX століття 
провів перше велике дослід-
ження геологічної будови 
Донбасу; дав прогноз про 
наявність у районі м. Бахму-
та покладів кам'яної солі.

Євграфом Петровичем 
вперше була виділена Бах-
мутська геологічна форма-
ція Донецького кряжу і вве-
дена його назва (від річки 
Донець; скіфське «дон» озна-
чає «вода, ріка»), що визначило 
майбутню назву регіону.  

Випускник Гірничого ка-
детського корпусу у Санкт-Пе-
тербурзі, гірничий інженер з 
Харкова Євграф Ковалевсь-
кий виконав перше наукове 
стратеграфічне і геологічне 
дослідження Донбасу. Йому 
ж належить назва «Донець-
кий басейн», від  чого зго-
дом було утворено скоро-
чення «Донбас».

Одним із основних до-
сягнень Ковалевського, як 
геолога, є «Петрографічна 
карта» Донецького гірсько-
го кряжу, що простягається  
Бахмутським і Славяносеб-
ськими повітами Катеринос-
лавської губернії і  Міуським 
начальством землі Війська 
Донського. Вона складена на 
підставі спостережень і від-
криттів 1823 і 1827 років. Ця 
карта є додатком до статті 
гірничого інженера Євграфа 
Петровича  «Геогностичний 
огляд Донецького гірського 
кряжу», яка вийшла в «Гір-
ничому журналі» за 1828 рік.

У своїй статті в «Горном 
журнале» Євграф Ковалевсь-
кий критикує попередників 
за відсутність системного 
підходу до вугільних родо-
вищ краю: «После устроенія 
Луганскаго завода, хотя и 
открывались въ окрестно-
стяхъ онаго отделыю ме-
сторожденія полезныхъ ис-
копаемыхъ; но при разведке 
оныхъ не было обращаемо 
вниманія на взаимное поло-
женіе сихъ месторожденій 
ни на общее ихъ ошношеніе 
къ той стране, въ которой 
они находятся. Вотъ причи-
на, по чему страна сія оста-
лась неопредленною въ гео-
гностическомъ виде и безъ 
всякаго отличительнаго па-
званія», хотя она заключа-
етъ въ себе отдельный и, по 
многимъ отношеніямъ, лю-
бопытный горный кряжъ». 

Євграф Ковалевсь-
кий вперше назвав 
систему родовищ на 
Сході України «басей-
ном»: «Донецкій горный 
кряжъ, будучи разсма-
триваемъ въ геогности-
ческомъ отношеніи пред-
ставляетъ огромный 
бассейнъ, наполненный 
осадками породъ».

Заслуги Є.П. Ковалев-
ського відзначені орде-
нами Святого Володи-
мира 1, 2, 3 ступенів, 
Святого Олександра Не-
вського, Білого Орла, 
Святої Анни 1, 2 сту-
пенів, Святого Станісла-
ва 1 ступеня.

Помер  наш земляк 18 
(30) березня 1867 року 
в Санкт-Петербурзі і 
похований у церкві ар-
хистратига Михайла 
Троїце-Сергієвої пустелі 
під Петербургом. 

(Далі буде)

Родина  Ковалевських, як вже писали у №15, бере початок 
від брата генерального осавула Війська Запорозького Івана Ко-

валевського – Семена. Рід Ковалевських внесено до VI частини ро-
дословної книги Харківської губернії (Гербовник, III, 102).

Народився майбутній вчений Євграф Ковалевський у селі Яро-
шівка Харківської області 10(21) грудня 1790 року у сім'ї надвірно-
го радника Петра Івановича. Крім нього, у родині вже було чотири 
доньки і п'ятеро синів. Двоє братів присвятили себе військовій 
службі, обидва загинули: Ілля — у 1812 році в битві при Бородіно, 
Петро - у 1853 році під час Кримської війни. Третій син Володимир 
вивчав юридичні науки, потім захопився палеонтологією. Саме 
завдяки старшому брату Євграфу майбутній мандрівник Єгор теж 

захопився подорожами і дослідженнями.
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ТАЛАНТИ КРАЮ

ОСОБЛИВІ І НЕПОВТОРНІ

Спочатку ганчірковим м'ячам 
знайшли цілком пересічне засто-
сування: ними грали, викори-
стовуючи як якусь подобу фут-
больного м'яча. Гра називалася 
кемарі, що означало «ножний 
м'яч». Знать грала дорогими м'я-
чами з оленячої шкіри. Прекрас-
ні представниці японської ари-
стократії стали грати з м'ячем 
руками, перейменувавши його 
в темарі. Але хіба пристало при-
стойним дамам грати звичай-
ним, нехай навіть і шкіряним 
м'ячем? Так м'ячі стали прикра-
шатися вишивкою з шовкових 
ниток. 

Новий вид рукоділля -  ви-
готовлення розшитих куль 
- почав стрімко розвиватися 

і вдосконалюватися. Візерун-
ки ускладнювалися і вишива-
лися не тільки шовковими, а й 
золотими нитками. Японські 
аристократки почали дарувати 
один одному майстерно вишиті 
темарі, мерехтливі нитки яких 
втілювали символи багатства і 
щасливого життя. Коли багаті 
дівчата виходили заміж, вони 
брали з собою темарі як амулет і 
нагадування про рідну домівку.

У ХІХ столітті шовкові нит-
ки стали доступні і бідним 
верствам населення. Мис-
тецтво аристократів стало 
надбанням простого народу. 
Секрети майстерної вишив-
ки почали передаватися з 

покоління в покоління. Те-
марі стало національним ми-
стецтвом.

На сьогоднішній день в 
Японії існує безліч шкіл, навча-
ючих цьому древньому рукоділ-
лю. Є навіть спеціальний музей 
і Японська Асоціація темарі, 
кваліфікуюча фахівців

Маючи в руках кульку та різ-
нокольорові нитки, можна ство-
рювати справжні дивовижні су-
веніри, які прийнято вважати 
символами удачі та щастя. Різ-
номанітні квіткові, абстрактні, 
геометричні візерунки, розта-
шовані в певному порядку, в су-
купності утворюють дивовижні 
орнаменти. 

Основою для створення те-
марі є куля, яка щільно обмо-
тується тоненькими нитками. 

Після цього на заготовленій ос-
нові необхідно зробити розміт-

ку майбутнього ор-
наменту, ввімкнути 
фантазію, набратися 
терпіння і вперед  - 
створювати шедеври!

У Вільшансько-
му Будинку культу-
ри працює майстер 
декоративно-при-
кладного мистецтва 
Інна Овіківна Сав-
ченко, яка виготов-
ляє такі кульки вже 
6 років. Про кожну 
з них вона може го-
ворити годинами, бо 
в кожну з них вкла-
дається частинка 
душі, кожна з них 
має свою історію, 
кожна є особливою 
та неповторною!

Давним-давно ощадливі китайські бабусі і мами 
знайшли застосування старим зношеним кімоно. Вони 

стали робити з них… м'ячики для дітей. У VІІІ столітті ки-
тайські м'ячики завезли в Японію, де і почалася історія 
темарі. Японське слово «темарі» в дослівному перекладі 
означає «м'яч принцеси». Як же куля зі старих ганчірок удо-

стоїлася такої розкішної назви?

НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ

І квіти – не виняток. Неви-
черпна краса живої природи 
надихає на створення штучних 
квітів. Робити їх люди навчили-
ся давно. У Стародавній Греції і 
Стародавньому Китаї вміли ви-
готовляти прекрасні квіти з пор-
целяни і золота. Квіти робилися з 
глини, пір'я, пергаменту, емалі на 
металі та інших матеріалів, доро-
гих і дешевих. У кінці XIX століт-
тя мода на них зійшла нанівець.

Штучні квіти зараз знову 
улюблені. Тепер їх роблять, в 
основному, з недорогих ма-
теріалів. І найкращим цьому 
підтвердженням є паперові 
букети, виготовлені Наталією 
Миколаївною Сініціною, жи-
телькою села Цупівка. 

Жінка зараз перебуває у 
декретній відпустці, вона 
має двох маленьких дітей. І 
хоча через них  у Наталії об-

маль часу, і домашні 
справи відволікають, 
але вона знайшла для 
себе віддушину – ви-
готовляє букети із па-
перових квітів. 

