
Коли спалюється сухостій, 
то гине вся мікрофлора, що, 
зазвичай, бере участь у важли-
вих біологічних процесах. Зем-
ляний родючий покрив, на 
якому спалюють траву, від-
новлюється лише через 5-6 
років. 

Крім того: їдкий дим від спа-
лювання трави шкідливий для 
людей. Особливо чутливі до 
нього алергіки та астматики. До 
того ж у сухій траві часто таїть-
ся сміття, небезпечне для спа-

лювання, – пластикові пляшки, 
пакети. Відбувається забруд-
нення повітря важкими мета-
лами. Це призводить до біди та 
завдає великої шкоди довкіллю, 
здоров’ю людини. 

За останні роки, в тому 
числі вже і в 2021 році, в 
країні регулярно виника-
ють пожежі на полях і в лі-
сах. Внаслідок цього держава 
і підприємці зазнають великих 
матеріальних збитків. На жаль, 
такі пожежі нерідко призво-

дять до травмувань та загибелі 
людей.

Суха торішня трава – не 
сміття, а безцінне живлення, 
житловий будинок, притулок, 
умови для життя, створені при-
родою. 

4 березня 2021 року всту-
пив у дію Закон України 
№1187-ІХ від 03.02.2021р. 
«Про внесення змін до Кодек-
су України про адміністра-
тивні правопорушення щодо 
посилення відповідальності 
за порушення законодавства 
у сфері пожежної безпеки». 
Ним передбачено суттєве збіль-
шення адміністративної від-
повідальності за порушення 
Правил пожежної безпеки. 
Зокрема, зміни були внесені 
в статтю 77 «Порушення 
вимог пожежної безпеки в 
лісах», що тягне вже за со-
бою накладення штрафу до 
153000 гривень. 

Дергачівські рятувальники 
звертаються до всіх громадян, 
як до фізичних осіб, так і до 

юридичних осіб з проханням не 
провокувати пожежі в природ-
них екосистемах, у тому числі 
спалювати сміття, бо це за за-
коном тягне адміністративну та 
кримінальну відповідальність.

«Телефон довіри» Головного 
управління Державної служ-
би України з надзвичайних си-
туацій у Харківській області  
737-13-59 з 9.00 до 18.00.

Про випадки самовільного 
підпалу сухої трави та листя 
повідомляйте якнайшвидше. 
Збережімо природу для май-
бутніх поколінь!
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ЗА СПАЛЮВАННЯ СУХОЇ ТРАВИ ТА ЛИСТЯ – 
ШТРАФ ДО 153 ТИС. ГРН. 

Щороку восени та навесні починається сезон паління 
листя, сухої трави та інших рослинних решток. Що при-

мушує людей випалювати їх? Зрозуміло, що для дітей тра-
ва, котра горить – це забава, розвага. Але про те, чим вона 
може закінчитися, вони не думають. Старші часто підпа-
люють траву з хуліганських мотивів або начебто для того, 
щоб потім вона росла краща. Якщо говорити про дорослих, 
то багато хто робить це свідомо, думаючи, що спалювання 
трави корисне. Вважають за краще випалювати траву й ті, 
хто лінується прибирати сміття і сухостій вручну. Люди, 
які палять суху траву, завжди переконані, що цим вони по-

кращують врожайність.

За підпал з тяжкими наслідками для природи може загрожувати 5 років в'язниці!

Стаття 77-1. (Адмін. кодекс) Самовільне випалюван-
ня рослинності або її залишків.
Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, 

водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності 
або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарсь-
кого призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, 
у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених 
пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони навколишнього природного середови-
ща, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 180 
до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на поса-
дових осіб - від 900 до 1260 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Якщо ви помітили, що хтось підпалює суху траву – теле-
фонуйте 737-13-59 або викликайте поліцію за номером 102.



ВООЗ вважає туберкульоз 
більш смертоносним інфекційним 
захворюванням у світі, ніж ВІЛ/
СНІД, гепатит та інші інфекцій-
ні і паразитарні хвороби разом 
узяті. З 10 мільйонів нових ви-
падків туберкульозу в світі тільки  
7 мільйонів діагностовано, а це 
означає, що 3 мільйони чоловік з 
туберкульозом щорічно залиша-
ються неврахованими.

Туберкульозом заражаються 
при вдиханні повітря, в якому є 
збудник захворювання – мікобак-
терія туберкульозу, що стійка до 
навколишнього середовища: не 
боїться холоду і нетривалого впли-
ву високих температур. Довгий 
час зберігається у пилу, ґрунті, 
снігу, льоді. Легко потрапляє в 
організм людини, проте часті-
ше не викликає захворювання, 
а вступає в "мирні" відносини з 
імунною системою, яка контро-
лює її перебування в організмі. 
Паличка Коха знаходиться в 
"сплячому" стані в організмах 
у більшості інфікованих осіб, 
проте захворювання не розви-
вається протягом життя. Лише 
у 10% осіб, які інфікувалися, 
воно розвивається.

Україна посідає друге місце 
в Європейському регіоні за 
рівнем захворюваності на 
нього. Щорічно реєструєть-
ся близько 30000-35000 но-
вих його випадків і більше 
7000 смертей. За даними 
ВООЗ, у нашій країні щоро-
ку не виявляється близько 
24% нових випадків захво-
рювання на туберкульоз. 
Ймовірними причинами та-
кого великого відсотка його 
невиявлення може бути недо-
статній рівень діагностики, об-
межений доступ до медичної допо-
моги певних категорій населення 
та пізнє звернення за медичною  
допомогою. Україна — одна з де-
сяти країн з найвищим у світі тя-
гарем захворюваності на мульти-
резистентний туберкульоз, тобто 
щонайменше 23% нових випадків 
хвороби, виявлених в країні, не 
піддаються лікуванню звичайни-
ми протитуберкульозними препа-
ратами, отже є резистентними, а 
більше 40% таких нових випадків 
вже мають деструктивну форму.

Туберкульоз – одна з 10 голов-

них причин смертності у світі. В 
Україні ця проблема сягнула на-
ціонального рівня і посилилася на 
тлі пандемії COVID-19. За 2020 
рік спостерігалося менше наван-
таження на фтизіатричну службу 
по виявленню нових пацієнтів. 
Медики пов’язують це з тим, що 
люди рідше звертаються за ме-
дичною допомогою та займаються 
самолікуванням вдома, а всі сили 
медичних працівників націлені на 
боротьбу з коронавірусною інфек-
цією. Оскільки туберкульоз май-
же не проявляється клінічно на 
ранніх стадіях захворювання, то 
зараз спостерігається небезпечна 
тенденція — хворі з туберкульозом 
поступають до лікарень у значно 
тяжкому стані, коли вже є задиш-
ка, кровохаркання, деструктив-
ні форми. Хворі на туберкульоз 
вважаються однією з найбільш 
уразливих верств населення на 
COVID-19. У таких хворих ура-
жені легені, імунна система осла-
блена, тому частіше виникають 
ускладнення, що призводить, на 
жаль, до летальних випадків. Для 
таких пацієнтів найголовніше – 
самоізоляція вдома та організація 
дистанційного лікування і спосте-
реження.

