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Графік прийому громадян 
керівниками виконавчих органів

Робоча нарада у Прудянці

           Стор. 7    Стор. 5

Ретро-митіУкраїнський біолог та ембріолог

Шановна громадо!
Щиро вітаємо усіх із 

чудовим святом україн-
ської культури – 
з  Днем вишиванки!

Вишиванка – це наш 

національний оберіг. 
Вона символізує зв'язок 

багатьох поколінь, високі 
патріотичні почуття в 

серці кожного українця. 

Бажаємо всім нам пам'я-

тати та примножувати 

добрі українські традиції, 
які об’єднують наші роди-

ни, громаду, країну.

Щиро зичимо здоров'я, 

процвітання, натхнення і 
чудового настрою!

Євген Шатохін, депутат 
Харківської обласної ради

Вячеслав Задоренко, 
Дергачівський  міський голова

МІСІЯ
 ДОБРИХ СПРАВ

ПоПоки дехто вважає, що ки дехто вважає, що 
в часи Інтернету книга в часи Інтернету книга 
втрачає своє важливе зна-втрачає своє важливе зна-
чення, натомість є люди, чення, натомість є люди, 
які роблять все можли-які роблять все можли-
ве для популяризації чи-ве для популяризації чи-
тання і своєю діяльністю тання і своєю діяльністю 
сприяють поширенню ко-сприяють поширенню ко-
рисної звички.рисної звички.

У Дергачівській громаді У Дергачівській громаді 
однією із таких людей є однією із таких людей є 
староста Проходівського староста Проходівського 
округу Анна Биченко, яка округу Анна Биченко, яка 
завдяки допомозі меце-завдяки допомозі меце-

натів забезнатів забезпечила книж-печила книж-

ками місцеві філії бібліо-ками місцеві філії бібліо-

тек і понад тисячі дітей тек і понад тисячі дітей 

громадигромади..

Продовження на стор. 6Продовження на стор. 6

ДЕНЬ ВИШИВАНКИДЕНЬ ВИШИВАНКИ



До вашої уваги екс-
пертна думка Федора 
Лапія, імунолога, голови 
Національної технічної 
групи експертів з питань 
імунопрофілактики: 

«Приймати такі препара-

ти немає сенсу. По-перше, 

питання безпеки: вони ма-

ють побічні ефекти. По-дру-

ге, якщо ви їх не приймали, не 

приймайте їх до чи після вак-

цинації. По-третє: якщо ви їх 

приймали з приводу вашої су-

путньої патології, продовжуй-

те приймати. 

І навпаки - “профілактич-

ний” прийом їх до чи після вак-

цинації може зашкодити».

Навіщо призначають 
такі препарати?

Якщо йдеться про тромбоз, 
спричинений COVID-19, то 

хворі, які мають середній чи 

важкий перебіг коронавіру-

су, повинні здати аналіз 
«D-димер». У пацієнта беруть 
кров, і якщо показники тром-

бонастороженості є високи-

ми, лікар призначає медика-

менти для розрідження крові.
У разі генетичної схильності 

до тромбоутворення, наяв-

ності варикозу пацієнт має 
вести здоровий спосіб життя, 

насамперед, йому рекомендо-

вані помірні фізичні наван-

таження. Крім цього, слід ре-
гулярно робити аналіз крові, 
пити достатню кількість води, 

вживати у своєму щоденному 
раціоні більше рослинної їжі.

Що робити людям із 
хронічними хворобами? 

МОЗ надало таке роз’яснення: 
перед вакцинацією рекоменду-
ють проконсультуватися з ліка-
рем, а перед самим щепленням 

- повідомити медичного пра-
цівника, який робить укол, про 
ваші хронічні захворювання.

«Вакцинація людей з хроніч-
ними хворобами може вряту-
вати життя та полегшити 
перебіг COVID-19! Вірус не 
обирає та б’є у найуразливіші 
місця! Якщо ви або ваші близь-
кі маєте гіпертонію, діабет, 
астму, онко- або аутоімунне 
захворювання, ВІЛ, гепатит 
чи іншу хронічну хворобу, вам 
потрібен захист від COVID-19, 
який дає вакцинація. Вакцина 
може захистити вас від зара-
ження або суттєво полегши-

ти перебіг хвороби, а також 

повернути вам легкість спіл-

кування з людьми, без страху 

захворіти».

На вакцинацію можна 
записатися через «Дію» 
або вашого сімейного 
лікаря.
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МІСЦЕВА ВЛАДА

ЧИ ТРЕБА ПРИЙМАТИ ПРЕПАРАТИ, ЩО РОЗРІДЖУЮТЬ КРОВ 
ПЕРЕД ЧИ ПІСЛЯ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ COVID-19? 

ЗАПИТУВАЛИ - ВІДПОВІДАЄМО

ЄВГЕН ШАТОХІН ПРОВІВ РОБОЧУ НАРАДУ 
У ПРУДЯНСЬКОМУ СТАРОСТАТІ

19 травня під голову-
ванням першого заступ-
ника Дергачівського 
міського голови Євге-
на Шатохіна відбулося 
засідання керівництва 

Прудянського округу за 

участі старости Олексан-

дра Рубана і керманичів 

місцевих комунальних 

установ. Під час наради 
було опрацьовано про-
блемні питання освітньої 
та житлово-комунальної 
галузі.

Директор Цупівської гім-

назії Ірина Глушач акценту-
вала увагу на необхідності 
ремонту будівлі навчально-

го закладу, а завідувач ДНЗ 

«Ялинка» Наталія Гаць за-

уважила, що якість дея-

ких продуктів, які нада-

ються постачальником 
до дитсадка, залишають 
бажати кращого.

Євген Шатохін наголо-

сив, що бере ці питання під 

особистий контроль. Крім 

цього, до Євгена Шатохіна, 

як до депутата Харківсь-
кої обласної ради, зверну-
лися мешканці Прудянки з 
проханням посприяти з ка-

пітальним ремонтом мережі 
вуличного освіт-
лення вздовж ву-
лиці Магістральної 
в смт Прудянка. 

«Ця централь-

на вулиця є ча-

стиною дороги 

«Дергачі – Козача 

Лопань» зі жвавим 

автомобільним та пішохід-

ним рухом. Нова система 

освітлення значно покра-

щить умови для безпечного 

пересування у темний час 
доби. Тому така пропози-

ція однозначно має сенс і 
принесе користь як водіям, 

які проїжджають через се-

лище, так і пішоходам, які 
йдуть у своїх справах після 

сутінок», 

- прокоментував ініціа-

тиву староста Прудянсь-

кого округу Олександр 

Рубан.

«Якнайшвидше сприятиму покращенню та моніто-
рингу якості продуктів дитячого харчування в дошкіль-
них і навчальних закладах. Беру під особистий кон-
троль ремонт Цупівської гімназії.  Наші діти повинні 
якісно харчуватися й навчатися в належних умовах», 

- зауважив Євген Шатохін перший заступник 

керівника громади. 
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ЦІКАВО ЗНАТИНОВИНИ
ДОПОМОГА МЕДИКІВ ВІЙСЬКОВИМ

ЛИЖОРОЛЕРНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
У СОЛОНИЦІВСЬКІЙ ГРОМАДІ

16 травня на відкритий лижоролерний фестиваль у се-

лищі Пересічне зібралися  57 юнаків і дівчат з Харкова, 

Краснокутська, Дергачів і Вовчанська. Захід організува-

ли Солоницівська селищна рада і Федерація біатлону Хар-

ківської області.

Юні біатлоністи виступали в шести категоріях. Так, юнаки 
2006-2007 р. н. долали відстань у 2,5 кілометра, юнаки 2008-
2009 р.н. - 2 кілометри, а юнаки 2010 р.н. та молодші - 1 кіло-
метр. Дівчата у відповідних вікових категоріях бігли по 2, 1,5 
і 0,5 кілометра.

Серед найстарших юнаків першим на фініш прийшов 

Олексій Велентеєнко з Вовчанської ДЮСШ. У середній 

віковій категорії переміг Костянтин Чернов з Харківської 
КДЮСШ «Темп», а у наймолодшій віковій категорії найшвид-

шим виявився Олександр Радченко з Дергачівської ДЮСШ.

Серед старших дівчат перше місце посіла Анастасія Біло-
вол з Краснокутської ДЮСШ. У середній віковій категорії зо-
лота медаль дісталася Катерині Скоробогатовій з Дергачівської 
ДЮСШ, а найшвидшою серед наймолодших дівчат виявилася 

Соломія Шульга з Дергачівської ДЮСШ.

Після оголошення результатів і нагородження учас-

ників чекав гарний відпочинок і смачний куліш.

15 травня особовий склад військової частини А 7286 
на полігоні поблизу Руської Лозової провів навчальні 
стрільби зі штатної зброї. 

Медичний супровід заходів здійснювався працівниками 
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дер-
гачівської міської ради під контролем директора Кушнарьова 
Романа Сергійовича.

Дергачівський районний територіальний центр комплек-
тування та соціальної підтримки Харківської області висловлює 
подяку медичним працівникам КНП «ЦПМСД» і особисто Рома-
ну Кушнарьову за постійну підтримку Збройних Сил України.

«ПАСПОРТ ВАКЦИНАЦІЇ» В УКРАЇНІ 
ПЛАНУЮТЬ ЗАПУСТИТИ З 1 ЛИПНЯ

«Паспорт вакцинації» має дати змогу ще-
пленим від коронавірусу українцям вільно 
подорожувати до країн, які визнають такі до-
кументи.
Про це заявив Міністр цифрової трансформації 

Михайло Федоров. 

Через пандемію COVID-19 уже понад рік діють 
обмеження на пересування. Щоб пожвавити ту-
ризм і полегшити пересування людей, країни Єв-
ропейського Союзу офіційно погодилися випусти-
ти COVID-паспорти. Вони сподіваються відкрити 
можливість подорожувати для туристів цього літа. 
Держави-члени будуть зобов’язані визнавати 
вакцини, схвалені ЄС. Але країни за бажанням 
можуть теж видавати COVID-паспорти особам, 
які щеплені, наприклад, російською вакциною 
Sputnik або китайською Sinovac.

Першим у світі цифровий сертифікат щеплен-
ня від COVID-19 для своїх громадян, які планують 
закордонні поїздки, запустив Китай.

Всесвітня організація охорони здоров'я висту-
пає проти паспорта COVID-вакцинації. В органі-
зації вважають, що його запровадження може 
бути несправедливим щодо осіб, які не можуть 
бути вакциновані з певних причин. А такий до-
кумент лише дасть можливість «несправедливості 
ще більше вкоренитися в системі».

� Нині працюють над наповненням і дизайном 
«паспорту вакцинації».

� Документ буде як паперовим, так і електрон-
ним у застосунку «Дія. Документ». 

