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Спогади про батькаПишаємось вами

Шановні дергачівці!

9 Травня - це особливий день. День Перемоги завжди буде для нас уособлен-
ням миру, непохитної стійкості та великої сили духу нашого народу.

У роки боротьби з фашизмом люди показали приклади масового героїзму та 
відданості своїй Батьківщині. Це було на фронті, коли воїни безстрашно йшли у 
бій і, не вагаючись, жертвували життям. Це було в тилу, коли жінки та підліт-
ки, незважаючи на труднощі, забезпечували фронт всім необхідним.
У цей урочистий день схиляємо голови перед пам’яттю мільйонів загиблих 

на полі бою, розстріляних у каральних акціях, спалених у концтаборах, заму-
чених у катівнях - тих, чиє життя забрала війна, хто після Перемоги помер 
від ран, хто не дожив свого віку, не долюбив, так і не побачив своїх ненароджених 
дітей. 
Вічна їм, світла пам’ять! Минуть віки, але людство завжди пам’ятатиме 

героїв і вдячно славитиме їх великий подвиг.
Земний уклін вам, дорогі ветерани, учасники Другої світової війни, за муж-

ність, стійкість, відвагу! Ваша щира любов до рідного краю і своєї Батьківщини, 
пам’ять про славетні бойові подвиги, витривалість і сила духу в тяжкі воєн-
ні роки назавжди залишаться у серцях нащадків неперевершеним зразком 
справжнього патріотизму та благородства. 

 Ви є і завжди будете яскравим прикладом для молодих поколінь у творенні 
мирного сьогодення, любові та звитяжної праці на благо рідної Вітчизни.  

 Дорогі земляки, бажаємо вам упевненості в майбутньому, миру та як-
найбільше радісних, щасливих днів!

Євген Шатохін, депутат Харківської обласної ради
Вячеслав Задоренко, Дергачівський міський голова

З нагоди Дня Перемоги над на-
цизмом у Другій світовій війні та 

Дня пам'яті і примирення

В перші травневі дні вже 76 років поспіль 
ми згадуємо війну, яка торкнулась кожного на 
нашій землі. Плине час, змінюються поколін-
ня, але в кожній родині живе власний біль, 
власна пам’ять. 

Пам’ять дбайливо зберігає дідуся, який мо-
лодим хлопцем пішов на війну, щасливі сльози 
матері, яка зустрічала сина, молоду бабусю, 
яка ночами працювала на заводі. Саме завдя-
ки пам’яті навіки молодими залишились 
мільйони українців, яким сьогодні ми кажемо 
слова вдячності за квітучу весну.

За кожною битвою стоять звичайні 
солдати. За кожним подвигом, операцією, 
проривом – звичайні люди. Їхні долі склалися у 
нашу спільну перемогу, дали нам можливість 
жити. Вони власним прикладом виростили 
наступні покоління героїв – воїнів-інтернаціо-
налістів, військовослужбовців та добровольців, 
які захищають Україну сьогодні. Єднання 
пам’яті – запорука миру у майбутньому.

Пам’ятаємо та шануємо героїв війни, бо 
саме наша пам’ять робить їх подвиг вічним!

Юлія Світлична,
народний депутат України
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«Тарифна» істерія призвела 
до того, що, згідно з опитуван-
ням Київського міжнародного 
інституту соціології між пер-
шим та другим туром виборів, 
найбільшим очікуванням 
українців від нового Президен-
та стало зниження тарифів на 
комунальні послуги (за це про-
голосувало  39,1% опитуваних).

Тому коли представник уже 
Президента Зеленського у Каб-
міні Андрій Герус заявив, що Зе-
ленський жартував про високі 
тарифи, а обіцянок їх знизити 
не давав, у суспільстві стався 
справжній скандал.

Опоненти чинного Президен-
та кепкують, виборці – обража-
ються.

Можна довго сперечатися 
на тему згубних наслідків пан-
демії. Звичайно, що ця пробле-
ма, перш за все, б’є по здоров’ю 
громадян України та світу, але 
є проблема, про яку деякі люди 
забувають. Із поширенням хво-
роби керівництво більшості 
країн світу застосовують різно-
манітні засоби для запобігання 
розповсюдження вірусу. Зачи-
няються магазини, забороня-
ються масові заходи, навіть до 
футболу та спорту без присут-
ності вболівальників починаєш 
звикати, як до звичного явища.

У більш розвинених країнах 
проблема з пандемією дуже 

болюча, а в Україні її сміливо 
можна назвати катастрофіч-
ною. У багатьох країнах влада 
пішла на безпрецедентні захо-
ди, коли населенню оплачували 
рахунки за комунальні послу-
ги, платили компенсації тим, 
хто втратив роботу. В Україні 
про таке годі і мріяти.

Як і в усьому світі, у нашій 
країні найбільших проблем 
пандемія додала найвразливі-
шим верствам населення, а 
саме пенсіонерам і людям, які 
з тих чи інших причин мають 
статус соціально незахищених. 
Саме вони потрапили у ситу-
ацію, коли треба обирати, як 
витратити пенсію, купити не-
обхідні продукти та ліки, чи за-
платити за комунальні послуги. 

Але проблема не тільки у ви-
соких тарифах на комунальні 
послуги. Серед людей все біль-
ше розмов про незаконні дії га-
зових компаній і їх робітників. 
Які саме? 

Треба згадати про те, що 
держава, щоб хоч якось полег-
шити людям життя в період 
карантину заборонила поста-
чальникам комунальних послуг 
відключати людям світло, воду 
та опалення. У законі, зокре-
ма, говориться: 

Все це, звичайно, добре, 
але не всі постачальники ко-
мунальних послуг дослухову-
ються до законів і складається 

враження, що для них закон не 
писаний. 

За спожитий газ, електрое-
нергію, воду треба сплачува-

ти вчасно й  у повному обсязі. 
З цим твердженням ніхто не 
буде сперечатися, але треба 
розуміти, що так вже склалися 
обставини, що люди здебільшо-
го не в змозі це робити вчасно. 
Але, для прикладу, постачаль-
ники газу цього здебільшого не 
розуміють і перетворюються 
на таких собі «колекторів», що 
наводять жах на своїх спожи-
вачів. 

Все більше людей звертаєть-
ся за допомогою зупинити 
свавілля працівників газових 
служб. Є різні приклади, коли 
людям допомагають захистити 
свої права місцева влада, гро-
мадські активісти, або просто 
небайдужі до чужої біди люди. 
Коли людина приходить за до-
помогою, то чує приблизно на-
ступне: «вони монополісти, тому 
вплинути на їх незаконні дії дуже 
складно…». Тим часом працівни-
ки, яких прийнято називати «кон-
тролерами», застосовують різно-

манітні хитрощі, щоб потрапити 
до домоволодіння: говорять про 
те, що їм необхідно перевірити «га-
зові точки» або показники лічиль-
ника. Коли людина впускає їх до 
домівки, вони практично завжди 
знаходять привід для відключен-
ня господаря від газопостачан-
ня. Але коли вона звертається до 
керівництва місцевих газових 
служб, то отримує відповідь, що 
в неї є порушення і що відключи-
ли їх не за заборгованість, а саме 
за різноманітні невідповідності. Є  
приклади, коли людину відключа-
ють навіть без її відома. Це відбу-
вається у випадках, коли для при-
пинення газопостачання немає 
потреби потрапляти на територію 
домоволодіння. Розповсюджені те-
лефонні дзвінки з подальшим за-
лякуванням боржника, що якщо 
той не сплатить борг протягом 
доби, то приїде трактор, вириє 
на вулиці яму, щоб відключити 
вашу домівку від газопостачання. 
Звичайно, люди біжать до сусідів, 
родичів, а іноді навіть беруть кре-
дити, щоб тільки не залишитися 
без газу. Такі «методи» газовиків 
часто призводять до виникнення 
серйозних проблем зі здоров’ям 
у людей, які потрапили у скрутне 
становище. 

Звичайно, можна згадати 
різноманітні способи погашен-
ня боргів, але, відверто кажу-
чи, не всі мають змогу офор-

мити субсидію чи розстрочку. 
Постачальники «блакитного 
палива» добре знають про цю 
ситуацію, але, на жаль, у біль-
шості випадків, проблеми лю-
дей їх мало турбують. 

Впродовж останніх двох 
років ціна на газ, попри 
обіцянки її знизити, тільки 
збільшується. До пандемії 
COVID-19 людям було склад-
но сплачувати захмарні 
платіжки, то в час, коли в 
усьому світі людям йдуть 
на поступки - треба під-
тримати населення, якщо 
не знижками на комуналь-
ні послуги, то хоча б лю-
дяним відношенням, а не 
залякуванням і терором. 
Коли споживачі будуть 
бачити, що газові служби 
йдуть їм на поступки, то 

будуть намагатися робити 

все можливе, щоб сплачу-

вати по платіжках хоч і не 

своєчасно, але, що голов-

не, в повному обсязі.   

НА ТЕМИ ДНЯ

БОЛЮЧЕ ПИТАННЯ

Тарифи на комунальні послуги – одна з найболючіших для 

українців тем. «Злетіла» вона завдяки спільним зусиллям україн-

ських політиків. Апогеєм використання «тарифної» теми стали 

президентські вибори. Налякавши електорат «тарифним геноци-

дом», кандидати почали приміряти на себе образ «рятівників» і 
обіцяти виборцям зниження тарифів – у два, а то і у фантастичні 
чотири рази.

«На період встановлення 
карантину або обмежувальних 
заходів, пов’язаних із поши-
ренням коронавірусної хво-
роби (COVID-19), та протягом 
30 днів з дня його відміни 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: нарахуван-
ня та стягнення неустойки 
(штрафів, пені) за несвоєчасне 
здійснення платежів за жит-
лово-комунальні послуги; при-
пинення/зупинення надання 
житлово-комунальних послуг 
громадянам України у разі їх 
несплати або оплати не в пов-
ному обсязі; примусове висе-
лення із житла та примусове 
стягнення житла (житлових 
будинків, частин житлових 
будинків, квартир, кімнат у 
квартирах, кімнат, житлових 
секцій чи блоків у гуртожит-
ках, інших жилих приміщень), 
що належить на правах при-
ватної власності громадянам 
України під час примусового 
виконання рішень судів щодо 
стягнення заборгованості за 
житлово-комунальні послуги; 
примусове виселення грома-
дян за несвоєчасну оплату жит-
лово-комунальних послуг із 
житлових приміщень у будин-
ках державного, громадського 
житлового фонду і житлового 
фонду соціального призначен-
ня».
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ЦІКАВО ЗНАТИНОВИНИ

Як повідомляє 
Головне управ-
ління статисти-
ки у Харківській 
області, середня 
заробітна плата 
штатного праців-
ника станом на бе-
резень поточного 
року склала 11313 
грн. При тому, що 
даний показник у 
цілому по Україні, 
в порівнянні з 
лютим, зріс на 
8,5%.

Якщо проаналізувати за групами в межах Харківської 
області, спостерігається чітко виражена диференціація 
розміру заробітної плати за видами економічної діяль-
ності. Найбільше отримують працівники у таких сферах: 

� інформація та телекомунікації (28129 грн);
� фінансова та страхова діяльність (17117 грн);
� обов’язкове соціальне страхування (16161 грн);
� добувна промисловість і розроблення кар’єрів (15990 грн);
� постачання електроенергії, газу, пари та кондиційо-

ваного повітря (15691 грн).

Натомість найнижчий рівень оплати праці мали пра-
цівники, зайняті тимчасовим розміщуванням й організа-
цією харчування (7316 грн), оптовою та роздрібною тор-
гівлею, ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів 
(8473 грн) та наданням інших видів послуг (8528 грн).

ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

СВІТЛОЇ ПАМ'ЯТІ 
ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА ЛИСИЦЬКОГО

29 квітня 2021 року минули четверті роковини 
загибелі Олександра Васильовича Лисицького, бага-
торічного Дергачівського міського голови та люди-
ни, яка користувалася високим авторитетом і пова-
гою. В цей день відбулось покладання квітів до його 
могили із вшануванням пам’яті. 

«Олександр Васильович, як міський голова, для нас є 
прикладом відповідальності і патріотичного ставлення 
до рідного краю. Ми пам’ятаємо і шануємо його світлу 
пам'ять, і, зберігаючи у в своїй діяльності в управлінні 
громадою рівняємось на таких авторитетів, які своєю 
відданістю і діяльністю заслужили безмежну повагу і 
визнання людей. 

Вічна пам'ять і глибока повага сучасників і послідовників!»

- зазначив Євген Шатохін, депутат Харківської обласної радиНЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМ

ЗВ’ЯЗОК ПОКОЛІНЬ У РУСЬКО-ЛОЗІВСЬКОМУ СТАРОСТИНСЬ-
КОМУ ОКРУЗІ ПІДТРИМУЄТЬСЯ КОНКРЕТНИМИ СПРАВАМИ!

Під час травневих 
свят ініціативні жителі 
Дергачівської громади 
облагороджують місця 
історичної пам’яті та до-
звілля для майбутнього 
покоління.

Цього тижня, завдяки  фінан-
совій підтримці депутата Хар-
ківської обласної ради Євгена 
Шатохіна, активісти місцевого 
осередку спілки ветеранів Аф-
ганістану привели до належного 
стану пам’ятник воїнам-визво-
лителям у селищі Питомник  та 
встановили нові ігрові елемен-

ти на трьох дитячих майдан-
чиках у Питомнику і Русь-
кій Лозовій.

Староста Русько-Лозівсь-
кого округу Олександр Єв-
чун зауважив: «Пам’ять 
про минуле та турбота 
про майбутнє – справа 
дуже потрібна й важлива. 
Наші діти завжди потре-
бують уваги. Так само ми 
повинні пам’ятати про 
подвиг воїнів, які поклали 
своє життя, захищаючи 
рідний край від нацист-
ських загарбників під час 
Другої світової війни. 

Без їхнього героїзму не іс-
нувало б ні нашого сьогоден-
ня, ні майбутнього для на-
ших дітей. 7 квітня, під час 
зустрічі Євгена Шатохіна з 
мешканцями нашого округу, 
ці питання були озвучені, а 
зараз ми маємо конкретний 

результат. 

ВАКЦИНАЦІЯ – ЄДИНИЙ СПОСІБ 
ПОДОЛАННЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19

30 квітня директор КНП «Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги» Роман Кушнарьов і сімей-
ний лікар Тетяна Куплевацька провели робочу 
зустріч з працівниками відділу поліції № 3 Харківсь-
кого районного управління поліції № 3 і розповіли 
про необхідність та умови проведення вакцинації.

Роман Кушнарьов пояснив, що вакцина цілком без-
печна і закликав усіх вакцинуватись, бо  тільки колек-
тивний імунітет здатний обмежити поширення хвороби 
серед співробітників відділу поліції: вакцинація значно 
знижує ризик зараження, а у випадку захворювання - 
запобігає важким формам перебігу й ускладненням.

Не відмовляйтеся від вакцинації та зробіть її за 
першої можливості! Щеплення захищає не лише 
вас, але й людей, яких ви любите. Бережіть себе та 
своїх близьких! 

Хочемо подякувати Євгену 

Анатолійовичу за фінансову під-
тримку наших ініціатив і за допо-
могу у збереженні зв’язку між по-
коліннями».
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ЦІКАВО ЗНАТИМІСЦЕВА ВЛАДА
ГРАФІК

ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН СЕКРЕТАРЕМ МІСЬКОЇ РАДИ, 

КЕРУЮЧОГО СПРАВАМИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ, 

ЗАСТУПНИКАМИ ГОЛОВИ 

ДЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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Гірничий департамент
У 1830 році Євграфа Ковалев-

ського було відправлено до Барна-
ула начальником Алтайського гір-
ничого округу. Разом із ним поїхав 
і молодший брат Єгор як помічник 
управляючого головного началь-
ства Коливано-Воскресенських за-
водів. 

Перебуваючи на Алтаї, Єгор Ко-
валевський одержав практичний 
досвід розвідки родовищ золота. 
У 1831–1832 роках займався по-
шуком золота на північному Алтаї. 
Після цього проводив досліджен-
ня в Барабинському степу, горах 
Кузнецького Алатау і Салаїра, на 
Абаканському хребті, в районі 
Телецького озера. Відкрив золото 
у притоках річок Бії та Чумиша. 
Водночас з працею гірничого ін-
женера захопився літературною 
діяльністю.

У 1835 році Єгора Ковалевсько-
го переводять на Урал. Тут він пра-
цював на Березовських золотих 
покладах як старший доглядач, 
потім бергмейстер, згодом поміч-
ник начальника Златоустовського 
гірничого округу в званні капіта-
на гірничих військ. Водночас за-
ймався навчанням єгипетських 
інженерів Іси Дашурі та Алі Му-
хаммеда. За це володар Єгипту 
Мухаммед Алі подарував Ковалев-
ському табакерку з діамантами. 
У 1837 році з великим вантажем 
золота Єгор прибув до Санкт-Пе-
тербурга.

У Чорногорії
Незабаром, виконуючи про-

хання митрополита Петра Петро-
вича-Негоша II, російський імпе-
ратор Микола I спрямував Єгора 
Ковалевського до Чорногорії. Ме-
тою експедиції був пошук золота. 
Для цього царський уряд надав 
Ковалевському 16 тис. карбован-
ців. Золота там він не знайшов, 
проте детально описав рельєф 
країни, її геологічну будову, від-
крив багаті родовища залізної 
руди, мармуроподібних вапняків, 
марганцю, свинцю, міді, корунду, 
а також зробив цікаве археологіч-
не відкриття: знайшов руїни Діо-
клеї, міста часів Римської імперії.

З початком війни Австрії проти 
Чорногорії очолив загін у 300 осіб, 
який завдав поразки 4 тисячам 
австрійців. У відповідь австрій-
ський уряд спрямував протест 
Миколі I. Останній позбавив Єго-
ра російського підданства, проте 
коли розголос вщух, Ковалевського 
було відновлено в правах.

У Середній Азії
Наприкінці 1839 року на про-

хання бухарського еміра Насрул-
ли-хана, Ковалевського відправ-
лено до Бухари на пошуки золота. 
Він приєднався до загонів Василя 
Перовського, який вирушив у по-
хід проти Хіви. Під час походу по-
трапив у полон до хівінців, проте 
зумів втекти до фортеці Ак-булак, 
де очолив захист від хівінців. Піс-
ля цього повернувся до Оренбурга, 
де перезимував. 

Навесні 1840 року знову виру-
шив до Бухари, цього разу через 

Ташкент. Під час перебування в 
бухарському еміраті відвідав Каш-
мір і північний Афганістан.

Карпатські дослідження

По поверненню до Санкт-Пе-
тербурга на запрошення Петер-
бурзького товариства з розробки 
золотоносних покладів у 1843 році 
вивчав Трансильванські Альпи, 
перетнув Карпати, здійснив до-
слідження в Боснії, Герцоговині, 
Румунії, Болгарії. Згодом відвідав 
Індію.

В Африці
У 1847 році на запрошення паші 

Мухаммеда Алі царський уряд на-
правляє Єгора Ковалевського до 
Єгипту на пошуки золота та ко-
штовного каміння. Також отримав 
завдання уточнити розташування 
витоків Нілу. У грудні того ж року 
прибув до м. Олександрії, звідки 
рушив до Асуану. По дорозі дослі-
див Бені-Суейф, потім виявив, що 
Бахр-ель-Юсуф має не штучне по-
ходження (як до того вважали), а 
є одним з рукавів Нілу (потім пе-
ретворений на канал). Після цьо-
го, обійшовши Асуанські пороги, 
Ковалевський рушив до Куруску й 
Абу-Галіда.

1 лютого 1848 року експедиція 
рушила через Нубійську пустелю, 
маючи на меті досягнення Харту-
ма. На шляху до нього Ковалевсь-
кий уточнив гирло правої притоки 
Нілу — р. Атбара. Після чого ру-
шив до верхів'я Блакитного Нілу, 
де в селі Ер-Росейрес (на кордоні з 
Ефіопією) завершив подорож (біля 
річки Тумат, притоки Блакитного 
Нілу). Тут Ковалевський займався 
геологічною розвідкою, знайшов-
ши золото, бурий та магнітний 
залізняк. Зумів облаштувати фа-
брику з добування золота.

Щоб виявити взаємне розта-
шування Блакитного і Білого Нілу 
Ковалевський із загоном 300 осіб 
здійснив мандрівку до верхів'я 
річки Тумат, відкривши Тумат-
ський кряж, який назвав Мико-
лаївською країною. Згодом дійшов 
до прикордонної фортеці Дуль, де 
також відкрив поклади золота і 
сліди давніх розробок золота, вирі-
шивши, що саме тут знаходилися 
копальні Соломона. В результаті 
цієї подорожі спростував теорію, 
що витоки Білого Нілу розташо-
вані в Ефіопії, зумів суттєво уточ-
нити мапу цього регіону від 25° до 
46° сх. д. та від екватора до 15,5° 
пд. ш. Водночас склав аналіз Ніль-
ського басейну, зробив опис побу-
ту місцевого населення. На зворот-
ньому шляху відкрив ліву притоку 
Нілу — Абд.

Як нагороду за діяльність від 
царського уряду Єгор Ковалевсь-
кий отримав звання полковни-
ка та орден Анни I ступеня, від 
Єгипту — орден Нішан-ель-Іфті-
гер. Наприкінці жовтня 1848 року 
мандрівник повернувся до Росій-
ської імперії.

Китайські мандри
У травні 1849 року Ковалевсь-

кого відправили з дипломатичною 

місією до Імперії Цін (Китай). Він 
повинен був владнати торговель-
ні суперечки та супроводжувати 
XIII російську духовну місію. Від 
Російської академії наук отримав  
завдання вивчити рослинний і 
тваринний світ Монголії. Шлях 
мандрівників полягав з Кяхти до 
річки Селенга, потім до хребта Ту-
мукей, до Урги (сучасний Улан-Ба-
тор), згодом перетнув пустелю Гобі, 
досягши фортеці Калган. У кінце-
вому підсумку прибув до Пекіна. 
Під час цієї подорожі склав опис 
природи, побуту, звичаїв мон-
голів, історичних пам'яток, зібрав 
одну з перших в Європі колекцій 
сортів чаю, гірських порід, а та-
кож гербарій (цими дослідження-
ми згодом користувалися Микола 
Пржевальський, Григорій Потанін, 
Петро Козлов).

У Пекіні спорудив і облаштував 
геомагнітну обсерваторію. Водно-
час уклав угоду щодо торговель-
них відносин з Китаєм. Потім по-
вернувся до Санкт-Петербурга.

Влітку 1851 року знову переб-
ував у Китаї. Відвідав Сіньцзян, 
побував у Кульджі. Тут вів пере-
мовини з місцевим губернатором 
(Чжан-Цюнем) щодо встановлення 
торгівлі Російської імперії з Ки-
тайською через Кульджу. Зреш-
тою було укладено Кульджинський 
договір, яким розширено вплив 
Російської імперії на заході Китаю.