Дивлячись на  них, 
не одразу й зрозумієш 
з якого матеріалу 
вони зроблені. На-
талія Миколаївна охо-
че їх дарує друзям і 
близьким, а підстав-
ки для телефона, зро-
блені у формі чере-
вичка, не залишать 
нікого байдужим.  
Вони зачаровують своєю 
красою і неповторністю. 
До речі,  квіти у Наталії 

радують своєю красою всюди: і  
на підвіконні, і на подвір’ї. 

Та не тільки букети квітів жін-
ка обрала для душі, вона залюбки 

читає книги у місцевій 
бібліотеці, а до цьо-
го була користувачем 
Дубівської книгозбірні.

Дивлячись  на по-
робки з паперу Наталії 
Миколаївни, в черго-
вий раз переконуєш-
ся, що якщо ти хочеш 
займатися улюбленою 
справою, то знайдеш і 
час, і можливість. Було 
б лише бажання...

Квіти – невичерпне джерело натхнення! Це – прикра-
са нашої планети. Іноді кажуть, що їх відсутність вдома 

вказує на брак смаку господаря. Все, що є гарне в природі, 
людина полюбляє копіювати. 



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 елек-
тронну адресу або прийти до редакції. Їх сфотографують 
й одразу повернуть власнику.

Що сталось і що змі-
нилось у головах і дум-
ках людей, що весь їх-
ній світ зменшився до 
кінчика носа, за яким 
вже не хочеться нічо-
го бачити? Легковаж-
ність, з якою громадя-
ни ставляться до своїх 
вчинків по забрудненню 
природи,  – вражає. Ма-
буть, простіше виправ-
довувати себе переко-
нанням, що хтось має 
прибирати весь мотлох,  
і саме місцева влада зо-
бов’язана вичистити всі 
куточки населених пун-
ктів і місць відпочин-
ку. Є і така поширена 
думка: мешканці пла-
тять податки і цього 
вже достатньо, щоб 
вимагати виконання  
робіт по прибиранню 
територій  і наведен-
ню порядку від кому-
нальників. На жаль, 
далі думки, зазвичай, 
не розвиваються: 

 Ця недбалість і не-
бажання розбиратись у 
наслідках такого спожи-
вацького ставлення до 
природи набирають вже 
катастрофічних мас-
штабів. З’являється все 
більше ділянок, на яких 
сміття, як сніжний ком, 

– збільшується й наро-
щується. Хто його має 
прибирати з берегів рі-
чок, ставків і лісів? Метр 
за метром ми втрачає-
мо природу, втрачаємо 
своє майбутнє, втрачає-
мо своє право на гідне 
дозвілля.

І хоча суботники – це 
не вилазки й не свят-
кові «шашлики», а гро-
мадські роботи, вреш-
ті, їх мета – чудова й 
доцільна.  У згадках 
про суботники почули 
такі спогади:

«Так, звичайно, ми 
мали це робити.  Але 
то було весело, і голов-
не, що ми робили це РА-
ЗОМ. Лунали співи: хлоп-
ці підбадьорювали себе 
військовими піснями, а 
дівчата, звичайно, співа-
ли про кохання, бо вес-
на ж була надворі!  Ми 
сміялись, нам було так 
добре і весело. Подоба-

лось і дерева нові 
саджати, і білити 
стовбури.  Кожен 
щось брав з дому  
поїсти, якісь обіди. 
По закінченні ми 
всі збирались, жар-
тували, обідали ра-
зом, ділились один 
з одним. Те спілку-
вання й така колек-
тивність були дуже 
цінними для нас, ми 
отримували купу 
емоцій і заряд енер-
гії.  І ми робили це 
для себе, прибирали 
наші ділянки, свої 
вулиці та двори. 

Зараз все не так: 
кожен живе своїм ві-
докремленим жит-
тям, і переважно 
це життя – лише 
в рамках малень-
кого екрана. А поза 
ним вже нічого не 
цікавить, спілку-
вання й взаємодо-
помога стали яко-
юсь недоступною 
розкішшю. Така 
відокремленість і 
дистанц іювання 
від проблем призво-
дять до страшних  

наслідків. 
Може, ще є час взя-

ти в руки хоча б про-
блему сміття  і поча-
ти ставитись більш 
відповідально до свого 
життя. Зрештою, ми  
робимо це для себе».
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Козача Лопань, учні 10 класу школи на суботни-
ку. 1977 рік. Автор фото: Котенко Олександр

РЕТРО-МИТІ

Знову і знову обговорюючи гостру пробле-
му байдужості людей до всього, що коїться 

навколо, і з жахом і смутком фіксуючи стрім-
ку засміченість навколишнього середовища,  
в редакції поцікавилися спогадами в тих лю-
дей, які застали традиційні суботники давно 

минулих часів.

- Чи нескінченні ре-
сурси  місцевих бюджетів 

для будь-яких очікувань 
громади?

- Реального обсягу по-
датків, що надходять до 
бюджету, вистачить на всі 
заходи з нейтралізації «жит-
тєдіяльності» жителів? 

- Фактичної кількості 
робітників комунальних 
установ достатньо для 
швидкого прибирання всьо-
го того сміття, що роками 
накопичилось по вулицях, 
парках і лісосмугах?

- З якою швидкістю 
сміття накопичується зно-
ву і чи є можливість так ча-
сто відправляти загони при-
биральників на новий виток 
очисних робіт? 

- Яка ціна цього для 
бюджету, що замість фінан-
сування інших важливих 
сфер, мають витрачати ко-
шти й ресурси на чергове 
генеральне прибирання.

РАЗОМ ПРАЦЮВАЛИ І ВІДПОЧИВАЛИ
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СЕРЕДА, 21 КВІТНЯВІВТОРОК, 20 КВІТНЯПОНЕДІЛОК, 19 КВІТНЯ

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 «Сынок»
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 «Любовь по зако-

ну» (16+)
 1.25 Т/с «За дело берется 

Шекспир-3» (12+)
 2.15 Т/с «Гречанка»
 3.40 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 Обществен-

ная студия. Главное
 9.30 Х/ф «Иосиф Прекрас-

ный. Наместник фарао-
на», с. 1

11.05 Сладкая дача
11.30 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 #ВУКРАЇНI
18.55, 22.00 Работа в дикой 

природе
19.55 Борьба за выживание
21.55 Спорт. Аспект
23.00 #@)[]?$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, 10.20 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 недвижи-

мостью
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня лю-

бить» (12+)
18.30 Впечатляющие истории 

ТСН
19.30 ТСН
20.45, 21.45 Т/с «Сваты»
22.45, 23.45 Т/с «Кухня»
 0.45 Х/ф «Нечто» (18+)
 2.50 Х/ф «Вой. Перерожде-

ние» (18+)
 4.15 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 «Сверхъестествен-

ное» (16+)
10.30 Х/ф «Эверест» (16+)
13.00 Эксы (16+)
15.20 Кто сверху? (12+)
19.00 Варьяты (12+)
20.00 Варьяты (12+)
21.00 Х/ф «Морские парази-

ты» (16+)
23.00 Х/ф «Вирус» (16+)
 0.40 Т/с «Путь волшебника»
 2.20 Служба розыска детей
 2.25 Зона ночи

СТБ
 5.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 6.50 Т/с «Комиссар Рекс»
10.40 Следствие ведут экстра-

сенсы (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 Один за всех (16+)
20.15 Т/с «Папаньки» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Папаньки» (12+)
23.00 Х/ф «Торгаши»
 0.50 Х/ф «Абонент времен-

но недоступен»
ICTV

 4.15 Эврика!
 4.20 Служба розыска детей
 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 пока-

жет» (16+)
15.05 Х/ф «Трансформеры-5. 

Последний рыцарь» 
(16+)

15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Трансформеры-5. 

Последний рыцарь» 
(16+)

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Секретный фронт
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес-6» (16+)
22.45 Т/с «Вскрытие пока-

жет» (16+)
 1.30 Х/ф «Эшер» (16+)
 3.10 Я снял!

