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«НОВОРІЧНА СКРИНЯ»
ДЛЯ МАЛЕЧІ

СПОЛУЧЕННЯ ПІД
ЧАС СІЧНЕВОГО
ЛОКДАУНУ НЕ ПРИПИНЯТИМЕТЬСЯ

Про це повідомляють
в АТ «Українська залізниця».
«Укрзалізниця» забезпечить усі протиепідемічні
заходи для безпеки пасажирів під час подорожей. Закликаємо пасажирів дотримуватися
обов’язково
маскового
режиму та користуватися
антисептиком. У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого
контакт-центру: 800-503111. На такі порушення
будемо реагувати миттєво», - обіцяють у відомстві.
Про прожитковий мінімум
та зростання зарплатні

Стор. 3

Під такою назвою у районному Будинку культури поставили новорічну виставу. Вона поєднала цікавий авторський
сюжет, чарівну музику, фантастичні костюми, прекрасні декорації і вокал.

Від імені Дергачівського міського голови Вячеслава Задоренка його заступник Інга Токаренко привітала учасників заходу зі святами, висловила
їм найкращі побажання та нагородила Подяками міської ради:
- колектив Дергачівського районного Будинку культури, керівник Валентина Авер’янова;
- «зразковий» аматорський театр «АРТ-КОМПАНІЯ», керівник Тетяна Кузьменко;
- «зразковий» аматорський хореографічний колектив «Капітошки», керівники Тетяна Авраменко, Катерина Шкредова;
- «зразковий» аматорський хореографічний колектив «Веселка», керівник Алла Богуславець;
- «зразковий» аматорський колектив театру танцю «Слов’янське коло»,
керівники Олексій Гузенко, Марія
Свічкар;
- «народний» аматорський театр ім.
Леоніда Деркача, керівники Наталія Бакуменко, Вікторія Чудіна;
- «зразковий» аматорський вокальний колектив «Візерунок», керівник
Лідія Гриненко.

Різдво в інших
країнах світу

Стор. 4

Наш земляк, який любив
свою країну і писав про неї

Стор. 5

Корисні поради
господиням

Стор. 11
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ПРО МІСЦЕВУ ВЛАДУ
Перед Новим роком Дергачівська міська рада
провела дві позачергові сесії, 30 і 31 грудня.

ЗАПИТУВАЛИ - ВІДПОВІДАЄМО

ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН
ТА ЙОГО СКЛАД

За нововведеними назвами районів
Дергачівська, Солоницівська та Малоданилівська об’єднані територіальні
громади включені до Харківського
району.

30 грудня на порядок денний було винесено 12 питань, які попередньо
члени постійних комісій детально обговорили на засіданнях. Для забезпечення стабільного функціонування установ, закладів освіти, медицини,
культури та соціальної сфери були прийняті рішення щодо надання попередньої згоди на прийняття майна цих організацій у комунальну власність територіальної громади Дергачівської міської ради.
Тепер відповідне рішення за депутатами Харківської районної ради.
Чи будуть передавати такі важливі об'єкти інфраструктури, як Будинок культури, районна лікарня, приміщення Дергачівської райдержадміністрації та колишньої Дергачівської районної ради у комунальну
власність Дергачівської територіальної громади. Дане питання розглядатиметься на сесії новоутвореної Харківської районної ради, які наразі є
балансоутримувачами цих об'єктів.
А 31 грудня 27 депутатів прийняли ключове питання про передачу
закладів освіти, культури, медицини зі спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Харківського району у комунальну власність територіальної громади м. Дергачі.
Міський голова Вячеслав Задоренко подякував депутатському корпусу за злагоджену й ефективну співпрацю у розгляді та прийнятті надзвичайно важливих рішень та висловив впевненість у подальшій плідній
роботі на благо Дергачівської громади.

До складу Харківського району
тепер входять 15 об’єднаних територіальних громад:
Безлюдівська селищна
Височанська селищна
Вільхівська сільська
Дергачівська міська
Липецька сільська
Люботинська міська
Малоданилівська селищна
Мереф’янська міська
Нововодолазька селищна
Південна міська
Пісочинська селищна
Роганська селищна
Солоницівська селищна
Харківська міська
Циркунівська сільська

ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ ФУТБОЛ

КРАЩІ МАТЧІ СЕЗОНУ:
«НИВА» - АФК «БЕЗРУКИ»

МНС ІНФОРМУЄ

НЕБЕЗПЕКА ТОНКОЇ КРИГИ

Через мінливу температуру на річках та озерах утворюється нестійкий крижаний покрив, який небезпечний для відвідувачів. Наразі любителі зимової риболовлі продовжують виходити на кригу,
ризикуючи життям та здоров'ям задля сумнівного дозвілля.
З метою попередження нещасних випадків, Дергачівське РУ ГУ ДСНС
України у Харківській області нагадує основні вимоги при перебуванні
на льоду, а саме: виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди; переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних
для цього місцях; забороняється спускатися на лижах з крутого берега
на неперевірений на міцність і товщину лід; збиратися на кризі великими групами в одному місці; не можна виходити на лід у місці з’єднання
річок та у випадку її швидкої течії у цьому місці; за наявності вмерзлих
у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення
льоду; під час сильного перепаду температури й потепління; не вживайте спиртні напої біля водойм; пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте
їм небезпеку тонкої криги.
Пам'ятайте, що необдумана та необережна поведінка може коштувати життя!
«Телефон довіри» Головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Харківській області
737-13-59 з 09:00 до 18:00.

Перший тайм розпочався з
обопільної боротьби. Суперники придивлялись один до одного. Перший момент одразу
призвів до голу. Після вкидання з ауту прямо в штрафний
майданчик м’яч опинився на
нозі в Алексеєва і той пробив
точно в кут воріт – 0:1.
Такий розвиток подій повинен був змусити господарів
поля активно йти в атаку, але
все, чим запам’яталась «Нива»
на чужій половині поля, це неточним ударом головою повз
дальню стійку. Занадто мало
«червоно-чорні» били по воротах суперників. Чого в першій
половині матчу було вдосталь,
так це суперечок з арбітром.
Кожен свисток представника
«Феміди» призводив до бурхливої реакції гравців обох команд, що часто змушувало головного арбітра тягнутися за
жовтою карткою. Перша половина гри так і завершилась з
мінімальною перевагою гостей.
Друга половина гри розпочалась з активності з боку господарів, але отримати дивіденди
із стартової переваги так і не
змогли. Перший удар у отвір
воріт «Безрук» вийшов складним для голкіпера Сойка, але
той встиг «скластися» і парирувати м’яч перед собою, а захисник вибив його за бокову лінію.
Був ще один момент, коли
«Нива» могла забивати, але гравець господарів, знаходячись у
вигідній позиції, пробив повз
дальню стійку. І тут спрацювало старе як світ правило: «не

забиваєш ти - забивають тобі».
Все той же Аліфрієнко пробив
по воротах і м’яч після рикошету від захисника опинився в
ближньому куті – 0:2.
У «Ниви» був гарний момент,
щоб скоротити відставання,
але після удару Грінченка зі
штрафного Сойко в карколомному стрибку дістав м’яч з
«дев’ятки»! А потім рахунок став
розгромним. Цей гол, на мою
суб’єктивну думку, став прикрасою матчу. Після проходу
по правому флангу пішла проникаюча передача в штрафний майданчик, а там Шафоростов в один дотик не залишив
шансів голкіперу господарів
– фантастика – 0:3. Практично
в наступній атаці гості забили
четвертий гол. Після сольного проходу по правому флангу гравець «Безрук» віддав пас
прямо на ногу Шафоростову, а
той легко оформив дубль – 0:4.
Після четвертого голу як господарі, так і гості догравали
матч, але з тією різницею, що
«Безруки» грали в своє задоволення, а «Нива» чекала фінального свистка арбітра. Гості на
куражі забили і п’ятий гол: Воробйов самостійно пройшов
декількох суперників і легко переграв голкіпера «Ниви» - 0:5.
Незважаючи на підсумковий
рахунок, який говорить про тотальну перевагу «Безрук», матч
вийшов цікавим і вболівальники, які завітали в той день на
стадіон, отримали багато позитивних емоцій від футболу у виконанні обох команд.
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НОВИНИ

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ

Підвищення прожиткового мінімуму відбулося від 1 грудня 2020 року, тому в січні показник не зміниться, а зросте
тільки у липні. Прожитковий мінімум на 2021 рік затвердила Верховна Рада.
Прожитковий мінімум від 1 січня залишиться без змін. На одну
особу в розрахунку на місяць він становитиме 2189 гривень. Найближче зростання передбачене влітку — від 1 липня прожитковий мінімум становитиме 2294 гривні. А від 1 грудня – зросте
до 2393 гривень. Для основних соціальних і демографічних груп
населення розмір прожиткового мінімуму різниться.

МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА

ТРУДОВИЙ СТАЖ
ТА ПЕНСІЙНИЙ ВІК

У 2021 році на українців чекають чергові етапи планової
пенсійної реформи — збільшення пенсійного віку для
жінок та посилення загальних
вимог до трудового стажу,
від якого залежить вік виходу
на пенсію.
Мінімальна тривалість такого стажу для виходу на пенсію
в 60 років збільшиться ще на 12
місяців і складатиме 28 років.
Йдеться про той період роботи,
коли із заробітної плати працівника сплачувалися відрахування до Пенсійного фонду.
У 2021 році вимоги до стажу будуть такими:
• щоб вийти на пенсію в 60
років — від 28 років трудового
стажу;
• щоб вийти на пенсію в 63
роки — від 18 до 28 років стажу;

•
щоб вийти на пенсію в 65
років — від 15 до 18 років стажу.
Вимоги для виходу на пенсію
в 60 років в Україні підвищуються поетапно. У 2020 це було 27
років офіційного працевлаштування, а в 2028 році ця межа
збільшиться до 35 років. Якщо
ж людині вже виповнилося 60
років, а офіційного трудового
стажу для виходу на пенсію недостатньо, його можна докупити
— зараз це близько 31 680 грн за
один рік.

Пенсійний вік для чоловіків та жінок –
однаковий

Вже з квітня 2021 року пенсійний вік для жінок збільшується
до 60 років — таким чином, з цього часу вік та правила виходу
на пенсію для чоловіків і жінок будуть однаковими, вони працюватимуть щонайменше до 60 років.
Ті українки, які досягнуть віку 59,6 років до квітня, зможуть
отримати пенсійні виплати на півроку раніше. Це стосується тих,
хто народився з 1 жовтня 1960 року до 31 березня 1961 року.

ВИПЛАТИ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ
15 грудня 2020 року Верховна Рада проголосувала за
проєкт держбюджету-2021, який був підписаний Президентом.
У новому проєкті запланували зростання мінімальної зарплати
у 2021 році, зміну прожиткового мінімуму і розміру єдиного соціального внеску (ЄСВ) для підприємців. До 1 січня мінімальний
розмір заробітної плати на місяць становив 5000 гривень.
Цього року планується два підвищення мінімальної заробітної
плати. Мінімальна зарплата за місяць: з 1 січня 2021 року - 6000
гривень; з 1 грудня 2021 року - 6500 гривень.

ПОДАТКИ
ЗА СВОЄ ЖИТЛО

"За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника
податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних
метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік",
– йдеться в Податковому кодексі.
Крім того, загальний пода- ла, що перевищує норму. Цьоток потрібно заплатити, якщо го року – 70,8 грн. Наприклад,
маєте квартиру площею від 60 якщо у вас є квартира площею
квадратів або будинок від 120 в 85 квадратних метрів, оплатиквадратів; у вас є будинок і ти потрібно 25 квадратів (1770
квартира загальною площею від грн). Якщо ж квартира площею
180 квадратів.
310 квадратів, то оплатити поМісцева влада має право трібно 250 квадратів (17,7 тис.
пом'якшити норму, наприклад, грн) і додатково внести в бюдбрати податок з квартир пло- жет 25 тис. грн.
щею від 70 квадратів. Однак
В 2021 році потрібно буде забільшість влади на такий крок платити за минулий рік. Кожноне погоджується. Максималь- му власнику "зайвої" нерухомості
на ставка податку – 1,5% від прийде квитанція до 1 липня. З
мінімалки за минулий рік за моменту її отримання дають
кожен квадратний метр жит- 60 днів для сплати податку.