Кримська війна
У 1853 році перебував у Чорно-

горії як комісар Російської імперії. 
Сприяв забезпеченню місцевого 
війська, яке оборонялося від тур-
ків. У цей час розпочалася Крим-
ська війна. Ковалевський повер-
тається додому. У березні-травні 
1855 року брав участь в обороні 
Севастополя, за що отримав ме-
даль за відвагу.

Дипломатична та наукова робота
У 1856 році очолив Азійський 

департамент Міністерства закор-
донних справ (на цій посаді пере-
бував до 1861 року). Того ж року 
став одним із засновників і за-
ступником голови Російського ге-
ографічного товариства (до 1867 
року). Сприяв експедиції Чокана 
Валіханова.

У 1856 році обраний членом-ко-
респондентом, а з 1857 року - по-
чесним членом Санкт-Петербурзь-
кої академії наук. У 1861 році 
отримав звання генерал-лейтенан-
та Російського корпусу гірничих 
інженерів.

Єгор Ковалевський, як фунда-
тор і голова Літературного фон-
ду, допомагав письменникам, що 
були в скруті, а в його петербурзь-
кій квартирі довгий час діяв літе-
ратурний салон. 

Ще в молоді роки Єгор Петро-
вич близько зійшовся з Миколою 
Гоголем, усіляко підтримував Та-
раса Шевченка після заслання.
Він багато зробив для визволення 
з кріпацтва братів і сестер Т. Г. 
Шевченка. З ним товаришували 
Лев Толстой, Федір Тютчев та інші 
відомі особи того часу.

У 1861 році призначається 

сенатором, стає членом колегії 
Міністерства закордонних справ. 
Згодом здебільшого займався літе-
ратурною діяльністю.

У 1868 році відправився на 
лікування до Німеччини, однак по-
кращення не настало. Помер Єгор 
Ковалевський 20 вересня (2 жовт-
ня) 1868 року в Санкт-Петербурзі.

Літературна діяльність
Доробок Євгена  Ковалевського 

складає 5 наукових праць, 9 ро-
манів і оповідок, драма у віршах 
(«Марфа-посадниця»), збірка вір-
шів («Сибір. Думи», видано у  1832 
році).

Найвідомішим є роман «Пе-
тербург удень і вночі» (1845 р.). 
В історико-біографічному творі 
«Граф Блудов і його час» (1866 р.) 
автор охарактеризував соціаль-
но-політичне життя Росії на почат-
ку ХІХ ст., змалював яскраві пор-
трети історичних діячів того часу.

Найзначущими нарисами та 
описами є «Чотири місяці в Чор-
ногорії» (1841 рік), «Мандрівник 
суходолами і морями» (1843–1845 
роки), «Подорож до внутрішньої 
Африки» (1849 рік), «Подорож до 
Китаю» (1853 рік).

Краєзнавчий музей

У Протопопівській гімназії 
створено краєзнавчий музей, 

де зібрано матеріали про жит-

тя і творчий доробок відомо-

го земляка Єгора Петровича 

Ковалевського.
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СЛАВЕТНІ ЗЕМЛЯКИ
ІСТОРИК, ГЕОГРАФ, ГЕОЛОГ І МАНДРІВНИК

Творчість читачів
Єгор Ковалевський

В шляхетній великій родині
Народилося славне хлопча
Єгором назвали десяте, 
Наймолодше бажане дитя.

Хлопець швидкий та кмітливий 
Був розумним не по роках,
Дома освіту вправно вивчав 
Та вдачу гарну мав.

Здобув освіту та й поїхав 
По всьому світу подорожувати. 
Це не проста людина - дипломат,
Вчений, книги він писав.

Воював в Чорногорії в загоні 
Та побував в ворожому полоні.
Проїхав Азію, Африку, Китай 
Багато він побачив та, на жаль… 

Небагато прожив, та в свій час 
З  відомими людьми дружбу водив ,
Тургенєв, Шевченко, Каразін -  
Неповний список відомих імен.

І в кожній країні, де він побував,
По наказу самодержавця-царя
Для  своєї Батьківщини 
Самородки золоті добував. 

Та й про рідну домівку 
На Україні, в селі Ярошівка 
Завжди добре пам’ятав, 
На весь світ прославляв.

Василь Савченко, 
учасник гуртка художнього слова 

"Журавлик" Протопопівського 

сільського  клубу

Розповідь про відому родину Ковалевських продовжи-
мо Єгором Петровичем. Народився майбутній мандрівник 
у селі Ярошівка 6 лютого 1809 року в родині надвірного 
радника Петра  Івановича.  Крім Єгора, у родині вже було 
дев’ятеро дітей. Він був найулюбленішою дитиною. Ріс 
хворобливим і вразливим хлопчиком. Але, незважаючи на 
тендітне здоров'я, із дитинства  мріяв  про подорожі в да-
лекі країни. Ще малим збирав гербарії та колекції гірських 
порід в околицях Ярошівки. Одержавши гарне домашнє ви-
ховання, у 1825 році вступив до Харківського університе-
ту, де захопився лекціями П. П. Гулака-Артемовського. У 
1828 році блискуче завершив навчання в університеті. Під 
впливом брата Євграфа захопився геологією. 



Михайло Васильович прига-
дує, як після першого визволення 
Пересічного у лютому 1943 року 
польовий військкомат призвав 
молодих хлопців-односельців і 
поспіхом, у домашньому одязі 
направив їх на передову. Для 
багатьох з них перший бій став 
останнім. 

Після повторного звільнення 
селища в квітні 1943 року Михай-
ла призвали до лав Червоної Ар-
мії. Спочатку підготовка у складі 
33 запасної Муромської стрілець-
кої бригади в смт Мстера Володи-

мирської області, де, до речі, по-
знайомився зі своєю майбутньою 
дружиною, матір’ю двох їх дітей 
Ларисою Іванівною. 

У складі 3 Білоруського фронту 
звільняв Білорусь, Литву, де в ході 
однієї з операцій отримав поранен-
ня правої ноги. Після шпиталю його 
відрядили у розпорядження штабу 
3 Білоруського фронту і призначи-
ли водієм новенького «Вілліса». Брав 
участь у бойових діях на території 
Східної Пруссії. 

Після закінчення війни штаб 
колишнього 3 Білоруського фрон-
ту перевели в Бобруйськ, де юнак 
продовжив службу. У 1946 році 
навчався у Харківському воєн-
но-політичному училищі. З 1947 
року служив у Львові, демобілізу-
вався у 1950 році. 

Повернувшись додому, з берез-
ня 1950 року працював на заводі 
«Бермінводи» водієм, механіком, 
начальником транспортного цеху 
та одночасно з роботою закінчує 
вечірню школу. У 1953 році закін-
чив Московський інститут підви-
щення кваліфікації керівних робіт-

ників харчової промисловості.
З 1955 по 1956 рр. – заступник 

головного лікаря з адміністратив-
но-господарської діяльності сана-
торію «Бермінводи. 

У 1956 році Мінхарчопром 
призначив Михайла Зінченка, 
якому виповнилось 30 років, ди-
ректором Широківського пиво-
варного заводу, якому він віддав 
майже 20 років. Після закінчення 

Московського технологічного ін-
ституту харчової промисловості, 
аспірантури захистив дисертацію 
й отримав наукову ступінь канди-
дата технічних наук. Згодом його 
направили в Дніпропетровськ 
директором комбінату «Дніпро». 
З 1974-1990 рр. працював у 
Дніпропетровському хіміко-тех-
нологічному інституті доцентом і 
деканом факультету.

Після виходу на заслужений 
відпочинок переїхав до рідного 
Пересічного, очолював селищну 
ветеранську організацію.

Почесний ветеран України, По-
чесний громадянин Дергачівського 
району і селища Пересічного має 21 
нагороду, серед яких найдорожчі 
для нього орден «Вітчизняної вій-
ни» ІІ ступеня і медаль «За взяття 
Кенігсберга».

Варто відзначити, що ще зі 
шкільної парти Михайло Васи-
льович крізь усе життя проніс 
любов до книги. В його кабінеті 
книжкові шафи на всю стіну, бо 
це, як він говорить, його перші 
вчителі, його натхнення і любов. 
Коли пальці перестали слухати-
ся й тримати ручку, у 84 роки 
освоїв комп’ютер, щоб набира-
ти статті, які публікувалися у 
газетах «Слово ветерана» і «Вісті 
Дергачівщини». Він -  автор книг 
спогадів, нарисів та оповідань 
«Как молоды были…» і «Пути-до-
роги».

6 7 травня 2021 року

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТО

Ветеран Другої світової 
війни Пилип Юхимович Ка-
сатонов народився 15 червня 
1924 року. Воював у складі 
167 Сумсько-Київської, двічі 
Червонопрапорної стрілецької 
дивізії наводчиком міномет-
ної батареї. 

Пройшов з боями від Курсь-
кої Дуги через всю Україну до 
чеської столиці Праги.

За мужність і героїзм, прояв-
лений у роки війни, Пилипа Юхи-
мовича нагороджено бойовими 
орденами і медалями та орденами 
інших держав.

Після війни П.Ю. Касатонов 
все своє життя пропрацював у 
системі Держбанку колишньо-
го СРСР. Протягом багаторічної 
сумлінної праці завоював висо-
кий авторитет і повагу та був 
відзначений у мирний час ба-
гатьма державними нагородами.

Не дивлячись на свій похилий 
вік, ветеран продовжує спілку-
вання  з ветеранською організа-
цією та редакцією газети.

Нелегкий шлях  пройшов 
учасник бойових дій, ветеран 
праці, Почесний  громадянин 
міста Дергачі і Дергачівського 
району, але Пилип Юхимович ні 
про що не шкодує, а пишається 
своєю долею, а ми, дергачівці, в 
свою чергу, пишаємось нашими 
ветеранами-визволителями, ша-
нуємо і пам'ятаємо про їх подвиг. 

Народився Георгій Фадєєв 
10 березня 1926 року. На по-
чатку 1943 року у сімнадця-
тирічному віці юнак добро-
вольцем пішов служити до лав 
Червоної Армії. 

Після проходження курсу мо-
лодого бійця був направлений 
захищати Батьківщину на 3 Біло-
руський фронт. У складі 20 ар-
тилерійської дивізії прориву РГК 
служив у спеціальній розвідуваль-
ній групі.

Молодий солдат брав участь у 
визволенні від німецько-фашист-
ських загарбників багатьох міст 
Білорусі, республік Прибалтики,  
Польщі. 

У лютому 1945 року Георгій 
був поранений. Після одужання 
воїн-червоноармієць продовжив 
боротися з жорстоким ворогом.

Фронтовий шлях жителя 
Дергачів Г.Л. Фадєєва відзна-
чений багатьма державними 
нагородами.

Георгій Леонтійович 66 років 
живе у мирі та злагоді разом зі 
своєю дружиною та є прикладом 
для кожного. 

Михайло Зінченко на-
родився 20 жовтня 1926 
року. Голод 1933 року, 
важке передвоєнне ди-
тинство, юність, обпале-
на війною, перебування 
в окупації з жовтня 1941 
по березень 1943 рр., гір-
кота фронтових доріг – 
всі ці випробування за-
гартували його характер. 

ПИШАЄМОСЬ ВАМИ

ПРИКЛАД ДЛЯ КОЖНОГО

У травні 2021 року ви-
повнюється рівно 7 років як із 
життя пішов мій батько Оста-
пенко Олександр Васильович 
– учасник бойових дій Другої 
світової війни, ветеран ор-
ганів внутрішніх справ.