� У ньому міститимуться дані про те, коли і яким 
препаратом була вакцинована людина, чи хворіла 
вона COVID-19.

� Дані з майбутнього COVID-сертифікату мають 
інтегрувати до міжнародних баз.

� За словами Федорова, Україна однією з пер-
ших почала активно працювати з ВООЗ, Євросо-
юзом та всіма європейськими стандартами.  

Станом на 17 травня в Україні від COVID-19 
вакцинувалися 940158 осіб. Із них дві дози 
отримали 18394 осіб.
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ЦІКАВО ЗНАТИМІСЦЕВА ВЛАДА
ГРАФІК 

прийому громадян керівниками виконавчих органів Дергачівської міської ради 

№ 

п/п 

Назва   

виконавчого органу 

Прізвище,  

ім’я, по батькові 
Дні 

тижня 

Години 

прийому 

Місце, адреса проведення  

1. 
Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 
ДОВБІЙ  

Любов Петрівна 

вівторок, 

четвер 

10:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

м Дергачі,  
вул. Сумський шлях, 79Б, 

2 поверх, каб. № 6 

2. Юридичний відділ 
СТЕПАНЕНКО  

Олексій Володимирович 

вівторок, 

четвер 

10:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

м Дергачі,  
пл. Перемоги, 5А, 

1 поверх, каб. № 7 

3. 
Відділ організаційної 
роботи 

ПРАСКО  

Людмила Григорівна 

вівторок, 

четвер 

10:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

м Дергачі,  
вул. Сумський шлях, 79Б, 

1 поверх, каб. № 4 

4. 

Відділ забезпечення 

діяльності виконавчого 

комітету 

СУНДАРЄВА 

Інна Вікторівна 

вівторок, 

четвер 

10:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

м Дергачі,  
пл. Перемоги, 2А, 

1 поверх, каб. № 6 

5. 
Відділ управління 

персоналом 

МІЩАН  

Світлана Сергіївна 

вівторок, 

четвер 

10:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

м Дергачі,  
вул. Сумський шлях, 79Б, 

2 поверх, каб. № 3 

6. 

Відділ документообігу та 

роботи зі зверненнями 

громадян 

ОСТРОВНА 

Світлана Анатоліївна 

вівторок, 

четвер 

10:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

м Дергачі,  
вул. Сумський шлях, 79Б, 

1 поверх, каб. № 1 

7. 

Відділ інформаційної 
роботи та роботи із 
засобами масової 
інформації 

КУЛІК  

Олександр Олександрович 

вівторок, 

четвер 

10:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

м Дергачі,  
пл. Перемоги, 5А, 

1 поверх, каб. № 10 

8. 

Відділ містобудування, 

архітектури та 

земельних відносин, 

Державна архітектурно-

будівельна інспекція 

КОЛЕСНІК 

Ірина Олексіївна 
вівторок, 

четвер 

10:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

м Дергачі,  
пл. Перемоги, 2А, 

1 поверх, каб. № 4 

9. 
Сектор містобудування 

та архітектури 

БОНДАРЕНКО 

Наталія Олександрівна 

вівторок, 

четвер 

10:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

м Дергачі,  
пл. Перемоги, 2А, 

1 поверх, каб. № 11 

 10. 
Відділ державної 
реєстрації 

ПОНОМАРЬОВА 

Інна Вікторівна 

понеділок 

 

вівторок 

 

середа 

 

четвер 

 

п’ятниця 

8:30 – 12:00, 

13:00 – 17:00 

8:30 – 12:00, 

13:00 – 17:00 

8:30 – 12:00, 

13:00 – 17:00 

8:30 – 12:00, 

13:00 – 17:00 

8:30 – 12:00, 

13:00 – 15:45 

м Дергачі,  
пл. Перемоги, 2А, 

1 поверх, каб. № 12 

11. 

Відділ з питань 
організації діяльності 
центру надання 

адміністративних послуг 

МІЩЕНКО  

Тетяна Олександрівна 
вівторок, 

четвер 

10:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

м Дергачі,  
пл. Перемоги, 2А, 

1 поверх, каб. № 8 

12. 
Відділ самоврядного 

контролю 

СИРОТА  

Павло Григорович 

вівторок, 

четвер 

10:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

 

м Дергачі,  
пл. Перемоги, 2А, 

1 поверх, каб. № 16 

13. 

Відділ проєктного 

менеджменту, 
інвестицій та цифрової 
трансформації 

МИЦАЙ 

Руслана Юріївна 
вівторок, 

четвер 

10:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

м Дергачі,  
пл. Перемоги, 5А, 

2 поверх, каб. № 25 

14. 
Відділ соціального 

захисту 
ЗАЙЦЕВА  

Лариса Михайлівна 

понеділок 

 

вівторок 

 

четвер 

 

п’ятниця 

8:00 – 12:00, 

13:00 – 16:00 

8:00 – 12:00, 

13:00 – 16:00 

8:00 – 12:00, 

13:00 –16:00 

8:00 – 12:00 

м Дергачі,  
вул. 1 Травня, 8А, 

1 поверх, каб. №6 

15. 

Відділ житлово-

комунального 

господарства 

ТАРАНОВА  

Вікторія Ігорівна  
вівторок, 

четвер 

10:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

м Дергачі,  
пл. Перемоги, 2А, 

2 поверх, каб. № 24 

16. 

Відділ цивільного 

захисту, мобілізаційної 
роботи та взаємодії з 
правоохоронними 

органами  

ПРИХОДЧЕНКО 

 Ігор Сергійович 

вівторок, 

четвер 

10:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

м Дергачі,  
вул. Сумський шлях, 79Б, 

2 поверх, каб. № 4 

17. 

Сектор 

реєстрації/зняття з 
реєстрації місця 

проживання 

ЖЕЛТОНОГ 

Аліна Миколаївна 

вівторок, 

середа, 

четвер 

09:00 – 12:00 

13:00 – 16:00 

м Дергачі,  
пл. Перемоги, 2А, 

1 поверх, каб. № 17 

18. 

Відділ економічного, 

агропромислового 

розвитку та торгівлі 

СТРІЛЕЦЬ  

Віра Петрівна 
вівторок, 

четвер 

10:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

м Дергачі,  
пл. Перемоги, 2А, 

1 поверх, каб. № 3 

19. 
Служба у справах дітей 

 

М’ЯЧИКОВА  

Марина Валентинівна 

вівторок, 

четвер 

10:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

м Дергачі, 
пл. Перемоги, 1, 

2 поверх, каб. № 225 

20. 

Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту  

ДУДАРЄВА  

Тетяна Анатоліївна 

вівторок, 

четвер 

10:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

м Дергачі,  
вул. Сумський шлях, 6, 

2 поверх, каб. № 2 

21. Фінансове управління 
ХРИСТЕНКО  

Олена Сергіївна 

вівторок, 

четвер 

10:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

м Дергачі,  
пл. Перемоги, 2А, 

1 поверх, каб. № 22 



Продовження. Поч. у № №15,16,19

За родинними переказами, 
один із предків Олександра 
Онуфрійовича — дід Йосип, лю-
дина честі і великої сердечної 
доброти,  без сумніву, справив 
великий вплив на формування 
сімейних традицій і життєвих 
принципів свого сина Онуфрія, а 
згодом і онуків — майбутніх уче-
них: Олександра і Володимира. 
Оцінюючи сьогодні погляди і коло 
інтересів цих геніальних учених, 
можемо сказати, що знайдені 
ними відповіді на чимало питань 
науки не втратили актуальності й 
досі.

Олександр народився 19 листо-
пада 1840 р. в сім'ї відставного ко-
лезького реєстратора і поміщика в 
с. Шустянка Дінабурзького повіту 
Вітебської губернії. У 1856 р. всту-
пив у Петербурзі до Корпусу інже-
нерів шляхів сполучення, однак 
уже тоді цікавився природничи-
ми науками, якими на початку 
60-х років XIX ст. почали захо-
плюватися його передові співвіт-
чизники, які вважали, що про-
грес природознавства здатний 
вивести відсталу країну з убогості 
і неуцтва, сприятиме освіті на-
роду і разом з цим підготує його 
до боротьби із самодержавством. 
Такі благородні поривання "шіст-
десятників" захопили молодого 
Ковалевського, спонукали його 
залишити Корпус інженерів і по-
ступити в 1859 р. вільним слу-
хачем на природниче відділення 
фізико-математичного факульте-
ту Петербурзького університету. 
Проте викладання природничих 
дисциплін не задовольняло до-
питливого юнака і він вирішив 
"побачити світ". 

На початку 1860 р. їде до 
Німеччини, де впродовж двох 
років слухає лекції відомих про-
фесорів Гейдельберзького і Тю-
бінгенського університетів. Ціка-
ва деталь: дві перші наукові 
праці молодого Ковалевського 
присвячені хімії. Невдовзі під 
впливом професора зоології Г. 
Бронна він назавжди обирає 
зоологію.

Наукова кар'єра молодого вче-
ного була блискучою. Він сміливо 
взявся за розробку  таких про-
блем, розв'язання яких, як здава-
лося, було не під силу тогочасній 
біологічній науці. Твердо переко-
наний у єдності походження всіх 
видів тваринного світу, Олександр 
Онуфрійович прагне довести, що 
організм безхребетних тварин 
формується з таких же зародкових 
листків, як і у хребетних. Тому пер-
ша ембріологічна його праця (що 
стала його магістерською дисер-
тацією) присвячувалася розвитку 
ланцетника, якого учений називав 
"дивовижною рибкою". Передба-
чення молодого дослідника блис-
куче підтвердилися — найбільш 
ранні стадії розвитку ланцетника 
виявилися надзвичайно подібни-
ми до відповідних етапів форму-
вання багатьох безхребетних. Тож, 
розвиток усіх тварин здійснюється 
"за єдиним планом". Ці зіставлення 

накреслили майбутні основи порів-
няльної ембріології. 

Після захисту дисертації Олек-
сандр Онуфрійович міг шука-
ти місця штатного доцента в 
будь-якому з університетів Росії. 
Але ненаситна жага наукових 
пошуків манила його до моря. 
Ідея єдності в ембріональному 
розвитку спонукала молодого 
вченого до нових планів. Від по-
чатку своїх ембріологічних до-
сліджень він  накреслив широку 
програму подальшої роботи на 
широкій порівняльно-анатоміч-
ній основі. Відданість цим науко-
вим проблемам  він проніс  через 
усе життя. Про це свідчить док-
торська дисертація вченого. Для 
її  захисту  Ковалевському треба 
було повернутися до Петербурга. 
З 10 жовтня 1866 р. він обіймає 
штатну посаду консерватора при 
зоологічному кабінеті Петербурзь-
кого університету, але вже 25 жо-
втня його обирають приват-до-
центом і він читає курс зоології.