З січня 2021 року зросли виплати військовослужбовцям. Одноразовий бонус
військові отримуватимуть
після
укладання
першого контракту з ВСУ. Про це
повідомили в пресслужбі Міноборони України.
Одноразові виплати: особам рядового складу - 8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого
законом на 1 січня календарного року (2 270 гривень) - в
сумі 18 160 гривень; особам
сержантського і старшинського складу 9 прожиткових мінімумів - 20 430 гривень; особам
офіцерського складу 10 прожиткових мінімумів - 22 700
гривень.
Хто отримає виплати: особи, які приймаються на посади
рядового складу строком на 3
роки; особи, які приймаються
на посади сержантського і старшинського складу строком на 3

роки і більше; особи, що приймаються на військову службу за
контрактом осіб офіцерського
складу на 1 рік і більше; особи,
які підписали контракт терміном на 5 років і більше, серед
військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу,
осіб офіцерського складу після
закінчення вищих військових
навчальних закладів, військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів
(підготовка яких здійснюється за державним замовленням)
за умови вступу у виконання
обов'язків за цими посадами.
Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за рапортом військовослужбовця після
вступу в силу першого контракту,
призначення на посаду та вступу
у виконання обов'язків за посадою
на підставі наказу командира частини, а не військкоматом під час
призову на військову службу.
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ЦІКАВО ЗНАТИ

ЯК СВЯТКУЮТЬ РІЗДВО У РІЗНИХ КРАЇНАХ
РІЗДВО В КАНАДІ

Напередодні Різдва по всьому світу проходять ярмарки, встановлюються ялинки, вулиці прикрашаються
святковою ілюмінацією.
Протягом багатьох століть у різних куточках планети
формувалися свої різдвяні традиції та звичаї. Про те, як
відзначається Різдво і про улюблені різдвяні страви в різних країнах у цьому матеріалі.

РІЗДВО В АВСТРАЛІЇ

Напередодні Різдва австралійці розстеляють біля своїх будинків
покривала і колядують. Святкують переважно на пляжі, готуючи гриль страви. Обдаровують
один одного презентами, грають
в крокет, пляжні ігри, купаються.
Святкова традиційна вечеря – це
холодні (в Австралії в цей час літо)
страви з морепродуктів, індичка,
салат, десерт зі сметани, граната і
полуниці.

РІЗДВО В АМЕРИЦІ

У США діти телефонують до
Святого Миколая і вірять, що він
приїжджає на санях. Слід згадати,
що вигляд Санта Клауса придумала компанія «Кока-Кола». Усміхненого бороданя в червоному вбранні цей концерн вперше використав
для реклами своєї продукції в 1930
році. Американці святкують Різдво
по-різному, бо в США живуть люди
багатьох культур і традицій. Є тут і
ялинки з янголом на верхівці, прикрашені іграшками, гірляндами, а
також багатий урочистий обід, подарунки. Різдвяні пісні звучать з
будинків, автомобілів.

РІЗДВО
У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Британці готуються до свята
з початку грудня, насамперед, з
пошуків подарунків та продуктів
для святкового пудингу. Його слід
приготувати перед 25 грудня, і він
повинен містити 13 складових, які
символізують Ісуса Христа і Його
Апостолів. Діти шукають подарунки не під ялинкою, а в прикрашених шкарпетках біля каміна чи
ліжка. Цікаво, що, пишучи листи
до Святого Миколая, діти кидають
їх у камін і вірять, що дим піднімає
їх до неба. Діти колядують за кілька днів до свята, ставлять вистави, подібні українським вертепам.
Урочистий обід – смажена індичка з соком журавлини, святковий
пудинг з фруктами, торт з твердим, як камінь, цукром. Квітку
пуансетії британці дарують своїм
близьким, називаючи її «Віфлеємською зіркою».

РІЗДВО В ГОЛЛАНДІЇ

Святий Миколай приносить
подарунки в день свого свята

– 6 грудня. Голландці виставляють для цього свої чобітки. Білому
коневі Миколи залишають сіно. У
перший день Різдва голландці запалюють вогники на ялинці. Після
Служби сідають за стіл, який декорований білими, зеленими і червоними квітами. Головні страви для
гостей – дичина, зокрема зайчатина, а також індичка або качка.
Обов’язково має бути святковий
хліб, а на десерт – різноманітні пудинги. Після цього голландці колядують і читають розповіді про Різдво.

РІЗДВО В ІРЛАНДІЇ

Святкування Різдва починається богослужінням. Дітям дарують
адвентний календар, де під кожним грудневим днем заховані ласощі з шоколаду. На свята печуть
деруни, тістечка, паштети з рубленого м’яса і пудинги. У багатьох
районах зберігся звичай запалювати на вікні свічку, це символізує
освітлення дороги Святій Сім’ї і
стомленим мандрівникам, які заблукали вночі. Діти вішають на
свої ліжка шкарпетки або наволочки, щоб Святому Миколаю було де
покласти подарунки. Після обіду
приймають гостей, яких пригощають запеченою птицею, смаженою
картоплею, шинкою, а на десерт
подають пудинг з ромовою підливою або сметаною, печиво до чаю.

РІЗДВО В ІСПАНІЇ

Відзначати починають традиційної лотереєю. На Святий Вечір
вся родина сідає за стіл. Типові
іспанські різдвяні страви – смажене порося, качка в апельсиновому соусі, запечена індичка, риба.
Солодощі – подібні халві, тендітні тістечка. Після вечері правлять
Богослужіння. Ялинка і Різдвяний
вертеп у іспанців також популярні.
Подарунки діти отримують 6 січня,
у день Трьох Царів. Іспанці вважають, що Волхви приїжджають на
верблюдах, тому діти залишають
для цих тварин воду та їжу в садах або на ґанку. Чемні діти на наступний ранок знаходять порожні
посудини, а в черевиках – безліч
подарунків. Для неслухняних Царі
залишають «вугілля» (це спеціальне, їстівне «вугілля» з цукру).

Подібно до того, як і в США,
традиції і культури там переплітаються. Ця країна розділена на англійську і французьку частину: у
французькій більше уваги приділяють Святій вечері. Близько опівночі, перед урочистою Літургією, в
кожному будинку під ялинку ставлять ясла. Після Богослужіння сім’я
сідає до святкового столу, і його
головною стравою є м’ясний пиріг.
На десерт – шоколадний корж.
Діти шукають подарунки у великих шкарпетках. Канадці англійської частини більше святкують
25 грудня. Вранці обдаровують
один одного подарунками, йдуть
до обідні. Повернувшись, влаштовують святковий обід. Зазвичай,
це запечена індичка, волове м’ясо
і пудинг.

РІЗДВО В МЕКСИЦІ

Основним атрибутом свят є вертеп. Люди, переодягнені в Пресвяту Марію, Святого Йосипа, подорожують по домівках, просячи про
нічліг для втомлених подорожніх.
Урочисте святкування починається після обіду, діти отримують подарунки. Члени сім’ї поділяються
так званим солодким хлібом. У деяких сім’ях діти отримують подарунки 6 січня – у день Трьох Царів.

РІЗДВО В НІМЕЧЧИНІ

Різдво є родинним святом і даниною традиції. Неодмінний атрибут прикраси будинку – це віночок з чотирма свічками. Ще перед

Різдвом, в кожен тиждень Адвенту (передріздвяного посту) запалюється одна зі свічок. Ялинка –
незамінна для німців, саме від них
звичай прикрашати ялинку поширився по всьому світу. Майже в
кожному будинку німців є також
дерев’яні ясла, в яких народився
Ісус. У свято співають колядки, ласують за святковим столом, особливо люблять імбирні тістечка.

РІЗДВО У ФРАНЦІЇ

Це свято сімейне, але відзначають його тільки один день. До
святкового столу подають індичку,
але найчастіше сім’я збирається не
вдома, а в ресторанах. Традиційний французький десерт – це «різдвяне поліно» (рулет з кремом або
морозивом, политий шоколадом),
а також тендітні тістечка з родзинками і мигдалем. Найкращим
подарунком під ялинку для французів є шоколад.

РІЗДВО В ШВЕЦІЇ

Це сімейне свято з ялинкою.
Різдвяний обід подають опівдні, і
він аж ніяк не пісний: шинка печена, сушена риба, квасоля, рисова
каша з молоком, мигдалем і корицею, медові пряники, гаряче вино
з прянощами. Ввечері з-під ялинки кожен дістає свій подарунок.
На наступний день – гості, бали,
взаємні вітання. Святкування триває до 13 січня. У цей день усі танцюють навколо ялинки, знімають з
неї прикраси і виносять з дому.

10 ЦІКАВИХ ФАКТІВ
ПРО УКРАЇНСЬКЕ РІЗДВО

1. Історичний факт: християнське Різдво запозичене з давніх
язичницьких культів. У дохристиянських релігіях так само святкувались народження богів – у давніх
єгиптян святкували народження
Осіріса, у давніх греків — бога вина
Діоніса тощо. І дати цих днів народжень припадали традиційно на
закінчення грудня — початок січня.
2. Один із найдавніших українських звичаїв — Вертеп. Його
історія в Україні бере свій початок,
як мінімум, з XVII століття.
3. Перед Різдвом 6 січня традиційно святкують Святий вечір,
обов’язковим атрибутом якого є 12
пісних страв на столі. Існують дві
версії трактування цього числа: за
однією — це кількість апостолів, а
за іншою — кількість місяців у одному році.
4. Святкова ялинка насправді є
атрибутом саме Різдва, а не Нового року. Плутанина, яка є сьогодні,
відбулась у 30-х роках ХХ століття,
коли радянська влада вела антирелігійну пропаганду та забороняла
святкувати Різдво. У ті часи ставили ялинку на Новий рік і забули,
що зірка на верхівці дерева — це
не просто прикраса і вже точно не
символ тоталітарного радянського
режиму, а Віфлеємська зоря.
5. На території Київської Русі Різдво почали святкувати у Х столітті,
незадовго після хрещення. Проте
всі свята у той час цілеспрямовано змішували із звичними народу
язичницькими святами. Так сталось із Різдвом, яке припадало на
давнє свято Коляда.
6. У ніч перед Різдвом і добрі, і
злі духи блукають по світу, кожен
може обрати свій шлях: святкувати народження Христа за столом чи
в іншому місці. У цю ніч, сповне-

ну потойбічних духів, найкращий
час для гадання, які виявлялись,
за віруваннями, найбільш правдивими. Традиція ворожити у цю ніч
давніша, ніж саме Різдво в Україні.
7. Західна традиція - класти подарунки дітям на Різдво у панчохи
перед каміном — теж мала б бути
близькою по духу українцям, бо
вона бере свою історію не від Санти, а від Святого Миколая, який є
дуже шанованим у нашій країні.
За легендою, він допоміг родині,
в якій батько хотів видати заміж
своїх доньок за чужих людей, щоб
врятувати їх від бідності. Святий
Миколай підкинув їм через камін
три мішечки з монетами, які впали
прямісінько у панчохи, що сушились причепленими під каміном.
8. Одна із найдавніших сімейних
традицій у переддень Різдва — після застілля з родиною нести вечерю хрещеним батькам. Брали кутю
та інші страви і йшли в гості на
декілька годин, але потім обов’язково повертались додому, щоб зустріти ранок Різдва з родиною. Після обіду вже могли навідати бабусь
та дідусів, які живуть окремо, або
інших родичів.
9. Здавна повелося, що зустрічати Різдво годиться в святковому
одязі, виставляти на стіл найгарніший посуд та стелити найновішу
скатертину. А спізнитись до святкового столу було дуже поганою
прикметою: будеш блукати десь на
чужині весь наступний рік.
10. І найпрекрасніша традиція — колядки. У різних регіонах
України вони відмінні, як і час для
колядування: десь прийнято колядувати вже на Святвечір, а десь
уже на Різдво та навіть наступний
день, бо це триденне свято.
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ТВОРЧІ ОСОБИСТОСТІ

ВІН ЛЮБИВ УКРАЇНУ ТА СВІЙ КРАЙ

Данило
Олександрович
Бакуменко
—
український поет, прозаїк,
перекладач,
член
Спілки
письменників України з квітня 1955 року, лауреат премії
імені Павла Тичини.