Народився він 3 березня 1925 
року в селищі Деркачі (місто Дер-
гачі). В 1943 році Олександр. як 
і багато інших молодих хлопців, 
пішов на фронт захищати Бать-
ківщину від німецько-фашист-
ських загарбників. Воював на 
Ленінградському фронті, був ко-
мандиром відділення станкової 
кулеметної роти. Його бойовий 
шлях відзначено нагородами: ор-
денами «Вітчизняної війни», «За 
мужність», медалями: двома «За 
відвагу» та «За бойові заслуги», 
«За перемогу над Німеччиною» 
і багатьма  іншими ювілейними 
нагородами…

Після закінчення війни служив 
у військах Міністерства внутріш-
ніх справ. У 1950 році демобілізу-
вався у званні старшини міліції 
і в березні того ж року поступив 
на службу в органи внутрішніх 
справ до лінійного відділу міліції 
(ЛВМ) на станції «Харків-Паса-
жирський» Південної залізниці. 
До 1977 року служив в ОВС на 
посаді командира відділення па-
трульно-постової служби ЛВМ 
«Харків-Пасажирський» Півден-
ної залізниці.

В 2010 році наказом міністра 
внутрішніх справ України О.В. 
Остапенку присвоїли чергове 
спеціальне звання – підполков-
ник міліції у відставці, а в березні 
2012 року теж наказом міністра 
МВС України нагородили нагруд-
ним знаком «Почесний знак МВС 
України».

В органах внутрішніх справ 
батько прослужив більше ніж 30 
років та побачив багато всього 
на своєму життєвому шляху. Се-
ред колег користувався автори-
тетом і повагою як у товаришів 
по службі, так і у керівництва 
підрозділу. Він був гарним спів-
бесідником, любив пожартувати, 
поспілкуватися на різні теми. З 
нього брали приклад, у тому числі 
й старші офіцери.

Знаходячись на пенсії, батько 
продовжував активне життя. Ра-
зом зі своїми фронтовими това-
ришами, жителями міста Дергачі, 
брав участь у різних заходах, які 
проводилися на території рідного 
міста та міста Харкова. 

Я пишаюся своїм батьком. Він 
завжди був справедливим, «не 
забруднив» і не зганьбив честь 
мундира, не заплямував звання  - 
співробітник міліції. 

Ці рядки пишу з почуттям 
глибокої подяки своєму батькові 
Олександру Васильовичу, дорогій 
мені людині, який вчив цінувати 
і любити життя, рідну землю, а 
також відрізняти гарне від пога-
ного…

В пам'ять про батька хочу 
подякувати усім фронтови-
кам-ветеранам Другої світо-
вої війни, які сьогодні ще з 
нами, за їх мужність, хоро-
брість і сміливість, проявлені 
у ті страшні кровопролитні 
роки (1941-1945 рр.) та за те, 
що подарували всім нам мир-
не життя і свободу.  

Від імені нового покоління 
хочу побажати нашим захис-
никам, нашим воїнам добро-
го здоров'я, сил, миру, благо-
получчя, та довгих світлих 
років життя.

Сергій Остапенко,
голова Дергачівської міської

організації ветеранів України

    ЛЮБИВ ЖИТТЯ

ЗАВЖДИ В СТРОЮ
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Фото надала родина Медик.

1930 р., сім’я Кубраків

Дергачівська школа №3 (восьмирічна), 1968 р.

Медик Петро Іванович, 1946 р. 
Лигниц (Німеччина)

1943 р.  Сім’я Балаклицьких

Медик Петро Іванович з друзями, 
1945 р.

Кубрак з друзями у м. Плаутен 
(Австрія чи Німеччина), 1945 р.

СПОГАДИ ПРО БАТЬКА

Іван Іванович Островерх 
народився у Деркачах у листо-
паді 1925 року. Родина жила 
дружно, всі працювали, вико-
нували хатню роботу та ходили 
по людях і цим заробляли собі на 
життя. 

Як найбіднішим верствам на-
селення, влада надала дідусю Іва-
ну та його брату Семену землю на 
хуторі Ємці для будівництва. Але 
за ці наділи вони мали працювати 
в колгоспі в с. Шовкопляси, бо в 
країні розпочалася колективіза-
ція і потрібні були робочі руки. 
То була нелегка праця, все вико-
нувалося вручну. Добре, що хоч 
обідня перерва тривала 2 годи-
ни і жінки мали змогу прибігти з 
поля подоїти корів та погодувати 
дітей.

Здавалось, життя налагод-
жується, та прийшла нова біда 
– голодні 1932-1933 роки. Дове-
лось моїй бабусі Євдокії віднести 
в Торгсин золотий хрестик, який 
був подарований хрещеним 
батьком на хрещення та сереж-
ки з маленькими рубінами, що 
їй дісталися від мами. За це дали 
клунок мерзлої картоплі, яку з’їли 
за кілька днів. Корова взимку не 
доїлася, настали голодні часи. До-
бре, що вони мешкали коло річ-
ки і мій дідусь навчив, як взим-
ку ловити рибу навіть без сіток. 
Весною було легше. Їли молоді 
паростки очерету, які мали смак 
огірка і були солодкі та недозрілі 
зерна «калачиків», цвіт білої ака-
ції, смолу з вишень та й корова 
почала доїтися, хоч їла траву та 
пила воду. 

Але, як кажуть, «біда не при-
ходить одна». У 1939 році помер 
батько Петро, коли синові Івану 
було 14 років, а брату Петру 16. 
А потім 1941 рік – Друга світова 
війна. Брата забрали до Німеч-
чини на примусові роботи, а 
Іван, мій тато, рвався на фронт, 
але йому відмовляли, бо  не було 
ще 16 років. Тато пригадував, 
як вперше побачив ворогів, що 
на мотоциклах в’їхали до їх села. 
Місцевий багатій, що торгував 
м’ясом, вийшов їм назустріч з 
хлібом і сіллю. Та німці, певно, 
не зрозуміли тієї «гостинності», 
тому хліб разом із рушником по-
котився на дорогу, а із зустріча-
ючого зняли добротні ялові чобо-
ти. Люди із-за тинів спостерігали 
за цим, але ніхто не насмілився 
піти назустріч німцям. 

Пришла зима 1941 року зі снігами 
та морозами. Мій тато разом з товари-
шем Стрільцем Льонею блукали засні-
женими полями і дійшли до дороги, 
що вела на Золочів. Там німці її укрі-
пляли та загороджували щитами, щоб 
сніг не перемітав шлях. Хлопці зняли 
по одному щиту, але їх спіймали і від-
везли до управи в Деркачі. Їх звину-
ватили у тому, що вони партизани та 
винесли вирок про повішення. Бабуся 
Євдокія разом з Оксаною Наумівною, 
матір’ю Льоні, ходили в управу, носи-
ли хлопцям їжу та теплі речі, але їх не 
допустили. Біля сучасної аптеки, що в 
центрі Деркачів, були встановлені ши-
бениці, і коли жінки проходили повз, 

то бачили повішених людей. Бабуся 
розповідала, як сльози затьмарюва-
ли очі і їй здавалося, що то її син пові-
шений, але, підійшовши ближче, 
побачила, що то були інші люди. В 
хуторі за кілька хат жив дядько Пав-
ло, який служив поліцаєм в управі, 
тож звернулися за допомогою до 
нього. Він сказав, що ввечері в нього 
будуть люди з управи, то «приходьте 
для розмови». 

Бабуся з Оксютою наварили 
вареників із маком цілу макітру, 
насмажили риби та взяли кварту 
(3 л) горілки і пішли на перемови-
ни. Їм якось вдалось домовитись, 
щоб хлопців відпустили. На ху-
торі не було ніяких стратегічних 
об’єктів: маленьке село, 72 хати 
на березі річки Лопань, тому нім-
ці навідувались часто, стежачи 
за порядком. Дядько Павло час 
від часу наїздив з поліцаями. Піс-
ля війни бабуся Євдокія разом із 
Оксаною Наумівною були свідка-
ми, коли судили Павла, але вони 
сказали, що він хоч і служив у во-
рога, але допомагав нашим лю-
дям, тому його і не засудили.

1943 рік був переламним у 
війні. Червона Армія гнала во-
рога на захід. Була звільнена 
більша територія Харківщини, у 
тому числі і Дергачі. Восени тата 
вже призвали до армії і він звіль-
няв північні кордони країни. Во-
ював на Псковщині.Восени 1944 
року, пробиваючись з боями, 
вийшов на кордон із Латвією. В 
бою за висоту 228,44 його тяжко 
поранили. Куля роздробила стег-
нову кістку на маленькі шматоч-
ки та пораненило в живіт. 

На День Перемоги татусь 
одягав свої нагороди, випивав 
чарчину і згадував молоденьку 
медсестру Шуру, яка на плащ-па-
латці його закривавленого і на-
півсвідомого витягла з поля бою. 
Тяжко пораненого разом із таки-
ми ж побратимами його літаком 
з м. Себіжа привезли в м. Астра-
хань на Каспій в евакошпиталь. 
Йому мали ампутувати ногу. Але 
хірург з розумінням поставився 
до юнака, якому виповнилось 
лише 19 років, і врятував йому 
ногу. 

Лікувався тато цілий рік, і 
прийшов лише на початку 1946 
року, ледь ходячи з ціпком. Він 
дуже соромився своєї інвалід-
ності. Лікувався сам удома різ-
ними травами, з яких робив 
мазі, тренував ногу і поступово 
вона зажила. Згодом одружився 
з дівчиною Вірою, виховали двох 
доньок Ганну і Тетяну, які пода-
рували їм чудових онуків. 

Тато працював у м. Харкові, 
допомагав людям будувати хати, 
вмів робити майже все. Помер він 
24 лютого 1995 року. Залишив 
про себе світлу пам’ять і те, що не 
треба впадати у відчай і чекати, 
що тобі хтось щось дасть чи зро-
бить, а все треба робити своїми 
руками. Світла йому пам’ять!

Ганна Плешкан, донька

НЕ ВПАДАВ У ВІДЧАЙ
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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 Х/ф «Скарлетт»
14.05 Вещдок
14.55 Вещдок
15.50 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
23.10 Следствие вели...
 0.05 Т/с «Любовь по зако-

ну» (16+)
 1.50 Т/с «Гречанка»
 3.50 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

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

18.00, 21.00, 23.35 Ново-
сти

 7.05, 8.05, 9.05 Обществен-
ная студия. Главное

 9.30 Х/ф «Авраам. Храни-
тель веры», с. 2

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

ственная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 Наши деньги
18.55, 22.00 Подводный мир 
19.55 Дикие животные
21.55 Спорт. Аспект
23.00 Борьба за выживание

1+1
 7.00 ТСН
 7.10 Завтрак с 1+1
 8.00 ТСН
 8.10 Завтрак с 1+1
 9.00 ТСН
 9.10 Завтрак с 1+1
 9.25 Жизнь известных людей
10.20 Жизнь известных людей
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня лю-

бить» (12+)
18.30 Впечатляющие истории 

ТСН
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Сваты»
21.15 Т/с «Сваты»
22.30 Т/с «Славяне» (16+)
23.30 Т/с «Славяне» (16+)
 0.30 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны» (18+)
 2.25 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны-2» (18+)
 3.50 Жизнь известных людей
 4.30 ТСН
 5.30 Жизнь известных людей
Новый канал

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

ное» (16+)
11.00 Х/ф «Поймай мошен-

ницу, если сможешь» 
(16+)

13.10 Эксы (16+)
15.10 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Кровью и потом. 