Украина
 7.00, 8.00 Сегодня
 7.10, 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
 9.50 Охотники за чудесами
10.45 Миссия
11.45 Реальная мистика
13.50, 15.30 Т/с «Женский 

доктор-4» (16+)
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня
17.10 Т/с «Вызов-2» (12+)
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Чужие грехи» 

(16+)
23.10 Х/ф «Не говори мне о 

любви», с. 1, 2 (12+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Х/ф «Не говори мне о 

любви», с. 3, 4 (12+)
 3.15 Контролер
 3.45 Реальная мистика
 4.40 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)
2+2

 6.35 Т/с «Рекс-2»
 8.20 Х/ф «Широко шагая-2. 

Расплата» (16+)
10.10 Т/с «Перевозчик-2» 

(16+)
13.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Опер по вызову» 

(16+)
20.20 Т/с «Опер по вызо-

ву-5» (16+)
22.25 Т/с «CSI. Место престу-

пления» (16+)
 0.05 Т/с «Кости-12» (16+)
 1.55 Спецкор
 2.25 ДжеДАИ
 2.55 Т/с «Уличный боец» 

(16+)
 3.40 Видеобомба-2
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.45 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Товарищ генерал»
10.45 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Тайны криминального 

мира
14.35 Легенды уголовного 

розыска
16.30 «Свiдок»
16.50, 3.00 Случайный сви-

детель
17.50 Стоимость жизни
18.30 Акцент
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.00 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
 0.40 Состав преступления
 2.10, 3.15 Вещественное 

доказательство
 2.25 «Свiдок»
 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
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У
11.15 Т/с «Пришелец»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи, Галливуд
16.15 Богиня шопинга
18.15 Однажды под Полтавой
19.15 Т/с «Пришелец»
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Фантастическая 

четверка-2. Вторжение се-
ребряного серфера (16+)

23.00 Страна У
 0.00 Однажды в Одессе
 0.30 Сказки У. Кино
 1.00 Спасатели
 2.15 Дневники Темного (16+)
 3.00 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

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 «Лапусик» (12+)
14.00 Вещдок
14.55 Вещдок
15.45 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 «Любовь по зако-

ну» (16+)
 1.20 Т/с «За дело берется 

Шекспир-3» (12+)
 2.10 Т/с «Гречанка»
 3.40 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, 23.35 Ново-
сти

 7.05, 8.05, 9.05 Обществен-
ная студия. Главное

 9.30 Х/ф «Апостол Павел. 
Чудо на пути в Дамаск», 
с. 2 (12+)

11.05 Сладкая дача
11.30 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.55 Суперчувство. Отряд 

особого назначения
19.55 Борьба за выживание
21.55 Спорт. Аспект
22.00 Работа в дикой природе
23.00 #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 лю-

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Охотники за недвижи-

мостью
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня лю-

бить» (12+)
18.30 Впечатляющие истории 

ТСН
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Сваты»
21.50 Т/с «Сваты»
22.50 Т/с «Кухня»
23.50 Т/с «Кухня»
 0.50 Х/ф «Ганнибал» (18+)
 3.20 Жизнь известных людей
 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 «Сверхъестествен-

ное» (16+)
11.20 Х/ф «Первый контакт» 

(16+)
13.00 Эксы (16+)
15.20 Кто сверху? (12+)
19.00 Где логика? (12+)
20.00 Improv Live Show (12+)
21.00 Х/ф «Скайлайн-2» (16+)
23.10 Х/ф «Восстание» (16+)
 1.00 Т/с «Путь волшебника»
 2.40 Зона ночи

СТБ
 5.45 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 6.45 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Следствие ведут экстра-

сенсы (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» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Папаньки» (12+)
23.00 Х/ф «Ограбление 

по-женски» (16+)
 0.55 Х/ф «Абонент времен-

но недоступен»

ICTV
 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+)
12.00, 13.15 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.50, 22.45 Т/с «Вскрытие 

покажет» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Росомаха» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Гражданская оборона
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес-6» (16+)
 1.30 Х/ф «Расплата» (16+)
 2.50 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
 9.50 Охотники за чудесами
10.45 Миссия
11.45 Реальная мистика
13.50 Т/с «Женский док-

тор-4» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский док-

тор-4» (16+)
17.10 Т/с «Вызов-2» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Чужие грехи» 

(16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Чужие дети», с. 1, 

2 (12+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Х/ф «Чужие дети», с. 3, 

4 (12+)
 3.50 Сегодня
 4.40 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)
2+2

 6.30 Т/с «Рекс-2»
 8.15 Х/ф «В тылу врага» 

(16+)
10.15 Х/ф «В тылу врага. 

Ось зла» (16+)
12.10 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Опер по вызову» 

(16+)
20.20 Т/с «Опер по вызо-

ву-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 «Уличный боец» 

(16+)
 3.40 Видеобомба-2
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Законный брак»
10.45 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 «Свiдок». Агенты
14.40 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+)
22.55 Х/ф «Товарищ гене-

рал»
 0.40 Состав преступления
 2.10 «Свiдок»
 3.00 Случайный свидетель
 3.15 Вещественное доказа-

тельство
 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
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У
11.15 Т/с «Пришелец»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи, Галливуд
16.15 Богиня шопинга
18.15 Однажды под Полтавой
19.15 Т/с «Пришелец»
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
23.15 Страна У
 0.15 Однажды в Одессе
 0.45 Сказки У. Кино
 1.15 Спасатели
 2.30 Дневники Темного (16+)
 3.15 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 4.55 Телемагазин
 5.25 Следствие вели...
 7.00, 8.00, 9.00 Новости
 7.10, 8.10, 9.15 Утро с Интером
10.10 Касается каждого
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Замуж на 2 дня» 

(16+)
14.30 Х/ф «Семейное огра-

бление» (12+)
16.10 Жди меня. Украина
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 «Любовь по зако-

ну» (16+)
 1.30 Т/с «За дело берется 

Шекспир-3» (12+)
 2.15 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 Обществен-

ная студия. Главное
 9.30 Х/ф «Апостол Павел. 

Чудо на пути в Дамаск», 
с. 1 (12+)

11.05 Сладкая дача
11.30 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.25 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25, 19.55 Дикие животные
18.55 Галапагос. Королевство 

гигантских акул
20.20 Борьба за выживание
21.35 Обратный отсчет
23.30 «Перша шпальта»

1+1

 7.00, 8.00, 9.00 ТСН
 7.10, 8.10, 9.10 Завтрак с 1+1
 9.25 Жизнь известных лю-

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Охотники за недвижи-

мостью
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня лю-

бить» (12+)
18.30 Впечатляющие истории 

ТСН
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Сваты»
21.45 Т/с «Сваты»
22.50 Т/с «Кухня»
 0.50 Голос страны-11
 4.10 ТСН
 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 «Сверхъестествен-

ное» (16+)
10.30 Х/ф «Волна» (16+)
12.50 Х/ф «Землетрясение» 

(16+)
14.50 Х/ф «Пик Данте»
17.00 Х/ф «Смерч» (16+)
19.00 От пацанки до панянки 

(16+)
21.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
23.00 Х/ф «Битва за Землю» 

(16+)
 1.00 Х/ф «Война драконов» 

(16+)
 2.50 Служба розыска детей
 2.55 Зона ночи

СТБ
 5.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 6.50 Т/с «Комиссар Рекс»
10.40 Следствие ведут экстра-

сенсы (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» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Папаньки» (12+)
23.00 Х/ф «Ограбление 

по-женски» (16+)
 0.50 Х/ф «Абонент времен-

но недоступен»
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
10.05 Т/с «Смертельное 

оружие» (16+)

12.45 Факты. День
13.15 Секретный фронт
14.00 Х/ф «Экспат» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Экспат» (16+)
16.25 Х/ф «Люди Икс. Тем-

ный Феникс» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Т/с «Пес-6» (16+)
21.15 Факты. Вечер
21.35 Т/с «Пес-6» (16+)
22.55 Свобода слова
 0.15 Х/ф «Интересы госу-

дарства» (16+)
 2.10 Гражданская оборона
 2.50 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
 9.50 Охотники за чудесами
10.45 Миссия
11.45 Реальная мистика
13.50 Т/с «Женский док-

тор-4» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский док-

тор-4» (16+)
17.10 Т/с «Вызов-2» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Чужие грехи» 

(16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Стеклянная ком-

ната», с. 1, 2 (12+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Х/ф «Стеклянная ком-

ната». С. 3, 4 (12+)
 3.05 Сегодня
 3.55 Реальная мистика
 4.40 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)
2+2

 6.35 Т/с «Ментовские вой-
ны. Харьков-3»

10.20 Х/ф «Шанхайский 
полдень»

12.25 Х/ф «Смокинг»
14.20 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Опер по вызову» 

(16+)
20.25 Т/с «Опер по вызо-

ву-5» (16+)
22.30 Деньги
23.45 Дубинизмы
 0.10 Х/ф «В тылу врага. 