До перших ознак туберку-
льозу відносяться загальна 
слабкість, втомлюваність, три-
валий кашель (більше трьох 
тижнів), втрата маси тіла, піт-
ливість та підвищення темпе-
ратури тіла до субфебрильних 
цифр 37.0-37.3. Всі ці клініч-
ні ознаки пацієнти дуже часто 
плутають з ознаками ГРВІ, а в 
умовах пандемії - і з проявами 
коронавірусної інфекції або ж ту-
беркульоз може бути поєднаним з 
коронавірусною інфекцією і тому 
не приділяється значна увага ви-

явленню туберкульозної інфекції.
Якщо ви помітили у себе 

декілька таких симптомів, 
обов’язково зверніться до ва-
шого лікаря або лікаря-фтизіа-
тра!

Ефективне лікування призво-
дить до припинення подальшого 
поширення випадків захворюван-
ня та попередження інфікуван-
ня здорового населення мульти-
резистентним туберкульозом. 
Висока ефективність лікування 
забезпечується безперервним 
прийомом хворими протитубер-
кульозних препаратів та 
здійсненням контролю з боку 
медпрацівників за систе-
матичним прийомом, як в 
умовах стаціонару, так і на 
амбулаторному етапі. Без 
такого спостереження та 
підтримки можуть виника-
ти складнощі в дотриман-
ні медичних приписів щодо 
лікування і хвороба може по-
ширюватися далі.

При своєчасному вияв-
ленні захворювання, на-
лежному забезпеченні та 
відповідальному прийомі 
ліків переважна більшість 
випадків туберкульозу за-
вершується одужанням. 
При лікуванні туберкульозу 
найважливіше, щоб людина 
приймала ліки за суворою 
схемою, призначеною ліка-
рем. Якщо зменшувати дозу, 
пропускати прийом або перери-
вати лікування, відчувши полег-
шення, мікобактерії адаптуються 
до антибіотиків та перестають на 
них реагувати. Такі фатальні по-
милки призводять, трохи пізніше, 
до повернення хвороби у ще більш 
важкій формі – туберкульозу з 
множинною лікарською стійкі-
стю, який не піддається стандарт-
ному шестимісячному лікуванню 
протитуберкульозними препара-
тами першої лінії і на лікування 
якого потрібно використовува-
ти більш токсичні та дорогі пре-
парати, а саме лікування може 
йти до двох або більше років. 
Показники лікування туберку-
льозу найнижчі в тих країнах, де 
присутній мультирезистентний 
туберкульоз. Виліковується від 
цієї форми хвороби лише 39% 
хворих.

АКЦЕНТ – НА АМБУЛАТОР-
НОМУ ЛІКУВАННІ

Коли є направлення сімейно-
го лікаря, то всі обстеження, і в 
разі потреби, все лікування про-

ти туберкульозу – безкоштовні.
У поліклінічних відділен-

нях без направлення сімейного 
лікаря можна зробити рентген, 
інші аналізи або потрапити на 
консультацію до фтизіатра – 
але вже на платній основі. 

Щодо підходу до лікування, 
то його останнім часом змінили. 
Встановлено всеукраїнську мо-
дель, яка робить акцент саме на 
амбулаторній формі. «Вона зруч-
ніша, дешевша для пацієнтів. Та-
кож впроваджуємо лікування із 
застосуванням сучасних методів 

комунікації: тих самих смарт-
фонів, ноутбуків, комп'ютерів, 
коли люди тримають контакт 
із лікарем в онлайн-режимі. Йде 
спостереження за процесом ліку-
вання через скайп, вайбер, через 
будь-які месенджери. Так прохо-
дить контрольоване лікування 
– не гірше, ніж вживу. При цьому 
пацієнт не витрачає кошти на 
проїзд. Також ми плануємо пе-
редавати хворих, які не несуть 
небезпеки для оточуючих, під на-
гляд сімейних лікарів для подаль-
шого ведення».

У Дергачівській ЦЛ є сучас-
ний апарат молекулярно-гене-
тичної діагностики мокротин-
ня «Джин Експерт». Лише за 
кілька годин за його допомогою 
можна не тільки визначити на-
явність чи відсутність туберку-
льозу у пацієнта, але й визначити 
резистентність до препарату "ри-
фампіцин", що важливо для при-
значення оптимальної схеми ліку-
вання. Безкоштовне обстеження 
можливе за направленням ліка-
ря-фтизіатра.

Одним із пускових моментів  
розвитку будь-якого захворюван-
ня є стан імунної системи лю-
дини! Тому потурбуйтеся про 
відновлення та зміцнення імуні-
тету. Позбавтеся від шкідливих 
звичок, будьте фізично активни-
ми, збалансовано харчуйтеся. Ви-
користовуйте маску в громадсь-
ких місцях. 

Пам’ятайте! При своєчас-
ному виявленні та лікуванні 
туберкульоз виліковний, тому 
не забувайте щорічно прохо-
дити профілактичні медичні 
огляди та при появі підозрі-
лих симптомів звертатися до 
лікаря!

Матеріал підготовлено на 
основі статті Любові Ярової, 
лікаря-фтизіатра. Заслуженого 
лікаря України

Всесвітній День боротьби 
проти туберкульозу заснова-
ний для того, щоб закликати 
населення бути на варті свого 
здоров’я, здоров’я своїх дітей 
і близьких!
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ЦІКАВО ЗНАТИМЕДИЦИНА

ВДИХАЙТЕ ЖИТТЯ НА ПОВНІ ГРУДИ

Всесвітній день боротьби проти туберкульозу, вста-
новлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я, 

відзначається щороку 24 березня. Цього дня у 1882 році 
лікар Роберт Кох відкрив збудник туберкульозу – туберку-
льозну паличку. Це стало першим кроком на шляху діагно-
стування і лікування цього небезпечного захворювання, 
що передається переважно повітряно-крапельним шляхом 

від хворої людини до здорової. 

Як можна виявити 
туберкульоз?
З метою раннього виявлення тубер-

кульозу, дітям та підліткам необхід-
но робити туберкулінову пробу Ман-
ту. Дорослі та підлітки, починаючи з 
15-річного віку, повинні перевіряти 
свої легені за допомогою цифрового 
рентгенографічного обстеження один 
раз на 2 роки та обстеження пацієнтів 
із груп ризику методом мікроскопії мо-
кротиння.

Зараз людина може почати обсте-
ження на туберкульоз, не виходячи з 
власної квартири. Онлайн-скринінг 
можна зробити, маючи під рука-
ми ноутбук, комп'ютер чи навіть 
смартфон. Знайти анкетування на 
сайті Центру громадського здоров’я 
України нескладно (або шукайте по-
силання tbtest.phc.org.ua). Сам про-

цес займе пару-трійку хвилин.

Категорії пацієнтів, які відно-
сяться до груп ризику зараження ту-
беркульозом, повинні обстежуватися 
щорічно: особи, які зловживають ал-
коголем та наркотичними речовина-
ми; ті, хто живуть у неповноцінних 
умовах проживання; особи, які вжи-
вають препарати, що ослаблюють 
імунітет; хворі на цукровий діабет, 
виразкову хворобу шлунку та дванад-
цятипалої кишки, хворі на хронічні за-
хворювання органів дихання, психічно 

хворі; особи з ВІЛ.



Верховна Рада відмови-
лась скасувати сезонне пере-
ведення годинників на літ-
ній та зимовий час раз на пів 
року.

За законопроєкт "Про обчис-
лення часу в Україні", який мав 
встановити "вічний зимовий 
час", проголосували лише 212 
депутатів. Тепер його відправи-
ли на повторне друге читання.