Анаболики» (16+)
23.40 Х/ф «Офисный рас-

колбас» (16+)
 1.20 Т/с «Путь волшебника»
 2.50 Служба розыска детей
 2.55 Зона ночи
 5.00 Абзац

СТБ
 5.30 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 7.05 Т/с «Комиссар Рекс»
10.55 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)
13.25 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама (12+)
19.05 Один за всех (16+)
20.15 Т/с «Все не случайно»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Все не случайно»
22.55 Х/ф «Неодинокие»

ICTV
 4.25 Эврика!
 4.30 Служба розыска детей
 4.35 Факты
 4.55 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 Х/ф «Обратная тяга» 

(16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Обратная тяга» 

(16+)
15.35 Х/ф «Двойной фор-

саж-7» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Двойной фор-

саж-7» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Секретный фронт
21.00 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Т/с «Истребители-2. 

Последний бой» (12+)
 1.25 Секретный фронт
 2.55 Я снял!

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

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

тор-5» (16+)
17.10 Т/с «Вызов» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Хрустальные 

вершины» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Совсем другая 

жизнь», с. 1, 2
 1.30 Телемагазин
 2.00 Х/ф «Совсем другая 

жизнь», с. 3, 4
 3.00 Сегодня
 3.50 Реальная мистика
 4.40 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)

2+2
 7.45 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью» (16+)
 9.35 Х/ф «Коллектор» (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+)
20.20 Т/с «Одиночка» (16+)
23.15 Т/с «CSI. Место престу-

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

пления» (16+)
 2.40 Спецкор
 3.10 ДжеДАИ
 3.40 Видеобомба-2
 4.15 102 полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.55 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Венчание со 

смертью»
10.40 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 Стоимость жизни
18.30 Акцент
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.20 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят»
 0.55 Легенды бандитской 

Одессы
 1.50 Вещественное доказа-

тельство
 2.15 «Свiдок»
 2.50 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 Страна У. 2.0
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. Экстре-

мальный 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 М/ф «Супер Шестерка»
23.00 Страна У. 2.0
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
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Скарлетт»
14.10 Вещдок
14.55 Вещдок
15.50 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Любовь по зако-

ну» (16+)
 1.30 Т/с «Гречанка»
 3.40 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

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

18.00, 21.00, 23.35 Ново-
сти

 7.05, 8.05, 9.05 Обществен-
ная студия. Главное

 9.30 Х/ф «Авраам. Храни-
тель веры», с. 1

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

ственная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.55 Победы дайвинга. Боль-

шой Барьерный
19.55 Дикие животные
21.55 Спорт. Аспект
22.00 Подводный мир
23.00 Наши деньги

1+1
 7.00 ТСН
 7.10 Завтрак с 1+1
 8.00 ТСН
 8.10 Завтрак с 1+1
 9.00 ТСН
 9.10 Завтрак с 1+1
 9.25 Жизнь известных людей
10.20 Жизнь известных людей
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня лю-

бить» (12+)
18.30 Впечатляющие истории 

ТСН
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Сваты»
21.15 Т/с «Сваты»
22.30 Т/с «Славяне» (16+)
23.25 Т/с «Славяне» (16+)
 0.25 Х/ф «На пятьдесят 

оттенков темнее» (18+)
 2.40 Х/ф «Идеальный го-

лос-2» (16+)
 4.25 Х/ф «Идеальный го-

лос-3» (16+)

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+)
11.10 Х/ф «Дэнни-пес» (16+)
13.10 Эксы (16+)
15.10 Кто сверху? (12+)
19.00 Где логика? (12+)
20.00 Improv Live Show
21.00 Х/ф «Барри Сил. Ко-

роль контрабанды» (16+)
23.10 Х/ф «Пересадка» (16+)
 0.50 Х/ф «Лес призраков» 

(16+)
 2.40 Зона ночи
 5.00 Абзац

СТБ
 6.10 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 7.05 Т/с «Комиссар Рекс»
10.55 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)
13.30 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама (12+)
19.05 Тайны ДНК (16+)
20.15 Т/с «Все не случайно»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Все не случайно»
22.55 Х/ф «Вернешься -- 

поговорим»

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 Секретный фронт
12.45 Факты. День
13.15 Секретный фронт
13.40 Х/ф «Джуниор» (12+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Гражданская оборона
21.00 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Пес» (16+)
22.35 Т/с «Истребители-2. 

Последний бой» (12+)
 1.25 Антизомби
 2.55 Я снял!

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

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

тор-5» (16+)
17.10 Т/с «Вызов» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Хрустальные 

вершины» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Еще один шанс», 

с. 1, 2
 1.30 Телемагазин
 2.00 Х/ф «Еще один шанс», 

с. 3, 4
 3.00 Сегодня
 3.50 Реальная мистика
 4.40 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)

2+2
 7.50 Х/ф «Бунт» (16+)
 9.35 Х/ф «Холлоу Пойнт» 

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

(16+)
20.25 Т/с «Одиночка» (16+)
22.30 Т/с «CSI. Место престу-

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

пления» (16+)
 1.55 Спецкор
 2.25 ДжеДАИ
 2.55 Видеобомба-2
 4.15 102 полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.05 «Свiдок». Агенты
 8.00 Случайный свидетель
 8.40 Х/ф «Остановился 

поезд»
10.30 Х/ф «Жандарм в 

Нью-Йорке»
12.30 «Свiдок»
13.00 Х/ф «Жандарм женит-

ся»
14.45 Легенды уголовного 

розыска
16.30 «Свiдок»
17.00 Случайный свидетель
17.50 Будьте здоровы
18.30 Акцент
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.15 Х/ф «Самый послед-

ний день» (12+)
 1.05 Легенды бандитской 

Одессы
 2.00 «Свiдок»
 2.30 Случайный свидетель
 3.10 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 Страна У. 2.0
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. Экстре-

мальный 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 М/ф «Волшебный парк 

Джун»
23.00 Страна У. 2.0
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
 4.45 Телемагазин
 5.15 Следствие вели...
 6.50 Вещдок
 8.35 Касается каждого
10.25 Х/ф «Я не знаю, как 

она делает это» (16+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Укол зонтиком»
14.20 Х/ф «Мадам» (12+)
16.05 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...
23.55 Т/с «Любовь по зако-

ну» (16+)
 1.30 Т/с «Гречанка»
 3.45 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

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 Х/ф «Столетие Якова», 

с. 1--4
12.50 Борьба за выживание
13.50 Суперчувства. Отряд 

особого назначения
14.50 Телепродажа
15.20 Страна песен
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 Концерт. ВИА «Кобза»
18.20 Х/ф «Яков» (12+)
20.00 Победы дайвинга. Боль-

шой Барьерный
21.25 Спорт
21.35 Обратный отсчет
23.30 «Перша шпальта»

1+1

 8.00 Х/ф «Спасти рядового 
Райана»

11.25 Х/ф «Враг у ворот» 
(12+)

14.05 Т/с «Сваты»
15.05 Т/с «Сваты»
16.05 Т/с «Сваты»
17.10 Х/ф «Сторожевая 

застава»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Сваты»
21.20 Т/с «Сваты»
22.30 Т/с «Славяне» (16+)
23.30 Т/с «Славяне» (16+)
 0.25 Х/ф «Пятьдесят оттен-

ков серого» (18+)
 2.45 Х/ф «Идеальный го-

лос» (16+)
 4.30 Х/ф «Крампус. Похити-

тель Рождества» (16+)

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+)
12.20 Х/ф «Механик» (16+)
14.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» 

(12+)
16.20 Х/ф «Железный чело-

век-3» (16+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
21.00 Х/ф «Поймай мошен-

ницу, если сможешь» 
(16+)

23.20 Х/ф «Сестры» (16+)
 1.40 Т/с «Путь волшебника»
 2.30 Служба розыска детей
 2.35 Зона ночи
 5.00 Абзац

СТБ
 7.40 Т/с «Папаньки» (12+)
13.30 Т/с «Слепая» (12+)

14.30 «Вiкна-Новини»

14.50 Т/с «Слепая» (12+)

15.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама (12+)
19.05 Детектор лжи (16+)
20.15 Т/с «Все не случайно»

22.00 «Вiкна-Новини»

22.45 Т/с «Все не случайно»

22.55 Х/ф «Ветер в лицо» 

(16+)

ICTV

 4.50 Эврика!

 5.00 Служба розыска детей
 5.05 Факты
 5.30 Гражданская оборона
 6.20 Х/ф «Флот МакХэйла»

 8.20 Х/ф «Двойной форсаж» 

(16+)

10.20 Х/ф «Двойной фор-

саж-2» (16+)

12.15 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (16+)

12.45 Факты. День

13.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (16+)

14.30 Х/ф «Двойной фор-
саж-4» (16+)

16.20 Х/ф «Двойной фор-
саж-6» (16+)

18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Двойной фор-

саж-7» (16+)
21.45 Х/ф «Двойной фор-

саж-8» (16+)
 0.15 Х/ф «Бесславные 

ублюдки» (16+)
 2.50 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.40 Х/ф «Свадебное пла-

тье» (12+)
12.45 Х/ф «Письмо надеж-

ды», с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Письмо надеж-

ды», с. 3, 4 (12+)
17.10 Т/с «Вызов» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Хрустальные 

вершины» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Наступит рас-

свет», с. 1, 2 (12+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Х/ф «Наступит рас-

свет», с. 3, 4 (12+)
 3.10 Сегодня
 4.00 Реальная мистика
 4.40 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)

2+2

 8.50 Затерянный мир
14.35 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (16+)
16.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
19.00 Т/с «Операция «Дезер-

тир» (16+)
23.10 Х/ф «Охотники за 

сокровищами» (16+)
 1.20 Т/с «Опер по вызову-5» 

(16+)

 2.20 Видеобомба-2

 3.50 Ищейки-2017

 4.15 102 полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 6.00 М/ф «Ивашка из Двор-

ца пионеров»

 7.00 М/ф «Ну, погоди!»