Послужний список Ковалев-
ського свідчить, що в перші де-
сять років наукової діяльності 
він особливо нестримно рвався 
за кордон для вивчення морської 
фауни, прагнучи якомога повні-
ше використати свої можливості, 
свою наукову освіту та ерудицію. 
Службове становище його зовсім 
не цікавило: захоплений наукою, 
він залишається скромним сти-
пендіатом, але вперто рветься на 
Середземне море.

20 грудня 1867 р. О. О. Ковалев-
ського обирають професором Ка-
занського університету. Згодом, у 
1868 p., разом із сім'єю він переїз-
дить з Петербурга до Казані. І тут 
одразу поринає в університетське 
життя: читає лекції, проводить 
практичні заняття, із запалом ос-
нащує лабораторію, знайомиться 
з місцевим начальством, про-
фесорами. З перших днів пере-
бування в Казанському універ-
ситеті Олександр Онуфрійович 
зіткнувся з надзвичайно нес-
приятливими умовами праці. В 
університеті утворилося дві гру-
пи викладачів — прогресивна і 
консервативна. До першої нале-
жали професори медичного і фі-
зико-математичного факультетів, 
а до другої — філологи, юристи 
та історики. Перевагу на загаль-
них зборах університетської ради 
завжди мала прогресивна група. 
Без жодних коливань Олександр 
Онуфрійович пристав до прогре-
сивної частини казанських про-
фесорів, на чолі яких стояв ви-
датний хімік О. М. Бутлеров.

Університетські колотнечі 
здатні були позбавити енергії 
будь-яку людину, тільки не Кова-
левського. Він не звертає уваги 
на чвари, енергійно займається 
науковою діяльністю, здебільшого  
обробляє зібраний у Неаполі зоо-
логічний матеріал і здає до друку 
цілу низку чудових статей. Саме  
у Казані Ковалевський розпочав 
вивчення ембріональних про-
цесів у прісноводних і наземних 
безхребетних. Опублікування ре-
зультатів його праць, виконаних 
в Італії та Казані, допомогло ево-
люційному вченню Ч. Дарвіна мі-

цно стати на ноги в усьому світі. 
Відкриття Олександра Онуфрійо-
вича стали "модними".

Вчений активно включився у 
громадську діяльність: працює в 
різних університетських комісіях, 
виступає з публічними лекція-
ми, які мали на меті допомогти 
бідним студентам, популяризує 
природничо-наукові знання, тур-
бується про розширення науко-
вого світогляду вчителів середніх 
шкіл.

Крім педагогічної діяльності, 
Олександр Онуфрійович одразу 
після прибуття в Казань зайняв-
ся організацією місцевого то-
вариства дослідників природи, 
для якого запропонував девіз: "У 
спеціальних дослідженнях шукає-
мо вирішення загальних питань". 
І все-таки життя в Казані було для 
молодого та енергійного вченого 
нелегким. Чимало прикростей і 
хвилювань завдало йому керуван-
ня кафедрою зоології. Постійні 
приниження з боку університет-
ського начальства, необхідність 
буквально випрошувати кошти 
на потреби кафедри, інтриги, 
переслідування з боку попечите-
ля, якому не сподобався молодий 
професор, — усе це гнітило Кова-
левського. І змусило задуматись 
про перехід до  іншого універси-
тету.

Не минуло й півроку після по-
чатку роботи Ковалевського в 
Казані, як він подав заяву до 
Київського університету. Фізи-
ко-математичний факультет цьо-
го закладу охоче і без зволікання 
почав клопотати про його пе-
реведення на кафедру зоології, 
яка була вільною ще з 1862 р. 
5 лютого 1869 р. Олександра 
Онуфрійовича було обрано про-
фесором Київського універси-
тету, де він і працював чотири 
роки. Відтоді його діяльність 
тісно пов'язана з Україною — 
особливо з Києвом і Одесою.

З перших днів перебування в 
Київському університеті О. О. Ко-
валевський вирішує переробити 
застарілі програми із зоології.  В  
їх основу він поклав найновіші 
досягнення XIX ст., клітинну те-
орію Т. Шванна та еволюційну те-
орію Ч. Дарвіна. Вчений активно 
включився в роботу Київського 
товариства природодослідників. 
Одразу після приїзду з Казані 
доповів про результати науко-
вої поїздки на Каспійське море, 
про свої дослідження стосовно 
ембріологічного розвитку червів 
і членистоногих, про розвиток 
черепахи. Ще перед поїздкою на 
Середземне море 26 січня 1870 р. 
О. О. Ковалевського було обрано 
секретарем товариства.

Після повернення Олександра 
Онуфрійовича обирають прези-
дентом Київського товариства 
природодослідників. На це това-
риство він покладав великі надії, 
особливо щодо поширення нау-
кових знань серед населення. За 
ініціативи вченого товариство 
організувало читання публічних 
лекцій з природознавства і ма-
тематики. З лекціями по зоології 
виступали О. О. Ковалевський і 
М. В. Борецький. Головою комісії, 
який відповідав за читання пу-
блічних лекцій (з 5 до 7 години 
вечора у будень та з 11 або 12 го-
дини дня у неділю в одній із ау-
диторій Київського університету), 
обрали Ковалевського. Крім цьо-
го, Олександр Онуфрійович від-
новив читання курсів загальної 

зоології та зоології безхребетних 
в університеті; знову керує нау-
ково-дослідною роботою молодих 
зоологів, редагує переклад книги 
Ч. Дарвіна "О выражении опуще-
ний у человека и животных", що 
була видана його братом Воло-
димиром у 1872 р. у Петербурзі. 
Олександр Онуфрійович склав 
програму лекцій по зоології для 
студентів.

О. О. Ковалевський не цурався 
громадського життя. Так, з 20 по 
30 серпня 1871 р. у Києві відбув-
ся III з'їзд російських дослідників 
природи і лікарів, у якому брали 
участь М. М. Бекетов, О. М. Бут-
леров, B. Р. Зеленський, Д. І. Мен-
делєєв, М. О. Максимович, Ф. В. 
Овсянников, А. С. Фамінцин та 
інші видатні вчені. Ковалевського 
одноголосно було обрано головою 
з'їзду. На пленарному засіданні 
Олександр Онуфрійович зробив 
цікаву і змістовну доповідь "Про 
діяльність наших з'їздів", у якій 
закликав учених, не шкодую-
чи сил, поширювати природни-
чо-історичні знання серед наро-
ду, ближче знайомитися один з 
одним, консолідувати свої сили.

Олександр Онуфрійович ак-
тивно включився в роботу комісії 
по влаштуванню у Києві III з'їзду 
російських сільських господарів 
і комісії Київського товариства 
природодослідників з розгляду 
тем, запропонованих на здобуття 
премій та відряджень. Крім цьо-
го, брав активну участь у бороть-
бі з епідеміями інфекційних хво-
роб у Києві, займався народною 
освітою.

Його наукова і громадська 
діяльність  у Київському універ-
ситеті вражає різноманітністю. 
Учений виступає з доповідями 
і повідомленнями на нарадах, 
з'їздах і засіданнях Київського то-
вариства природодослідників та 
інших товариств. Щороку здійс-
нює поїздки в різні міста країни 
й за кордон, консультує багатьох 
спеціалістів. Серед цих занять на 
першому плані, звичайно, були 
професорські обов'язки на фа-
культеті Київського університе-
ту. Найбільше сил він віддавав 
читанню курсу загальної зоології, 
доповнюючи його найновішими 
досягненнями науки, піклуючись 
про поліпшення практичних за-
нять студентів. Багато часу за-
бирали і напружені дослідження 
розвитку тварин. Однак уже на-
прикінці 1871 р. учений втрачає 
свій оптимістичний настрій і різ-
ко змінює свою думку щодо скла-
ду фізико-математичного факуль-
тету. Йому довелося пережити 
кілька неприємностей. Важку для 
Олександра Онуфрійовича ситуа-
цію зумовили кілька причин: вче-
ний відкрито критикував у Раді 
університету систему виборів 
професорів, вважаючи, що для їх 
обрання  слід створювати комісії 
з професури інших університетів, 
що забезпечить більшу об'єктив-
ність виборів. Надзвичайно враз-
ливий, соромливий і зовсім не 
схильний до університетських ін-
триг, Олександр Онуфрійович по-
чував себе у Києві незручно, що 
й дало привід до його переходу 
до Новоросійського (Одеського) 
університету.

Київський період життя 

і діяльності вченого був не-

легким, але дуже важливим 

і залишив глибокий слід у зо-

ологічній науці. Праці, що 

стосуються ембріонального 

розвитку червів, членистоно-

гих, кишковопорожнинних і 
плечоногих, створили йому, 

як зоологу, світове ім'я і вису-
нули його в ряд видатних уче-
них-біологів Його  ім’я надій-
но записане у золотий реєстр 
світової науки. 
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СЛАВЕТНІ ЗЕМЛЯКИ
УКРАЇНСЬКИЙ БІОЛОГ ТА ЕМБРІОЛОГ

Олександр Онуфрійович Ковалевський — український 
і російський біолог та ембріолог. Основні наукові здоб-
утки вченого стосуються широкого кола біологічних 
проблем. Його цікавили порівняльна анатомія й ембріо-
логія, фізіологія та гістологія безхребетних і хребетних 
тварин. Своїми відкриттями він сприяв розкриттю про-
цесу еволюції органічного світу. Разом із І. І. Мечниковим 
він заснував новий напрям у зоологічній науці — порівняль-
ну або еволюційну, ембріологію. Його праці започаткували 
експериментальну й еволюційну гістологію. Наукові до-
слідження  вченого привернули увагу біологів усього світу, 
бо підтверджували думку про те, що весь тваринний 
світ, починаючи з найпростіших тварин і закінчуючи 
високоорганізованими, має єдину історію розвитку.



Наша увага налаштована 
таким чином, що перевага 
буде віддана саме тексту, а не 
картинці. Ніколи не звертали 
уваги на таке явище: якщо йде 
фільм із титрами, то навіть не 
бажаючи цього, ви все одно 
будете його читати? Або захо-
дячи в громадський транспорт 
чи підземку, в очікуванні на 
свою зупинку очі підсвідомо 
сканують поверхні у пошуках 
текстів. 

Так чи інакше, але ми всі 
постійно читаємо. Структу-
ра та призначення текстів змі-
нюються – це вже не епохальні 
романи, а відповідні часу – ко-
роткі огляди, нариси, записки 
чи есе, експертні думки або 
збірки оповідань. Все те, що 
можна «споживати» очами й 
обробляти думками швидко, 
приділяючи декілька хвилин.

Призначення книги як дже-
рела або носія інформації пе-
ребрали на себе новостворені 
й в дечому більш зручні при-
строї -  телефони, ноутбуки, 
планшети, флешки, електрон-
ні читалки.