Проєкт пропонував постійно 

залишити лише зимовий час, 
який вважається стандартним 
для регіону: UTC+2 за міжна-
родною шкалою.
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ЦІКАВО ЗНАТИМІСЦЕВІ НОВИНИ

РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ
16 березня на базі Дергачівського міськрайонно-

го відділу філії Державної установи «Центр пробації» 
в Харківській області  провели спільну зустріч представ-
ника Дергачівської районної філії Харківського обласного 
центру зайнятості та заступника начальника відділу «Дер-
гачівського Бюро правової допомоги» Харківського МЦ з 

надання БВПД.  

***

17 березня на базі Солоницівської селищної ради начальник 
Дергачівського міськрайонного відділу філії Державної уста-
нови «Центр пробації» в Харківській області, майор внутріш-
ньої служби  Альона Пономарьова провела робочу зустріч із заступ-
ником голови Солоницівської селищної ради Олександром Завалій, 
начальником відділу ЖКГ транспорту та благоустрою Сергієм Іль-
ченком і головними спеціалістами юридичного відділу Тетяною Ав-
дєєвою та Сергієм Носіком. 

Альона Пономарьова роз’ясни-
ла повноваження уповноважених 
органів з питань пробації, а та-
кож обговорені подальші етапи  
співпраці за напрямком пенітен-
ціарної пробації на 2021 рік.

ВІДНОВЛЕННЯ МІСТКА
За підтрим-

ки старости 
Слатинського 
округу Євге-
на Івахненка, 
місцевих під-
приємців Ста-
са Кононенка, 
О л е к с а н д р а 
Лупандіна та 
н е б а й д у ж и х 

мешканців відремонтовано 
аварійний місток у центрі 
селища. 

«Місток – один із тих піших 
переходів, яким активно кори-
стуються жителі нашого сели-
ща, а тому його функціональна 
спроможність – важлива скла-
дова місцевої інфраструктури. 

За довгі роки місток повністю 
вичерпав ресурси експлуатації 
та став непридатним для по-
дальшого використання. Було 
проведено демонтаж аварійної 
конструкції, встановлено міцні 
залізобетонні плити та мета-
леві поручні», – зазначив Євген 
Івахненко.

ЦІКАВО ЗНАТИНОВИНИ
CЕСІЯ В СОЛОНИЦІВСЬКІЙ 

ГРОМАДІ

18 березня на сесії Солоницівської селищної ради де-
путати ОТГ розглянули питання надбавок для старост 

селищ, створення відділу охорони здоров’я, матеріальну 
допомогу пільговикам та земельні питання.
ГРОШІ ДЛЯ СТАРОСТ. Депутати проголосували за надбавку 

(50% від окладу, але може коригуватись) для старост та затверди-
ли можливість видавати премії (від 10 до 100% їхньої зарплатні). 

ЗДОРОВ’Я. Депутати прийняли рішення створити окремий 
відділ охорони здоров’я. Відбулась дискусія щодо обрання його 
керівника. Депутати вимагають допустити їх до конкурсу на по-
саду голови нового відділу. Але з цим питанням розбиратись не 
стали, бо його у порядку денному спочатку не було.

ЛІКВІДАТОРИ ЧАЕС. Під час засідання виступила представ-
ниця місцевих пільговиків з пропозицією, щоб ветерани Другої 
світової, ліквідатори ЧАЕС та інші категорії пільговиків могли 
отримати матеріальну допомогу без збирання багатьох довідок. 
Жінка зазначила, що не всім пільговикам здоров’я дозволяє їхати 
в декілька установ та збирати їх. Тому вона запропонувала від-
мовитись від подання цієї документації. Ініціативу представниці 
опрацюють у депутатських комісіях.

ПЕРЕВЕДЕННЯ 
ГОДИННИКІВ ЛИШАЄТЬСЯ

ЗАБОРОНА НА ПІДВИЩЕННЯ 
ТАРИФІВ

НКРЗІ провело з "Укрпо-
штою" робочу нараду, за ре-
зультатами якої національ-
ний поштовий оператор 
повинен був виправити ряд 
виявлених недоліків і невід-
повідність пропозицій "По-
рядку регулювання тарифів 
на універсальні послуги по-
штового зв'язку". 

Регулятор зазначає, що 
невідповідності пропозицій 
Порядку були в частині змі-

ни тарифів на пересилання 
посилок і пріоритетної пись-
мової кореспонденції.

"Укрпошта" пропонува-
ла переглянути граничні 
тарифи на послуги пошто-
вого зв'язку в два етапи: 
перший – з дати набрання 
законної сили рішенням 
до 30 листопада в серед-
ньому на 30,6%, другий – 
з 1 грудня в середньому 
на 8,8%.

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в 
сфері зв'язку та інформатизації, вирішила відмовити ак-
ціонерному товариству "Укрпошта" в перегляді пропозицій 
щодо зміни тарифів. 

В Слатине та Прудянці старости Євген Івахненко й Олек-
сандр Рубан організували прибирання та розчищення тери-
торії населених пунктів – очистили узбіччя від сміття, по-
рослі тощо. Зібрано більше 100 мішків сміття.

ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ

Представник відділу ак-
тивної підтримки безробітних 
Дергачівської РФ ХОЦЗ Люд-
мила Тараченко проінформу-
вала суб’єктів пробації з по-
рядком та умовами отримання 
статусу безробітного, про акту-
альні вакансії та професії, про 
Харківський центр професій-
но-технічної освіти Державної 
служби зайнятості, де готують 

фахівців різних профілів.
 Заступник начальника від-

ділу «Дергачівського Бюро 
правової допомоги» Харківсь-
кого МЦ з надання БВПД Алі-
на Волкова розповіла про по-
слуги, які надає Бюро, хто 
може скористатися право-
вою безоплатною допомо-
гою та відповіла на питання 
клієнтів пробації.
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ПОПОВНЕННЯ БІБЛІОТЕК

НА ВАС ЧЕКАЮТЬ НОВІ КНИГИ

Неабияке задоволення приносять нові книги, які над-
ходять до бібліотек. Це радість для всіх - як для бібліо-

текарів, так і для мешканців! Адже кожна нова книга – це 
завжди подія та нове знайомство.
Книги, які надійшли до КЗ 

«Дергачівська публічна бібліо-
тека» Дергачівської міської 

ради та Дергачівської  бібліо-
теки для дітей за Державною 
програмою від Українського 

інституту книги, - це 
детективи, фантастика, 
світові бестселери, кни-
ги для дітей та підліт-
ків. Це яскраві видання 
на будь-який смак для 
читачів різних вікових 
груп. Своїх  користу-
вачів бібліотекарі охоче 
знайомлять з  новими 
надходженнями.

У КЗ «Дергачівсь-
ка публічна бібліоте-
ка» у читальній залі 
користувачі можуть  
ознайомитися з но-
винками по психології, 
релігії, суспільних, природ-
ничих і прикладних науках,   
мовознавству.  Якщо ви ціка-
витесь історією кіно України, 
видатними українцями, хо-
чете ознайомитися зі старо-
винними замками і дерев’я-
ними церквами, прапорами 
і гербами країни, розвитком 
державності  на українських 
землях, дізнатися більше про 
скарби та реліквії, прочита-
ти  нариси про Голодомор в 
Україні,   якщо ви не байдужі 
до географічних досліджень 
Землі та окремих країн, біо-
графічних досліджень, генеа-
логії та історії загалом, то вам 

обов’язково треба зазирнути 
до Дергачівської книгозбірні. 
На жаль, через брак газетної 
площі не можемо надрукува-
ти весь перелік авторів  і но-
винок (більше 300 книг). 