Він народився 31 грудня 1918
року в селі Деркачі (зараз місто
Дергачі) в родині лісника. У 1937
році закінчив з відзнакою Деркачівську середню школу №1.
Перший вірш Данила було надруковано в 1930 році у газеті «Пионерская правда» в перекладі російською мовою, коли він ще вчився в
4 класі Деркачівської школи № 1.
У 1939 році в збірнику «Молодість» (видання Харківського
державного університету) публікувалися вірші поета, витримані в
манері народного епосу. В повоєнні
десятиліття тема героїчного подвигу була головною.
У 1946 році закінчив філологічний факультет Харківського державного університету та у 1952
році - редакторський факультет
Військово-політичної академії.
Дуже багато його творів присвячені численним друзям, побратимам по війні. Був серед них
і деркачівець, з яким Данило познайомився ще в дитинстві, а
подружився на все життя. Це був
Олексій Стешенко, добре відомий
дергачівцям директор Дергачівської школи № 1 після війни. Іншим
його великим приятелем по навчанню в Харківському університеті
був майбутній видатний український письменник Олесь Гончар.
Здружилися вони в університетському гуртожитку, а на вихідні Данило багато разів його привозив до
Деркачів, до батьківської хати, де
хлопці разом відпочивали і запасались харчами на наступний тиждень. Іноді їздили не удвох, а разом
із майбутнім письменником Григорієм Тютюнником, майбутнім поетом-піснярем Дмитром Білоусом.
У перші дні Другої світової війни
Данило Бакуменко добровільно пішов на фронт у складі Харківського студбату. Був поранений і тяжко
контужений. Починав війну рядовим розвідником – закінчив капітаном. На фронті знайшов і дружину, з якою одружився у січні 1944
року. Пройшов фронтами війни
і закінчив її на Далекому Сході у
вересні 1945 року після перемоги
над Японією. У 1961 році в званні
підполковника звільнився в запас.
За роки війни був нагороджений
п’ятьма орденами: трьома орденами Великої Вітчизняної війни І та ІІ
ступенів та двома орденами Червоного Прапора, 20 медалями.

Війна лягла на скроні першою
сивиною, стала основною темою
творчості колишнього фронтовика.
Смерть підкорилась йому в боях
Ген пережита війна…
Думав він не про смерть і жах –
Думав про друзів, загиблих в боях.
Д.Бакуменко
Війна і фронти для Данила Бакуменка стали тим життєвим полігоном, на тлі якого формувався
характер людини, набувався життєвий досвід, мужнів і розвивався
літературний талант письменника,
щоб відтак перелитися в художнє слово, вибухнути творчим залпом поезії та прозових творів, серед яких особливе місце, для нас,
дергачівців, займає роман-хроніка
„Живих кличу”. Він охоплює великий проміжок часу: від революції
до наших років, розповідає про
події і долі дергачівців (ті, хто
цікавляться історією рідного краю,
роман „Живих кличу” можуть
знайти в районній бібліотеці).
Війна і на схилі років не давала спокою поету-воїну, приходила у снах, виливалася поетичними
рядками. Остання збірка „Кардіограма мужності” вийшла уже після смерті Данила Бакуменка за
сприянням Нехаєнка Анатолія Володимировича, випускника школи
1980 року, та директора Зєнькової
Ніни Олексіївни. Завдяки клопотанню Дергачівської першої збірка „Кардіограма мужності” здобула
літературну премію ім.П.Г.Тичини
„Чуття єдиної родини” у 2000 році.
„І вірю, що доки житимуть ті, хто
був присутній на вечорі-презентації книги Бакуменка, доки вчить і
виховує нас Дергачівська перша, з
фасаду якої тепер завжди дивляться теплі, усміхнені очі письменника

22.08.1991 р. Київ. Зустріч через 50 років. Зліва направо Олесь
Жолдак, Дмитро Білоус, Іван Клименко, Данило Бакуменко

– земляка, Данило Олександрович
буде потрібний, а значить, житиме
його слово, житиме його пам’ять...
І полинули єдиним плаєм
Його душа, її жалі...
Співця нема,
Та не вмирає
Бентежна пісня на Землі”
(із твору Байстрюченко Ольги, випускниці 2000 р.)
Світ поета, прозаїка – це не
тільки війна. Він безкрайньо звабливий, набагато ширший, перехлюпується через вінця навколишніх обріїв, сягає у вись.
У багатьох куточках країни побував Данило Бакуменко, але лише
два стали найріднішими: Київ, де
прожив більшу частину свого життя, та Дергачівщина, звідки почався родовід, куди часто приїздив,
линув думкою:
Не гнівись на мене, рідна хато,
Від коріння вічного я твій.
Хай слова оці, мов клятву, свято
Прочитає і нащадок мій.

Працював у Спілці письменників України директором Бюро
пропаганди художньої літератури
(1961-1967 рр).
Член
Спілки
письменників
України з квітня 1955 року.

Твори Данила Бакуменка друкувалися англійською, німецькою,
китайською, чеською, словацькою,
польською, башкирською, азербайджанською, казахською, литовською, білоруською, молдавською, болгарською та таджицькою
мовами.
Він - автор збірки поезій: «На
щастя землі» (1953 р.), «Корінь
життя» (1955 р.), «Переможці Каспію» (1961 р.), «Земля і зорі» (1963
р.), «Зорецвіт» (1965 р.), «Які в тебе
очі?» (1966 р.), «Обрії» (1968 р.),
«Вогпепад» (1973 р.), «Обличчям до
сонця» (1978 р.), «Чую серце твоє»
(1979 р.), «Небояни» (1977 р.), «Рейс
життя» (1989 р.), «Кардіограма
мужності» (1998 р.). повісті «Мусонія» (1995 р.), трилогії «Клекіт вічного вогню», до якої увійшли романи «Живих кличу» (1984 р.), «За нас
правда» і «Любов – полум’я Боже»,
що публікувалися в періодиці й
були відзначені міжнародною літературною премією ім. О. Фадєєва
(1995 р.).
Основна тема творів Данила Бакуменка – героїчний подвиг
мільйонів воїнів-патріотів у роки
Другої світової війни, трудові звершення народу.
Перу Бакуменка належать переклади поем Є. Ісаєва «Суд пам’яті»

(1964 р.), «Даль пам’яті» (1983 р.),
що видані однією книгою «Життя прожити...» (1983 р.), а також
«Двадцять п’ята година» (1985 р.),
«Убив мисливець журавля» (1986
р.), окремих віршів Р. Рзи, Х. Єргалієва, М. Гафурі, М. Каріма, П.
Бровки та інших. Упорядкував і
видав збірки «Вогненні дороги»
(1984 р.) – про письменників, які
брали участь у боях за Україну.
Помер Данило Олександрович
Бакуменко 22 серпня 1998 року.
Похований в м. Києві на міському
кладовищі.
Вшановуючи пам'ять видатного земляка, Дергачівська міська рада прийняла рішення й присвоїла ім’я Данила Бакуменка
одній з вулиць міста, започаткувала експозицію у краєзнавчому
музеї.
Посмертно Данилу Олександровичу присвоєно звання «Почесний громадянин міста Дергачі».
До 80-річчя з дня народження письменника, в грудні 1998
року, на фасаді Дергачівської
школи №1, яку закінчив Д.О. Бакуменко, за клопотанням та рішенням колективу Дергачівської загальноосвітньої школи
№1, за сприянням Олександра
Даниловича Бакуменка, сина
письменника, було урочисто
відкрито меморіальну дошку. У
шкільному музеї створено експозицію, присвячену випускнику.
До 100-річчя з дня народження письменника та земляка в центрі міста було відкрито
пам’ятник, який знаходиться у
сквері, неподалік від районного
Будинку культури.
Школі, де він навчався (Дергачівський ліцей №1), присвоєно
ім’я Данила Олександровича Бакуменка.
Данило Олександрович любив
Україну, її звитяжних і трудолюбивих людей. І куди б не закидала
його доля, він ніколи не забував
про свою рідну землю, про свій великий і славний рід Бакуменків,
про своїх земляків.
Життя і творчість Д.О. Бакуменка варті того, щоб їх вивчати
і пам’ятати, оскільки він - найвиразніший представник Дергачівського воєнного покоління, у його
творчості відбилися кращі якості
фронтовиків – захисників нашої
землі. Ми пишаємося нашим відомим земляком, шануємо і пам’ятаємо його.
Легенда Чернечої гори (уривок)
Сонце йде в дорогу дальню
Мрію теж про даль.
Сонце, сило життєдайна,
Забери мою печаль!
Чуєш, сонце, клич людини?
Пам‘ять душу обпекла…
Де ж калина?..
Тут калина
В сорок першому росла…
Ми з Грицьком окопи рили
Біля неї на горі…
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ЦІКАВО ЗНАТИ

ДЕНЬ ПОТРІЙНОГО СВЯТА

У ніч з 13 на 14 січня ми святкуємо так званий «Старий Новий» рік, або «Щедрий вечір». Однак 14 січня — потрійне свято: Обрізання Господнє, Василя Великого і «Щедрий вечір». Ці три свята вшановуються і Православною
Церквою, і в народі. Попри історичні феномени щодо встановлення дат святкування Старого Нового року, календарні
розбіжності — всі ці свята тісно пов’язані між собою. Отже
про все своїм порядком…

Щедрий вечір заступає 13
січня, по-народному «Маланки», цього дня Церква вшановує пам’ять преподобної
Меланії Римлянині, який під
веселі щедрування переходить у «Василя» — мається
на увазі вшанування дня
пам’яті святителя Василя Великого.
14 січня за новим стилем
Православна Церква святкує
Обрізання Господнє. Це свято нагадує історичну подію,
що сталася на восьмий день
після
народження
Ісуса,
згідно з законом Мойсея.
По-перше, таким чином ще
раз наголошується, що Бог
став справжньою людиною,
чоловіком по плоті, а не примарою чи безплотним духом,
як вчили єретики. По-друге, обрізання для іудеїв було
ознакою приналежності до
богообраного народу. Тому
Пресвята Діва Марія та Іосиф Обручник принесли немовля до храму, як того вимагав закон. Щоб визволити
підзаконних, Сам законоположник Господь стає поруч
із підзаконними, бо Христос
прийшов не зруйнувати Закон, а виконати його. Потретє, обрізання було прообразом Хрещення, даного
людям із пришестям у світ
Сина Божого.
За християнських часів
обрізання тілесне замінило обрізання духовне. Про
це свідчить апостол Павел,
коли говорить, що у Христі
ми «обрізані нерукотворним
обрізанням, стягненням гріховного тіла плоті, обрізанням Христовим» (Кол. 2, 11).
Новозавітне обрізання —
хрещення, повинно бути обрізанням наших гріхів і вад,
воно є обрізанням духовним
через живе, постійне спілкування з Богом.
На свято Обрізання припадає також день пам’яті Ва-