Життя набирає обертів, 
події із шаленою швидкістю 
проминають, щоденно на нас 
обрушуються нові сканда-
ли-інтриги. Ми всі поспішає-
мо, як у відому вислові, щоб 
«залишатись на місці».

Чи є в такому ритмі життя 

місце для старої доброї книги? 
Для того Всесвіту, що з дитин-
ства відчиняв для нас двері в 
інші світи? Книга була і ма-
шиною часу, яка переносила у 
стародавні часи, і магічною па-
личкою, яка створювала каз-
ки, і вчителем-філософом, що 
відкривав істини та знання, і, 

звичайно, добрим і надійним 
другом, який завжди поруч 
– підтримував, розважав та 
ділився досвідом. Книга була 
незмінним священним носієм 
істини та знань протягом ба-
гатьох століть для людства.

Що сталось сьогодні? В добі 
так само 24 години, ми так 
само працюємо, відпочиває-
мо і розважаємось, як і наші 
пращури. Але все складні-
ше викроїти час для себе: 
відокремитись від настир-
ливих «булькань» телефона 
та постійних завдань, вмо-
ститись у зручний куточок 
із чашкою ароматного чаю 
або кави, зануритись всіма 
думками у таємничий і за-
хоплюючий СВІТ КНИГИ.

Книга – це не про книгу або 

статус людини, що читає книж-

ки. Це про нас САМИХ. Читання 

книги – це дбайливе ставлення 

до себе: вміння пригальмувати 

шалену швидкість сучасності, 
поставити на паузу негаразди та 
проблеми і дати собі  такий необ-
хідний лагідний відпочинок. 

Чому останнім часом книж-
ки це неодмінна складова ди-
тинства? Мабуть, через те, що 
діти можуть дозволити собі 
таку розкіш, як час, проведе-
ний із книгою? А ми, дорослі, 
такі суворі до себе, такі не-
щадні і заклопотані, що чита-
ти можемо дозволити лише на 
бігу, під час сніданку, або тіль-
ки паралельно із іншими спра-
вами, і то з екрану телефона? 
Чим ми собі завинили, що так 
себе катуємо?

Незважаючи на все, КНИГА 
досі жива. Вона пристосовуєть-
ся до примхливого людства, 
перетворюючись на джерело 
навчання (через це росте попу-
лярність нон-фікшн книжок) 
і розваг, витончені статусні 
видання в якості подарунків, 
збірники думок ві-
домих експертів та 
лідерів, популярні 
мемуари або біо-
графії цікавих істо-
ричних особисто-
стей. І, звичайно, 
один з найкращих 
виявів КНИГИ – це 
різноманітний і різ-
нобарвний Всесвіт 
для дітей. 

Дітям та дорослим Дер-
гачівської громади пощасти-
ло мати людину, яка небайду-
жа до КНИГИ, яка розуміє, що 
читання з дитинства формує                                            
особистість, виховує людину, 
а для дорослих – це безцінне 
джерело не тільки знань, а й 
приємне дозвілля.

Анна Сергіївна Биченко, 
як староста Проходівського 
старостинського округу, дуже 
уважна до потреб та проблем 
жителів. Як багатодітна мати, 
вона як ніхто, усвідомлює важ-
ливість формування звички до 
читання змалечку. До Міжна-
родного дня книги, який традицій-
но приурочений до дня народження 
Ганса Крістіана Андерсена – 2 квітня, 
та Всесвітнього дня книги й автор-

ського права 23 квітня, вона доклала 
неабияких зусиль, щоб забезпечи-
ти новими книжками якомога 
більше мешканців населених 
пунктів громади.

До Анни Сергіївни звернулися 
місцеві жителі сіл, які із задово-
ленням відвідують місцеві філії 
бібліотек, з проханням щодо по-
повнення бібліотечного фонду. 

Завдяки фінансовій під-
тримці Максима Биченка було 
придбано близько 300 книжок 
для місцевих філій бібліотеки у 
Великих і Малих Проходах.

«Вважаю, що це дуже важ-
лива та благородна справа, 
яка потрібна для наших од-
носельців», - подякувала Анна 
Сергіївна фермеру Максиму 
Биченку.

В травні відбулося свят-
кування дня книги, яке тра-
диційно з нагоди свята пред-
ставники освітнього процесу 
організовують в навчальних 
закладах із урочистими захо-
дами для дітей.

Свята супроводжувались в 
школах та садочках яскрави-
ми виступами, танцями, піс-
нями від учнів. Анна Сергіївна 
Биченко, староста Проходівсь-
кого старостинського округу, 
подарувала дітям радість – 
збірки цікавих та захопливих 
казок.

Більше ніж 1200 діточок 
громади завдяки меценату 
Максиму Биченку отримали 
цікаві книжки.

 На своїй сторінці у 
фейсбуку Анна Биченко 
прокометувала подію: «Ба-
жаю у наш складний і бурхливий 

час, коли стрімко зростає потік ін-
формації, щоб ваші книжкові полиці 
поповнювалися цікавими книгами, 
а читання приносило задоволення і 
приємні враження!".

21 травня 2021 року

КНИГА ЯК ВСЕСВІТ
МІСІЯ ДОБРИХ СПРАВ

«Щиро і безмежно 
вдячні за подаровані 
книги, бо впевнені 
– вони обов'язково 
знайдуть свого читача 
і просто принесуть за-
доволення від прочи-
таного», - Вікторія Да-
нилів.

«Дякуємо вам, пані 
Анно, за такі чудові та ко-
рисні в наш час подарун-

ки», - Ірина Кашкарова.

Зараз говорять, що читання книжок сьогодні не ак-
туальне, бо є Інтернет. Але ж ми не стали менше чита-
ти, так? Навіть навпаки – щоденно практикуємось у 
читанні, поглинаючи безперервно різні повідомлення, 
думки, дописи в соцмережах, листи та статті.
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Редакція започаткувала рубрикуРедакція започаткувала рубрику  «РЕТРО-МИТІ»,«РЕТРО-МИТІ», де  де 
друкує старі фотографії наших читачів. друкує старі фотографії наших читачів. 

Тож, якщо у вас є цікаві знімки старих часів – ласкаво Тож, якщо у вас є цікаві знімки старих часів – ласкаво 
просимо до співпраці. Їх можно надіслати на нашу елек-просимо до співпраці. Їх можно надіслати на нашу елек-
тронну адресу або прийти до редакції. Їх сфотографують тронну адресу або прийти до редакції. Їх сфотографують 
й одразу повернуть власнику.й одразу повернуть власнику.

Фото надав Євген Болібок 

КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
КОНЦЕРТ ДО ДНЯ ЄВРОПИ

РЕТРО-МИТІ

Вже майже 20 років у країні  відповідно до Ука-
зу Президента України від 19 квітня 2003 року 
"Про День Європи" його відзначають у третю су-
боту травня.

День Європи – це символ за-
початкування нової успішної 
моделі мирної співпраці між 
державами, що ґрунтується на 
спільних цінностях та інтере-
сах. Його відзначення в Україні 
- це важливий крок у зміцненні 
самоідентифікації країни як єв-
ропейської держави, причетної 
до традицій і цінностей Європи.

14 травня в Дергачах на 
площі біля Будинку культури 
відбувся святковий концерт 
з нагоди Дня Європи

Мешканцям і гостям свої 
найкращі номери подарували 
творчі колективи міста, учні 

Дергачівського ліцею №3 і Ко-
зачолопанського ліцею. Під час 
урочистої частини лунали слова 
вітання від представників місь-
кої ради.

На сцені виступало молоде 
покоління, заряджене позити-
вом та неймовірною енергією, 
яке створило своїми яскравими 
творчими виступами справжню 
європейську атмосферу.

Площа перед Будинком куль-
тури була переповнена. Кон-
церт відбувся на найвищому 
рівні. Всі присутні отримали 

задоволення від побаченого та 

почутого. Глядачі супроводжу-
вали виступи бурхливими опле-
сками.

ТУРНІР З ГРИ В ДОМІНО

16 травня у Будинку культури Дергачівської міської 
ради відбувся турнір із гри в класичне доміно. У тради-
ційних змаганнях взяли участь 12 команд, серед яких 
були представники з Дергачів, Безрук,  Протопопівки, 
Слатине та Малої Данилівки (Лозовенька).

За результатами проведено-
го турніру кращими було обра-
но 4 команди з міста Дергачі. 
Переможцем стала команда 
Миколи Матяша та Миколи 
Данилка. Друге місце посіли 
Анатолій Лимаренко й Олег 
Кулик. Бронзовими перемож-
цями п’єдесталу стали Сергій 
Ковальов і Руслан Демченко. 
Юрій Ільченко та Володимир 
Мицай гідно замкнули чет-
вірку переможців.

Здоровий відпочинок зовсім 
не зобов’язує до виснажливого 
бігу чи регулярних гіперактив-
них тренувань у спортивному 

залі. Учасникам проведеного 
заходу вдалося продемонстру-
вати, що гра в доміно – це 
цікаво і корисно, а найголов-
ніше те, що у неї можна гра-
ти усім без винятку!

Весілля, 50-ті роки

Дергачівська школа № 2. 1957 рік, 7 клас

3 клас, 1951 рік. Дергачівська середня 
школа № 5

Дергачівська середня школа № 2, 
5 клас, 1954 рік

Весілля, 50-ті роки. 
вул. Хоткевича (Жовтнева), 40 і 38 будинки
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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 Т/с «Прекрасная Рани» 

(16+)
14.30 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «СБУ. Спецопера-

ция»
 1.50 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
 3.10 Т/с «Голос ангела» 

(12+)
 4.05 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, 23.40 Но-
вости

 7.05, 8.05, 9.05 Обществен-
ная студия. Главное

 9.30, 16.30 Т/с «Гордость» 
(12+)

11.25 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

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

ния
17.25 Наши деньги
18.55 Борьба за выживание
19.55 Суперчувство
21.55 Спорт. Аспект
22.00 Т/с «Загадочный док-

тор Блейк» (16+)
23.05 #@)[]?$0 с М. Щуром 

(16+)

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.15 Твой день
12.00 ТСН
12.20 Твой день
14.00 ТСН
14.15 Твой день
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
18.30 Впечатляющие истории 

ТСН
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Сваты»
21.50 Т/с «Сваты»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
 0.35 Т/с «Папа Дэн» (16+)
 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+)
11.15 Х/ф «Школа Авалон»
13.05 У кого больше? (12+)
14.55 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Война богов» 

(16+)
23.10 Х/ф «Скауты против 

зомби» (18+)
 1.00 Т/с «Легенда об иска-

теле»
 2.35 Служба розыска детей
 2.40 Зона ночи
 5.00 Абзац!