Колумбия» (16+)
 2.00 Спецкор
 2.30 ДжеДАИ
 3.00 Т/с «Уличный боец» 

(16+)
 3.45 Видеобомба-2
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 5.15 Х/ф «Прощайте, фара-

оны!»
 6.40 Случайный свидетель
 7.20 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
10.40 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Тайны мира
14.40 Х/ф «Суперограбление 

в Милане»
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
22.50 Х/ф «Следы апосто-

лов» (16+)
 1.00 Побег. Реальные исто-

рии
 2.25 «Свiдок»
 3.00 Случайный свидетель
 3.30 Вещественное доказа-

тельство
 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
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У
11.15 Т/с «Пришелец»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи, Галливуд
16.15 Богиня шопинга
18.15 Однажды под Полтавой
19.15 Т/с «Пришелец»
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 

(16+)
23.45 Страна У
 0.45 Однажды в Одессе
 1.15 Сказки У. Кино
 2.00 Спасатели
 3.00 Дневники Темного (16+)
 3.45 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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Интер
 6.25 Х/ф «Железная 

маска»
 9.00 Готовим вместе. До-

машняя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 «Позаочi»
12.00 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице»
13.50 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке»
15.40 Х/ф «Прозрение», с. 

1--4 (12+)
20.00 Подробности
20.30 Место встречи
22.00 Т/с «Жребий судь-

бы»
 1.30 Х/ф «Зачем ты ушел» 

(16+)
 3.05 Х/ф «Обвиняется 

свадьба»
 4.20 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице»
Перший

 7.00, 8.00, 9.00, 21.00 

Новости
 7.10 Уроки тетушки Совы
 7.40 М/ф
 8.05, 9.40 #ВУКРАЇНI
 8.35 Дикари. Дикие забавы 

в зоопарке Сан-Диего
 9.05 Оттенки Украины
10.10 Самые маленькие 

животные
11.05 Работа в дикой при-

роде
12.00 Х/ф «Тристан и Изо-

льда» (16+)
14.30 Телепродажа
15.00 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.05 Концерт. «Песни о 

любви»
17.20 Х/ф «Авраам. Храни-

тель веры», с. 1, 2
21.25 Дикие животные
22.00 Д/ф «Чернобыль. 

Четыре апрельских дня» 
(16+)

23.30 #ВУКРАЇНI

1+1

 8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
14.00 Т/с «Сваты»
18.20 Мир наизнанку-12
19.30 ТСН
20.10 ЧистоNews-2021
20.15 Вечерний квар-

тал-2021
22.15 Женский квартал
23.20 Светская жизнь-2021
 0.20 Светская жизнь-2021. 

Дайджест
 1.20 Лига смеха
 4.35 #ГУДНАЙТ_КЛАБ
 5.05 ТСН
 6.00 Жизнь известных 

людей

Новый канал
 8.40 Kids’ Time
 8.40 Х/ф «Стюарт Лит-

тл-2»
10.00 Kids’ Time
10.00 Орел и решка. Юби-

лейный сезон
11.00 Орел и решка. Юби-

лейный сезон-2
12.10 У кого больше? (12+)
14.10 М/ф «Аладдин»
16.00 Х/ф «Разлом Сан-Ан-

дреас» (16+)
18.10 Х/ф «Трансформе-

ры»
21.00 Х/ф «Трансформе-

ры. Время вымира-
ния» (16+)

 0.20 Х/ф «Офисный рас-
колбас» (16+)

 2.00 Варьяты (12+)
 2.40 Зона ночи

СТБ
 5.30 Т/с «Папаньки» (12+)
 8.00 Невероятная правда о 

звездах
10.50 Т/с «Папаньки» (12+)
17.00 «Хата на тата» (12+)
19.00 МастерШеф. Профес-

сионалы (12+)
22.35 Званый ужин (12+)
 0.45 «Хата на тата» (12+)

ICTV
 5.00 Эврика!
 5.10 Факты
 5.35 Больше чем правда
 6.25 Антизомби
 7.25 Секретный фронт
 8.20 Гражданская оборона
 9.10 Х/ф «Колония» (16+)
11.00 Х/ф «Исходный код» 

(16+)
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Пес» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Люди Икс-7. 

Апокалипсис» (16+)
22.00 Х/ф «Дедпул» (18+)
23.55 Х/ф «Дедпул-2» (18+)
 2.10 Т/с «Вскрытие пока-

жет» (16+)
 3.40 Я снял!

Украина
 7.25 Реальная мистика
 8.20 Х/ф «Никогда не сда-

вайся» (12+)
12.15 Х/ф «Мой милый 

найденыш», с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «Мой милый 

найденыш», с. 3, 4 (12+)
17.00 Х/ф «Миг, украден-

ный у счастья», с. 1, 2 
(12+)

19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Х/ф «Миг, украден-

ный у счастья», с. 3, 4 
(12+)

23.00 Х/ф «Подари мне 
жизнь», с. 1, 2 (12+)

 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Подари мне 

жизнь», с. 3, 4 (12+)
 3.15 Реальная мистика

2+2

 7.00 ДжеДАИ-2019
 8.05 ДжеДАИ-2020
 9.05 Затерянный мир
13.05 Х/ф «Андроид-поли-

цейский» (16+)
14.50 Х/ф «Атлантический 

рубеж» (16+)
16.35 Х/ф «Атлантический 

рубеж. Воскрешение» 
(16+)

18.10 Х/ф «Ликвидаторы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Убрать Картера» 
(16+)

22.00 Х/ф «Дум» (18+)
 0.00 Х/ф «Возвращение 

титанов» (18+)
 1.50 Х/ф «Герой» (16+)
 3.15 Люстратор. Проклятие 

системы-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 8.20 Х/ф «Два капитана»
12.50 Случайный свидетель. 

Вокруг света
14.00 Х/ф «Смертельная 

ошибка»
15.55 Х/ф «Синг-Синг» (16+)
18.00 Крутые 90-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
21.15 Х/ф «Ущерб» (16+)
23.25 Х/ф «Не отступать и 

не сдаваться» (16+)
 1.20 Болезни-убийцы
 2.30 «Свiдок»
 3.00 Случайный свидетель
 3.35 Легенды бандитского 

Киева
 4.50 Top Shop

ТЕТ
10.50 М/ф «Спасти Санту»
12.20 Х/ф «Храбрый порт-

няжка»
13.30 Х/ф «К звездам»
16.00 Х/ф «Аватар»
19.00 Однажды под Полта-

вой
23.00 Игры Приколов
 0.00 Однажды в Одессе
 0.30 «Панянка-селянка»
 2.30 Теория измены
 3.15 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

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 «Болельщицы со 

стажем»
14.10 Вещдок
15.05 Вещдок
16.35 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «Смертельная 

тропа» (16+)
22.35 Следствие вели...
 0.20 Вещдок
 2.05 Жди меня. Украина
 3.15 Орел и решка. Чудеса 

света
 4.00 Голубая планета-2
 4.50 Телемагазин
 5.20 Голубая планета-2

Перший
 6.30--6.50 М/ф
 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35 Ново-
сти

 7.05, 8.05, 9.05 Обществен-
ная студия. Главное

 9.30 Х/ф «Книга Бытия. Со-
творение мира» (12+)

11.10 Сладкая дача
11.30 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 «Перша шпальта»
13.40, 22.00 Работа в дикой 

природе
19.55, 23.00 Борьба за выжи-

вание
21.55 Спорт. Аспект

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 лю-

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Охотники за недвижи-

мостью
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня лю-

бить» (12+)
18.30 Впечатляющие истории 

ТСН
19.30 ТСН
20.10 ЧистоNews-2021
20.15 Лига смеха-2021
22.30 Липсинк баттл
 0.15 Х/ф «Уиджи. Доска 

дьявола» (16+)
 2.00 Х/ф «Человек-волк» 

(18+)
 3.30 ТСН
 4.10 Светская жизнь-2021. 