Бібліотечні працівники 
впевнені, що нова літерату-
ра зацікавить широке коло 
читачів. Кожен знайде для 
себе щось цікаве.

Шановні користувачі, 
приходьте самі і приводь-
те знайомих, друзів і своїх 
сусідів, щоб ознайомити-
ся з новинками та обрати 
книги, які стануть вам до 
вподоби. Вам завжди раді. 
Приємного читання!

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА

Перед батьками постає 
питання: як прищепити ди-
тині любов до читання? З 
одного боку, зараз такий вели-
чезний асортимент книжок – 
на будь-який смак, вони гарні, 
красиво оформлені, їх приємно 
тримати в руках і розгляда-
ти. З іншого – після закінчен-
ня періоду, коли батьки чита-
ють дітям казки на ніч, діти не 
завжди починають самостійно 
читати, віддаючи перевагу те-
лефонам або планшету.

Є ще одна проблема, яка 
може ставати на заваді при-
вернення уваги до читання 
– це вартість книжок. І ку-
пувати багато книг, щоб пере-

пробувати різні, та які дитині 
можуть «не зайти» - доволі на-
кладно. Чудовим виходом з 
ситуації є бібліотеки, фонди 
яких постійно поповнюють-
ся сучасними книжками на 
будь-який смак. Бібліотекарі 
можуть і підказати, які книжки 
зараз мають більший попит, які 
запропонувати дитині, щоб її 
затягнути в цей казковий світ.

Якщо ви не знаєте, з 
чого почати, спробуйте пе-
ревірені часом «хіти», які по-
любляє більшість маленьких 
читачів:

«Лісова школа» Всеволо-
да Нестайка – це незмінний 
бестселер, який жартівливо 

розказує про пригоди 
маленьких звіряток у 
початковій школі. Ця 
серія оповідань буде 
до вподоби учням 1-4 
класів, бо це  насправді  
розповіді саме про них 
та їхніх однокласників, 
вчителів і суворого ди-
ректора. Це чудові каз-
ки, в яких діти пізнають 
самих себе та ситуації, 
в які вони потрапляють 
щодня в школі

«Країна Мумі-
тролів» - ця серія най-
улюбленіша вже для не 
одного покоління дітей 
молодшого й середнього 
віку. Мумі-тролів лю-

блять навіть 
дорослі, тому 
о д н о з н а ч н о , 
варто спробу-
вати пізнати 
їх маленький 
всесвіт про 
дружбу, ро-
динні відноси-
ни, пригоди та 
пізнання себе.

Для дітей 
вже середньої 
школи стануть 
цікавими захо-
плюючі приго-
ди «Ракети на 
чотирьох лапах» й інші книж-
ки Джеремі Стронґа. Ціка-
вим стане досвід прочитання 
екранізованих книжок Роаль-
да Дала з його неймовірними 
та повчальними історіями про 
дітей «Чарлі і шоколадна фа-
брика», «Матильда», «ВДВ», 
або можна вже почати знайо-
митись із чарівними світами 
та жанром фентезі з книжки 
«Хроніки Нарнії» К.С. Льюїса.

Для дітей підліткового 
віку буде корисним розділи-
ти свої тривоги й питання до 
Всесвіту із такими ж пробле-
мами підлітків у книжках. 
Серії книжок про дівчат та їх 
карколомні життєві повороти 
із подругами, перше кохання, 
несприйняття батьками й вчи-
телями, усвідомлення іншості 

та багато чого, що турбує в 13-
15 років, - все це можна разом 
прожити й знайти вихід разом 
із героями сучасних оповідань.

Для підлітків навіть є 

адаптовані книги з нон-фікш-
ну, які роз'яснять питання 
фінансової грамотності, на-
вчать плануванню, впевне-
ності в собі, корисним звич-
кам. Одна з кращих в цьому 
сегменті для дітей – книги Бодо 
Шефера про Кіру та її собаку 
Бублика.

 В Дергачівській бібліо-
теці для дітей завдяки Дер-
жавній програмі від Україн-
ського інституту книги є 
величезний вибір книжок 
(більше 500), серед яких ви 
неодмінно знайдете ті, що 
вам та вашим дітям будуть 
до вподоби й покажуть, яке 
задоволення й душевний 
відпочинок можна отримати 
від читання. 

Любов до книг і звичка читати, зазви-
чай, формуються в дитинстві. Багато в 

чому потяг читати передається від батьків, 
якщо вони теж читають регулярно книж-

ки й дитина це бачить як норму, але, на 

жаль, не завжди й це спрацьовує. Сьогод-
ні в епоху цифрових гаджетів й постійної 
можливості пасивної розваги й дорослим 
складно тривалий час зосереджувати увагу 
на тексті в книжках.
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ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ

НАЙКРАЩИЙ СКРИПКОВИЙ МАЙСТЕР УКРАЇНИ

Андрій народився на Уралі, 
у м. Свердловську. Любов до 
скрипки передалась йому від 
батька, який добре на ній грав. 
Сім років хлопець навчався у 
музичній школі, потім 4 роки 
– у Свердловському музично-
му училищі, яке закінчив на 
відмінно.  До речі, коли він на-
вчався в училищі його виклада-
чу принесли налагодити скрип-
ку. Напевне,  у викладача була 
добре розвинута інтуїція, що 
він вирішив залучити до цьо-
го учня. Він не тільки вислухав 
думку Андрія, а й прийняв до 
уваги його слушні поради. 

Під час служби в армії 
юнак грав в ансамблі пісні і 
танцю Уральського воєнного 
округу, а потім - в оркестрі те-
атру оперети. 

У  19 років хлопець зро-
бив свою першу скрипку. Її 
виготовлення  – доволі клопіт-
ка справа. Для цього потрібно 
підібрати спеціальне дерево, 
витримати його певний час, а 
потім створювати інструмент. 

Друга скрипка була зроблена 
у 1971 році. Це вже був більш 
досконалий інструмент, а свою 
першу скрипку взагалі знищив.

 Два роки він викладав у му-
зичній школі на Уралі. У 1977 
році Андрія Гребнєва запро-
сили на роботу до Харківсь-
кої консерваторії скрипко-
вим майстром. У 1978 році 
зустрів свою майбутню дру-
жину, яка прийшла в май-
стерню до реставратора з 
проханням відремонтувати 
скрипку для учня. Скрипка 
поєднала двох обдарованих 
людей.

Якщо до таланту від Бога 
додати працьовитість і лю-
бов до улюбленої справи, то з 
твоїх рук виходять справжні 
шедеври. На сьогоднішній 
день в Андрія Андрійовича 
більше 170  скрипок. Вони 
звучать в Америці, Канаді, 
Німеччині,  Франції, Ізраїлі, 
Словенії, Хорватії, Англії, 
Росії. І, звичайно, вони по-
трібні в Україні: Харкові, 
Києві, Вінниці та Львові. 
До речі, Андрій Андрійович 
брав участь у виготовленні 
скляної скрипки. Коли дирек-
тор харківського підприємства 
Олександр Хахалін звернувся 
до професіонала, одного з най-
кращих скрипкових майстрів 
України, нашого земляка з 
проханням виготовити скляну 
скрипку, Андрій Андрійович 
без роздумів одразу ж погодив-
ся. 