СТБ
 6.55 Т/с «Комиссар Рекс»
10.35 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)
13.25 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
19.05 Один за всех (16+)
20.15 Т/с «Неверная» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Неверная» (12+)
23.00 Т/с «Смотрящая 

вдаль» (16+)

ICTV
 4.20 Эврика!
 4.25 Служба розыска детей
 4.30 Факты
 4.50 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Т/с «Смертельное 

оружие» (16+)
11.50 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
13.20 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
16.45 Х/ф «Царь скорпио-

нов-4» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Секретный фронт
21.00 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Пес» (16+)

22.35 Т/с «Прятки» (16+)
 1.25 Секретный фронт
 3.00 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.10 Миссия: красота
12.20 Реальная мистика
14.25 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)
17.00 Т/с «Филин-2» (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Спасти Веру» 

(12+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Чужие родные» 

(12+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Т/с «Чужие родные» 

(12+)
 3.00 Сегодня
 3.50 Реальная мистика
 4.40 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)

2+2

 6.20 Т/с «Библиотекари» 
(16+)

 8.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(16+)

10.00 Х/ф «Громобой» (16+)
12.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Опер по вызо-

ву-2» (16+)
20.25 Т/с «Булатов» (16+)
22.25 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 0.00 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 1.50 Деньги-2020
 2.50 Видеобомба-2
 4.15 102 Полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Чудо в краю 

забвения»
11.00 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «Коломбо» (16+)
14.55 Легенды уголовного 

розыска
16.30 «Свiдок»
17.00 Случайный свидетель
17.50 Стоимость жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.00 Акцент
23.30 Х/ф «Ночной патруль»
 1.25 Легенды бандитской 

Одессы
 2.25 Вещественное доказа-

тельство
 2.45 «Свiдок»
 3.25 Случайный свидетель
 3.35 Вещественное доказа-

тельство
 4.00 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Танька и Володька
 9.45 Страна У. 2.1
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Однажды в Одессе
11.15 Танька и Володька
11.45 Однажды под Полтавой
12.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
16.15 4 свадьбы
17.15 Богиня шопинга. Экс-

тремальный сезон
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Страна У. 2.1

20.15 Однажды под Полтавой
20.45 Танька и Володька
21.15 Х/ф «Мы купили зоо-

парк»

23.35 Однажды в Одессе
 0.05 Семейка У
 0.35 Страна У
 1.50 Сказки У
 2.20 «Панянка-селянка»

 3.20 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)

 4.50 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 Т/с «Прекрасная Рани» 

(16+)
14.30 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «СБУ. Спецопера-

ция»
 1.45 Х/ф «Безумный 

спецназ» (16+)
 3.10 Т/с «Голос ангела» 

(12+)
 4.05 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, 23.40 Но-
вости

 7.05, 8.05, 9.05 Обществен-
ная студия. Главное

 9.30, 16.30 Т/с «Гордость» 
(12+)

11.25 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

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

ния
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.55 Борьба за выживание
19.55 Суперчувство
21.55 Спорт. Аспект
22.00 Т/с «Загадочный док-

тор Блейк» (16+)
23.05 Наши деньги

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.15 Твой день
12.00 ТСН
12.20 Твой день
14.00 ТСН
14.15 Твой день
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
18.30 Впечатляющие истории 

ТСН
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Сваты»
21.50 Т/с «Сваты»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
 0.30 Т/с «Папа Дэн» (16+)
 4.15 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей
Новый канал

 6.00 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы»

 7.30 Kids time
 7.30 Орел и решка
 8.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
 9.30 Х/ф «Интерстеллар» 

(16+)
13.10 У кого больше? (12+)
15.10 Кто сверху? (12+)
19.00 Где логика? (12+)
20.00 Improv Live Show (12+)
21.00 Х/ф «Последние рыца-

ри» (16+)
23.10 Х/ф «Ведьмы из Су-

гаррамурди» (18+)
 1.35 Т/с «Путь волшебника»
 3.00 Зона ночи
 5.00 Абзац!

СТБ
 6.40 Т/с «Комиссар Рекс»
10.25 Следствие ведут экс-

трасенсы (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 Т/с «След» (16+)
19.05 Тайны ДНК (16+)
20.15 Т/с «Неверная» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Неверная» (12+)
23.00 Т/с «Смотрящая 

вдаль» (16+)

ICTV
 4.25 Эврика!
 4.30 Факты
 4.50 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Т/с «Смертельное 

оружие» (16+)
11.55 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
13.30 Т/с «Тайные двери» 

(16+)

15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
16.45 Х/ф «Царь скорпио-

нов-3. Книга мертвых» 
(16+)

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Гражданская оборона
21.00 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Т/с «Прятки» (16+)
 1.20 Гражданская оборона
 3.00 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.10 Миссия: красота
12.20 Реальная мистика
14.25 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)
17.00 Т/с «Филин-2» (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Спасти Веру» 

(12+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Чужие родные» 

(12+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Т/с «Чужие родные» 

(12+)
 3.00 Сегодня
 3.50 Реальная мистика
 4.40 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)

2+2
 7.45 Х/ф «За линией огня» 

(16+)
 9.15 Х/ф «Полет Феникса» 

(16+)
11.15 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Опер по вызо-

ву-2» (16+)
20.25 Т/с «Булатов» (16+)
22.30 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 0.05 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 1.50 Деньги-2020
 2.50 Видеобомба-2
 4.15 102 Полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 6.55 «Свiдок». Агенты
 7.55 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Доживем до поне-

дельника»
11.00 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «Коломбо» (16+)
14.40 Легенды уголовного 

розыска
16.30 «Свiдок»
17.00 Случайный свидетель
17.50 Будьте здоровы
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.00 Акцент
23.30 Х/ф «Республика 

ШКИД»
 1.25 Легенды бандитской 

Одессы
 2.25 «Свiдок»
 3.00 Случайный свидетель
 3.15 Вещественное доказа-

тельство
 3.55 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Танька и Володька
 9.45 Страна У. 2.1
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Однажды в Одессе
11.15 Танька и Володька
11.45 Однажды под Полтавой
12.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»

15.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
16.15 4 свадьбы
17.15 Богиня шопинга. Экс-

тремальный сезон
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Страна У. 2.1

20.15 Однажды под Полтавой
20.45 Танька и Володька
21.15 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2» (16+)
23.00 Однажды в Одессе
23.30 Семейка У
 0.00 Страна У
 1.15 Сказки У
 1.45 «Панянка-селянка»

 2.45 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)

 4.15 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 4.55 Телемагазин
 5.25 Следствие вели...
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.05 Касается каждого
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Жмот» (12+)
14.10 Х/ф «Свадебный пере-

полох»
16.10 Жди меня. Украина
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «СБУ. Спецопера-

ция»
 1.50 Х/ф «Золото Флинна» 

(16+)
 3.20 Т/с «Голос ангела» 

(12+)
 4.10 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

Перший
Профилактика на канале до 

12.00

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
10.15 Жизнь известных людей
11.15 Твой день
12.00 ТСН
12.20 Твой день
14.00 ТСН
14.15 Твой день
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»

18.30 Впечатляющие истории 
ТСН

19.30 ТСН
20.45 Т/с «Сваты»

21.45 Т/с «Сваты»

22.50 Т/с «Байки Митяя»

 0.05 Т/с «Папа Дэн» (16+)

 3.40 Жизнь известных людей
 4.15 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

Новый канал
Профилактика на канале до 

6.00

СТБ
 6.40 Т/с «Комиссар Рекс»

10.30 Следствие ведут экс-
трасенсы (16+)

13.25 Т/с «Слепая»

14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»

15.50 Т/с «След» (16+)

17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)

19.05 Детектор лжи (16+)
20.15 Т/с «Неверная» (12+)

22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Неверная» (12+)

23.00 Т/с «Смотрящая 

вдаль» (16+)

ICTV

 4.50 Эврика!
 4.55 Служба розыска детей
 5.00 Гражданская оборона
 6.45 Факты недели
 8.45 Факты. Утро
 9.10 Чрезвычайные новости
10.05 Антизомби
11.00 Секретный фронт
11.50 Гражданская оборона
12.45 Факты. День
13.15 Гражданская оборона
14.25 Х/ф «Царь скорпио-

нов»

15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Царь скорпио-

нов»

16.30 Х/ф «Царь скорпио-

нов-2» (16+)

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Х/ф «Возмещение 

ущерба» (16+)

21.05 Факты. Вечер
21.25 Х/ф «Возмещение 

ущерба» (16+)

22.40 Свобода слова
 0.00 Х/ф «Отступники» (16+)

 2.25 Я снял!

Украина
11.10 Реальная мистика
14.25 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)

15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)

17.00 Т/с «Филин-2» (16+)

19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Спасти Веру» 

(12+)

23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «О чем не расска-

жет река», с. 1, 2

 1.30 Телемагазин
 2.00 Х/ф «О чем не расска-

жет река», с. 3, 4

 3.10 Сегодня
 4.00 Реальная мистика
 4.40 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)

2+2

 9.35 Х/ф «Командир эска-

дрильи»

11.15 Твой день. Телемост
12.00 Х/ф «Горячие головы»

13.25 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Деньги
20.25 Т/с «Булатов» (16+)

22.25 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)

 0.05 Дубинизмы
 0.35 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)

 2.20 Деньги-2020

 3.20 Видеобомба-2

 4.15 102 Полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 5.45 Х/ф «Порт»
 7.25 Случайный свидетель
 7.40 Х/ф «Интердевочка» 

(16+)

10.35 Т/с «Коломбо» (16+)

12.30 «Свiдок»
13.00 Х/ф «Право на убий-

ство» (16+)

14.55 Легенды уголовного 

розыска
16.30 «Свiдок»
17.00 Случайный свидетель
17.50 Тайны мира
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)

22.50 Х/ф «Ложь и иллюзии» 

(16+)

 0.40 Х/ф «Улицы крови» 

(18+)

 2.25 «Свiдок»
 2.55 Случайный свидетель
 3.35 Вещественное доказа-

тельство
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Танька и Володька
 9.45 Страна У. 2.1
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У. 2.0
11.15 Твой день. Телемост
12.00 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
16.15 4 свадьбы
17.15 Богиня шопинга. Экс-

тремальный сезон
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Страна У. 2.1
20.15 Однажды под Полтавой
20.45 Танька и Володька
21.15 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» (16+)

23.30 Однажды в Одессе
 0.00 Семейка У
 0.30 Страна У
 1.45 Сказки У
 2.15 «Панянка-селянка»

 3.15 Т/с «Дневники Темно-
го» (16+)

 4.45 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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Интер
 6.55 Слово Предстоятеля
 7.00 Х/ф «Фантоцци уходит 

на пенсию»
 9.00 Готовим вместе. Домаш-

няя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 «Позаочi»
12.00 Х/ф «Подкидыш»
13.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон. Знаком-
ство»

16.00 Т/с «Не женская рабо-
та» (12+)

20.00 Подробности
20.30 Место встречи
22.10 Булгаков. Великий 

киевлянин
23.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокрови-
ща Агры»

 2.05 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска»

 3.30 Орел и решка. Чудеса 

света-2

 4.40 Х/ф «Живет такой 

парень»

Перший
 7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Ново-

сти
 7.10--7.40 М/ф
 8.05 Дикари. Дикие забавы в 

зоопарке Сан-Диего
 9.05 Визуальный код
 9.35 #ВУКРАЇНI

10.05 Спецпроект «Волна»

11.00 Горы -- жизнь над 

облаками
12.05 Х/ф «Лето в городе» 

(12+)

13.45 Борьба за выживание
14.10, 17.05 Города и городки
14.25 Телепродажа
15.00 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.05 Концерт. И. Бобул
17.45 Х/ф «Иосиф Прекрас-

ный. Наместник фарао-

на», с. 2

19.30 Х/ф «Ярослав Му-

дрый», с. 1

21.25 Х/ф «Ярослав Му-

дрый», с. 2

23.00 Д/ф «Кто создал Змие-

вы валы?»