Дайджест
 5.20 Жизнь известных людей

Новый канал
 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.30 Kids’ Time
 7.30 Орел и решка
 9.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
12.00 От пацанки до панянки 

(16+)
14.00 Варьяты (12+)
16.00 Где логика? (12+)
17.00 Х/ф «Эволюция»
19.00 Х/ф «Моя супербыв-

шая» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями» (12+)
23.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
 1.00 Варьяты (12+)
 2.40 Служба розыска детей
 2.45 Зона ночи

СТБ
 5.45 Х/ф «Жених напрокат» 

(16+)
 8.00 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+)
23.55 Детектор лжи (16+)

ICTV
 4.10 Эврика!
 4.20 Служба розыска детей
 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 Дизель Шоу (12+)
11.35 На троих (16+)
12.45 Факты. День
13.15 На троих (16+)
14.30 Х/ф «Центурион» (16+)
15.45 Факты. День
16.25 Х/ф «Центурион» (16+)
16.55 Х/ф «Геракл. Рождение 

легенды» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Дизель Шоу (12+)
22.50 На троих-9 (16+)
23.55 На троих (16+)
 0.55 Факты
 1.30 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
 9.50 Охотники за чудесами
10.45 Миссия
12.45 Х/ф «Спасти маму», 
с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Спасти маму», 
с. 3, 4 (12+)
17.10 Т/с «Вызов» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Свобода слова 
С. Шустера
 0.00 Х/ф «На самой грани», 

с. 1, 2 (12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «На самой грани» 

с. 3. 4 (12+)
 3.50 Реальная мистика

2+2

 6.10 Т/с «Рекс-2»
 8.00 Х/ф «Узник» (16+)
 9.50 Х/ф «Птичка на прово-

де» (16+)
12.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
21.20 Х/ф «Кикбоксер-2» 

(16+)
23.10 Х/ф «Кикбоксер-3» 

(16+)
 1.00 Спецкор
 1.35 ДжеДАИ
 2.10 Видеобомба-2
 3.45 Люстратор. Проклятие 

системы-2017
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Право на вы-

стрел»
10.40 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Правда жизни
14.40 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 «Миллионы Фер-

факса»
 1.10 Вещественное доказа-

тельство
 2.30 «Свiдок»
 3.00 Случайный свидетель
 3.25 Вещественное доказа-

тельство
 3.45 Правда жизни
 4.45 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Однажды в Одессе
 9.15 Танька и Володька
 9.45 Страна У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У
11.15 Т/с «Пришелец»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи, Галливуд
16.15 Богиня шопинга
18.15 Однажды под Полтавой
19.15 Т/с «Пришелец»
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «К звездам»
23.45 Страна У
 0.45 Однажды в Одессе
 1.15 Спасатели
 2.30 Теория измены
 3.15 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

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 «Патрик»
14.10 Вещдок
15.10 Вещдок
15.50 Вещдок
16.35 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 «Любовь по зако-

ну» (16+)
 1.25 Т/с «За дело берется 

Шекспир-3» (12+)
 2.15 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 Ново-
сти

 7.05, 8.05, 9.05 Обществен-
ная студия. Главное

 9.30 Х/ф «Иосиф Прекрас-
ный. Наместник фарао-
на», с. 2

11.05 Сладкая дача
11.30 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 #@)[]?$0 с М. Щуром 

(16+)
18.55, 22.00 Работа в дикой 

природе
19.55 Борьба за выживание
21.55 Спорт. Аспект
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 лю-

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Охотники за недвижи-

мостью
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня лю-

бить» (12+)
18.30 Впечатляющие истории 

ТСН
19.30 ТСН
20.40 ЧистоNews-2021
20.45 Т/с «Сваты»
21.45 Право на власть-2021
 0.45 Х/ф «Человек-волк» 

(18+)
 2.45 Х/ф «Вой. Перерожде-

ние» (18+)
 4.10 ТСН
 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 «Сверхъестествен-

ное» (16+)
11.30 Х/ф «Восстание» (16+)
13.10 Эксы (16+)
15.20 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Близкие контак-

ты» (12+)
23.30 Х/ф «Первый контакт» 

(16+)
 1.10 Варьяты (12+)
 2.40 Служба розыска детей
 2.45 Зона ночи

СТБ
 5.40 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 6.40 Т/с «Комиссар Рекс»
10.25 Следствие ведут экстра-

сенсы (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» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Папаньки» (12+)
23.00 Х/ф «Торгаши»
 0.50 Х/ф «Абонент времен-

но недоступен»

ICTV
 4.15 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+)
13.40 Т/с «Вскрытие пока-

жет» (16+)
15.35 Х/ф «Остров» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Остров» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Антизомби
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес-6» (16+)
22.45 Т/с «Вскрытие пока-

жет» (16+)
 1.30 Х/ф «Уличный боец» 

(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
 9.50 Охотники за чудесами
10.45 Миссия
11.45 Реальная мистика
13.50 Т/с «Женский док-

тор-4» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский док-

тор-4» (16+)
17.10 Т/с «Вызов-2» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Чужие грехи» 

(16+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Х/ф «Ты моя люби-

мая», с. 1, 2 (12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Ты моя люби-

мая», с. 3, 4 (12+)
 3.45 Реальная мистика

2+2

 6.40 Т/с «Рекс-2»
 8.30 Х/ф «Акт мести» (16+)
10.20 Х/ф «Подстава» (16+)
12.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Опер по вызову» 

(16+)
20.20 Т/с «Опер по вызо-

ву-5» (16+)
22.25 Т/с «CSI. Место престу-

пления» (16+)
 0.05 Т/с «CSI. Место престу-

пления» (16+)
 1.55 Спецкор
 2.25 ДжеДАИ
 2.55 Видеобомба-2
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Дети Дон Кихота»
10.35 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Стоимость жизни
14.45 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+)
22.55 Х/ф «Право на вы-

стрел»
 0.30 Состав преступления
 2.00 Вещественное доказа-

тельство
 2.20 «Свiдок»
 3.00 Случайный свидетель
 3.40 Вещественное доказа-

тельство
 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
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У
11.15 Т/с «Пришелец»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи, Галливуд
16.15 Богиня шопинга
18.15 Однажды под Полтавой
19.15 Т/с «Пришелец»
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Аватар»
 0.15 Страна У
 1.15 Однажды в Одессе
 2.00 Спасатели
 3.00 Дневники Темного (16+)
 3.45 Виталька
 5.50 Полезные подсказки



Відповідно до Плану основних заходів 
цивільного захисту Департаменту Хар-
ківської області на поточний рік 21 квіт-
ня о 14:25 буде проводитись технічна пе-
ревірка територіальної автоматизованої 
системи централізованого оповіщення 
населення Харківської області з вклю-
чення електросирен та інших технічних 
засобів оповіщення.

Уривчасте звучання електросирен оз-
начає – «УВАГА ВСІМ!». Почувши звучання 
електросирен, необхідно включити теле-
бачення UA: ХАРКІВ, або радіомовлення 
(дротове чи ефірне на частоті 106,1 МГц) 
для прослуховування повідомлень, що 

передаються. В подальшому діяти від-
повідно до отриманої інформації.

Під час проведення технічної перевір-
ки необхідно зберігати спокій і продов-

жувати свої справи.

ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ  

НАСЕЛЕННЯ

10 16 квітня 2021 року

ДСНС ІНФОРМУЄНЕДІЛЯ, 25 КВІТНЯ

Останні два трагічні випадки із за-
гибеллю людей на пожежах трапилися 
нещодавно. 7 квітня на пожежу в дач-
ному будинку за адресою: смт Солони-
цівка, дачний кооператив «Теплоенер-
гетик», одразу направили 1 відділення 
62-ДПРП 53-ДПРЧ ГУ ДСНСУ (смт. Со-
лоницівка) та 1 відділення 6-ДПРЧ ГУ 
ДСНС України у Харківській області 
з м. Харкова. По прибуттю на місце 
виклику встановлено, що за зазначе-
ною адресою на території приватного 
домоволодіння горить дачний буди-
нок, орієнтовно на площі 50 м2. Під час 
ліквідації пожежі виявили тіло загиб-
лого господаря дачного будинку, 1938 
р. н. Ймовірна причина – коротке за-
микання електромережі. 

10 квітня від сусідів надійшло пові-
домлення, що в житловому будинку 
приватного домоволодіння за адресою: 
с. Дубівка, вул. Садова, 23, пожежа. 

На місце пожежі одразу направили  
1 відділення 63-ДПРП 53-ДПРЧ ГУ 
ДСНС України у Харківській області 
(смт. Козача Лопань). По прибуттю було 
встановлено, що за адресою виклику в  
спальній кімнаті житлового будинку 
сталася пожежа, в результаті якої во-
гнем знищено диван і підлогу, орієн-
товно на площі 4 м2. Виявлено тіло гро-
мадянина, 1954 р. н., який і мешкав 
за даною адресою. Ймовірна причина 
пожежі – необережність при палінні.

Дергачівське РУ ГУ ДСНС України у 
Харківській області вкотре закликає 
свідомо віднестись до  належного до-
тримання Правил пожежної безпеки в 
побуті.

Шановні громадяни! Щоб уникнути 
трагедії, спричиненої пожежею в оселі, 
будьте вкрай обережними, дбайте про 
належний протипожежний стан влас-
них помешкань. 

***

«Телефон довіри» Головного 
управління  Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Харківській області

737-13-59 з 09.00 до 18.00.

Интер
 8.00 Удачный проект
 9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
11.00 Другая жизнь
12.00 Другая жизнь
13.00 Другая жизнь
13.50 Вещдок. Опережая время
18.10 Х/ф «Визит инспектора» 

(12+)
20.00 Подробности недели
22.00 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
23.50 Х/ф «Плохой хороший 

человек»
 1.45 Вещдок

Перший
 7.00, 8.00, 8.55, 21.00 Новости
 7.10 Уроки тетушки Совы
 7.40 М/ф
 8.20, 20.25 Борьба за выжи-

вание
 9.00 Божественная литургия 

Православной Церкви 
Украины

11.00 Воскресная литургия 
Украинской Греко-Католиче-
ской Церкви

12.30 Воскресная Святая Месса 
Римско-Католической Церк-
ви в Украине

13.30 Дикие чудеса. Дикие 
животные в зоопарке 
Сан-Диего

14.30 Телепродажа
15.00 Страна песен
16.05 Д/ф «Расщепленные на 

атомы» (12+)
18.55 «Чернобыль. Четыре 

апрельских дня» (16+)
21.25 м с М. Щуром (16+)
22.00 Х/ф «Тристан и Изоль-

да» (16+)
1+1

 8.00 Завтрак. Выходной
 9.00 Лото-забава
 9.45 Мир наизнанку-12
10.55 Мир наизнанку
18.15 Украинские сенса-

ции-2021
19.30 «ТСН. Тиждень»
21.00 Голос страны-11. Финал
 0.40 Д/ф «Расщепленные на 

атомы» (12+)
 3.25 Мир наизнанку
 5.00 «ТСН. Тиждень

Новый канал
 6.10 Kids’ Time
 6.10 М/ф «Губка Боб. Жизнь 

на суше»
 8.00 Kids’ Time
 8.00 М/ф «Аладдин»
10.00 Х/ф «Земное ядро»
12.40 Х/ф «Трансформеры»
15.20 Х/ф «Трансформеры. 

Время вымирания» (16+)
18.50 Х/ф «Бамблби» (12+)
21.00 Х/ф «Пиксели» (16+)
23.00 Х/ф «Близкие контакты» 

(12+)
 1.20 Х/ф «Кукла» (16+)

СТБ
 6.05 Х/ф «Укрощение строп-

тивого»
 7.55 Х/ф «Безумно влюблен-

ный»
 9.55 МастерШеф. Профессио-

налы (12+)
13.25 «Хата на тата» (12+)
15.10 СуперМама (12+)
19.00 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)
20.00 Один за всех (16+)
23.15 Тайны ДНК (16+

ICTV
 5.10 Эврика!
 5.20 Факты
 5.45 Антизомби
 6.35 Гражданская оборона
 7.30 Х/ф «Остров» (16+)
10.05 Х/ф «Люди Икс-7. Апока-

липсис» (16+)
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Люди Икс-7. Апока-

липсис» (16+)
13.05 Т/с «Пес» (16+)
16.35 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун» (16+)
18.45 Факты недели

21.15 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)

23.40 Х/ф «Бегущий по лез-
вию-2049» (16+)

 2.35 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)

 4.10 Секретный фронт

Украина
 6.50 Реальная мистика
 8.45 Т/с «Чужие грехи» (16+)
17.00 Х/ф «Жить с Надеждой», 

с. 1, 2 (12+)
19.00 Сегодня
21.00 Х/ф «Жить с Надеждой», 

с. 3, 4 (12+)
23.00 Х/ф «Ее сердце»
 0.55 Контролер
 1.30 Премия «Оскар». Церемо-

ния награждения

2+2

 7.00 ДжеДАИ-2019
 8.00 ДжеДАИ-2020
 9.15 Затерянный мир
13.10 Х/ф «Храм черепов» 

(16+)
15.05 Х/ф «Хрустальные чере-

па» (16+)
16.55 Футбол. ЧУ. «Динамо» -- 

«Ингулец»
19.00 Х/ф «Черный ястреб» 

(16+)
21.45 Х/ф «Наследие» (16+)
23.45 Х/ф «Отдача» (16+)
 1.40 Х/ф «Катастрофа на 

авиалинии» (16+)
 3.00 Месть природы
 4.45 Лучшее
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазин

НТН
 7.45 Слово предстоятеля
 7.55 Будьте здоровы
 8.30 Случайный свидетель. 

Вокруг света
 9.40 Х/ф «Смертельная 

ошибка»
11.35 Х/ф «Ущерб» (16+)
13.45 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
15.25 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама»
17.05 Х/ф «Единственная 

дорога»
19.00 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
20.30 Х/ф «Дело Румянцева»
22.25 Х/ф «Атака Юрского 

периода» (16+)
 0.05 Х/ф «Не отступать и не 

сдаваться» (16+)
 2.00 Вещественное доказа-

тельство

ТЕТ
11.15 М/ф «Трио в перьях»
12.45 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
14.45 Х/ф «Фантастическая 

четверка-2. Вторжение 
серебряного серфера

 (16+)
16.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 

(16+)
19.00 Однажды под Полтавой
23.30 «Панянка-селянка»
 5.50 Полезные подсказки

ТРАГІЧНІ ВИПАДКИ НА ПОЖЕЖАХ

З початку року на Дергачівщині 
сталося 130 пожеж, на яких вже 

загинуло 5 осіб, 3 травмовано. Основ-
ними їх причинами є перевантаження 
електромережі, несправність систем 
пічного опалення та необережне по-

водження з вогнем. 

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

ОГОЛОШЕННЯ 
ОРЕНДА

Здам в оренду приміщення пл. 30 кв. м 
в центрі м. Дергачі, пл. Перемоги, 14, 
торгово-офісний центр «Промінь» 

Тел. (099)-960-30-06    (4-1)
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ОГОЛОШЕННЯ 

ПОСЛУГИ
КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗА-

ЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ ВІД 2500 ГРН 
СТРОКИ ВІД1 ТИЖНЯ.

ТЕЛ. (099) 737-65-52, (097)824-73-57. (12-6)

Куплю биків, корів, телиць, свиней, кіз 
(вимушений доріз). Тел.: (095)-007-30-63, 
(096)-681-06-50, (066)-082-61-44.            (6-4)

Куплю авто будь-якої марки у 
будь-якому стані, будь-якої реєстра-
ції. Тел.: (095)-007-30-63, (096)-681-06-
50, (066)-082-61-44.   (6-4)

КУПЛЮ
Биків, корів, телиць, коней, свиней. 