Скло - матеріал дуже склад-
ний і майстру було цікаво за-
стосувати своє вміння саме з 
ним, начебто  непридатним 
для виготовлення скрипки. 
Спеціалісти, які працюють на 
цьому підприємстві,  майстри 
своєї справи, вже виготовляли 
скляні шахи і столик для них, 
скляні черевички для Попелюш-
ки. Майстри по роботі зі склом 
мали під рукою зразок дерев’я-
ного інструмента, розібраного 

на частини. Вони вирізали де-
талі з товстого 6-міліметро-
вого скла, нагрівали його до ви-
соких температур і вигинали. 
Довелося багато повозитися, 
багато разів переробляли. Для 
з’єднання деталей використо-
вували доволі складну техно-
логію. Тож, коли дивишся на цю 
скрипку, то здається, що вона 
виготовлена із суцільного скла. 
Її створювали, уявіть собі, про-
тягом року. Звичайно, зробити 
інструмент повністю скля-
ним, неможливо. Наприклад, 
кілочки, на які натягують 
струни, виготовили із бронзи, 
смичок теж був звичайний, а не 
скляним. Головним завданням 
Андрія Андрійовича було на-
тягнути струни і налаштувати 
скрипку. Вона вийшла важкою  
- близько 3 кілограмів, а  де-
рев’яна – у 15 разів легша: 200-
250 грамів.  Незвичне і дуже 
тихе звучання, на ній можна 
виконувати не класичну, вва-
жає майстер, а  лише ультра-
сучасну синтетичну музику, бо 
звук тихий, який краще виво-
дити через підсилювач. Взагалі 
грати на ній довго неможливо, 
бо руки дуже втомлюються. 
Дебют цієї скрипки відбувся 
у Києві на виставці виробів зі 
скла, на ній грала студентка 
консерваторії. Один із кращих 
скрипалів України Герман Са-
фонов впевнений, що скляна 
скрипка не може звучати так, 
як звичайна.

Ім’я А.А. Гребнєва внесено 
до каталогу кращих майстрів 
скрипкових справ світу, що 
був виданий у Лондоні.

Родина з 1989 року меш-
кає у селищі Вільшани, про 
що  жодного разу не пошко-
дувала. Прекрасні і працьо-

виті люди, мальовнича при-
рода повністю полонили їх 
душу.

Подружжя Гребнєвих бра-
ло активну участь у роботі по 
відновленню та функціону-
ванню храмів Харкова: Мико-
ли Угодника, Пантелеймона, 
Озерянської  Божої Матері, 
Покровського монастиря. Їх 
внесок був високо оцінений 
Блаженнійшим Володимиром і 
відзначений орденом Святого  
рівноапостольного князя Во-
лодимира ІІ ступеня, а Андрій 
Андрійович має ще такий же 
орден ІІІ ступеня від  Блажен-
нійшого Онуфрія.

Сім’я Гребнєвих виховала 
п’ятьох синів, всі вони здобули 
вищу освіту, стали достойни-
ми людьми. 

Андрій Андрійович та Іри-
на Вікторівна – часті гості  в 
місцевому Будинку культури, 
завжди раді допомогти з кон-
цертами. Вони також співають 
на кліросі Свято-Миколаївсь-
кого храму, а коли під час 
святкових богослужінь грає на 
скрипці  Ірина Вікторівна, то 
парафіяни всі, як зачаровані, 
насолоджуються музикою.

Селище Вільшани - край, де 
талановитість передається із 
роду в рід. Це край, де підтри-
мується зв’язок поколінь, де 
люди багаті на дружні родинні 
стосунки. Кажуть, що твор-
чість – це висота. Коли лю-
дина творча, то багатством 
душі і своїми талантами вона 
охоче ділиться.  І цьому під-
твердженням є скромна і та-
лановита родина Гребнєвих, 
які мають бажання і наснагу, 
невичерпну енергію, а своєю 
творчістю охоче діляться  з 
оточуючими. 

У селищі Вільшани проживає подружжя Гребнєвих. 
Це творча родина, яку поєднала музика. Про дружину, 

талановитого і знаного музиканта, відомого педагога  Іри-
ну Вікторівну напередодні 8 Березня вийшов матеріал у на-
шій газеті, а про чоловіка Андрія Андрійовича, відомого не 
тільки в Україні, а й за кордоном майстра по виготовленню 
скрипок, заслуженого майстра народної творчості України, 
дипломанта  міжнародних конкурсів скрипкових майстрів, 
члена Національної спілки майстрів, художників-реставра-

торів розповімо сьогодні.
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ТАЛАНТИ КРАЮ
БІСЕР ЗАХОПИВ

Сам матеріал виник разом 
зі скловиробництвом у Венеції. 
Бісер – витончений за своїми 
якостями матеріал, з давніх 
часів привертав увагу май-
стрів. Історія вишивки ним по-
чинається з часу, коли в Росії 
були проведені перші спроби 
винаходу цього матеріалу. У 
ХІХ столітті намистинами поча-
ли прикрашати практично все: 
звичайні чорнильниці, дамсь-
кі сумочки. У 1930-1950 роки 
почалося активне використан-
ня намистин у вишиванні та 
плетінні. В моду увійшли сукні 

і гаманці, а також феньки, 
які носили хіпі. Зараз бісером 
прикрашають джинси, блузки, 
сумки, чохли для мобільних те-
лефонів, а традиція вишиван-

ня весільних і великодніх 
рушників, ікон попри вік 
Інтернету залишилася.

Живе у селі Руська 
Лозова Олена Володи-
мирівна Цехмистро-
ва. Жінка своє життя 
присвятила медицині: 
спочатку працювала у 
місцевій лікарні мед-
сестрою, а зараз -  у 
Ліснянському дитсадку 
«Барвінок».  Має двох 
доньок: Кіру та Аріну. 
Дівчатка - гордість і 
радість мами.

Попри свою зай-
нятість Олена Володи-
мирівна знаходить час 
і для книг. Із 2009 року 
– вона читачка Русь-
ко-Лозівської бібліотеки, 
а зараз ще й користувач 
Ліснянської книгозбірні.

Захопилась вишивкою бісе-
ром нещодавно. Сподобалися 
побачені роботи з цього ма-
теріалу і жінка вирішила сама 
спробувати. На сайті «Голка» за-
мовляє для себе роботи і виши-
ває різноманітні букети. У своє-
му прагненні до прекрасного 
майстриня вишиває й ікони.

 І хоча за щоденними клопо-
тами часу на улюблену справу 
залишається мало,  але  планів 
і задумів у Олени Володи-
мирівни ще багато. Побажай-
мо їй наснаги і втілення всього 
задуманого у життя. 

Практично для кожної людини бісер – це звичайні на-
мистини, якими користуються практично всі, тому ніх-

то не цікавиться тим, як він з’явився і як саме його почали 
застосовувати у вишивці. 

ТВОРЧІ ОСОБИСТОСТІ

Клуби за інтересами, що 
діють у бібліотеках Дер-
гачівської громади, сприяють 
розкриттю нових талантів, 
згуртуванню творчих людей, 
організовують  їх дозвілля, об-
мін думками та досвідом.

Серед існуючих дитячих 
клубів за інтересами успіш-
но діють «Пізнайко» в Пру-
дянській, «Дозвілля» у Русь-
ко-Лозівській, літературна  

вітальня «Джерельце» в 
Полівській бібліотеках. Діти 
- активні учасники заходів, що 
організовують книгозбірні. А 
ще залюбки займаються твор-
чістю.