1+1

 8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
14.00 Т/с «Сваты»

15.05 Т/с «Сваты»

16.10 Т/с «Сваты»

17.15 Т/с «Сваты»

18.20 Мир наизнанку-12

19.30 ТСН
20.10 ЧистоNews-2021

20.15 Вечерний квартал
22.15 Женский квартал
23.20 Светская жизнь-2021

 0.20 Светская жизнь-2021

 1.10 Х/ф «Любовь зла»

 3.05 Х/ф «Хочу быть тобой» 

(16+)

 5.05 ТСН
 6.00 Жизнь известных людей

Новый канал
 8.10 Kids time

 8.10 М/ф «Лови волну»

10.00 Kids time

10.00 Орел и решка. Чудеса 

света
11.00 Орел и решка
14.05 М/ф «Бейби босс»

16.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый волк» (16+)

17.45 М/ф «Иван Царевич и 

Серый волк-2» (16+)

19.00 Х/ф «Веном» (16+)

21.00 Х/ф «Первый мсти-

тель» (16+)

23.35 Х/ф «Вен Вайлдер -- 

король вечеринок» (16+)

 1.30 Варьяты (12+)

 2.25 Зона ночи

СТБ
 6.05 Т/с «Неверная» (12+)

 7.55 Невероятная правда о 

звездах
10.50 Т/с «Неверная» (12+)

17.00 «Хата на тата» (12+)

19.00 МастерШеф. Професси-

оналы (12+)

21.50 СуперМама (12+)

ICTV

 5.05 Эврика!

 5.15 Факты
 5.40 Гражданская оборона
 6.30 Антизомби
 7.20 Х/ф «Царь скорпио-

нов-3» (16+)

 9.25 Х/ф «Царь скорпио-

нов-4» (16+)

11.20 Х/ф «Царь скорпио-

нов-5» (16+)

12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Царь скорпио-

нов-5» (16+)

13.30 Т/с «Пес» (16+)

16.30 Х/ф «Планета обе-

зьян»

18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Восстание Пла-

неты обезьян» (12+)

21.05 Х/ф «Рассвет Планеты 

обезьян» (16+)

23.35 Х/ф «Петля времени» 

(16+)

 1.40 Т/с «Тайные двери» 

(16+)

 2.55 Я снял!

Украина
 7.25 Реальная мистика
 9.00 Всюду люди. Панама
10.00 Всюду люди. Домини-

кана
11.10 Х/ф «Опекун» (12+)

15.00 Сегодня
15.20 Т/с «Тайна Марии» 

(12+)

19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Т/с «Тайна Марии» 

(12+)

 1.00 Реальная мистика
 1.45 Телемагазин
 2.15 Реальная мистика

2+2

 7.00 ДжеДАИ-2019

 9.00 ДжеДАИ-2020

10.15 Затерянный мир
13.50 Т/с «Библиотекари» 

(16+)

16.15 Х/ф «Бандитки»

18.00 Х/ф «Леди-ястреб»

20.30 Х/ф «Великая стена»

22.10 Х/ф «Миньон» (18+)

 0.05 Х/ф «Самоволка-72» 

(16+)

 1.45 Видеобомба-2

 3.15 Совершенно секретно
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 8.35 Х/ф «Противостояние»

12.35 Случайный свидетель
13.50 Т/с «Смерть в раю» 

(16+)

18.05 Переломные 80-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Формула любви»

21.15 Х/ф «Жандарм и жан-

дарметки»

23.15 Х/ф «Гонка» (18+)

 1.10 Тайны криминального 

мира
 2.15 «Свiдок»
 2.45 Случайный свидетель
 3.30 Вещественное доказа-

тельство
 4.45 Top Shop

ТЕТ
 9.15 М/ф «Лино»

11.00 М/ф «Реальная белка»

12.35 Х/ф «Стоптанные 

туфельки»

13.45 Х/ф «Принцесса 

Мален»

14.55 Х/ф «Успеть за Джон-

сами»

16.40 Х/ф «Мы купили зоо-
парк»

19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Страна У. 2.0
21.00 Однажды под Полтавой
21.30 Танька и Володька
22.00 Однажды под Полтавой
22.30 Страна У. 2.1
23.00 Игры приколов
 0.00 Семейка У
 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 Т/с «Прекрасная Рани» 

(16+)
14.30 Вещдок
15.30 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «007. Казино «Ро-

яль» (16+)
23.50 Следствие вели...
 1.30 Вещдок
 3.05 Жди меня. Украина
 4.20 Орел и решка. Чудеса 

света-2
 5.10 Телемагазин

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

18.00, 21.00, 23.40 Но-
вости

 7.05, 8.05, 9.05 Обществен-
ная студия. Главное

 9.30, 16.30 Т/с «Гордость» 
(12+)

11.25 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

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

ния
17.25 «Перша шпальта»
18.55 Борьба за выживание
19.55 Суперчувство
20.25 Мир дикой природы
21.55 Спорт. Аспект
22.00 Т/с «Загадочный док-

тор Блейк» (16+)
23.05 #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
11.15 Твой день
12.00 ТСН
12.20 Твой день
14.00 ТСН
14.15 Твой день
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
18.30 Впечатляющие истории 

ТСН
19.30 ТСН
20.15 ЧистоNews-2021
20.20 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
22.10 #ГУДНАЙТКЛАБ-2021
22.50 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+)
 1.10 Х/ф «Все без ума от 

Мэри» (16+)
 3.10 Рассмеши комика
 4.15 ТСН
 5.15 Светская жизнь-2021
 6.05 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+)
11.50 Кто против блондинок? 

(12+)
13.40 Аферисты в сетях (16+)
15.35 Где логика? (12+)
16.40 Х/ф «Пятая волна» 

(16+)
18.50 Х/ф «47 ронинов» (16+)
21.00 Х/ф «Я, Франкен-

штейн» (16+)
22.50 Х/ф «Призрак дома на 

холме» (16+)
 1.00 Варьяты (12+)
 2.20 Служба розыска детей
 2.25 Зона ночи

СТБ
 9.10 Холостяк (12+)
13.00 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+)
23.50 Детектор лжи (16+)

ICTV
 4.15 Эврика!
 4.25 Служба розыска детей
 4.30 Факты
 4.50 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Т/с «Смертельное 

оружие» (16+)
11.50 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
13.25 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
16.40 Х/ф «Возмещение 

ущерба» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Дизель Шоу (12+)
22.50 На троих-10 (16+)
23.50 На троих (16+)
 1.05 Факты
 1.30 Х/ф «Спаун» (18+)
 3.20 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.40 Миссия: красота
12.50 Х/ф «Дочки» (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Дочки» (12+)
17.00 Т/с «Филин-2» (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
 0.00 Х/ф «Возвращение к 

себе», с. 1, 2 (16+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Возвращение к 

себе», с. 3, 4 (16+)
 4.00 Реальная мистика

2+2
 6.20 Х/ф «Полет Феникса» 

(16+)
 8.20 Х/ф «Бросок кобры» 

(16+)
10.25 Х/ф «G.I. JOE. Бросок 

кобры-2» (16+)
12.25 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Идентификация 

Борна»
21.50 Х/ф «Превосходство 

Борна» (16+)
23.55 Х/ф «Детоксикация» 

(16+)
 1.50 Деньги-2020
 2.50 Видеобомба-2
 4.15 102 Полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Загадка «Эндха-

уза»

11.00 Т/с «Коломбо» (16+)

12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «Коломбо» (16+)

15.00 Х/ф «Без права на 

провал»

16.30 «Свiдок»
17.00 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки» (12+)

19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)

21.30 Мир или война
23.30 Х/ф «Дерзость»

 1.25 Легенды бандитской 

Одессы
 2.20 Вещественное доказа-

тельство
 2.45 «Свiдок»
 3.15 Случайный свидетель
 3.35 Вещественное доказа-

тельство
 4.00 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Танька и Володька
 9.45 Страна У. 2.0

10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Однажды в Одессе
11.15 Танька и Володька
11.45 Однажды под Полтавой
12.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»

15.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
16.15 4 свадьбы
17.15 Богиня шопинга. Экс-

тремальный сезон
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Страна У. 2.0

20.15 Однажды под Полтавой
20.45 Танька и Володька
21.15 Х/ф «Успеть за Джон-

сами»
23.00 Однажды в Одессе
23.30 Семейка У
 0.00 Страна У
 1.00 Сказки У
 1.45 «Панянка-селянка»

 2.35 Теория измены
 4.05 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 Т/с «Прекрасная Рани» 

(16+)
14.30 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «СБУ. Спецопера-

ция»
 2.00 Х/ф «Бобер» (16+)
 3.20 Т/с «Голос ангела» 

(12+)
 4.10 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, 23.40 Но-
вости

 7.05, 8.05, 9.05 Обществен-
ная студия. Главное

 9.30, 16.30 Т/с «Гордость» 
(12+)

11.25 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

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

ния
17.25 #@)[]?$0 с М. Щуром 

(16+)
18.55 Борьба за выживание
19.55 Суперчувство
21.55 Спорт. Аспект
22.00 Т/с «Загадочный док-

тор Блейк» (16+)
23.05 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
11.15 Твой день
12.00 ТСН
12.20 Твой день
14.00 ТСН
14.15 Твой день
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
18.30 Впечатляющие истории 

ТСН
19.30 ТСН
20.35 ЧистоNews-2021
20.40 Т/с «Сваты»
21.45 Право на власть-2021
 0.45 Т/с «Папа Дэн» (16+)
 4.20 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+)
10.55 Х/ф «Три мушкетера» 

(16+)
13.00 У кого больше? (12+)
15.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Викинги» (16+)
23.00 Х/ф «Кольцо Намейса» 

(16+)
 1.25 Варьяты (12+)
 2.55 Служба розыска детей
 3.00 Зона ночи
 5.00 Абзац!