 8.10 Случайный свидетель
10.00 Т/с «Коломбо» (16+)

11.55 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»

13.25 Х/ф «Криминальный 

талант»
16.35 Случайный свидетель
17.50 Тайны мира
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Жандарм в 

Нью-Йорке»

21.30 Х/ф «Жандарм женит-
ся»

23.15 Х/ф «Фунт плоти» (18+)

 1.20 Вещественное доказа-

тельство
 1.55 «Свiдок»
 2.25 Случайный свидетель
 3.10 Вещественное доказа-

тельство
 4.00 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.20 Х/ф «Живая вода»

 9.30 Х/ф «Калоши счастья»

10.35 Х/ф «Свинопас»

11.45 М/ф «Миньоны»

13.30 М/ф «Гадкий Я»

15.15 М/ф «Гадкий Я-2»

17.00 М/ф «Гадкий Я-3»

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 М/ф «Индюки. Назад в 

будущее»

23.00 Страна У. 2.0

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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Интер
 6.50 Слово Предстоятеля
 7.00 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан»
 9.00 Готовим вместе. Домаш-

няя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 «Позаочi»
12.00 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
14.30 Х/ф «Будьте моим 

мужем»
16.10 Х/ф «Здравствуй и 

прощай»
18.00 Х/ф «Испытание неви-

новностью», с. 1, 2 (16+)

20.00 Подробности
20.30 Х/ф «Испытание неви-

новностью», с. 3, 4 (16+)

22.10 Место встречи
23.30 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт», с. 1--4 (16+)

 3.00 Х/ф «Секретный эше-

лон»

 4.30 Х/ф «Благие намере-

ния»

Перший
 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.50 

Новости
 7.10--7.50 М/ф
 8.05 Дикари. Дикие забавы в 

зоопарке Сан-Диего
 9.05 Невидимая правда
 9.20 #ВУКРАЇНI
 9.50 Подводный мир 
10.50 Горы. Жизнь над обла-

ками
11.55 Х/ф «Кольцо до вес-

ны» (12+)
13.35, 19.55 Борьба за выжи-

вание
14.30 Телепродажа
15.00 Страна песен
16.05 Концерт. Квартет «Геть-

ман»
17.00 Города и городки
17.15, 21.25 Дикие животные
17.55 Х/ф «Ее сердце (Чужая 

молитва)» (12+)
22.00 Х/ф «Казненные рас-

светы»

1+1

 8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
14.00 Т/с «Сваты»
15.05 Т/с «Сваты»
16.05 Т/с «Сваты»
17.05 Т/с «Сваты»
18.20 Мир наизнанку-12
19.30 ТСН
20.10 ЧистоNews-2021
20.15 Вечерний квартал
22.00 Женский квартал
23.00 Светская жизнь-2021
 0.00 Х/ф «Апокалипсис 

сегодня» (16+)
 2.00 Мир наизнанку
 5.05 ТСН
 6.00 Жизнь известных людей
Новый канал

 8.10 Kids’ Time
 8.10 Х/ф «Каспер»
10.00 Kids’ Time
10.00 Орел и решка. Чудеса 

света
11.10 Орел и решка
12.10 У кого больше? (12+)
14.10 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин змей» (16+)
15.50 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч» 
(16+)

17.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» 
(16+)

18.40 Х/ф «Тор» (16+)
21.00 Х/ф «Тор. Царство 

тьмы» (16+)
23.00 Х/ф «Первая ведьма» 

(18+)
 1.00 Х/ф «Инцидент в 

Лох-Нессе» (12+)
 2.50 Зона ночи

СТБ
 6.45 Т/с «Все не случайно»
 8.00 Невероятная правда о 

звездах
10.50 Т/с «Все не случайно»
17.00 «Хата на тата» (12+)
19.00 МастерШеф. Професси-

оналы (12+)

21.25 СуперМама (12+)

 1.30 Следствие ведут экстра-
сенсы (16+)

ICTV

 5.20 Эврика!
 5.25 Факты
 5.50 Секретный фронт
 6.45 Гражданская оборона
 7.40 Т/с «Один в поле воин» 

(12+)

11.40 Т/с «Танк» (12+)
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Танк» (12+)

16.10 Х/ф «Крепкий орешек» 

(16+)

18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Крепкий оре-

шек-3» (16+)

21.35 Х/ф «Крепкий орешек 

4.0» (16+)

23.55 Х/ф «Шпионский 

мост» (16+)

 2.25 Секретный фронт

Украина
 7.25 Реальная мистика
 9.10 Х/ф «Радуга в небе» 

(12+)

13.00 Х/ф «Родные сердца», 

с. 1, 2 (12+)

15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «Родные сердца», 

с. 3, 4 (12+)

17.00 Х/ф «Три цвета люб-

ви», с. 1, 2 (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Х/ф «Три цвета люб-

ви», с. 3, 4 (12+)

23.00 Х/ф «Дочки-мачехи», с. 

1, 2 (12+)

 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Дочки-мачехи», с. 

3, 4 (12+)

 3.10 Реальная мистика

2+2

 7.00 ДжеДАИ-2019

 8.00 ДжеДАИ-2020

 9.40 Затерянный мир
13.45 Х/ф «Эра динозавров» 

(16+)

15.30 Х/ф «100 000 000 лет 
до н.э.» (16+)

17.00 Х/ф «Стальной рас-

свет» (16+)

19.00 Х/ф «Побег из Лос-Ан-

джелеса» (16+)

21.00 Х/ф «Азартные игры» 

(16+)

23.00 Х/ф «Утраченное сокро-

вище» (16+)

 0.45 Х/ф «Поймать и убить» 

(16+)

 2.30 Месть природы
 3.15 Ищейки-2017

 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.40 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»

 9.20 Х/ф «Хозяин тайги»

10.50 Х/ф «Пропажа свиде-

теля»

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

(16+)

18.05 Переломные 80-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!»

21.15 Х/ф «Жандарм на 

отдыхе»

23.10 Х/ф «Самолет прези-

дента-2» (16+)

 1.00 Тайны криминального 

мира
 2.05 «Свiдок»
 2.35 Случайный свидетель
 3.40 Вещественное доказа-

тельство
 5.00 Top Shop

ТЕТ
10.50 Х/ф «Наследный 

принц»

12.35 Х/ф «Принцесса для 

дракона»

14.20 Х/ф «Кот в сапогах»

15.30 М/ф «Индюки. Назад в 

будущее»

17.15 М/ф «Волшебный парк 

Джун»

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 Игры приколов
 0.00 «Панянка-селянка»

 5.50 Полезные подсказки

Интер
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Скарлетт»
14.10 Вещдок
14.55 Вещдок
15.50 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «Убийства по ал-

фавиту», с. 3, 4 (16+)
22.40 Следствие вели...
 0.25 Вещдок
 2.15 Жди меня. Украина
 3.25 Орел и решка. Чудеса 

света
 5.10 Телемагазин

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

18.00, 21.00, 23.55 Ново-
сти

 7.05, 8.05, 9.05 Обществен-
ная студия. Главное

 9.30 Т/с «Наши матери, 
наши отцы» (16+)

10.20 Земля, приближенная 
к небу 

10.50 Неизвестные Карпаты 
11.10 Телепродажа
11.45 Пишем историю 
12.00 Минута молчания. 

День памяти украинцев, 
которые спасали евреев 
вом время Второй миро-
вой войны 

12.01, 13.10, 18.20 Обще-
ственная студия

15.10, 21.35 Спорт
15.20 Рассекреченная история
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 «Перша шпальта»
18.55 Подводный мир 
19.55 Дикие животные
21.55 Спорт. Аспект
22.00 Х/ф «Ее сердце (Чужая 

молитва)» (12+)

1+1
 7.00 ТСН
 7.10 Завтрак с 1+1
 8.00 ТСН
 8.10 Завтрак с 1+1
 9.00 ТСН
 9.10 Завтрак с 1+1
 9.25 Жизнь известных людей
10.20 Жизнь известных людей
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня лю-

бить» (12+)
18.30 Впечатляющие истории 

ТСН
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Падение Лондо-

на» (16+)
22.10 Х/ф «Апокалипсис 

сегодня» (16+)
 1.15 Х/ф «От семьи не убе-

жишь»
 3.10 Жизнь известных людей
 5.05 ТСН
 6.05 Жизнь известных людей
Новый канал

 6.50 Х/ф «Инцидент в 
Лох-Нессе» (12+)

 8.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

11.00 Х/ф «Ясон и аргонав-
ты»

14.40 Х/ф «Судный день» 
(16+)

16.50 Х/ф «Дракон Пита»
18.50 Х/ф «Белый плен»
21.00 Х/ф «Кинг-Конг» (16+)
 0.50 Варьяты (12+)
 2.20 Служба розыска детей
 2.25 Зона ночи

СТБ
 7.25 Холостяк (12+)
12.10 Как выйти замуж (16+)
13.15 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 Холостяк (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Холостяк (12+)
23.30 Детектор лжи (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 Гражданская оборона
11.15 Х/ф «Шпионский мост» 

(16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Шпионский 

мост» (16+)
14.40 Х/ф «Зеленая миля» 

(16+)
15.45 Факты. День
16.20 Х/ф «Зеленая миля» 

(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Х/ф «Крепкий орешек» 

(16+)
22.40 Х/ф «Крепкий оре-

шек-2» (16+)
 0.50 Факты
 1.25 Х/ф «Дюнкерк» (12+)
 3.00 Я снял!

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

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

тор-5» (16+)
17.10 Т/с «Вызов» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
 0.00 Х/ф «Письмо надеж-

ды», с. 1, 2 (12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Письмо надеж-

ды», с. 3, 4 (12+)

 4.00 Реальная мистика

2+2

 7.55 Х/ф «Крейсер» (16+)

10.15 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Расправа» (16+)

21.20 Х/ф «Коммандо» (16+)

23.10 Х/ф «День, когда Зем-

ля остановилась» (16+)

 0.55 Х/ф «Занесло» (16+)

 2.40 Спецкор
 3.10 ДжеДАИ
 3.40 Видеобомба-2
 4.30 Ищейки-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.55 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

10.40 Т/с «Коломбо» (16+)

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

14.50 Х/ф «Баллада о сол-

дате»

16.30 «Свiдок»
17.00 Х/ф «Летят журавли»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Мир или война
23.30 Х/ф «Ожог»
 1.30 Легенды бандитской 

Одессы
 2.20 Вещественное доказа-

тельство
 2.50 «Свiдок»
 3.20 Случайный свидетель
 3.25 Вещественное доказа-

тельство
 3.50 Правда жизни
 4.55 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Х/ф «Легенда о русал-

ке»
10.00 Х/ф «Регентруда»
11.10 Х/ф «Против природы. 

Большое путешествие 
слонов»

12.55 Х/ф «Против приро-
ды-2. Выжить в Серен-
гети»

14.40 Х/ф «Эдвард Ру-
ки-Ножницы»

16.40 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» (16+)

19.00 М/ф «Как приручить 
дракона»

21.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев»

22.45 Х/ф «Гудини» (16+)
 0.30 Семейка У
 1.00 Страна У
 2.15 Сказки У
 2.45 «Панянка-селянка»
 3.35 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Скарлетт»
14.05 Вещдок
14.55 Вещдок
15.50 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «Убийства по ал-

фавиту», с. 1, 2 (16+)
22.40 Следствие вели...
 0.25 Т/с «Любовь по зако-

ну» (16+)
 2.00 Т/с «Гречанка»
 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, 23.35 Ново-
сти

 7.05, 8.05, 9.05 Обществен-
ная студия. Главное

 9.30 Т/с «Наши матери, 
наши отцы» (16+)

10.20 Земля, приближенная 
к небу

10.50 Неизвестные Карпаты
11.00 Сладкая дача
11.25 Телепродажа 
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 Дикие животные
18.55 Футбол. Кубок Украи-

ны-2020/21. Финал. «Дина-
мо» (Киев) -- «Заря

(Луганск)
21.55 Спорт. Аспект
22.00 Подводный мир
23.00 Схемы. Коррупция в 

деталях

1+1

 7.00 ТСН
 7.10 Завтрак с 1+1
 8.00 ТСН
 8.10 Завтрак с 1+1
 9.00 ТСН
 9.10 Завтрак с 1+1
 9.25 Жизнь известных людей
10.20 Жизнь известных людей
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня лю-

бить» (12+)
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 Х/ф «Уиджи. Проклятие 

доски дьявола» (16+)
 2.40 Х/ф «Нечто» (18+)
 4.20 ТСН
 5.30 Жизнь известных людей
Новый канал

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

ное» (16+)
11.00 Х/ф «Барри Сил. Ко-

роль контрабанды» (16+)
13.10 Эксы (16+)
15.10 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Парни со ствола-

ми» (16+)
23.20 Х/ф «Наследствен-

ность» (16+)
 1.50 Т/с «Путь волшебника»
 2.40 Служба розыска детей
 2.45 Зона ночи

СТБ
 6.15 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 7.05 Т/с «Комиссар Рекс»
10.55 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)
13.30 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама (12+)
19.05 Как выйти замуж (16+)
20.15 Т/с «Все не случайно»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Все не случайно»
22.55 Х/ф «Трава под сне-

гом» (16+)

ICTV
 4.25 Эврика!
 4.35 Факты
 4.55 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+)
15.45 Факты. День
16.10 Х/ф «Двойной фор-

саж-8» (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 «Истребители-2. 