силя Великого, архієпископа
Кесарії Кападокійської, вселенського вчителя Церкви (IV
cт.). Особливість богослужіння полягає в тому, що звершується Літургія, написана
самим Святителем. Вона —
перша з десяти Божественних літургій, служіння яких
встановлене у певні дні року,
а саме:щонеділі Великого посту, окрім Вербної; у четвер
і суботу Страсної седмиці,
1/14 січня (в день пам’яті
Василя Великого), напередодні Різдва та Хрещення,
або ж безпосередньо в день
свят, якщо вони припадають
на понеділок чи неділю.
А тепер трохи зануримося в історію. Попри те, що
українці відзначають Новий
рік з 31 грудня на 1 січня,
все ж залишилась стара традиція влаштовувати свято з
13 на 14 січня. Саме тому і
виникла назва Старий Новий рік, бо ці дати відзначали задовго до радянської
влади, тобто історія свята
набагато “старіша”.
Цих змін, насправді, було
багато. Ще за язичницьких
часів його відзначали 22 березня, в день весняного сонцестояння. Потім і 1 вересня,
з настанням осені. Тим, хто
дотримується християнської
віри варто знати, що в Біблії
теж написано про 1 березня,
коли мова йде про день створення світу. Згодом всі дати
з Біблії звірили, перерахували і визначили, що Новий рік
слід відзначати 1 вересня.
Згодом, за часів правління Петра І дата святкування перенеслась на 1 січня.
Через це 1699 рік був неприродно коротким і тривав
усього 4 місяці, з 1 вересня
по 1 січня.
Ще одна зміна відбулась,
тому що вся Європа вже перейшла на григоріанський
календар, а наш відставав

від нього на 13 діб. Щоб скоротити цей прорахунок, було
прийнято рішення перейти
на григоріанський календар
і за новим прорахунком —
Новий рік припадав на 14
січня.
В
Україні
та
деяких
країнах-сусідах у цей день
відзначають Щедрий вечір,
ходять по вулицях і оселях
зі щедрівками, влаштовують
пишну вечерю і ворожать.
Взагалі, традиція святкування Щедрого вечора існує у
країнах, де церкви досі використовують
юліанський
календар.
У перший день нового
року найбільш поширеним
був, та і зараз залишається,
обряд посівання. Вважається, що цей обряд прийшов
до нас ще з дохристиянських часів, адже наші пращури зустрічали Новий рік не
взимку, а навесні і тому обряд посівання пов'язаний з
надіями на добрий урожай.
Засівали здебільшого діти,
причому щедріше всіх обдаровували тих, хто прийшов у
будинок першим.
Багато хто досі вірить, що
на Старий Новий рік та у Василів вечір не можна нічого
давати в борг, інакше весь
рік у боргах проведеш.

Існує
і
більш
дивна
прикмета – якщо 14 січня
винести сміття, то й щастя
з хати винесеш. Забобонні
люди вірять, що в перший
день Старого Нового року до
хати першим обов’язково повинен увійти чоловік, саме
тому посівати ходять тільки
хлопці.
Прикмета про те, що як
зустрінеш Новий рік, так і
проведеш — існувала здавна. Тож люди старались
провести цей день у мирі
та злагоді. Уникали сварок
і намагались помиритись з
усіма, з ким мали конфлікти
у минулому році. Намагалися до цього дня віддати всі
борги та повернути заборгованості. А також були дуже
щедрими до посівальників,
які приходили у дім зі щедрівками і частували їх усім
найкращим, що є в будинку.
До речі, ворожіння на Старий Новий рік у народі вважаються одними з найправдивіших. Згідно з традицією,
молоді дівчата в цей час ворожать на судженого, а старше покоління – на врожай.
Тож зустрічайте «три свята, що прийшли в хату»,
славте Народженого Господа
нашого Ісуса Христа і радійте дню прийдешньому.

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

ДИВО - ЯЛИНКА

Новий рік – улюблене свято для дорослих і дітей. На
святі завжди присутня красуня-ялинка, бо вже не можна уявити Новий рік без неї. Зараз дуже популярні зимові
букети із гілочок, екібани із хвої, штучні ялинки, але найбільш незвична ялинка у цьому році, яка вражає з першого
погляду, з`явилася у Вільшанському сільському Будинку
культури.
Майстри декоративно-прикладного мистецтва Вільшанського СБК В'ячеслав Парненко та Інна Савченко вирішили,
що ялинки можуть бути не тільки зеленими та пухнастими, а
іграшки - не лише зі скла чи
пластика...
В'ячеслав, шляхом зварювання металу та фарбування
у білий колір, виготовив ялинку, про яку Інна мріяла багато
років, вишиваючи шари Темарі
в японській техніці. З великим
задоволенням та радістю Інна
прикрасила новорічну красуню
своїми шарами-шедеврами.
Як сказала майстриня, побачивши металеву ялинку,
зраділа як дитя, а щастю не
було меж. Вона з впевненістю
може сказати, що мрії здійснюються, треба докласти небагато
зусиль і не опускати руки.
Дивовижний тандем майстрів здивував своєю оригінальністю і неповторністю.
Сама ж героїня свята - ялинка
потішила не тільки своїх майстрів, але і всіх гостей новоріч-

них заходів селища та нашихчитачів.
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ТАЛАНОВИТА МОЛОДЬ

Вітаємо вихованців Вільшанського сільського Будинку
культури з черговою перемогою у дистанційному міжнародному конкурсі-фестивалі творчості "ProFest": Грищенко Віктор,
Авраменко Дар`я (керівник Головко О.О.), колектив естрадно-спортивного танцю «Гранд»
(керівник Міщенко О.В.).
Переможниця районного онлайн-конкурсу "Домашні улюбленці" Владислава Рекало Віль-

шанського СБК із дипломом,
подарунками та головним героєм
конкурсу - улюбленим котом.
Дякуємо районній дитячій
бібліотеці за можливість участі у
конкурсі.
Учасник дитячого вокального гуртка Вільшанського СБК
Грищенко Віктор (керівник
Головко О.О.) посів ІІ місце у
районному вокальному онлайн
фестивалі-конкурсі "Ми разом".

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 Дар'ї Головко та Світлани Бровальської

Зустріч Нового року. 1975 р. ДЦРЛ.

Працівники хірургічного відділення райлікарні у радгоспі, 1957 р.

Хірургічне відділення райлікарні, травень 1957 р.

Хірургічне відділення райлікарні,1948 р.

Працівники Дергачівської райлікарні,1948 р.

ТЕЛЕПРОГРАМА
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ПОНЕДІЛОК, 11 СІЧНЯ
5.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
Интер
5.00 Телемагазин
5.30 Следствие вели...
7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40, Новости
7.10 Утро с Интером
8.10 Утро с Интером
9.20 Утро с Интером
9.55 Т/с «Детектив Ренуар» (12+) 12.25 Т/с
«Квартира невинных»
(12+)
14.15 Х/ф «Шеф»
15.50 Жди меня. Украина
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело
(16+)
22.00 Следствие вели...
23.50 Т/с «Вспомнить молодость» (12+)
1.50 Х/ф «Ночь закрытых
дверей» (16+)
3.15 Касается каждого
4.55 Телемагазин

Перший

6.30 М/ф «Большое путешествие»
6.40 М/ф «Железный волк»
6.50 М/ф «История одного
поросенка»
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.10 Новости
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная
студия
9.30 Т/с «Гранд-отель» (12+)
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35, 23.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.30 Т/с «Империя» (16+)
17.30, 21.45 Дикие животные
18.55 Невероятный город
19.55 Борьба за выживание
20.25 Д/с «Дикая прогулка»
22.10 Д/с «Мир удивительных
животных»
23.45 Суперчувство

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 Х/ф «Дом странных
детей мисс Сапсан»
12.50 Х/ф «Полюби меня
такой»
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Женщина» (12+)
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Миссия: невыполнима. Протокол
«Фантом» (16+)
22.50 Х/ф «Джек Ричер»
(16+)
1.25 Х/ф «Джон Уик» (16+)
3.00 Жизнь известных людей
4.55 ТСН
5.40 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.20 Kids’ Time
7.20 Орел и решка
8.20 Варьяты (12+)
9.30 М/ф «Монстры на каникулах» (16+)
11.20 М/ф «Монстры на
каникулах-2»
13.00 М/ф «Монстры на
каникулах-3»
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Излом времени»
23.10 Х/ф «2.22» (12+)
1.10 Х/ф «Страшилки-2.
Призраки Хэллоуина»
(12+)
2.55 Служба розыска детей

СТБ

8.55 Битва экстрасенсов
(16+)
12.50 Т/с «Слепая» (12+)
14.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
17.50 Т/с «След» (16+)
18.25 «Хата на тата» (12+)
20.20 Т/с «Папаньки» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.25 Т/с «Папаньки» (12+)
1.05 Т/с «Анна-детектив»
(12+)

ICTV
4.40 Эврика!
4.45 Служба розыска детей
4.50 Факты

6.00 Гражданская оборона
6.55 Теория заговора
8.45 Факты. Утро
9.10 Антизомби
10.05 Секретный фронт
11.20 Х/ф «Денежный поезд»
(16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Денежный поезд» (16+)
13.50 Х/ф «Скорость» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Скорость» (16+)
16.25 Х/ф «Скорость-2. Контроль над круизом» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Х/ф «Исход. Цари и
боги» (16+)
21.05 Факты. Вечер
21.25 Х/ф «Исход. Цари и
боги» (16+)
23.20 Х/ф «Универсальный
солдат-4» (18+)
1.20 Антизомби

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.40 Т/с «Филин» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Филин» (16+)
17.00 История одного преступления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Письмо по ошибке», с. 1, 2 (12+)
1.40 Телемагазин
2.10 Х/ф «Письмо по ошибке», с. 3, 4 (12+)
3.10 Сегодня
4.00 Реальная мистика
5.30 Т/с «Филин» (16+)

2+2
6.15 Т/с «Опер по вызову-4»
(16+)
9.50 Х/ф «Следопыт» (16+)
11.40 Х/ф «Вокруг света за
80 дней»
13.50 Затерянный мир
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь» (16+)
20.20 Т/с «Ментовские войны. Харьков» (16+)
22.10 Т/с «Кости-8» (16+)
23.50 Т/с «Кости-8» (16+)
1.30 Спецкор
2.00 ДжеДАИ
2.30 Облом.ua
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники

НТН

5.45 Х/ф «Ананд»
8.15 Случайный свидетель
8.50 Х/ф «Выйти замуж за
капитана»
10.35 Х/ф «Бессмертные.
Война миров» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Тайны мира
14.40 Вещественное доказательство
16.30 «Свiдок»
16.55 Случайный свидетель
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Случайный свидетель
22.00 «Свiдок»
22.30 Т/с «Нарко» (18+)
0.45 Х/ф «Сила закона»
(12+)
3.00 «Свiдок»
3.30 Случайный свидетель
3.40 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни
5.00 Top Shop

ТЕТ

8.15, 9.15, 10.15, 18.15, 19.45
Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.45 Однажды в Одессе
10.45, 18.45, 20.15 Танька и
Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Страна У
12.15 М/ф «Жизнь насекомых»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 «Панянка-селянка»
17.15 4 свадьбы
19.15 Семейка У
20.45 Семейка У

ВІВТОРОК, 12 СІЧНЯ
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
11.05 Т/с «Меня зовут Мелек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «Квартира невинных» (12+)
14.40 Вещдок
15.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело
(16+)
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Вспомнить молодость» (12+)
1.55 Х/ф «Все возможно»
3.25 Касается каждого
4.55 Телемагазин