СТБ
 7.00 Т/с «Комиссар Рекс»
10.35 Следствие ведут экс-

трасенсы (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 Т/с «След» (16+)
19.05 Один за всех (16+)
20.15 Т/с «Неверная» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Неверная» (12+)
23.00 Т/с «Смотрящая 

вдаль» (16+)

ICTV
 4.25 Эврика!
 4.30 Факты
 4.50 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Т/с «Смертельное 

оружие» (16+)
11.50 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
13.25 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
16.50 Х/ф «Царь скорпио-

нов-5» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Антизомби
21.00 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Пес» (16+)
22.35 Т/с «Прятки» (16+)

 0.35 Х/ф «Убить Гюнтера» 
(16+)

 2.05 Антизомби
 3.00 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.10 Миссия: красота
12.20 Реальная мистика
14.25 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)
17.00 Т/с «Филин-2» (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Спасти Веру» 

(12+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Х/ф «Белые розы 

надежды» (16+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Белые розы на-

дежды» (16+)
 3.30 Реальная мистика

2+2
 6.25 Т/с «Библиотекари» 

(16+)
 8.10 Х/ф «Командир эска-

дрильи»
10.00 Х/ф «Черная вода» 

(16+)
11.55 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Опер по вызо-

ву-2» (16+)
20.25 Т/с «Булатов» (16+)
22.25 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 0.00 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 1.50 Деньги-2020
 2.50 Видеобомба-2
 4.15 102 Полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Ночной патруль»
11.00 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «Коломбо» (16+)
14.50 Легенды уголовного 

розыска
16.30 «Свiдок»
17.00 Случайный свидетель
17.50 Правда жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.00 Акцент
23.30 Х/ф «Загадка «Эндха-

уза»
 1.25 Легенды бандитской 

Одессы
 2.25 Вещественное доказа-

тельство
 2.50 «Свiдок»
 3.15 Случайный свидетель
 3.35 Вещественное доказа-

тельство
 4.00 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Танька и Володька
 9.45 Страна У. 2.1

10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Однажды в Одессе
11.15 Танька и Володька
11.45 Однажды под Полтавой
12.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»

15.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
16.15 4 свадьбы
17.15 Богиня шопинга. Экс-

тремальный сезон
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Страна У. 2.0

20.15 Однажды под Полтавой
20.45 Танька и Володька
21.15 Х/ф «Твои, мои и 

наши»

23.00 Однажды в Одессе
23.30 Семейка У
 0.00 Страна У
 1.15 Сказки У
 1.45 «Панянка-селянка»
 2.45 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 4.15 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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ДСНС ІНФОРМУЄ

НЕЗАБАРОМ КУПАЛЬНИЙ СЕЗОН

НЕДІЛЯ, 30 ТРАВНЯ

З року в рік більшість 
населення району та при-
леглої частини міста Хар-
кова відпочивають у 
непристосованих для ку-
пання місцях, тим самим 
ставлячи під загрозу своє 
життя.

На території Дер-
гачівщини розташовано 
близько 100 природних 
водоймищ, із яких на 
теперішній час жодне 
місце не відповідає ви-
могам для безпечного 

купання людей. 

Нехтування Правилами 

безпеки під час перебу-
вання на водних об’єктах 

з високою вірогідністю 

може стати причиною 

трагічних наслідків. Під-

твердженням тому є три-

вожна статистика, яка не 
лякає відчайдухів. Наразі 
навіть у перерві між доща-
ми і похолоданням люди 
знаходять час скупати-
ся на місцевих річках чи 
ставках. Оскільки останні 
у більшості не обладнані 

рятувальними постами та 

не пристосовані до безпеч-

ного відпочинку, наслідки 

не змушують на себе довго 

чекати. На жаль, з року в 

рік і на території Дергачів-

щини трапляються трагічні 
випадки із загибеллю гро-
мадян на воді.

Тож, зважаючи на 

кількість надзвичайних 

подій на водоймищах, 

Дергачівське РУ ГУ ДСНС 

України у Харківській об-

ласті закликає громадян 

під час відпочинку біля 

водойм дотримувати-

ся елементарних правил 

безпеки, а саме:

� ніколи не пірнайте в 
незнайомих місцях;

� не лишайте дітей без 
нагляду біля води та не 
дозволяйте їм самостійно 
відвідувати місцеві ставки 
та річки;

� не запливайте далеко. 

Ніколи не плавайте нао-

динці, особливо якщо ви не 
впевнені у своїх силах;

� не заходьте у воду в 
стані алкогольного сп'янін-
ня;

� не наближайтесь до 
суден, човнів і катерів, які 
пропливають поблизу вас;

� температура води 
повинна бути не нижче 
+17°С;

� плавайте у воді не 
більше 20 хвилин, причому 
цей час повинен збільшува-
тися поступово, починаю-
чи з 3 - 5 хвилин;

� слідкуйте за штормо-
вими попередженнями і не 
виходьте у плавання на 
човнах при сильних пори-
вах вітру;

� пам'ятайте: відпочи-

вати та купатися можна 
лише на спеціально облад-
наних пляжах.

Шановні громадяни! 
Дбайте про власну безпе-
ку і у випадку виникнен-
ня надзвичайної події 
негайно телефонуйте до 
Служби порятунку за но-
мером 101!

«Телефон довіри» Го-

ловного управління  Дер-

жавної служби України з 
надзвичайних ситуацій у 

Харківській області

З початку року в Україні потонуло вже 
270 людей, на Харківщині — 9. Незабаром 

розпочнеться купальний сезон і люди масо-
во вирушать на відпочинок до водойм. Але 
вони, на жаль, не завжди дотримуються 
Правил безпечної поведінки на воді, що на-
йчастіше призводить до непередбачуваних 
наслідків. 

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
12.45 Вещдок. Опережая 

время
17.10 Х/ф «007. Казино «Ро-

яль» (16+)
20.00 Подробности недели
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон. Знаком-
ство»

 0.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокрови-
ща Агры

Перший
 7.00, 8.00, 8.55, 21.00 Ново-

сти
 7.10--7.40 М/ф
 8.20, 19.10 Борьба за выжи-

вание
 9.00 Божественная литургия 

Православной Церкви 
Украины

11.00 Воскресная литургия 
Украинской Греко-Католи-
ческой Церкви

12.30 Воскресная Святая 
Месса Римско-Католиче-
ской Церкви в Украине

13.30, 22.00 Изменившие мир
14.30 Телепродажа
15.05 Страна песен
16.05 Концерт. А. Мирзоян
17.10 Концерт. Д. и Н. Ярем-

чуки
18.20 Хищники подводного 

мира
19.50 Пишем историю
21.25 Дорога в Токио
23.00 #@)[]?$0 с М. Щуром 

(16+)
23.30 Мир дикой природ

1+1
 8.00 Завтрак. Выходной
 9.00 Лото-забава
 9.45 Путешествуй по Украине 

с Д. Комаровым
10.55 Путешествуй по Украи-

не с Д. Комаровым
12.05 Мир наизнанку-12
13.15 Мир наизнанку
18.15 Украинские сенса-

ции-2021
19.30 «ТСН. Тиждень»
21.00 Х/ф «Халк» (16+)
23.50 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
 1.40 Х/ф «Эдвард Руки-Нож-

ницы»
 3.20 Мир наизнанку
 5.00 «ТСН. Тиждень
Новый канал

 6.20 Тайный агент
 7.40 Kids time
 7.40 М/ф «Бейби босс»
 9.40 Kids time
 9.40 Х/ф «Последние рыца-

ри» (16+)
11.45 Х/ф «Викинги» (16+)
13.45 Х/ф «47 ронинов» (16+)
15.50 Х/ф «Первый мсти-

тель» (16+)
18.10 Х/ф «Первый мсти-

тель. Вторая война» 
(16+)

21.00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» 
(12+)

 0.00 Improv Live Show (12+)
 0.55 Варьяты (12+

СТБ
 6.00 Неизвестная версия. 

«Белорусский вокзал» 
(12+)

 7.00 Х/ф «Баламут»
 8.50 Х/ф «Три плюс два»
10.25 МастерШеф. Професси-

оналы (12+)
13.15 «Хата на тата» (12+)
15.10 СуперМама (12+)
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)
20.00 Один за всех (16+)
23.10 Тайны ДНК (16+

ICTV
 5.50 Эврика!
 5.55 Факты
 6.20 Не дай себя обмануть
 8.10 Антизомби
 9.00 Секретный фронт
10.00 Гражданская оборона
10.55 Т/с «Пес» (16+)
11.55 Х/ф «Планета обе-

зьян»

12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Планета обе-

зьян»
14.25 Х/ф «Восстание Пла-

неты обезьян» (12+)
16.20 Х/ф «Рассвет Планеты 

обезьян» (16+)
18.45 Факты недели
20.35 Х/ф «Планета обезьян. 

Война» (12+)
23.20 Х/ф «Убийца-2. Против 

всех» (16+)
 1.35 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
 3.10 Я снял!

Украина
 6.50 Реальная мистика
 8.15 Т/с «Спасти Веру» (12+)
17.00 Х/ф «Разве можно 

мечтать о большем», с. 
1, 2 (12+)

19.00 Сегодня. Итоги
21.00 Х/ф «Разве можно 

мечтать о большем», с. 
3, 4 (12+)

23.00 Х/ф «Провинциалка» 
(12+)

 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Провинциалка» 

(12+)
 3.00 Громкое дело
 3.50 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)

2+2
 7.00 ДжеДАИ-2019
 9.00 ДжеДАИ-2020
10.00 Затерянный мир
13.50 Т/с «Библиотекари» 

(16+)
14.40 Т/с «Библиотекари-2» 

(16+)
16.10 Х/ф «Майор Пэйн» 

(16+)
18.00 Х/ф «Экстремалы» 

(16+)
19.50 Х/ф «Ямакаси» (16+)

21.40 Х/ф «13-й район. Уль-

тиматум» (16+)

23.20 Х/ф «Париж. Город 

мертвых» (18+)

 1.10 Затерянный мир
 2.10 Видеобомба-2
 4.10 Лучшее
 4.15 102 Полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазин

НТН
 7.20 Слово Предстоятеля
 7.30 Случайный свидетель. 

Вокруг света
 9.20 Т/с «Смерть в раю» 

(16+)

13.35 Х/ф «Жандарм и жан-

дарметки»

15.35 Х/ф «Формула любви»

17.15 Х/ф «Черная стрела»

19.00 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...»