Последний бой» (12+)
 1.30 Гражданская оборона
 2.20 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
 9.50 Миссия
10.50 Охотники за чудесами
11.45 Реальная мистика
13.50 Т/с «Женский док-

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

тор-5» (16+)
17.10 Т/с «Вызов» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Хрустальные 

вершины» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Х/ф «Линии жизни», с. 1, 

2 (12+)
 1.45 Телемагазин
 2.00 Х/ф «Линии жизни», 

с. 3, 4 (12+)
 4.10 Контролер
 4.40 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)

2+2
 7.50 Х/ф «12 раундов» (16+)
 9.55 Х/ф «Охотники за со-

кровищами» (16+)
12.05 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 «Одиночка» (16+)
23.15 Т/с «CSI. Место престу-

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

пления» (16+)
 2.40 Спецкор
 3.10 ДжеДАИ
 3.40 Месть природы
 4.15 102 полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.55 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят»
10.50 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «Коломбо» (16+)
15.00 Легенды уголовного 

розыска
16.30 «Свiдок»
17.00 Случайный свидетель
17.50 Правда жизни
18.30 Акцент
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
 0.55 Легенды бандитской 

Одессы
 1.50 Вещественное доказа-

тельство
 2.15 «Свiдок»
 2.45 Случайный свидетель
 3.40 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 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. Экстре-

мальный 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 М/ф «Валли»
23.00 Х/ф «Гудини» (16+)
 0.45 «Панянка-селянка»
 5.50 Полезные подсказки



Морський десант-
ник Дмитро Бакумен-
ко служив у 229 окремій 
стрілецькій роті Чорно-
морського флоту. 

Пройшов усі випро-
бування тієї далекої та 
страшної  Другої світової 
війни з початку і до світ-
лого Дня Великої Перемо-
ги.

Народився він 5 травня 
1922 року в селищі Дер-
качі та проживав по вул. 
Жовтневої революції. 

У жовтні 1941 року був 
призваний на службу в 
армію. Військову службу 
проходив до 1947 року на 
Чорноморському флоті в 
морській піхоті. 

В період воєнних дій 
Другої світової був ку-
леметником окремої 
стрілецької роти. За смі-

ливість і відвагу, про-
явлені під час бойових 
операцій у роки війни, 
Дмитро був нагороджений 
багатьма медалями, у тому 
числі медаллю  «За оборо-
ну Кавказа», двома орде-
нами «Вітчизняна війна» 
та ювілейними медалями.

Після закінчення вій-

ни, в мирний час Дмитро 
Гаврилович багато років 
займався улюбленою про-
фесією столяра і працю-
вав у рідних Дергачах. За 
багаторічну та сумлінну 
працю нагороджений ме-
даллю «Ветеран праці».

Ще з юнацьких років мо-
лодий Дмитро захоплював-
ся музикою та любив співа-
ти, добре грав на гітарі 
й гармошці. Дуже любив 
природу і тваринний світ, 
багато часу приділяв зби-
ранню лікарських трав. 
Добре знаючи назви та їх 
властивості, Дмитро Гав-
рилович готував настоянки 
і мазі, які допомагали ліку-
ватися не тільки рідним, 

але й сусідам, знайомим. 

Майстрував будиночки і 
годівниці для птахів і вста-

новлював їх у лісі, парках…
Родина Бакуменків
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СПОГАДИ ПРО БАТЬКА

ПАМ'ЯТАЄМО І ШАНУЄМО!

Олександр Павлович 
Лелека пройшов фронто-
вими дорогами війни до 
Берліна, визволяючи не 
тільки рідну Україну від 
німецько-фашистських 
загарбників, але й села і 
міста колишнього СРСР, 
міста інших країн, які 
знаходилися під гнітом 
фашистських окупантів. 

Велику перемогу мо-
лодший сержант Лелека 
зустрів у визволеному 
Берліні. Але для нього 
війна не закінчилася. Ра-
зом зі своїми товариша-
ми по зброї брав участь 
у бойових операціях по 
визволенню території 
Чехословаччини від фа-
шистських військових 
угруповань, які ще про-
довжували воювати май-
же до червня 1945 року.

Народився Олександр 
28 червня1923 року в селі 
Чаплинка Петриківського 
району Дніпропетровської 
області. У квітні 1942 року 
пішов добровольцем на 
фронт боротися з жорстким 
і підступним ворогом. Після 
закінчення курсів радіоте-
леграфістів молодий солдат 
був зарахований старшим 
радіотелеграфістом до скла-
ду 2 батареї, 1 дивізіону, 
163 окремої артилерійської 
бригади Червоної Армії.

Під свист ворожих куль 
та вибухів снарядів черво-
ноармійцю Олександру в 
тяжких умовах доводилося 
налагоджувати телефонний 
зв’язок з передової фронту 
до командного пункту. В 
березні 1945 року, в боях 
по знищенню підрозділів 
гітлерівців в одному із міст, 
що знаходилося під фаши-
стською окупацією, моло-
дий командир відділення 
радіотелеграфістів Лелека 
проявив сміливість і ви-
нахідливість. Не дивлячись, 
на обстріли ворожих куле-
метників і снайперів, зміг 

проникнути у тил до ворога 
та швидко прокласти те-
лефонну лінію та налашту-
вати безперервний зв’я-
зок. Таким чином, знаючи 
координати розташуван-

ня німецьких військових 
об’єктів поблизу міста, ар-
тилерійська батарея завда-
ла значного удару по фор-
муваннях противника. В 
результаті бійцями Черво-
ної Армії були розгромлені 
два ворожі дзоти та крупні 
опорні пункти, тим самим 
був звільнений шлях для 

основних сил Червоної Ар-
мії по визволенню міста і 
був відновлений зв’язок із 
залізничною станцією. За 
успішне виконання особ-
ливої операції та винятко-
ву хоробрість молодший 
сержант був нагороджений 
бойовою медаллю «За відва-
гу».

Бойові подвиги в роки 
Другої світової війни стар-
шого радіотелеграфіста, 
командира відділення, мо-
лодшого сержанта Лелеки 
відзначені державними 
нагородами: ордени «Віт-
чизняної війни» ІІ ступеня; 
«Слави» ІІІ ступеня; медаля-
ми: «За відвагу»; «За взяття 
Берліна»; «За перемогу над 
Німеччиною»; «За визво-
лення Праги» та багатьма 
ювілейними відзнаками.

Олександр Павлович був 

доброю, справедливою, то-

вариською і мудрою люди-

ною. На жаль, в 1988 році 
його не стало, але пам’ять 
про нього залишилася на-

завжди в серцях рідних.

Павло Лелека, син

НЕДІЛЯ, 16 ТРАВНЯ
Интер

 8.00 Удачный проект
 9.00 Готовим вместе
10.00, 11.00, 12.00, 12.50 Дру-

гая жизнь
113.45 Вещдок. Опережая 

время
18.10 Х/ф «Больше жизни» 

(16+)
20.00 Подробности недели
22.00 Х/ф «Папа»
23.50 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони»
 1.25 Вещдок

Перший
 7.00, 8.00, 8.55, 21.00 Новости
 7.10--7.50 М/ф
 8.20 Борьба за выживание
 9.00 Божественная литургия 

Православной Церкви 
Украины

11.00, 12.01 Воскресная литур-
гия Украинской Греко-Като-
лической Церкви 

12.00 Минута молчания. День 
памяти жертв политиче-
ских репрессий

12.30 Воскресная Святая Мес-
са Римско-Католической 
Церкви в Украине

13.30 MonoKate
14.35 Телепродажа
15.10 Кенгир. Сорок дней 

свободы
16.55--17.50 Пишем историю
18.05 Концлагерь. Изоляция
19.05 Хищники подводного 

мира
20.00 Греческая операция 

НКВС
21.25 Дорога в Токио
22.00 Д/ф «Заложники Путина. 

Украинские политзаключен-

ные Кремля»

22.55 Д/ф «Дом «Слово» (12+)

1+1

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

Д. Комаровым
10.50 Путешествуй по Украине 

с Д. Комаровым
12.00 Мир наизнанку-12
13.10 Мир наизнанку
18.15 Украинские сенса-

ции-2021
19.30 «ТСН. Тиждень»
21.00 Х/ф «Аватар»
 0.10 Х/ф «Из машины» (16+)
 2.10 Мир наизнанку
 5.00 «ТСН. Тиждень

Новый канал
 6.20 Х/ф «Заколдованное 

королевство»
12.00 Х/ф «Дракон Пита»
14.00 Х/ф «Тор» (16+)
16.10 Х/ф «Тор. Царство 

тьмы» (16+)
18.20 Х/ф «Тор. Рагнарок» 

(12+)
21.00 Х/ф «Черная пантера» 

(12+)
23.40 Х/ф «Воины света» 

(18+)
 1.40 Improv Live Show (12+)
 2.30 Варьяты (12+

СТБ
 6.05 Неизвестная версия. 

«Экипаж» (12+)
 7.00 Х/ф «Экипаж»
 9.25 Х/ф «Молодая жена»
11.15 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
13.00 МастерШеф. Профессио-

налы (12+)
15.20 СуперМама (12+)
19.00 Следствие ведут экстра-

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

ICTV

 5.30 Факты

 5.55 Больше чем правда
 7.45 Секретный фронт
 9.30 Гражданская оборона
11.25 Х/ф «Крепкий орешек-2» 

(16+)
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек-2» (16+)
13.55 Х/ф «Крепкий оре-

шек-3» (16+)
16.15 Х/ф «Крепкий орешек 

4.0» (16+)
18.45 Факты недели
21.15 Х/ф «Крепкий оре-

шек-5» (16+)
23.05 Х/ф «Червоный» (12+)
 1.15 Гражданская оборона
 2.00 Секретный фронт
 2.45 Антизомби
 3.35 Я снял!

Украина
 6.50 Реальная мистика
 9.45 Т/с «Хрустальные вер-

шины» (16+)
17.00 Х/ф «Авантюра», с. 1, 

2 (12+)
19.00 Сегодня
21.00 Х/ф «Авантюра», с. 3, 

4 (12+)
23.00 Х/ф «Любовь под ми-

кроскопом», с. 1, 2 (12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Любовь под ми-

кроскопом», с. 3 (12+)
 3.00 Громкое дело
 3.50 Т/с «Женский доктор-5» 

(16+

2+2

 7.00 ДжеДАИ-2019

 8.15 Затерянный мир
13.20 Х/ф «Меч дракона» (16+)

15.20 Х/ф «Коммандо» (16+)

17.10 Х/ф «Игра на выжива-

ние» (16+)

19.00 Х/ф «Джек Райан. Тео-

рия хаоса» (16+)
21.00 Х/ф «Сила стихии» (16+)
23.00 Х/ф «Земля, позабытая 

временем» (16+)
 0.45 Затерянный мир
 2.35 Видеобомба-2
 4.10 Лучшее
 4.15 102 полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.20 Слово Предстоятеля
 7.25 Случайный свидетель
 9.10 Т/с «Смерть в раю» (16+)

13.25 Х/ф «Самолет прези-

дента-2» (16+)

15.10 Х/ф «Морской харак-
тер»

17.10 Х/ф «Это было в раз-
ведке»

19.00 Х/ф «Берем все на 

себя»

20.30 Х/ф «Акция»

22.15 Х/ф «Мул» (18+)

 0.20 Х/ф «Смертоносный 

воин» (18+)
 2.15 Вещественное доказа-

тельство

ТЕТ
11.50 М/ф «Девять» (16+)

13.20 М/ф «Супершестерка»

15.20 М/ф «Валли»

17.05 М/ф «Монстры против 

пришельцев»

18.50 Х/ф «До встречи с 

тобой»

21.00 Х/ф «Воды слонам» 

(16+)

23.30 «Панянка-селянка»

 3.15 Виталька
 5.50 Полезные подсказки



117 травня 2021 року

ОГОЛОШЕННЯ 

КУПЛЮ

ПРОДАМ АСФАЛЬТОБЕТОН (АСФАЛЬТ)
Золочівський асфальтний завод пропонує свою 

продукцію — асфальтобетон різних марок і типів.