Пропонуємо вашій увазі ро-
боти дітей. Чудові первоцвіти 
виготовили учасники літера-
турної вітальні «Джерельце». 
Прекрасні роботи Омелянен-
ко Мирослави, користувачки  

Прудянської бібліотеки(№№1,2,3). 
Замилуєшся роботами із Русь-
кої Лозової Ігнатової С.С. і 
Бочарникових Владислава та 
Анастасії (№№4,5), такі ро-
боти виготовляються на май-
стер-класах у клубі «Дозвілля».

Гаврюшенко Аріна, Во-
робіна Софія, Марченко Єлі-
завєта, Дубини Юра, Петро 
та Роман — учасники літера-
турної вітальні, підготували 
літературно-музичну ком-
позицію "Весна і мати", яку 
представили в КЗ "Полівська 
гімназія" та в клубі на святі 
до 8 Березня.

Кожна лю-
дина повинна 

прагнути розкри-
тися  і реалізува-
ти себе в цьому 
житті. І неваж-
ливо, коли люди-
на розкриється 
як творча осо-
бистість, адже це 
може статися як 
у дитинстві, так 
і в похилому віці. 
Н а й г о л о в н і ш е , 
щоб розкриття 
таланту все-таки 

сталося.
Первоцвіти, Полівська бібліотека

№1

№2

№3

№4

№5



21 та 22 березня на Дергачівщині відбувся відкритий 
фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості "Музи і 
діти", який вже 25 років проводиться  з метою виявлення 
нових талановитих виконавців, залучення до вокального, 
хореографічного,  естрадного мистецтва обдарованих ді-
тей та молоді,  сприяння їх подальшому професійному са-
мовизначенню.

Конкурс зібрав дітей та підлітків віком від 4 до 18 років з Дер-
гачівської, Золочівської, Богодухівської, Нововодолазької гро-
мад. Виконавці змагалися в двох номінаціях: вокал (соло, дует, 
тріо, ансамблі), хореографія (бальний, народний, естрадний та-
нок). 

За участь у фіналі змагалися 500 дітей, перемога  конкурсан-
там давалася нелегко,  але до фіналу дійшли найкращі.

Вітаємо учасників і лауреатів!
Особлива подяка керівникам колективів і батькам.

Редакція започаткувала рубрику «РЕТРО-МИТІ», де 
друкує старі фотографії наших читачів. 
Тож, якщо у вас є цікаві знімки старих часів – ласкаво 

просимо до співпраці. Їх можно надіслати на нашу елек-
тронну адресу або прийти до редакції. Їх сфотографують 
й одразу повернуть власнику.

Фото надав Микола 
Бондаренко.

Вітаємо Дергачівсього міського голову  
Вячеслава Задоренка з Днем народження!

Бажаємо Вам успіху на шляху до процвітання нашої 
громади. Бути лідером - чимала відповідальність.

Хай Вас підтримують і надихають рідні люди,  
розуміють та допомагають колеги, оминають негаразди 
і непорозуміння. 

Будьте завжди попереду!
Редакція газети «Вісті Дергачівщини»

вже добре відомий не тільки в Дергачівській 
громаді, а й далеко за її межами: Турція, Мол-
дова, Румунія.

Творчість групи дала життя численним пісням 
про кохання, родину, Батьківщину, про минуле та 
сьогодення. І глядачі мали можливість почути не 
тільки ті музичні твори, які всі давно полюбили, а 
й зовсім нові.

18 березня у Будинку культури Дергачівської 
міської ради відбувся звітний концерт. Виступ 
чарівних дівчат підтримали зразковий колектив 
естрадно-спортивного танцю «Візаві», чарівна 
скрипалька Ольга Скрипка, друзі, рідні та меш-
канці громади.

Концерт подарував публіці незабутні враження.

726 березня 2021 року

КУЛЬТУРА

ГУРТ «KVITKA»

РЕТРО-МИТІ 

Фото надав Сергій Остапенко.

Іваненко Володимир, Островерх 
Володимир, Бондаренко Микола, ДСШ-1, 
1958 р. 

ВІТАЄМО!

ТВОРЧІСТЬ І ТАЛАНТИ
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СЕРЕДА, 31 БЕРЕЗНЯВІВТОРОК, 30 БЕРЕЗНЯПОНЕДІЛОК, 29 БЕРЕЗНЯ

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 «Сабрина»
14.40, 15.40 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый слу-

чай. Преступник поневоле
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.45 Х/ф «Линкольн для 

адвоката» (16+)
 1.55 Т/с «Искушение» (12+)
 4.00 Касается каждого
 5.00 Телемагазин

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

18.00, 21.00 Новости
 7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Общественная 
студия

 9.30 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
15.55 Т/с «Любовь во время 

войны» (16+)
17.25 Наши деньги
Футбол. UEFA U21 ЧЕ-2021
18.55 Швейцария -- Порту-

галия
21.55 Исландия -- Франция

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
16.00 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня лю-

бить» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Папик-2» (12+)
21.45 Х/ф «Ищу жену с ре-

бенком» (16+)»
22.45 Т/с «Кухня»
23.45 Т/с «Кухня»
 0.45 Х/ф «Крампус. Похити-

тель Рождества» (16+)
 2.30 Жизнь известных людей
 3.35 ТСН
 5.00 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+)
11.10 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью» (16+)
13.00 Любовь на выживание 

(16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00, 20.00 Варьяты (12+)
21.00 Х/ф «День, когда Зем-

ля остановилась»
23.00 Х/ф «Обитель зла-3. 

Вымирание» (16+)
 0.50 Х/ф «Обитель зла-4. 

Потусторонняя жизнь» 
(18+)

 2.40 Служба розыска детей
 2.45 Зона ночи
 5.00 Абзац

СТБ
 6.35 Т/с «Комиссар Рекс»
10.20 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)
13.10 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама
19.05 Один за всех (16+)
20.15 Т/с «Гадалка»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Гадалка»
23.00 Т/с «Позднее раская-

ние» (16+)
 0.55 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)

ICTV
 4.20 Эврика!
 4.25 Служба розыска детей
 4.30 Факты
 4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
 5.35 Гражданская оборона

 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Решает Онистрат
12.00 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
14.40 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
17.00 Х/ф «Дикий (Брэйвен)» 

(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Секретный фронт
21.00 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Пес-6» (16+)
22.35 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
23.30 Х/ф «Форма воды» 

(16+)
 1.40 Х/ф «Три билборда на 

границе Эббинга, Миссу-
ри» (18+)

 3.45 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
11.45 Реальная мистика
13.55 Т/с «Женский док-

тор-2» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский док-

тор-2» (16+)
17.10 Т/с «Вызов» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.35 Футбол. Отбор к ЧМ-

2022. Украина -- Казахстан
23.50 Сегодня
 0.00 Х/ф «Беглянка-2», с. 1, 

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

4 (12+)
 3.50 Сегодня
 4.00 Реальная мистика
 4.45 Т/с «Вызов» (12+)

2+2
 6.15 Т/с «Ласко» (16+)
 8.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
11.55 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Карпатский рейн-

джер» (16+)
20.20 Т/с «Ментовские вой-

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

ны. Харьков-3»
22.20 Т/с «Кости-11» (16+)
23.55 Т/с «Кости-11» (16+)
 1.45 Спецкор
 2.15 ДжеДАИ
 2.45 Т/с «Ласко» (16+)
 3.25 Он, она и телевизор
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «В квадрате 45»
10.30 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30, 16.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного 

розыска
14.40 Тайны криминального 

мира
16.50 Легенды бандитской 

Одессы
17.15 Случайный свидетель
18.20 Стоимость жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.05 Х/ф «Алмазы для 