20.40 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони»

22.15 Х/ф «Прямой контакт» 

(16+)

 0.00 Х/ф «Гонка» (18+)

 2.00 Вещественное доказа-

тельство

ТЕТ
 9.45 М/ф «Лесная братва»

11.15 М/ф «Ранго»

13.15 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» (16+)

15.30 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2» (16+)

17.15 Х/ф «Твои, мои и 

наши»

19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Страна У. 2.1

21.00 Однажды под Полтавой
21.30 Танька и Володька
22.00 Однажды под Полтавой
22.30 Страна У. 2.1

23.00 Х/ф «Почему он?» 
(18+)

 1.10 «Панянка-селянка»
 2.20 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 3.15 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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ОГОЛОШЕННЯ 

КУПЛЮ

ПРОДАМ

АСФАЛЬТОБЕТОН (АСФАЛЬТ)АСФАЛЬТОБЕТОН (АСФАЛЬТ)
Золочівський асфальтний завод пропонує свою 

продукцію — асфальтобетон різних марок і типів.

ЦІНА:ЦІНА:
2500 ГРН/ТОННА2500 ГРН/ТОННА

(гуртом дешевше).
Вартість асфальту відповідає якості. Наші 

асфальтові суміші повністю відповідають 
ДСТУ. Можлива доставка.

Тел.: (066)718-99-29, (066)724-48-84.Тел.: (066)718-99-29, (066)724-48-84.

КА
ТИ
ГЕ
ТЕ

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

Перегной.  Навоз.  Доставка Камаз 
и мешки. Тел. 097-299-66-16.         (5-5)

ПОСЛУГИ

КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, 
ГЕОДЕЗІЯ ВІД 2500 ГРН СТРОКИ ВІД 1 ТИЖНЯ.

ТЕЛ. (099) 737-65-52, (097)824-73-57.          (12-10)

СТЕНОВЫЕ ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ. 
ДОСТАВКА МАНИПУЛЯТОРОМ. ТЕЛ. 050-976-76-96.    (10-6)

Насіння люцерни, конюшини, еспарцету, стоколо-
су, суданки, сидератів, медоносів, соняшнику, кукуру-
дзи та ін. Тел. 0676892726 www.semenatrav.com       (8-6)

ЩИРІ ВІТАННЯ

Дорого куплю! Корів биків коней. Вимуше-
ний забій. Тел.: 0969732486, 0660511576. (5-3)

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ 
ПРОЄКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Відповідно до статті 9 Закону Украї-
ни «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяль-
ності», з метою одержання зауважень 
і пропозицій від фізичних та юридич-
них осіб, їх об’єднань повідомляємо 
про оприлюднення проєкту рішен-
ня Дергачівської міської ради «Про 
затвердження Порядку розміщення 
зовнішньої реклами на території Дер-
гачівської міської ради».

Розробник - сектор містобудування та 
архітектури відділу містобудування, архі-
тектури та земельних відносин, Державна 
архітектурно-будівельна інспекція Дер-
гачівської міської ради.

Проєкт регуляторного акту передбачає 
затвердження Порядку розміщення зов-
нішньої реклами на території Дергачівсь-
кої міської ради. Даний Порядок розро-
блений з метою регулювання діяльності з 
розміщення   зовнішньої реклами на тери-
торії Дергачівської міської ради.

Проєкт регуляторного акту та аналіз його 
регуляторного впливу буде розміщено на 
вебсайті за посиланням: http://dergachi-
mr .gov .ua/publ ichna- in formats iya/
rehuliatorna-diialnist.

Строк приймання пропозицій і заува-
жень до проєкту регуляторного акту ста-
новить один місяць з дня оприлюднення 
регуляторного акту та аналізу регулятор-
ного впливу.

Пропозиції і зауваження до проєкту 
регуляторного акту та аналізу регуля-
торного впливу просимо надавати в 
письмовій формі:

поштою за адресою: пл. Перемоги, 2а, 
м. Дергачі, Харківський район, Харківська 
область, 62300.

Електронною поштою за адресою: 
mistobud.derhachi@ukr.net.

Довідки за тел: +38 067 807 28 67 
(921 внутрішній код сектору).

СПАСИБІ ВАМ, БАТЬКИ!
Сім’я Шияненко. Історія кохання Галини Прокопівни та 

Олексія Ілліча із Пересічного розпочалася більше, ніж 50 років 
тому. Це була зустріч, під час якої він запитав: «Як тебе зва-
ти?», а вона відповіла: «Якщо потрібно буде, то дізнаєшся». Все 

життя поруч, завжди під-
тримують один одного, 
у щасті та горі разом. На 
цей час у родині в злагоді 
і любові виховано двох ді-
тей, трьох онуків та одно-
го праонука. 

Ми, ваші діти, вдячні Вам 
за міцну сім’ю, за наше ви-
ховання, за гарний приклад 
того, як треба жити, досяга-
ти успіху, мріяти і здійсню-
вати свої мрії, працювати, 
бо саме праця позитивно на 
нас впливає, не дає збитися з 
правильного шляху. 
Ви, наші батьки, трударі, 

які все життя вкладають 
свою душу в нас, своїх дітей. 
Мама -  надійна подруга, 
яка вислухає та підтримає 
у будь-яку хвилину, тато 
завжди допоможе. Ви маєте 
«золоті руки», які вирощу-
ють квіти та інші рослини. 
Все своє життя Ви працює-
те на благо нашої родини.

 
Татові, Олексію Іллічу, виповнюється 80 років. Він був усе життя 

надійною опорою для нашої мами та люблячим батьком.
Спасибі Вам, тато, за щедре тепло, за людяність Вашу, безмежне добро,
За руки робочі, безсонні ті ночі. За те, що зростили, за хліб на 

столі,
Хай Бог Вам здоров’я та силу дає, зозуля сто літ Вам в гаю накує.

Спасибі мамо, що живете на світі, 
За добре серце, за очі привітні,
За руки такі роботящі, невтомні, 
За душу чутливу, турботу і поміч,
За добрі поради, безсоннії ночі. 
Дякуєм Богу, що завжди Ви поруч.
Бажаєм здоров'я міцного довіку, 
Щастя і радості повнії ріки,
Берег спокою нехай зігріває, 
А горе завжди стороною минає.

Любимо Вас, цінуємо кожну хвилину, прожиту з Вами поруч.

                                                   Сім’я Шияненко та Полумисних

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
Загублене посвідчення дитини з бага-

тодітної родини на ім’я Ковальової Софії 
Олексіївни.

ЗМІНА НАЗВИ
ВІДПОВІДНО ДО РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЛОС.» № 12-05/21 ВІД 

12.05.2021 РОКУ, З 14 ТРАВНЯ 2021 РОКУ НАЙМЕНУВАННЯ ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЛОС.» (КОД ЄДРПОУ 

30753688), ЗМІНЕНО НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ВАЙТЕРРА КОЛОС». 



Що змінилося у порівнян-
ні з минулим роком?
Насамперед, треба від-

значити, що цього року у 
змаганнях братимуть участь 
не 10 команд, як у минулому 
році, а 12!  Це говорить про 
те, що більше цікавих про-
тистоянь і боротьба на всіх 
щаблях турнірної таблиці 
буде запеклою та інтригую-
чою. 
Перший тур відбув-

ся 16 травня і порадував 
вболівальників гарним 
футболом. Можна спере-
чатися про те, який матч 
був центральним у першо-
му турі, але, мабуть, це була 
гра – «Нива» - Двіжєніє». Ко-
манда зі Сковородинівки 
приймала свого суперника 
в Золочеві. Обидві команди 
мають амбітні плани щодо 
високих місць у турнірній 
таблиці, а тому глядачі, які 

зібралися на стадіоні «Ко-
лос», очікували на цікавий 
матч у виконанні обох. 

Команди вийшли на 
поле у наступних складах:

«НИВА» (Сковородинівка): 

Сорочінський – Козирь, Ша-
форостов, Христенко, На-
бока, Вановський, Процюк, 
Федоровський, Омеляненко, 
Приходько, Тараненко.

«ДВІЖЕНІЄ» (Дергачі): 

Гужва -  Шовкун, Гвоздик, 
Бречко, Молчанов, Мягкий, 
Колесник,  Молотко, Єре-
менко, Ачкасов, Яссин.

Перша половина зустрічі 
пройшла за відчутної пере-
ваги господарів поля, які 
часто на-
відувалися 
до володінь 
Гужви, але 
по-справж-
ньому гол-
кіпер гостей 
не вступав у 
гру. Сково-
родинівцям 
не вистача-
ло останньої 
передачі, а 
ударам - точ-
ності. Коли 
"Ниві" вдало-
ся влучити у 
ворота Гуж-
ви, рахунок 
змінився на 
їх користь. 
Це Вановсь-

кий наважився на удар ме-
трів з 25. М’яч не можна на-
звати тим, який не береться, 
але воротар «Двіженія» не 
зміг врятувати свою коман-
ду – 1:0.

Після голу команда з Дер-
гачів заграла трохи активні-
ше в атаці, але дуже добре 
у цей день проявила себе 
оборона «Ниви». Саме тому 
найнебезпечніший момент 
біля воріт Сорочинського - 
дальній удар, який пройшов 
трішки вище поперечини. А 
«Нива» могла забити вдруге, 
коли півзахисник господарів 
під кутом вийшов на воро-
та, але влучити у них не зміг. 

Перший тайм не був наси-
ченим на моменти. Ігрова і 
територіальна перевага була 
на боці команди зі Сковоро-
динівки.

У другому таймі картина 
на полі не змінилася. «Нива» 
продовжувала контролюва-
ти м’яч та загрожувати во-
ротам Гужви, а гості нама-
галися змінити хід подій на 
полі, але в цей день у коман-
ди мало що виходило. 
Червоно-чорні забили 

вдруге. Це Христенко "втік 
на побачення" з Гужвою і без 
проблем його переграв – 2:0.

Після другого голу господарі 
остаточно повірили у перемож-
ний для них результат і небез-
печних моментів було дуже не-
багато. Лише у ендшпілі матчу 
«Нива» знову могла забивати і 
доводити рахунок до розгром-
ного, але добре зіграв Гужва, 
який в одній атаці зробив все, 
щоб м’яч не опинився в сітці 
воріт, а коли і він був безсилий, 

ворота врятував захисник. 

Серед інших результатів 
можна виокремити розгром-
ну перемогу діючого чем-
піона у Слатине, де місцева 
команда отримала у свої во-
рота аж сім м’ячів. 

Дуже цікавим матч був 
між «Фотоном» та «Безрука-
ми», які так і не змогли ви-
явити переможця і зіграли у 
результативну нічию – 1:1. 

Відзначимо і першу пере-
могу команди «Колос» з Чер-
каської Лозової, що поверну-
лася до районних змагань.

Перший тур завершено. 

Є перші результати. Че-

катимемо продовження 

баталій на футбольних по-

лях і цікавих ігор!        
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