Перший

6.30 М/ф «Допрыгни до
облака»
6.40 М/ф «Находка»
6.50 М/ф «Сказка о богине
Мокоше»
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.10 Новости
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная
студия
9.30 Т/с «Гранд-отель» (12+)
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35, 23.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.30 Т/с «Империя» (16+)
17.30 Схемы. Коррупция в
деталях
18.55, 23.45 Суперчувство
19.55 Борьба за выживание
20.25 Д/с «Дикая прогулка»
21.45 Наши деньги
22.10 Д/с «Мир удивительных
животных»

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
10.25 Х/ф «Алиса в Стране
чудес»
12.30 Х/ф «Братья Гримм»
(16+)
14.50 Х/ф «Белоснежка.
Страшная сказка» (16+)
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Женщина» (12+)
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Миссия: невыполнима. Племя изгоев»
(16+)
22.50 Х/ф «Особое мнение»
1.35 Х/ф «Белоснежка.
Страшная сказка» (16+)
3.10 Х/ф «Братья Гримм»
(16+)
4.55 ТСН
5.40 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.20 Kids’ Time
7.20 Орел и решка
8.20 Варьяты (12+)
9.00 Х/ф «Мошенники» (16+)
10.50 Х/ф «Признание» (16+)
13.00 Любовь на выживание
(16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Необычайные
приключения Адель
Блан-Сек» (16+)
23.10 Х/ф «Хранилище» (16+)
1.10 Т/с «Сирена» (16+)
2.00 Зона ночи

СТБ

8.55 Битва экстрасенсов
(16+)
12.50 Т/с «Слепая» (12+)
14.35 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
17.50 Т/с «След» (16+)
18.25 «Хата на тата» (12+)
20.20 Т/с «Папаньки» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.25 Т/с «Папаньки» (12+)
1.15 Т/с «Анна-детектив»
(12)

4.25 Эврика!
4.30 Факты
4.55 Т/с «Отдел 44» (16+)
5.40 Гражданская оборона
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.05 Секретный фронт
10.55 Х/ф «Непотопляемые»
(16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Непотопляемые»
(16+)
13.35 Т/с «Пес. Новогодний
пес» (16+)
15.30 Х/ф «Исход. Цари и
боги» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Исход. Цари и
боги» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.15 Чрезвычайные новости
20.10 Гражданская оборона
20.55 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Нюхач» (12+)
23.00 Х/ф «Денежный поезд»
(16+)
1.00 Антизомби

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.40 Т/с «Филин» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Филин» (16+)
17.00 История одного преступления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Дом Надежды»,
с. 1, 2 (12+)
1.40 Телемагазин
2.10 Х/ф «Дом Надежды», с.
3, 4 (12+)
3.30 Сегодня
4.20 Реальная мистика
5.30 Т/с «Филин» (16+)

2+2
6.40 Х/ф «Роман в
джунглях» (16+)
8.40 Х/ф «Хозяин морей. На
краю земли»
11.05 Х/ф «Джек Хантер. В
поисках сокровищ Угарита» (16+)
12.55 Затерянный мир
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские войны. Харьков» (16+)
22.15 Т/с «Кости-8» (16+)
23.55 Т/с «Кости-8» (16+)
1.35 Спецкор
2.05 ДжеДАИ
2.35 Облом.ua
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники

НТН

7.10 М/ф «Солнечный
каравай»
7.50 Случайный свидетель
8.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 2.00 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Грачи»
10.40 Т/с «Коломбо» (16+)
12.50 «Свiдок». Агенты
14.40 Вещественное доказательство
16.50 Случайный свидетель
18.20 Будьте здоровы
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Случайный свидетель
22.30 Т/с «Нарко» (18+)
0.30 Легенды бандитской
Одессы
2.30 Случайный свидетель
3.10 Вещественное доказательство
4.05 Правда жизни
5.00 Top Shop

ТЕТ

8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15,
19.45, 21.15, 22.15 Однажды под Полтавой
8.45, 19.15, 20.45 Семейка У
9.45 Страна У. Новый год
10.45, 18.45, 20.15, Танька и
Володька
11.45 Сказки У
12.15 М/ф «Цыпленок Цыпа»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 «Панянка-селянка»
17.15 4 свадьбы
21.45 Танька и Володька
22.45 Страна У. Новый год
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 Сказки У
0.15 Страна У
1.15 Спасатели
2.15 Т/с «Дневники Темного» (16+)
3.45 Виталька
5.50 Полезные подсказки
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СЕРЕДА, 13 СІЧНЯ
10.05 Гражданская оборона
Интер
12.05 Х/ф «Ультрафиолет»

7.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.00 Новости
8.10 Утро с Интером
9.00 Новости
9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Мелек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «Квартира невинных» (12+)
14.40 Вещдок
15.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело
(16+)
22.00 Место встречи. Новый
год
2.50 Касается каждого
4.55 Телемагазин

Перший

6.30 М/ф «Зерно»
6.40 М/ф «Сказка про доброго носорога»
6.50 М/ф «Лисичка со скалчкой»
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.10 Новости
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная
студия
9.30 Т/с «Гранд-отель» (12+)
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35, 23.35 Спорт
15.25 Биатлон. Кубок мира
16.50 Дикие животные
17.25 Наши деньги
18.55, 23.45 Суперчувство
19.55, 21.45 Борьба за выживание
20.25 Д/с «Дикая прогулка»
22.10 Д/с «Мир удивительных
животных»

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
11.15 Х/ф «Дядюшка Бак»
13.10 Х/ф «Супернянь» (16+)
14.55 Х/ф «Супернянь-2»
(16+)
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Женщина» (12+)
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Миссия: невыполнима. Последствия»
(16+)
23.00 Х/ф «Лучший стрелок»
(16+)
1.05 Х/ф «Супернянь» (16+)
2.30 Х/ф «Супернянь-2»
(16+)
3.55 Жизнь известных людей
4.50 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.20 Kids’ Time
7.20 Орел и решка
8.20 Варьяты (12+)
9.20 Х/ф «Снежная королева»
13.00 Любовь на выживание
(16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Эрагон»
23.00 Х/ф «Багровый пик»
(18+)
1.20 Т/с «Сирена» (16+)
2.22 Служба розыска детей
2.30 Зона ночи

СТБ

8.55 Битва экстрасенсов
(16+)
11.50 Т/с «Слепая» (12+)
14.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
17.50 Т/с «След» (16+)
18.25 «Хата на тата» (12+)
20.20 Т/с «Папаньки» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.25 Т/с «Папаньки» (12+)
1.10 Т/с «Анна-детектив»
(12+)

ICTV
4.20 Эврика!
4.25 Служба розыска детей
4.30 Факты
4.55 Т/с «Отдел 44» (16+)
5.40 Гражданская оборона
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости

(16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Ультрафиолет»
(16+)
14.10 Т/с «Нюхач» (12+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Нюхач» (12+)
16.25 Х/ф «Человек-паук»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.10 Секретный фронт
21.00 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Нюхач» (12+)
23.05 Х/ф «Послесвадебный
разгром» (16+)
0.45 Гражданская оборона
2.25 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 Реальная мистика
12.40 Т/с «Филин» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Филин» (16+)
17.00 История одного преступления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Компаньонка», с.
1, 2 (12+)
1.40 Телемагазин
2.10 Х/ф «Компаньонка», с.
3, 4 (12+)
3.20 Сегодня
4.10 Реальная мистика
5.30 Т/с «Филин» (16+)

2+2
6.25 Х/ф «Отряд особого
назначения» (16+)
8.25 Х/ф «Выкуп» (16+)
10.25 Х/ф «Джек Хантер.
Проклятие гробницы
Эхнатона» (16+)
12.15 Х/ф «Джек Хантер. Небесная звезда» (16+)
14.05 Затерянный мир
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь» (16+)
20.20 Т/с «Ментовские войны. Харьков» (16+)
22.15 Т/с «Кости-8» (16+)
23.55 Т/с «Кости-8» (16+)
1.35 Спецкор
2.05 ДжеДАИ
2.35 Облом.ua
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники

НТН

7.05 М/ф «Парасолька на
модном курорте»
7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Без права на
провал»
10.35 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Тайны криминального
мира
14.40 Вещественное доказательство
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Стоимость жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.10 Случайный свидетель
22.00 «Свiдок»
22.30 Т/с «Нарко» (18+)
0.50 Легенды бандитской
Одессы
1.50 «Свiдок»
2.20 Случайный свидетель
3.45 Вещественное доказательство
4.10 Правда жизни
4.55 Top Shop

ТЕТ

8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15,
19.45, 21.15, 22.15, 23.15
Однажды под Полтавой
8.45, 19.15, Семейка У
9.45 Страна У. Новый год
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Танька и Володька
11.45 Сказки У
12.15 М/ф «Книга жизни»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 «Панянка-селянка»
17.15 4 свадьбы
20.45 Семейка У
22.45 Страна У. Новый год
23.45 Сказки У
0.15 Страна У
1.15 Спасатели
2.15 Т/с «Дневники Темного» (16+)
3.45 Виталька
5.50 Полезные подсказки

ТЕЛЕПРОГРАМА
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ЧЕТВЕР, 14 СІЧНЯ
9.15 Чрезвычайные новости
Интер
10.05 Секретный фронт

7.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.00 Новости
8.10 Утро с Интером
9.00 Новости
9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Мелек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «Квартира невинных» (12+)
14.40 Вещдок
15.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело
(16+)
22.10 Следствие вели...
23.55 Т/с «Вспомнить молодость» (12+)
1.55 Х/ф «Повесть о первой
любви»
3.20 Касается каждого
4.55 Телемагазин

Перший

6.30 М/ф «Сказки про машины»
6.40 М/ф «Как казаки на
свадьбе гуляли»
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.10 Новости
7.05, 8.05, 12.00, 13.10, 18.20
Общественная студия
9.00 Божественная литургия
Православной Церкви
Украины
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35, 23.35 Спорт
15.25 Биатлон. Кубок мира
16.45 Дикие животные
18.55, 23.45 Суперчувство
19.55 Борьба за выживание
20.25 Д/с «Дикая прогулка»
21.45 Схемы. Коррупция в
деталях
22.10 Д/с «Мир удивительных
животных»

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
11.15 Х/ф «Бетховен»
13.00 Х/ф «Бетховен-2»
14.50 Х/ф «Бетховен-3»
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Женщина» (12+)
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Рыцарь дня»
(16+)
22.20 Х/ф «Соучастник»
(16+)
0.45 Х/ф «Особое мнение»
3.05 Х/ф «Лучший стрелок»
(16+)
4.55 ТСН
5.40 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.20 Kids’ Time
7.20 Орел и решка
8.20 Варьяты (12+)
9.00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+)
12.50 Любовь на выживание
(16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Оз. Великий и
могущественный»
23.50 Х/ф «Железный рыцарь» (18+)
2.20 Варьяты (12+)
2.55 Служба розыска детей

СТБ

5.55 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
8.55 Битва экстрасенсов
(16+)
12.50 Т/с «Слепая» (12+)
14.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
17.50 Т/с «След» (16+)
18.25 «Хата на тата» (12+)
20.20 Т/с «Папаньки» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.25 Т/с «Папаньки» (12+)
1.10 Т/с «Анна-детектив»
(12+)

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

11.50 Х/ф «6 дней» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «6 дней» (16+)
14.05 Т/с «Нюхач» (12+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Нюхач» (12+)
16.20 Х/ф «Человек-паук-2»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.10 Антизомби
21.00 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Нюхач» (12+)
23.00 Х/ф «Гонка» (18+)
0.50 Гражданская оборона
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 Реальная мистика
12.40 Т/с «Филин» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Филин» (16+)
17.00 История одного преступления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Судьба обмену
не подлежит», с. 1, 2
(12+)
1.40 Телемагазин
2.10 Х/ф «Судьба обмену не
подлежит», с. 3, 4 (12+)
3.20 Реальная мистика