Живою вагою. Тел.: 098 20 42 129, 066 
47 06 475.      (4-4)

ПРОДАМ
Щебень, Гравий, Песок, Керамзит. 

Доставка Камаз. Тел. 093-308-38-68.  (2-2)

АСФАЛЬТОБЕТОН (АСФАЛЬТ)
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

КАДАСТРОВІ НОМЕРИ, (ПРИВА-
ТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ, 
ГЕОЛОГІЯ.
ТЕЛ.: 095-428-22-87, 097-923-20-34 (12-3)

РОБОТА

Требуются рабочие на овощную базу. Днепр. 
обл. Проживание, питание. Тел. 0996399790. (2-1)

Чистимо та поглиблюємо колодязі. 
Тел.: (066)-504-35-79, (063)-881-00-27, 
(068)-075-97-97.               (5-1)

Представники м’ясокомбінату дорого 
викуповують корів, биків, телиць. Доріз. 
Термінові виклики цілодобово. Тел.: 095-
466-35-41, 067-729-80-56.     (5-1)

Дом в п. Казачья Лопань, 5 комн., 97,3 
кв, м, 2 мин. до ж/д вокзала, в 5 мин. 
поссовет, маг., школа, больница. Есть са-
нузел, водопровод, хол. и гар. вода, газ, 
отопл., летн., кухня, сарай, гараж, погреб, 
огород, колодец, колонка и т.д.

Тел.: (068) 964-75-32, (099) 076-30-61

СТЕНОВЫЕ ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ БЕЛ. И КРАСН. 
ДОСТАВКА МАНИПУЛЯТОРОМ. ТЕЛ. 050-976-76-96. (10-1)

Пам’ятка споживача АТ «Харківобленерго»

ОХОРОНА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ – 
ЗАПОРУКА НАДІЙНОГО ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СПОЖИВАЧІВ!

У м. Харкові та Харківській області останнім часом 
збільшилася кількість пожеж у природних екосистемах та на відкритих 
територіях. 

НАГАДУЄМО: ВИПАЛЮВАННЯ СУХОЇ РОСЛИННОСТІ 
ЗАБОРОНЕНО ЗАКОНОМ! 

Унаслідок безвідповідального поводження з вогнем трапляються випадки
пошкодження повітряних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій
та інших енергетичних об’єктів. 

УВАГА! За необережне поводження з вогнем передбачені адміністративні
санкції,  а  у  випадках,  що  призвели  до  тяжких  наслідків,  –  кримінальна
відповідальність! 

Категорично  забороняється  розпалювати
вогнища  чи  палити  суху  траву  та  гілки  під
лініями  електропередачі  та  поблизу
трансформаторних підстанцій! 

Ви повинні знати, що самостійне гасіння електроустаткування небезпечне для
життя, тому у разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером «101»!

У  випадку  виникнення  пожежі  поблизу  ліній  електропередачі  або
електроустаткування слід також додатково повідомити АТ «Харківобленерго» за
цілодобовими телефонами кол-центру: 

• 057-34-24-413, 
• 067-23-40-413, 
• 063-05-40-413, 
• 050-05-40-413.

Пам'ятайте!  Пожежу легше попередити,  ніж  загасити!  Дотримання
правил пожежної безпеки – це обов’язок кожного. Тож зробіть усе можливе,
щоб зберегти життя та здоров'я своє та ваших рідних і близьких!

ЧИМ МОЖНА ЗАХВОРІТИ 
ПРИ УКУСІ КЛІЩА

Кліщі — переносники таких небез-
печних інфекційних захворювань, як 
кліщовий енцефаліт і бореліоз.

Енцефаліт - це гостре інфекційне за-
хворювання, яке вражає головний і спин-
ний мозок. При тяжкому перебігу захво-
рювання може бути параліч, інвалідність, 
розумові розлади і навіть смерть.

Бореліоз ще називають хворобою Лай-
ма. Він вражає шкіру, нервову систему, 
опорно-руховий апарат і серце, може 
призвести до інвалідності. Розвивається 
від 5 днів до 4 тижнів. На місці укусу з'яв-
ляється кільцева еритема діаметром не 
менше 5 см.

ЯК УБЕРЕГТИСЯ
Всупереч поширеному переконанню, 

кліщі не падають на людей зверху, їх не-
має на деревах і рослинах, які вище од-
ного метра.  Вони заповзають під одяг 
або повзуть по ньому вгору, поки не знай-
дуть місце для присмоктування. Їх легко  
виявити на світлому одязі, а улю-
бленими засадами є узбіччя лісової 
дороги, невисока трава, повалені 
дерева, кущі та сирі низини, під 
опалим минулорічним листям. Тоб-
то зустріти небезпеку можна в пар-
ку поруч з будинком, на городі або 
шерсті , домашніх улюбленців (котів 
і собак), занести в будинок з букетом 
квітів бузку або черемхи, інших по-
льових квітів.

Виходячи на вулицю, одягніться 
так, щоб кліщ не зміг заповзти під 
ваш одяг. Менше відкритих діля-
нок тіла: високі шкарпетки, закри-

те взуття, головний убір. Зап'ястя повин-
ні щільно охоплювати манжети, футболку 
заправте в брюки, а їх — у взуття, закри-
йте шию.

Обробіть тіло й одяг спреєм від кліщів 
або репелентом від комах згідно з інструк-
цією на препараті. Не сідайте і не лягай-
те на траву. Ночівля в лісі влаштовується 
на ділянках без рослинності і на піщаних 
ґрунтах.

Частіше оглядайте себе і супутника. 
Після повернення додому, перевірте ще 
раз одяг і тіло, особливо волосяні ділянки. 
Кліщі люблять ховатися в колінних зги-
нах, шкірі за вухами, під пахвами, в паху 
і на животі. Вигулюючи домашніх тварин, 
оглядайте їх на наявність кліщів.

ЯК ДІСТАТИ КЛІЩА
Не намагайтеся його різко висмикувати 

або тиснути. Не потрібно заливати олією 
і випробовувати на ньому всі відомі вам 
народні засоби.

Намагайтеся витягти його петлею з мі-
цної нитки. Для цього її потрібно обв'я-
зати навколо голівки кліща і скручуючи-
ми рухами проти годинникової стрілки 
викрутити комаху, що присмокталася. В 
аптеках придбайте спеціальні набори 
для видалення кліщів. 

Місце укусу необхідно обробити йодом 
або спиртом. Після цього добре вимийте 
руки з милом, щоб слина кліща не потра-
пила на дрібні ранки, слизові оболонки 
очей, носа або губ.

Зверніться до інфекціоніста за місцем 
реєстрації, помістіть кліща в щільно за-
критий флакон з невеликим шматочком 
трохи вологої вати і віднесіть в поліклініку 
для дослідження на наявність вірусу.

Якщо у вас підвищилася температу-
ра, з'явилися головні болі, на місці укусу 
явне почервоніння - негайно зверніться 
до лікаря. При необхідності він направить 
вас у пункт серопрофілактики.

СЕЗОН КЛІЩІВ
БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ!

З потеплінням настає час 
пікніків, трудоднів на дачі та городі 

і період активізації кліщів.  Пік чисель-
ності павукоподібних хижаків - з квітня 
по жовтень. Пік їх активності припадає 
на травень-червень, а час найбільшої 

активності - початок літа.
Пам'ятайте, що ви можете не 

відчути укус кліща тому, що він 
вводить у ранку знеболюючу речо-
вину. Як правило, виявляється він не 
одразу. А кліщ, який напився крові, 
збільшується в 10 разів, приймаючи 

форму щільної сірої кульки.

Профілактика Вакцини від цих 
хвороб не існує. У перші 3 дні після уку-

су кліща показана превентивна терапія. 
1 пігулка доксицикліну убезпечить люди-

ну від хвороби Лайма на 90%.