ЦІНА:
2500 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.

КАДАСТРОВІ НОМЕРИ, (ПРИВА-
ТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ, 
ГЕОЛОГІЯ.
ТЕЛ.: 095-428-22-87, 097-923-20-34 (12-6)

Чистимо та поглиблюємо колодязі. 
Тел.: (066)-504-35-79, (063)-881-00-27, 
(068)-075-97-97.               (5-4)

Представники м’ясокомбінату дорого 
викуповують корів, биків, телиць. Доріз. 
Термінові виклики цілодобово. Тел.: 095-
466-35-41, 067-729-80-56.                     (5-4)

РОКИ І ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

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

Тел:. (099)-960-30-06.   (4-4)

ОРЕНДА

Перегной.  Навоз.  Доставка Камаз и 
мешки. Тел. 097-299-66-16.         (5-3)

Послуги рієлтора. Тел. 098-955-22-19 
                                                         (3-3)

ПОСЛУГИ

КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІН-
КА, ГЕОДЕЗІЯ ВІД 2500 ГРН СТРОКИ ВІД 1 ТИЖНЯ.

ТЕЛ. (099) 737-65-52, (097)824-73-57.          (12-8)

СТЕНОВЫЕ ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ БЕЛ. И КРАСН. 
ДОСТАВКА МАНИПУЛЯТОРОМ. ТЕЛ. 050-976-76-96. (10-4)

Насіння люцерни, конюшини, еспарцету, стоколо-
су, суданки, сидератів, медоносів, соняшнику, кукуру-
дзи та ін. Тел. 0676892726 www.semenatrav.com  (8-4)

Не кожному подружжю 
випадає відзначити щас-
ливий і рідкісний ювілей. 
50-річчя з дня укладан-
ня шлюбу прийнято на-
зивати золотим весіллям. 
8 травня  святкуватимуть 
його Святенко Олександр 
та Галина.
Познайомилися вони  

в 10 класі  далекого 
1966 року, де разом на-
вчалися у Пересічансь-
кій школі.  Як часто зга-
дує Олександр, тільки 
Галинка зайшла у клас, 
він одразу хлопцям ска-
зав: вона буде моя. Так 
і сталося, але набагато 
пізніше. 
Галя після закінчення 

школи вступила до Хар-
ківського педагогічного 
інституту. У період нав-
чання вони зустрічалися. 
Після закінчення вишу 
дівчину направили на 
роботу до Сахновщини. 
Сашкові на літаку «Ку-
курузник»  доводилося 
літати  на побачення. 
Так вони зустрічалися 5 
років. Олександр відслу-
жив  у армії, після служби 
вступив до  Харківського 
інституту електроніки, 
потім довгий час  пра-
цював на заводі ім. Т.Г. 
Шевченка інженером. 

8 травня 1971 року 
у Пересічанському Бу-
динку культури  вони 
одружилися. Малень-
ка тендітна дівчина та 
стрункий юнак поєд-
нали свої серця. Разом 
додали труднощі та ра-
дощі життя. Вони зумі-
ли поєднати родинний 
затишок і кар’єрний 
зріст. Галина багато 
років викладала україн-
ську мову та літературу 
у Солоницівській серед-
ній школі № 2. Посада, 
з якої вийшла на пенсію 
була заступник  дирек-

тора  школи з виховної 
роботи. Олександр після 
реорганізації заводу ім. 
Т.Г.Шевченка працю-
вав у Харківському кон-
структорському бюро 
автоматики на посаді 
заступника начальника.

50 років…, півстоліття. 
Такий великий проміжок 
часу. І цей проміжок часу 
подружжя  Святенків про-
жили разом. Виховали двох 
дітей, мають трьох онуків 

та двох праонуків.

ЩИРІ ВІТАННЯ

 «ЗОЛОТЕ ВЕСІЛЛЯ» РОДИНИ
АВТОВИКУП

Терміновий викуп скутерів, автомобілів, при-

чепів будь-яких моделей, в будь-якому стані. Всі 
витрати за мій рахунок. Порядність гарантую-

Тел. (050)70 79 797, Олександр                         (2-2)   

З ДНЕМ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ! 

9 Травня - світле і радісне свято, День 

Великої Перемоги над німецько-фашист-

ськими загарбниками. Пам’ять про Дру-

гу світову війну залишається з нами на 

довгі роки і служить для всього людства 

прикладом мужності і героїзму старшо-

го покоління та вічної скорботи про тих, 

хто віддав свої життя за мир і свободу 

Вітчизни. 

Не всі солдати повернулися додому, ба-

гато загинуло на полях битв, у тому числі 
і наших земляків-дергачівців, які захищали 

рідну Батьківщину від нацистських оку-

пантів. Вічна і світла пам’ять загиблим і 
тим, хто не дожив до наших днів! 

Честь і слава всім живим воїнам-визво-

лителям, ветеранам Другої світової вій-
ни. Низький уклін фронтовикам, праців-
никам тилу, тим, хто пережив усі жахи 
і страшне пекло тієї далекої війни…

Від імені міської  ветеранської органі-
зації вітаємо всіх дергачівців зі святом 
Великої Перемоги – історичної  і важли-
вої події 1945 року. Щиро бажаємо добра, 
миру, щастя, благополуччя, доброго здо-
ров’я і побільше радісних подій, а нашим 
дорогим ветеранам - сил, бадьорості 
духу і довгих світлих років життя!

З глибокою повагою,

Сергій Остапенко,
голова Дергачівської громадської органі-

зації ветеранів України  міської ради

Дорого куплю! Корів биків коней. Вимуше-
ний забій. Тел.: 0969732486, 0660511576. (5-1)

9 травня – Поминання покійних воїнів.
11 травня – Радониця абоПроводи
14 травня – Ікони Божої Матері «Нес-

подівана Радість»
22 травня – Миколи Чудотворця
24 травня – рівноапостольних Кири-

ла і Мефодія

ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР
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ЦІНУЙТЕ І ПОВАЖАЙТЕ МАТЕРІВ!

У деяких країнах дата 
святкування  фіксова-
на: в Польщі День всіх 
мам відзначають 26 трав-
ня, у Республіці Білорусь 
- 14 жовтня, у Португалії 
- у першу неділю травня. 
Наша країна святкує День 
матері у другу неділю трав-
ня. І цього року день мате-
ринства святкуємо 9 травня 
– у легендарний День Перемоги, 

де не останню роль зігра-
ла й материнська молитва. 
«Мама!» — це єдине слово, 
яке кожен з нас кричить 
у хвилини болю, відчаю і 
всеосяжного щастя.

ДЕНЬ МАТЕРІ 
В УКРАЇНІ

День матері в Україні 
вперше відзначили у ра-
дянському Львові – у 1929 
році. Відтоді українки по-
ширили цю традицію на 
землі Тернопільської об-
ласті і Східної Галичини.

Невдовзі СРСР забо-
ронив його відзначати, а 
вже з 1990 року завдяки 
зусиллям громадських ор-

ганізацій свято матері по-
вернулося до України.

Офіційно День матері 
святкують в Україні з під-
писанням Президентом від-
повідного указу від 10 трав-
ня 1999 року.

РУКА, ЩО ГОЙДАЄ 
КОЛИСКУ, 

ПРАВИТЬ СВІТОМ

У всіх культурах жінка 
виступала універсальним 
культурним архитипом, 
що асоціювався із береги-
нею родинного затишку 
та янголом-охоронцем для 
своїх діток. 
Її роль у житті кожного 

неможливо переоцінити. 
Вона дає не тільки жит-
тя нащадкам, але, окрім 
цього, формує ціннісні 
орієнтири для майбутніх 
громадян і громадянок: 
виховує і навчає основам 
моралі, любові та взаємо-
поваги.

«МАМА – ЦЕ СЕРЦЕ-
БИТТЯ У ДОМІ; І БЕЗ НЕЇ, 
ЗДАЄТЬСЯ, СЕРЦЕ НЕ 

ПУЛЬСУЄ»

Материнство – не менш 
цінний вид мистецтва, 
аніж живопис, хорео-
графія чи література, 
його талант та реалізація 
потенціалу направлені на 
те, щоб навчити дитину 
мистецтву життя.

«Людина любить свою 
матір, майже не усві-
домлюючи, не відчуваю-
чи, тому, що це так при-
родно, як саме життя… 
Ніяка інша прихильність 
незрівняна з цією, тому 
що всі інші – випадкові, а 
ця вроджена». 

Як не сумно визнавати, 
але у житті кож-
ного може наста-
ти хвилина, коли 
несказане сло-
во навіки зали-
шиться думкою. 
Тож цінуйте 
час і залишай-
теся вдячними 
своїм мамам. 

У житті бувають різні об-
ставини: хвилини смутку і не-
вимовної радості, гордості, але 
найголовніше, щоб хвилинам 
відчаю та порожнечі ніколи не 
було місця у нашому житті.

Це свято можна зро-
бити дуже особливим, 
якщо провести його з 
найближчими людьми і 
подарувати їм радість. 
Варто обов'язково зга-
дати, зателефонувати, 
приїхати до своєї ма-
тері, обійняти її і подя-
кувати за те, що дала 
життя. Молоді мами і 
сиві бабусі — всі чека-
ють уваги своїх дітей у 
цей день, хочуть бачи-
ти їх щасливими і бути 
поруч. 

Важливо цінувати 
матерів, поки вони з 
нами, поважати і дя-
кувати їм за все.

Це міжнародне свято, яке щорічно відзна-
чається у другу неділю травня багатьма країна-
ми не тільки Європи, Північної і Південної Аме-
рики, але й Африки і навіть колоритної Австралії. 
Хтось обґрунтовує вибір дня святкування буй-
ністю і квітучістю весни, відродженням усього 
живого, а хтось переконує, що такий вибір має 
нерозривний зв'язок із Пресвятою Богородицею. 

Серце матері – глибока прірва, на дні якої ви 
завжди знайдете прощення. 

Оноре де Бальзак

Мати — це саме зво-
рушливе з усього, що є 
на Землі. Матір — це 
значить: прощати і 
приносити себе в жерт-
ву. 

Еріх Марія Ремарк

«Я не можу уявити собі 
героїзму більшого, ніж 
материнство». 

Ленс Конрад

Бог не міг бути 
скрізь, тому він 
створив матерів». 

Редьярд Кіплінг

Мені щось тоскно серце тисне…

Мені щось тоскно серце тисне
Моєї мами колисанка
Така стара і ніжна висне
І буде виснуть до світанку
І буде виснуть до світанку.

І буде виснуть до світанку
Співучим спогадом нависне
Тиха і ніжна серце тисне
Моєї мами колисанка
Моєї мами колисанка.

М. Семенко, 1916 р.