2+2
6.20 Х/ф «Эдди «Орел»
(16+)
8.15 Х/ф «Клин клином»
(16+)
10.05 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
12.10 Х/ф «Стражи сокровищ» (16+)
14.00 Затерянный мир
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь» (16+)
20.20 Т/с «Ментовские войны. Харьков» (16+)
22.15 Т/с «Кости-8» (16+)
23.55 Т/с «Кости-8» (16+)
1.35 Спецкор
2.05 ДжеДАИ
2.35 Облом.ua
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники

НТН

7.25 М/ф «Ивасик-Телесик»
7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Ночное происшествие»
10.50 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Стоимость жизни
14.45 Вещественное доказательство
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Правда жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.10 Случайный свидетель
22.00 «Свiдок»
22.30 Т/с «Нарко» (18+)
0.35 Легенды бандитской
Одессы
2.05 «Свiдок»
2.40 Случайный свидетель
3.15 Вещественное доказательство
3.45 Правда жизни
4.45 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Страна У. Новый год
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки У
12.15 М/ф «В поисках Дори»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 «Панянка-селянка»
17.15 4 свадьбы
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Семейка У
19.45 Однажды под Полтавой
20.15 Танька и Володька
20.45 Семейка У
21.15 Однажды под Полтавой
21.45 Танька и Володька
22.15 Однажды под Полтавой
22.45 Страна У. Новый год
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 Сказки У
0.15 Страна У
1.15 Спасатели
2.15 Т/с «Дневники Темного» (16+)
3.45 Виталька
5.50 Полезные подсказки
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П’ЯТНИЦЯ, 15 СІЧНЯ
ценой»
Интер
12.45 Факты. День

7.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.00 Новости
8.10 Утро с Интером
9.00 Новости
9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Мелек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «Квартира невинных» (12+)
14.40 Вещдок
15.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «Схватка» (16+)
23.10 Следствие вели...
0.55 Вещдок
1.50 Касается каждого
3.20 Жди меня. Украина
4.45 Телемагазин

Перший

6.30 М/ф «Цыпленок в
клеточку»
6.40 М/ф «Как казаки невест
выручали»
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.10 Новости
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная
студия
9.30 Т/с «Гранд-отель» (12+)
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35, 23.35 Спорт
15.25 Биатлон. Кубок мира
16.50 Дикие животные
17.25 «Перша шпальта»
18.55 Мир дикой природы
19.55, 21.45 Борьба за выживание
20.25 Д/с «Дикая прогулка»
22.10 Д/с «Мир удивительных
животных»
23.45 Суперчувство

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
11.15 Х/ф «Бетховен-3»
13.05 Х/ф «Бетховен-4»
14.55 Х/ф «Бетховен-5»
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Женщина» (12+)
19.30 ТСН
20.15 Лига смеха
21.50 Лига смеха
23.20 Лига смеха
1.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
3.10 Х/ф «Соучастник» (16+)
5.00 Светская жизнь-2020
5.50 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.20 Kids’ Time
7.20 Орел и решка
8.20 Варьяты (12+)
10.00 Х/ф «Необычайные
приключения Адель
Блан-Сек» (16+)
12.30 Дети против звезд
14.00 Суперинтуиция (12+)
17.00 Х/ф «Страшилки» (16+)
19.10 Х/ф «Темная башня»
(12+)
21.00 Х/ф «Время ведьм»
(16+)
23.00 Х/ф «Железный рыцарь-2» (18+)
1.00 Варьяты (12+)
2.45 Служба розыска детей
2.50 Зона ночи

СТБ

5.25 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
7.15 Битва экстрасенсов
(16+)
15.25 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 «Вiкна-Новини»
17.50 Т/с «Слепая» (12+)
20.20 Х/ф «Любовь. Побочный эффект» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.25 Х/ф «Любовь. Побочный эффект» (12+)
0.50 Т/с «Анна-детектив»
(12+)

ICTV
4.20 Эврика!
4.25 Служба розыска детей
4.30 Факты
4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
5.35 Гражданская оборона
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.05 Дизель Шоу (12+)
11.50 Т/с «Выжить любой

13.15 Т/с «Выжить любой
ценой»
13.30 На троих (16+)
14.00 Х/ф «Ультрафиолет»
(16+)
15.40 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.10 Дизель Шоу (12+)
22.45 На троих-9 (16+)
23.45 На троих-8 (16+)
0.45 Факты
1.10 Т/с «Выжить любой
ценой»
2.20 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.45 Т/с «Нарушая правила» (12+)
14.40 Х/ф «Мама моей дочери», с. 1 (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Мама моей дочери», с. 2--4 (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
22.00 Х/ф «Я заплачу завтра», с. 1 (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Я заплачу завтра», с. 2, 3 (12+)
1.40 Телемагазин
2.10 Х/ф «Я заплачу завтра», с. 4 (12+)
2.35 Сегодня
3.25 Х/ф «Таблетка от слез»
(16+)
4.55 Реальная мистика

2+2
6.25 Х/ф «Галактика юрского периода» (16+)
7.55 Х/ф «Юрский город»
(16+)
9.40 Х/ф «Безумный мир»
(16+)
11.10 Х/ф «Кон экспресс»
(16+)
12.55 Затерянный мир
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Принц» (16+)
21.10 Х/ф «Заложница-3»
(16+)
23.10 Х/ф «Уцелевший» (16+)
0.55 Х/ф «Страж Вселенной» (16+)
2.35 Спецкор
3.05 ДжеДАИ
3.35 Облом.ua
4.05 Совершенно секретно
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники

НТН

7.00 М/ф «Про кошку, которая упала с неба»
7.55 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «На войне как на
войне»
10.50 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Правда жизни
14.45 Вещественное доказательство
16.30 «Свiдок»
16.50 Наши права
17.25 Случайный свидетель
18.20 Тайны мира
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.10 Случайный свидетель
22.00 «Свiдок»
22.30 Т/с «Нарко» (18+)
0.30 Легенды бандитской
Одессы
2.00 «Свiдок»
2.30 Случайный свидетель
3.30 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни
5.00 Top Shop

ТЕТ

8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 18.15,
19.45, 21.15, 22.15, 23.15
Однажды под Полтавой
8.45, 19.15, 20.45 Семейка У
9.45, Страна У. Новый год
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Танька и Володька
11.45 Сказки У
12.15 М/ф «В поисках Немо»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 «Панянка-селянка»
17.15 4 свадьбы
22.45 Страна У. Новый год
23.45 Сказки У
0.15 Страна У
1.15 Спасатели
2.15 «Панянка-селянка»
3.45 Виталька
5.50 Полезные подсказки

СУБОТА, 16 СІЧНЯ
12.45 Факты. День
Интер
6.50 Х/ф «Том Сойер»
9.00 Готовим вместе. Домашняя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 Х/ф «Кортик»
15.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
17.10 Х/ф «Ее мужчины», с.
1, 2 (12+)
20.00 Подробности
20.30 Х/ф «Ее мужчины», с.
3, 4 (12+)
22.15 Концерт Елены Ваенги
0.50 Х/ф «Он, она и я»
2.30 Подробности
3.00 Орел и решка. Шопинг
4.20 Орел и решка. Чудеса
света
5.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке»

Перший

6.30 М/ф «Одуванчик -толстые щеки»
6.40 М/ф «Как казаки инопланетян встречали»
6.50 М/ф «Козлик и его
горе»
7.00 Новости
8.00 Новости
9.00 Новости
13.00 Новости
15.00 Новости
18.00 Новости
21.00 Новости
23.30 Новости
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная
студия
9.30 Т/с «Гранд-отель»
(12+)
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35, 23.55 Спорт
15.40 Биатлон. Кубок мира
17.00 Дикие животные
18.55 Мир дикой природы
19.55 Борьба за выживание
20.25 Д/с «Дикая прогулка»
21.45 Х/ф «Пока ты ходил
на свидание» (12+)

1+1
8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
18.30 Вечерний квартал
19.30 ТСН
20.15 Вечерний квартал
21.15 Женский квартал
23.10 Светская жизнь
0.10 Светская жизнь
1.10 Лига смеха
2.25 Лига смеха
3.45 Лига смеха
5.05 ТСН
5.50 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.20 Kids’ Time
7.20 Варьяты (12+)
7.50 Орел и решка
10.00 Орел и решка
12.10 У кого больше? (12+)
14.10 М/ф «Angry Birds в
кино»
16.00 М/ф «Angry Birds в
кино-2»
18.00 Х/ф «Ассистент вампира» (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта»
(12+)
23.00 Х/ф «Багровый пик»
(18+)
1.05 Варьяты (12+)
2.50 Зона ночи

СТБ

5.25 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
7.20 Т/с «Папаньки» (12+)
9.30 Невероятная правда о
звездах
10.55 Т/с «Папаньки» (12+)
17.05 «Хата на тата» (12+)
19.00 Званый ужин (12+)
1.20 Х/ф «Маска Зорро»

ICTV
5.15 Эврика!
5.25 Факты
5.50 Т/с «Копы на работе»
(12+)
7.50 На троих (16+)
10.05 Т/с «Нюхач» (12+)

13.00 Т/с «Нюхач» (12+)
13.50 Х/ф «Новый Человек-паук» (16+)
16.10 Х/ф «Новый Человек-паук-2. Высокое
напряжение» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (12+)
21.05 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 Х/ф «Хищники» (16+)
0.55 Х/ф «Универсальный
солдат-4» (18+)
2.45 Я снял!

Украина

7.30 Реальная мистика
9.05 Х/ф «Нулевой цикл»
(12+)
11.10 Х/ф «Несладкая
месть», с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «Несладкая
месть», с. 3, 4 (12+)
16.00 Х/ф «Се ля ви», с. 1, 2
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Се ля ви», с. 3, 4
21.00 Маска
23.00 Музыкальная платформа
1.45 Телемагазин
2.15 Музыкальная платформа
2.40 Х/ф «Белые розы
надежды» (16+)
5.30 Реальная мистика

2+2
8.00 ДжеДАИ-2019
10.20 ДжеДАИ-2020
11.20 Затерянный мир
14.05 Х/ф «Следопыт»
(16+)
15.55 Х/ф «47 ронинов»
(16+)
18.00 Х/ф «Орел Девятого
легиона» (16+)
20.00 Х/ф «Кредо убийцы»
(16+)
22.00 Х/ф «Битва проклятых» (16+)
23.40 Х/ф «Сага. Проклятие
тени» (18+)
1.40 Облом.ua
2.50 Совершенно секретно
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники

НТН

13.25 Легенды уголовного
розыска
15.40 Случайный свидетель
18.05 Переломные 80-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Принцесса на
бобах»
21.40 Х/ф «Арсен Люпен»
(16+)
0.10 Х/ф «Ирландец» (16+)
2.15 Побег. Реальные
истории
3.25 «Свiдок»
4.00 Случайный свидетель
4.05 Вещественное доказательство
4.25 Легенды бандитского
Киева
4.50 Top Shop

ТЕТ

10.35 М/ф «Большое путешествие»
12.10 Х/ф «Чудак»
13.55 Х/ф «Везунчик»
15.40 М/ф «Цыпленок
Цыпа»
17.15 М/ф «Жизнь насекомых»
19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Семейка У
21.00 Однажды под Полтавой
21.30 Танька и Володька
22.00 Однажды под Полтавой
22.30 Семейка У
23.00 Сказки У
0.00 Страна У
1.00 «Панянка-селянка»
2.50 Виталька
5.50 Полезные подсказки
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НЕДІЛЯ, 17 СІЧНЯ
22.10 «Я соромлюсь свого
Интер