Марии»
 0.30 Состав преступления
 1.20 Вещественное доказа-

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

тельство
 4.00 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.15, 10.15, 20.15 Однажды 

под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Танька и Володька
 9.45 Страна У 2.1
10.45 Страна У 2.1
11.15 Т/с «Пришелец»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Пришелец»
19.15 Страна У 2.1
21.15 Х/ф «Супернянь» (16+)
23.00 Семейка У
23.30 Сказки У
 0.30 Страна У
 1.45 Спасатели
 2.45 Т/с «Хамелеон» (16+)
 3.30 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 «Семьянин»
14.40 Вещдок
15.40 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый слу-

чай. Преступник поневоле
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.45 Х/ф «Дело убийцы 

№1»
 1.55 Т/с «Искушение» (12+)
 3.50 Касается каждого
 4.35 М/ф
 5.00 Телемагазин

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

18.00, 21.00 Новости
 7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Общественная 
студия

 9.30 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
15.55 Т/с «Любовь во время 

войны» (16+)
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
Футбол. UEFA U21 ЧЕ-2021
18.55 Германия -- Румыния
21.55 Испания -- Чехия

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
16.00 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня лю-

бить» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Папик-2» (12+)
22.05 Х/ф «Ищу жену с ре-

бенком» (16+)
23.05 Т/с «Кухня»
 0.05 Т/с «Кухня»
 1.05 Х/ф «Большой солдат» 

(16+)
 2.50 Х/ф «Припутни» (16+)
 4.20 ТСН
 5.40 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
11.20 Х/ф «В осаде» (16+)
13.00 Любовь на выживание 

(16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Где логика? (12+)
20.00 Improv Live Show (12+)
21.00 Х/ф «Звездный де-

сант»
23.30 Х/ф «Обитель зла-2. 

Апокалипсис» (18+)
 1.20 Т/с «Хроники Шанна-

ры» (16+)
 2.50 Зона ночи
 5.00 Абзац

СТБ
 5.55 Т/с «Комиссар Рекс»
 8.50 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.10 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама
19.05 Тайны ДНК (16+)
20.15 Т/с «Гадалка»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Гадалка»
23.00 Т/с «Позднее раская-

ние» (16+)
 1.00 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)

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

 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Решает Онистрат
12.00 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
14.45 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
16.45 Х/ф «Наемник» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Гражданская оборона
21.00 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Пес-6» (16+)
22.30 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
23.25 Х/ф «Три билборда на 

границе Эббинга, Миссу-
ри» (18+)

 1.30 Гражданская оборона
 3.05 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
11.45 Реальная мистика
13.55 Т/с «Женский док-

тор-2» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский док-

тор-2» (16+)
17.10 Т/с «Вызов» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Х/ф «Ошибки молодо-

сти», с. 3, 4 (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Беглянка», с. 1, 

2 (12+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Х/ф «Беглянка», с. 3, 4 

(12+)
 3.10 Сегодня
 4.00 Т/с «Вызов» (12+)

2+2
 7.55 Х/ф «Александр» (16+)
11.15 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Карпатский рейн-

джер» (16+)
20.20 Т/с «Ментовские вой-

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

ны. Харьков-3»
22.20 Т/с «Кости-11» (16+)
23.55 Т/с «Кости-11» (16+)
 1.45 Спецкор
 2.15 ДжеДАИ
 2.45 Т/с «Ласко» (16+)
 3.30 ДжеДАИ-2019
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Сумка инкасса-

тора»
10.50 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного 

розыска
14.35 «Свiдок». Агенты
16.30 «Свiдок»
16.50 Легенды бандитской 

Одессы
17.15 Случайный свидетель
18.20 Будьте здоровы
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.00 Х/ф «В квадрате 45»
 0.20 Х/ф «Танцуй, танцуй»
 2.50 «Свiдок»
 3.20 Случайный свидетель
 3.30 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 2.1
11.15 Т/с «Пришелец»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Пришелец»
19.15 Страна У 2.1
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Отец невесты-2»
23.25 Семейка У
23.55 Сказки У
 0.55 Страна У
 2.10 Спасатели
 3.10 Т/с «Хамелеон» (16+)
 3.55 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 3.45 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина»
 5.00 Телемагазин
 5.30 Следствие вели...
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.10 Касается каждого
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Игра в четыре 

руки»
14.20 Х/ф «Колесо чудес» 

(16+)
16.10 Жди меня. Украина
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.45 Х/ф «Погружение» 

(16+)
 1.45 Т/с «Искушение» (12+)
 3.45 Касается каждого
 4.30 М/ф
 5.00 Телемагазин

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

18.00, 21.00 Новости
 7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Общественная 
студия

 9.30 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.25 Спорт
15.20 Страна песен
15.55 Т/с «Любовь во время 

войны» (16+)
17.25 Борьба за выживание
18.55 Д/с «Дикая прогулка»
19.55 Мир дикой природы
20.25 Суперчувство
21.35 Обратный отсчет
23.30 «Перша шпальта»

1+1
 7.00, 8.00, 9.00 ТСН
 7.10, 8.10, 9.10 Завтрак с 1+1
 9.25, 10.20 Жизнь известных 

людей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
16.00 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня лю-

бить» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Папик-2» (12+)
22.15 Х/ф «Ищу жену с ре-

бенком» (16+)
23.15 Х/ф «Ищу жену с ре-

бенком» (16+)
 0.15 Т/с «Кухня»
 1.15 Голос страны-11
 4.10 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
10.30 Х/ф «Наводнение»
14.30 Орел и решка
16.30 Х/ф «Реальная сталь» 

(16+)
19.00 От пацанки до панянки 

(16+)
21.20 Х/ф «Робот Чаппи» 

(16+)
23.40 Х/ф «Обитель зла» 

(18+)
 1.40 Т/с «Хроники Шанна-

ры» (16+)
 2.30 Служба розыска детей
 2.35 Зона ночи
 5.00 Абзац

СТБ
 5.50 Т/с «Комиссар Рекс»
 8.45 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.10 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.35 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама
19.05 Детектор лжи (16+)
20.15 Т/с «Гадалка»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Гадалка»
23.00 Т/с «Позднее раская-

ние» (16+)
 1.05 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)

ICTV
 5.05 Эврика!
 5.15 Служба розыска детей
 5.20 Гражданская оборона
 6.05 Факты недели
 8.45 Факты. Утро
 9.10 Чрезвычайные новости
10.05 Гражданская оборона
11.00 Секретный фронт

12.10 Анти-зомби
12.45 Факты. День
13.15 Анти-зомби
13.35 Больше чем правда
14.40 Х/ф «Пассажир 57» 

(16+)
15.45 Факты. День
16.25 Х/ф «Пассажир 57» 

(16+)
16.50 Х/ф «От колыбели до 

могилы» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Больше чем правда
21.00 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Пес-6» (16+)
22.30 Свобода слова
 0.00 Х/ф «Интересы госу-

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

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

тор-2» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский док-

тор-2» (16+)
17.10 Т/с «Вызов» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Х/ф «Ошибки молодо-

сти», с. 1, 2 (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Пробуждение 

любви», с. 1, 2 (12+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Х/ф «Пробуждение 

любви», с. 3, 4 (12+)
 3.10 Контролер
 4.00 Реальная мистика
 4.45 Т/с «Вызов» (12+)

2+2
 9.45 Х/ф «Обет молчания» 

(16+)
11.20 Х/ф «Охранник» (16+)
13.10 Х/ф «Самолет против 

вулкана» (16+)
15.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Карпатский рейн-