ВІВСЯНА КАША З ЯБЛУКАМИ 
ТА РОДЗИНКАМИ

Яблука містять вітаміни 
С, В

1
, В

2
, Р, Е, в тому числі 

марганець і калій. У вівся-
них пластівцях – вітаміни 
А, В6 і К, а також каротин, 
рибофлавін, токоферол і 
тіамін. У родзинках не тіль-
ки міститься калій у ве-
ликій кількості, але і такі 
елементи як натрій, фосфор, 
магній, кальцій, залізо. Вони 
містять вітаміни В

1
, В

2
, В5. 

Для приготування каші по-
трібно взяти 100 г вівсяних 
пластівців, одне велике яблуко 
і жменю родзинок. 

Кашу варимо як звичайно. 
Додаємо в неї порізані кубика-
ми яблука і родзинки. Для кра-
щого засвоєння вітамінів і мі-
нералів в кашу можна додати 
чайну ложку оливкової олії.

Регулярне вживання цієї 
каші перешкоджає утворенню 
тромбів, знижує холестерин, 
покращує пам’ять і розумові 
процеси, ів цілому сприятливо 
впливає на стан серцево-су-
динної системи.

ПІСНА ПРЯНА ГАЛЕТА 
Галета з яблук – це легка в 

приготуванні, надзвичайно 
смачна і корисна страва. 

Замісіть тісто (200 г борош-
на, 80 мл олії, тепла кип’ячена 

вода). Додайте в нього по 0,5  
ч. л. кориці, кардамону й імби-
ру, по дрібці солі і цукру. 

Готове тісто загорніть в хар-
чову плівку і приберіть в холо-
дильник мінімум на 30 хвилин.

Очистіть яблука від шкірки 
і наріжте часточками. Розка-
чайте тісто, розкладіть на ньо-
го яблука, сформуйте бортик 
з тіста і ставте галету в духов-
ку. Випікайте при температурі 
1800С приблизно 25 хвилин.

ЯБЛУЧНИЙ ЗБИТЕНЬ
Неймовірно смачний і 

корисний напій. Варіантів 
збитня безліч. Пропонуємо 
вам один з класичних ре-
цептів на основі яблук та 
меду.

Для приготування напою 
потрібно: одне велике або два 
маленьких яблука вимити й 
нарізати на шматочки разом 
зі шкіркою. Викласти їх у ка-
струлю. Додати м’яту, 1 см 
кореня імбиру, 1 паличку кори-
ці, 4 бутона гвоздики. Залити 
шістьма склянками води, дове-
сти до кипіння, зменшити во-
гонь до мінімального і варити 
15 хвилин. Потім потрібно при-
брати каструлю з вогню, дати 
вистигнути до 35-400 С, дода-
ти мед, перемішати, закрити 
кришкою і залишити настояти-
ся хвилин 15-20. Готовий напій 
перед вживанням процідити 
через марлю або дрібне сито.

Яблучний збитень, завдяки 
корисним властивостям меду, є 
відмінним лікарським засобом: 
противірусним, протизапаль-
ним, зігріваючим, тонізуючим, 
відновлюючим, імуномодулю-
ючим. Пити напій слід для 
профілактики простудних за-
хворювань, при розладах трав-
лення, порушенні обміну речо-
вин.

МОРКВ’ЯНІ КОТЛЕТИ 
Пісні овочеві котлети ста-

ють дедалі популярнішими. 
Багато дієтологів відзна-
чають, що такі оригінальні 
страви не тільки смачні, але 
і корисні.  

Візьміть 1 кг моркви; 0,5 
склянки манної крупи, 125 мл 

води; 1 ч. л. цукру, 4 ст. л. олії; 
0,25 ч. л. солі; панірувальні су-
харі.

Почистіть моркву і натріть її 
на крупній тертці або наріжте 
соломкою. Залийте в каструлі 
водою і поставте на вогонь. 
Коли вода закипить, додайте 
цукор, 1 ст. л. олії, варити про-
тягом 15 хвилин. Коли морква 
стане м’якою, поступово до-
дайте до неї манку, змішайте 
інгредієнти і варіть 10 хвилин.

Остудіть масу, сформуй-
те котлетки, обваляйте їх у 
панірувальних сухарях. Обсма-
жуйте на середньому вогні на 
сковороді, по 5 хвилин з кож-
ного боку.

ВІТАМІННИЙ САЛАТ 
З МОРКВИ ТА ЯБЛУК

Багато хто вважає, що 
добути вітаміни зараз, на-
весні особливо складно, але 
насправді вони завжди під 
рукою. Перевагу краще від-
дати звичайним продуктам, 
які ростуть в наших широ-
тах. У них збереглося набага-
то більше вітамінів порівня-
но з цитрусовими. 

Для його приготування по-
трібно 1-2 яблука;  4 ст. л.  
майонезу або йогурту; 0,5 
склянки  родзинок; 3 морквини;   
1 ч. л. цукру.

Для салату відварювати ні-
чого не треба, тому готується 
він дуже швидко. Родзинки 
промийте і залийте окропом на 
10 хвилин. Потім злийте воду й 
обсушіть.

Натріть яблука і моркву на 
крупній тертці. Додайте род-
зинки і перемішайте.

Якщо для вас неважлива 
калорійність, то можете зали-
ти салат майонезом. Якщо ви 
стежите за цим моментом або 
салат їстимуть діти, то додайте 
йогурт. Для яскравості смаку 
додайте небагато подрібнених 
волоських горіхів.

ВЕСНЯНИЙ САЛАТ
Візьміть по три морквини, 

картоплини і свіжих огірка, 
одне кисле яблуко (за бажан-
ням), прянощі, часник та олію.

Відваріть овочі, наріжте 
моркву і картоплю кубиками, 
додайте нарізані соломкою 
свіжі огірки і трохи лимонного 
соку. Для пікантності додай-
те кисле яблуко, притрусіть 
італійськими травами і додай-
те вичавлений часник та олію.

САЛАТ З МОРСЬКОЇ
 КАПУСТИ

Для його приготування візь-
міть 200 г морської капусти, 

3 яйця, 2-3 ст. л. сметани або 
майонезу.

Відваріть  яйця. Наріжте їх 
як хочете, додайте морську ка-
пусту і сметану або майонез, 
спеції будь-які за смаком.

САЛАТ З БУРЯКОМ, 
ГАРБУЗОМ І СИРОМ

Буряк - овоч багатий на 
вітаміни та мікроелементи, 
що позитивно впливають 
на обмін речовин.

Він корисний і чоловікам, 
і жінкам, а особливо не-
обхідний людям похилого 
віку та дітям. Організму 
дає користь та новий заряд 
енергії.

Гарбуз (50 г) і буряк (50 г) 
наріжте великими скибоч-
ками. Гарбуз обсмажте про-
тягом 10 хвилин на олії або 
вершковому маслі (30 г) до на-
півготовності. Буряк (бажано 
дрібний) полийте лимонним со-
ком і відправте в духовку, розі-
гріту до 180°С, хвилин на 30.

На деко викладіть гарбуз і 
буряк. Посипте сіллю, перцем 
і відправте в духовку на 180°С 
на 10 хвилин.На запечені овочі 
викладіть зверху нарізаний 
слайсами голландський сир (30 
г) і дайте йому розплавитися, 
після чого посипте м'ятою, по-
лийте соком лимона та олією.

САЛАТ 
З ЯБЛУКОМ, МОРКВОЮ

 І СЕЛЕРОЮ

200 г коріння або стебла се-
лери, 1 морквина, 1 велике яблу-
ко, 1-2 зубчики часника, 100 г 
йогурта, 1 ст. л. цукру, жменя 
грецьких горіхів, сік одного лимо-
на, сіль, запашний перець – за 
смаком.

Моркву, селеру та яблуко по-
чистити і помити. Моркву на-
терти на крупній тертці. Яблуко 
нарізати кубиками, кореневу се-
леру натерти. Якщо ви викори-
стовуєте стеблову селеру, тонко 
її наріжте. Волоські горіхи под-
рібніть, за бажанням підсушіть 
на сковороді без олії. Полити 
салат лимонним соком, додати 
йогурт, сіль, цукор і мелений пе-
рець. Вичавити часник. Добре 
перемішати інгредієнти.
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СМАЧНОГО!
ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ

Із першими променями сонця організм людини прагне 
змін не лише в погоді,  а й в харчуванні. Хочеться смачного, 
легкого, вітамінного.  