Перший

7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.35
Новости
7.15 Уроки тетушки Совы
7.35 М/ф «Шел трамвай 9
номер»
7.45 М/ф «Найденыш»
7.50 М/ф «Сказка про белую
снежинку»
8.05 Суперчувство. Отряд
особого назначения
9.00 Божественная литургия
Православной Церкви
Украины
11.00 Воскресная литургия
Украинской Греко-Католической Церкви
12.30 Воскресная Святая Месса Римско-Католической
Церкви в Украине
13.25, 15.55 Биатлон. Кубок
мира
14.15 Телепродажа
14.50 Страна песен
16.40 Студия «Биатлон»
17.00 Древние невидимые
города
18.10 Невероятный город
19.05 Д/с «Масштабные инженерные ошибки»
19.55 Мир дикой природы
21.25 Борьба за выживание
22.00 Х/ф «Неприятность на
5 баксов» (16+)

1+1
8.00 Завтрак. Выходной
9.00 Лото-забава
9.25 Мир наизнанку
10.00 Х/ф «Миссия: невыполнима. Протокол
Фантом» (16+)
12.25 Х/ф «Миссия: невыполнима. Племя изгоев»
(16+)
14.50 Х/ф «Миссия: невыполнима. Последствия»
(16+)
17.20 Х/ф «Рыцарь дня»
(16+)
19.30 «ТСН. Тиждень»
21.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
23.15 Х/ф «Одинокий рейнджер»
2.05 Х/ф «Бетховен-4»
3.35 Х/ф «Бетховен-5»
5.00 «ТСН. Тиждень»

Новый канал

6.00 М/ф
6.10 М/ф «Губка Боб в 3D»
8.00 Kids’ Time
8.00 У кого больше? (12+)
10.00 Х/ф «Эрагон»
12.10 Х/ф «Ассистент вампира» (16+)
14.40 Х/ф «Боги Египта»
(12+)
17.00 Х/ф «Риччи-богач»
19.00 Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов»
21.00 Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
23.00 Х/ф «Сказка сказок»
(18+)
1.50 Варьяты (12+

СТБ

5.50 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
6.50 Т/с «Папаньки» (12+)
15.10 «Хата на тата» (12+)
19.00 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
20.00 Один за всех (16+)

ICTV

5.00 Эврика!
5.10 Факты
5.35 Теория заговора
7.20 Больше чем правда
8.10 Антизомби
9.00 Секретный фронт
9.55 Гражданская оборона
10.50 Т/с «Тайные двери»
(12+)
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Тайные двери»
(12+)
14.50 Х/ф «Хищник» (16+)
16.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (12+)
18.45 Факты недели
21.10 Х/ф «Напролом» (16+)
22.55 Х/ф «Другой мир-5.
Войны крови» (16+)
0.30 Х/ф «Гонка» (18+)
2.10 Я снял!

Украина

6.50 Реальная мистика
9.10 Х/ф «Верь мне» (12+)
13.15 Х/ф «Забытая женщина» (16+)
17.00 Х/ф «Успеть все исправить», с. 1, 2 (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Х/ф «Успеть все исправить», с. 3, 4 (16+)
23.00 Х/ф «Мама моей дочери», с. 1--3 (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Мама моей дочери», с. 4 (12+)
3.10 Громкое дело
3.55 Т/с «Филин» (16+

КРОСВОРД
По горизонталі:
1. Машина для випилювання плит, блоків з масиву гірських порід у кар'єрах і шахтах, а також
з кам'яних брил у цехах. 8. Всеукраїнське товариство. 9. Грубий заборонений прийом у грі, персональна помилка. 10. ... Паркер (британський сценаріст, режисер, продюсер стрічки «Now Is Good»,
2012; «The Best Exotic Marigold Hotel», 2011). 11.
Один з регіонів Тибету. 13. Не ми, а .... 14. Те саме,
що лобур. 16. Український радянський і перший
кримськотатарський німий чорно-білий фільм про
боротьбу кримськотатарського селянина з багатіями у XIX столітті. 18. Заплетене волосся. 20. Письмова відповідь на лист і т. ін. (заст.). 21. Півострів
на півночі Західного Сибіру. 22. Напис на документі, який засвідчує, що його перевірено офіційною особою. 24. У деяких картярських іграх — коло
гри, що складається з трьох окремих партій. 26.
Муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. 28. Мідний велетень на Кріті, що
відганяв від острова чужинців. 29. Кім ... Сен (комуністичний диктатор («великий вождь») Північної
Кореї). 30. Розділовий сполучник. 32. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 33. Друкарська машинка особливої системи.
По вертикалі:
1. Частка, частина, норма чого-небудь допустимого. 2. Назва села в деяких тюркських народів у
Середній Азії та на Кавказі. 3. Міська телестудія. 4.
Національний історичний архів Білорусі. 5. Російська Федерація. 6. Чоловіче ім'я. 7. Дуже сильний
дощ. 11. Підступна змова проти когось. 12. Одиниця вимірювання магнітного потоку. 14. Прилад
для дистанційного визначення фізичного стану і
хімічного складу атмосфери за допомогою лазерного випромінювання. 15. «Тодір ...» (роман української письменниці Галини Журби). 17. Товстий загострений з одного кінця металевий стрижень, яким ламають,
розбивають що-небудь тверде. 19. Струнний щипковий музичний інструмент, поширений серед народів Закавказзя, Ірану, Афганістану та інших країн. 21. Британське авто. 23. Трав'яниста рослина родини ранникових. 25.
Одиниця виміру ефективного поперечного перерізу ядерних процесів. 27. ... Сіндзо (90 прем'єр-міністр Японії).
29. Ярмо. 31. Міжнародна одиниця електричного опору. 32. Акціонерне товариство.

ДАВАЙТЕ ПОСМІЄМОСЬ

2+2

8.25 Затерянный мир
13.25 Х/ф «Стражи сокровищ» (16+)
15.15 Х/ф «Робинзон Крузо»
(16+)
17.00 Х/ф «Заложница-3»
(16+)
19.00 Х/ф «Заложник» (16+)
21.00 Х/ф «Черный ястреб»
(16+)
23.40 Х/ф «Киборг Х» (16+)
1.15 Затерянный мир
2.15 Облом.ua
4.05 Совершенно секретно
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленник

НТН

7.25 Будьте здоровы
8.05 Страх в твоем доме
11.40 Х/ф «Принцесса на
бобах»
13.40 Х/ф «Благочестивая
Марта»
16.30 Х/ф «Арсен Люпен»
(16+)
19.00 Х/ф «Дело Румянцева»
21.00 Х/ф «Мерседес» уходит от погони»
22.30 Х/ф «Белый слон»
(18+)
0.20 Х/ф «Ирландец» (16+)
2.15 Вещественное доказательств

ТЕТ

11.45 Х/ф «Ослиная Шкура»
12.55 Х/ф «Стоптанные
туфельки»
14.05 Х/ф «Золушка»
15.15 М/ф «В поисках Дори»
17.05 М/ф «В поисках Немо»
19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Семейка У
21.00 Однажды под Полтавой
21.30 Танька и Володька
22.00 Однажды под Полтавой
22.30 Семейка У
23.00 Сказки У
0.00 Страна У
1.00 «Панянка-селянка»
2.00 Т/с «Дневники Темного» (16+)
3.30 Виталька
5.50 Полезные подсказки

Відповіді на кросворд:
По горизонталі:
1. Каменеріз. 8. Вут. 9. Фол. 10. Ол. 11. Кам. 13. Ви. 14. Лобас. 16. Алім. 18. Коса. 20. Одписка. 21. Ямал.
22. Віза. 24. Робер. 26. Уа. 28. Тал. 29. Ір. 30. Або. 32. Ага. 33. Ремінгтон.
По вертикалі:
1. Квота. 2. Аул. 3. Мт. 4. Ніаб. 5. Рф. 6. Іов. 7. Злива. 11. Комплот. 12. Максвел. 14. Лідар. 15. Сокір. 17.
Лом. 19. Саз. 21. Ягуар. 23. Авран. 25. Барн. 27. Абе. 29. Іго. 31. Ом. 32. Ат.

9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
11.00 Другая жизнь
11.55 Вещдок. Личное дело
(16+)
16.20 Т/с «Детектив Ренуар»
(12+)
19.30 Х/ф «Агата Кристи.
Скрюченный домишко»
(12+)
20.00 Подробности
20.30 Х/ф «Агата Кристи.
Скрюченный домишко»
(12+)
22.15 Х/ф «Немыслимое»
(18+)
0.05 Вещдо

тiла» (16+)
0.05 Тайны ДНК (16+
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ОГОЛОШЕННЯ

ПОРАДИ ДЛЯ ГОСПОДИНЬ

КУПЛЮ

ПРИБИРАННЯ НА КУХНІ

Радиодетали (СССР). Платы, приборы и т.д. в любом состоянии. Оценка и
оплата на месте. Самовывоз. Александр.
Т. 066-637-40-20, 098-751-12-23.
(12-7)

АВТОВИКУП

Терміновий викуп автомобілів і причепів
будь-яких моделей, в будь-якому стані. Всі витрати за мій рахунок. Порядність гарантую.
Тел. (050)70-79-797, Олександр.

ПОСЛУГИ
КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ ВІД 2500 ГРН.
СТРОКИ ВІД 1 ТИЖНЯ
ТЕЛ. (099) 737-65-52, (097)824-73-57.(12-4)

РОБОТА
Клинический санаторий "Роща" приглашает на работу электриков, сантехников,
строителей.
Возможно проживание .+380953611504,
+380675733338
(2-2)
ТОВ "Дергачівському заводоуправлінню"
на роботу потрібен газоелектрозварник.
Заробітна плата договірна.
Тел.: 067 57 21 999, 067 57 44 259. (4-1)

Це може зайняти більше часу, ніж у всьому будинку чи квартирі: кахель,
конфорки, духовка, мікрохвильовка. Вся кухонна техніка і всі панелі вимагають чимало уваги і часу. Але є способи зробити процес прибирання легшим і
швидшим, хоча на перший погляд і може здатися, що це справжнє марення: як
можна мити щось майонезом і при чому тут шкарпетка? Насправді від усього
цього є реальна користь.

ЛІНІЙКА ДЛЯ ВИТЯЖКИ

Пил на решітках вентиляції можна прибрати різними способами, найдієвіші з
яких - втягнути її пилосмоком або продути
витяжку балончиком стиснутого повітря.
ПРИТЧА
У будь-якому випадку після очищення
від основних забруднень варто протерти
ТАК БУДЕ НЕ ЗАВЖДИ витяжку вологою тканиною: найзручніше
Молодий чоловік, прогулюючись по вули- зробити це, намотавши ганчірку на звиці, побачив сидячого на краю дороги діду- чайну лінійку.
АЛКОГОЛЬ ДЛЯ КЕЛИХІВ
ся. Він підійшов до нього і запитав:
На
кришталевих
і скляних келихах ча- Старий, ти пройшов чималий життєвий
сто
після
миття
залишаються
непривабливі
шлях. Ти дуже мудрий, скажи мені, чому
плями.
Позбутися
від
них
допоможе
алкоя молодий і сильний чоловік ніде не можу
голь:
змішайте
його
з
водою
в
співвіднознайти роботу, у мене син - наркоман, донька не може вийти заміж, а дружина цілими шенні 1:1 і протріть келихи. Після такого
днями п’є і нічого по дому не робить. Як миття не залишиться плям, а скло буквальмені бути? Як це все виправити?
но засяє.
Дідусь відповідає:
ПАПЕРОВИЙ РУШНИК
- Повісь у себе на дверях табличку і наУ ХОЛОДИЛЬНИКУ
пиши на ній: «Так буде не завжди»
Мити холодильник – це те ще задоволен- І все? - здивувався чоловік.
ня… Але за допомогою паперового рушни- Так.
ка можна зробити це швидше. Як правиЧоловік так і зробив. Через деякий час ло, у відсіках холодильника накопичується
його син кинув вживати наркотики і став конденсат (від запітнілих ємностей або свівіруючим, донька полюбила парубка і вони жих овочів), який утворює калюжі і плями.
створили сім'ю, дружина вилікувалася від Шматок паперового рушника, покладений
алкоголізму і стала гарною дружиною, а він
під овочі або пляшки, позбавить від цієї
влаштувався на роботу і вже не гуляв, а
проблеми.
Для позбавлення від конденсату
роз'їжджав на дорогому автомобілі.
можна
використовувати,
наприклад, пакеОдного разу, проїжджаючи по тій самій
тик
силікагелю
з
коробки
з взуттям.
вулиці, він зупинився на тому місці, де він
ОКРІП
кілька років тому зустрів дідуся. Старий
ДЛЯ МІКРОХВИЛЬОВКИ
сидів, як і тоді. Чоловік під'їхав до нього,
Пар
у
мікрохвильовці
буквально здатний
відкривши вікно, не виходячи з авто, скатворити
дива:
поставте
в мікрохвильовку
зав:
ємність
з
водою
і
дайте
воді
гарненько по- Ну що, все сидиш? А я, як бачиш, всьокипіти.
Все,
що
вам
залишиться,
- це прого добився. І син у мене більше не наркотерти
стінки
печі
вологою
тканиною.
Цей
ман, а віруючий. Донька вийшла заміж по
любові. І дружина вилікувалася і стала гар- лайфхак допоможе легко відмити мультиною господинею. Я влаштувався на роботу варку, зокрема кришку і клапан для вихоі тепер великий начальник. А ти як сидів ду пари. А ось з духовкою справляйтеся
тут, так і сидиш, бездарний старий. І що ти своїми силами.
мені зараз порадиш?
БОРОШНО ПРОТИ ЖИРУ
Дідусь подивився на нього і сказав:
Жирні плями, особливо застарілі, іноді
- Табличку ту не знімай.
простіше відтерти металевою губкою, ніж

відмивати тканиною. Якщо поверхня вимагає делікатного поводження, масну пляму можна присипати борошном, а потім
акуратно скачати і прибрати без подряпин. Наприклад, на плиті цей метод працює відмінно.

АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ
ПРОТИ ЗАПАХІВ

Ще один лайфхак для холодильника,
який, втім, стане в нагоді і для прибирання
в шафі: якщо на кухні існує запах, який не
вивітрюється, на допомогу прийде активоване вугілля. Покладіть кілька його пігулок
у холодильник, і він вбере в себе зайві запахи.

МАЙОНЕЗ ДЛЯ РОСЛИН

Якщо у вас на кухні стоять штучні квіти,
то «оживити» їх вид можна за допомогою
майонезу. Очистіть листочки від пилу, а потім протріть їх водою з майонезом в пропорції 1:3, і рослина буде сяяти. Цей спосіб
підходить для додавання блиску будь-якому
тонкому глянцевому пластику.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ
ЗАГУБЛЕНОЇ ШКАРПЕТКИ

Якщо у вас завалялася шкарпетка, не
поспішайте її позбутися. Вона стане прекрасною заміною для фірмової ганчірки від плоскої швабри. Просто натягніть
шкарпетку на швабру і мийте підлогу: пил
вона збирає не гірше мікрофібри.

КАВА ЗАМІСТЬ
АРОМАТИЗАТОРА

Після прибирання приміщення або після
приготування страв можна додати на кухню приємний аромат кави: досить поставити запалену свічку-таблетку в ємність з
кавовими зернами, і кімната наповниться
чудовим запахом кави.
Прибирання можна любити, можна
терпіти, але відмовитися від нього неможливо: мало хто хоче жити в бруді. А
які секрети швидкого прибирання є у
вас, читачі? Будемо раді дізнатися про
них.

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

+38 063 863 34 93
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ПЕКІНСЬКА КАПУСТА:
КОРИСТЬ І ШКОДА

ПІКАНТНИЙ СУП
400 г капусти пекінської;
1 л курячого бульйону або води;
2 ст. л. пропареного рису; зубчик часнику;1 ч. л. куркуми; перець і сіль (за смаком).
Доводимо воду або бульйон до
кипіння, додаємо рис, солимо і
залишаємо варитися. Готуємо
капусту. Для цього шаткуємо її
й обсмажуємо (постійно помішуючи) на повільному вогні.
Очищаємо часник, нарізаємо
і додаємо до капусти разом із
куркумою, обсмажуємо ще кілька хвилин. Додаємо капусту в
бульйон разом із перцем і варимо до готовності.

Пекінська капуста або петсай, салатна або китайська
капуста - овоч, який прийшов до нас з Китаю. Цей вид
капусти дуже соковитий, смачний і використовується для
приготування різноманітних страв.
Чи корисна вона? У цій ганізм від холестерину за растатті розкажемо про всі хунок підвищення метаболізплюси і мінуси цього овоча му. Саме тому її дуже широко
і навчимо його правильно, і з користю застосовують для
а головне - смачно і корисно схуднення. Якщо кілька разів
готувати. Існує дуже багато на тиждень включати її в свій
страв, які можна приготувати раціон, можна стабілізувати
з пекінської капусти: супи, са- вагу. За рахунок вмісту грубої
лати, закуски і навіть котлети. клітковини пекінська капуВона
містить
кліткови- ста спалює підшкірний жир і
ну, макро- і мікроелементи зменшує кількість холестери(магній, натрій, сірку, фтор, ну в крові.
фосфор, лютеїн і бета-кароПекінська капуста здатна
тин. Вміст у ній фолієвої і позбавити від головного болю,
нікотинової кислоти збільшує недарма в давнину її вважали
її користь для людського ор- панацеєю від усіх хвороб.
ганізму. У пекінської капусти
Якщо регулярно вживати
багато води, і за рахунок цього пекінську капусту, можна змів ній мало калорій. На її пере- цнити нервову систему і сертравлення організм витратить це, а також зробити судини
більше енергії, ніж візьме.
еластичнішими.
Пекінка дуже корисна за
Користь пекінської карахунок вмісту великої кіль- пусти: для чоловіків - зберікості різних вітамінів (А, С, К, гає здоров'я передміхурової
В1, В2, В4, В5, Е). Особливість залози, запобігає запаленню
цього продукту в тому, що під і захворюванню сечостатевої
час приготування під дією системи, додає чоловічу енертемператур вона не втрачає гію; для жінок - допомагає при
своїх корисних властивостей, депресії, запобігає старінню,
і вітаміни не руйнуються. Сві- можна їсти під час вагітності
жа, варена і смажена капуста та в період лактації (при домістить практично однакову сягненні малюком 3-місячнокількість вітамінів.
го віку); у дітей зміцнює кістСама по собі вона не є шкід- ки та імунітет, не викликає
ливою, але краще не вжи- таких проблем з травленням,
вати її у великих кількостях як метеоризм і коліки, допопри певних захворюваннях: магає роботі мозку і нервової
у жінок - при варикозному системи, чим дуже корисна
розширенні вен, при тромбо- для організму дітей будь-якофлебіті і захворюваннях під- го віку.
шлункової залози; у чоловіків
Незважаючи на всі плюси,
- при захворюваннях печінки, пекінська капуста має деякі
шлунка, підшлункової залози і протипоказання. Краще не
кишечника; у дітей - при за- вживати її при панкреатиті (у
хворюваннях системи трав- фазі загострення), а також облення.
межити вживання при підвиЗа рахунок вмісту вели- щеній кислотності; проблемах
кої різноманітності вітамінів з травною системою (гастрит,
китайська капуста відмін- коліт, кровотечі).
Страви з пекінської капусти
но бореться з авітамінозом,
анемією, зміцнює імунітет. виходять дуже ситними, ніжВона здатна очистити наш ор- ними і неймовірно корисними.

ОРИГІНАЛЬНА ЗАКУСКА
Качан пекінки; 200 г плавленого сиру; 150 г твердого сиру;
2 солодких
перця (червоний
і жовтий); 3 ст. л. сметани;
оливки без кісточки; 2 зубчики
часнику.
Натираємо сир на тертці,
додаємо подрібнений часник
і сметану. Перчики нарізаємо
невеликими кубиками, а оливки - кружечками. Все з'єднуємо
і перемішуємо. Капусту розрізаємо вздовж навпіл, і починаємо акуратно накладати начинку тонким шаром всередину
кожного листочка, після чого
дві половинки з'єднуємо разом і туго замотуємо харчовою
плівкою. Отриманий «рулет» залиште у холодильнику на кілька
годин, перед подачею на стіл
наріжте на порційні шматки.
САЛАТ З КАПУСТИ
І МОРЕПРОДУКТІВ
250 г капусти пекінської;
250 г крабових паличок; 200 г
консервованих ананасів; майонез або сметана.
Капусту наріжте соломкою, а
крабове м'ясо (палички) та ананаси - кубиками. Все змішуємо,
додаємо сіль і перець (за смаком), заправляємо соусом або
майонезом.
КОТЛЕТКИ КАПУСТЯНІ
200 г пекінської капусти; по
одній морквині; цибулині; сирій
картоплині; 300 г фаршу курячого; 1 яйце; спеції за смаком.
Капустяні листи обдати окропом, після чого нарізати на невеликі шматки. Моркву і картоплю
натерти на крупній тертці. Цибулю дрібно нашаткувати. Обсмажити овочі на сковороді, потім змішати з курячим фаршем,
додати яйце і спеції. Все ретельно
перемішати. Якщо фарш вийшов
сильно рідким, то додайте в нього
трохи борошна. Сформуйте котлети мокрими руками і викладіть
у добре розігріту сковороду. Смажимо до готовності.
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ЕКЗОТИЧНИЙ
ФРУКТ

Ківі - фрукт, що надійно оселився на наших столах і полюбився, хоча спочатку він і вважався екзотикою.
Користь його для організму незаперечна й очевидна. Ківі багатий на вітамін С, який допомагає
зміцнювати судини, зменшувати
ризик крововиливів і нормалізувати тиск. Він містить велику
кількість органічних кислот, які
допомагають організму протистояти різним інфекціям і легше
перенести застуду і грип.
У ківі присутній магній, який
знімає м'язові спазми і напругу, а
також бореться зі стресами. Високий його вміст у ківі допомагає
побороти гіпертонію і запобігти дефіциту йоду. Його користь
полягає в тому, що сік фрукта
містить органічні кислоти, що
сприяють нормалізації відділення
сечі і жовчі, а також виведенню
зайвої рідини з організму.
Ківі багатий на пектинові речовини, які виводять шлаки і токсини з організму, налагоджують
роботу кишечника, усувають запори. Вітаміни і мікроелементи,
що містяться у фрукті, зміцнюють серце і сприяють профілактиці серцево-судинних захворювань.
Низькокалорійний ківі допомагає переварити жирну і білкову їжу і сприяє схудненню.
Цей фрукт застосовується в
косметології для виготовлення
поживних масок для шкіри.

ШКОДА КІВІ

При всій своїй очевидній користі цей фрукт може завдати організму шкоди. Ківі, як
і будь-який інший екзотичний
фрукт, не слід їсти безмежно. Все
має бути в міру, інакше навіть
найкорисніша їжа здатна зіпсувати ваше здоров'я. Він може
викликати алергію, тому перед
тим як їсти цей плід, важливо
переконатися у відсутності непереносимості його організмом.
Не можна їсти ківі людям, що
страждають від гастриту з підвищеною кислотністю і при виразковій хворобі шлунка. Потрібно з
обережністю їсти ківі при гострих
захворюваннях нирок, оскільки
фрукт містить воду, і переїдання негативно впливає на систему
виділення.

ЯК ПРАВИЛЬНО ЇСТИ

Ківі можна вживати у свіжому
вигляді, а можна піддати тепловій
обробці, наприклад, зварити джем,
желе або варення. Цей фрукт - частий компонент салатів. Його можна додавати в м'ясні страви як
соус або маринад для шашлику.
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