джер» (16+)
20.20 Т/с «Ментовские вой-

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

ны. Харьков-3»
22.20 Деньги
23.35 Дубинизмы
 0.00 Х/ф «Хищник» (18+)
 2.05 Спецкор
 2.35 ДжеДАИ
 3.05 Т/с «Ласко» (16+)
 3.50 ДжеДАИ-2019
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 6.00 Х/ф «Сержант мили-

ции» (16+)
 7.15 Случайный свидетель
 8.10 Х/ф «Сержант мили-

ции» (16+)
10.55 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Х/ф «Лорд Дракон»
14.45 Тайны мира
16.30 «Свiдок»
16.50 Легенды бандитской 

Одессы
17.10 Случайный свидетель
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
22.50 Х/ф «Сумка инкасса-

тора»
 0.30 Х/ф «Кровавая месть» 

(18+)
 2.40 «Свiдок»
 3.10 Случайный свидетель
 3.30 Вещественное доказа-

тельство
 4.00 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.15, 10.15, 11.15 Однажды 

под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Танька и Володька
 9.45 Страна У
10.45 Страна У
11.45 Сказки У
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Пришелец»
19.15 Страна У 2.1
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Отец невесты»
23.25 Семейка У
23.55 Сказки У
 0.55 Страна У
 2.10 Спасатели
 3.10 Т/с «Хамелеон» (16+)
 3.55 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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Интер
 6.55 Слово Предстоятеля
 7.05 Х/ф «Операция «Ту-

шенка» (16+)
 9.00 Готовим вместе. Домаш-

няя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 Х/ф «Покровские 

ворота»
13.40 Х/ф «Самогонщики»
14.00 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс»
14.15 Х/ф «За двумя зайца-

ми»
15.40 Т/с «Следователь 

Горчакова» (12+)
20.00 Подробности
20.30 Место встречи
22.00 Х/ф «Кукушка», с. 1--4
 1.35 Х/ф «Беби-бум» (16+)
 3.05 Х/ф «Пока свадьба не 

разлучит нас»
 4.50 Х/ф «За двумя зайца-

ми»
Перший

 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.45 

Новости
 7.10 Уроки тетушки Совы
 7.40 М/ф
 8.05 Оружие животных
 9.05 Оттенки Украины
 9.35 #ВУКРАЇНI
10.00 Домашние любимцы -- 

дикие в душе
11.05 Выживание в дикой 

природе 
12.00 Х/ф «Дворецкий» (16+)
14.25 Телепродажа
15.00 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.05 Х/ф «Царь Соломон. 

Мудрейший из мудрых», 
с. 1 (16+)

17.50 Охота: фильм после 
фильма

18.50 Х/ф «Катерина», с. 1, 
2 (16+)

21.25 Х/ф «Катерина», с. 3, 
4 (16+)

1+1
 8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
12.40 Т/с «Папик-2» (12+)
18.20 Мир наизнанку-12
19.30 ТСН
20.10 ЧистоNews-2021
20.15 Липсинк баттл
22.00 Женский квартал-2021
23.20, 0.20 Светская 

жизнь-2021
 1.20 Лига смеха
 5.00 ТСН
 6.00 Жизнь известных людей

Новый канал
 8.00 Kids’ Time
 8.00 М/ф «Вольт»
10.00 Kids’ Time
10.00 Орел и решка. Чудеса 

света
11.00 Орел и решка. Неиздан-

ное. Чудеса света
12.10 У кого больше? (12+)
14.00 Х/ф «День, когда Зем-

ля остановилась»
16.10 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (16+)
18.50 Х/ф «Обливион» (16+)
21.10 Х/ф «Грань будущего» 

(16+)
23.30 Х/ф «Семь сестер» 

(16+)
 2.00 Варьяты (12+)
 2.30 Зона ночи

СТБ
 6.20 Т/с «Гадалка»
 7.55 Невероятная правда о 

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

оналы (12+)
22.10 Званый ужин (12+)
 0.10 «Хата на тата» (12+)

ICTV
 5.30 Эврика!
 5.35 Факты
 6.00 Т/с «Марк + Наталка» 

(16+)
 7.50 На троих (16+)
 9.15 Т/с «Выжить любой 

ценой»
 9.55 На троих (16+)
10.55 Т/с «Выжить любой 

ценой»
11.35 На троих (16+)
12.10 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
13.25 Т/с «Пес» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Битва титанов» 

(16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» 

(16+)
22.50 Х/ф «Помпеи» (16+)
 0.40 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
 2.25 Я снял!

Украина
 7.25 Реальная мистика
 8.40 Х/ф «Блестящая карье-

ра» (12+)
10.40 Х/ф «Ошибки молодо-

сти» (16+)
14.50 Х/ф «Воспитание 

чувств», с. 1 (12+)
15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «Воспитание 

чувств», с. 2--4 (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Шоу «Маска»
23.00 Х/ф «Перекрестки», 

с. 1--3
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Перекрестки», с. 4
 3.00 Реальная мистика

2+2
 7.00 ДжеДАИ-2019
 7.50 ДжеДАИ-2020
 8.50 Затерянный мир
12.45 Х/ф «Драконий жем-

чуг»
14.15 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-

тая армия» (16+)
16.30 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел»
19.00 Х/ф «Затерянный мир» 

(16+)
20.55 Х/ф «Геркулес» (16+)
22.50 Х/ф «Возвращение 

Геркулеса» (16+)
 0.40 Х/ф «Орден дракона» 

(16+)
 2.20 Он, она и телевизор
 3.05 ДжеДАИ-2019
 3.15 Совершенно секретно
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.20 Т/с «Вечный зов»
13.00 Случайный свидетель. 

Вокруг света
14.10 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы»
16.00 Х/ф «Проект «А» (16+)
18.05 Крутые 90-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Ты -- мне, я -- 

тебе»
21.10 Х/ф «На гребне вол-

ны» (16+)
23.40 Х/ф «Финальный 

счет» (16+)
 1.55 Болезни-убийцы
 2.55 «Свiдок»
 3.25 Случайный свидетель
 3.35 Вещественное доказа-

тельство
 4.05 Правда жизни
 4.35 Легенды бандитского 

Киева
 5.00 Top Shop

ТЕТ
10.20 Х/ф «Бумажные горо-

да» (16+)
12.30 Х/ф «Простые сложно-

сти» (16+)
14.45 Х/ф «Отец невесты»
16.55 Х/ф «Отец невесты-2»
19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Страна У 2.1
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Страна У 2.1
21.00 Однажды под Полтавой
21.30 Страна У 2.1
22.00 Однажды под Полтавой
22.30 Страна У 2.1
23.00 Игры Приколов
 0.00 Семейка У
 1.00 «Панянка-селянка»
 2.40 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 «Пока свадьба не 

разлучит нас»
14.40 Вещдок
15.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый слу-

чай. Преступник поневоле
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «Выхода нет» 

(16+)
22.50 Следствие вели...
 0.30 Вещдок
 2.20 Жди меня. Украина
 3.25 Орел и решка. Чудеса 

света
 4.15 Планета Земля-2
 5.05 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, 12.00, 13.10, 
18.20 Общественная 
студия

 9.30 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
15.55 Т/с «Любовь во время 

войны» (16+)
17.25 «Перша шпальта»
18.55 Выживание в дикой 

природе 
19.55 Суперчувство
21.55 Спорт. Аспект
22.00 Прямая трансляция из 

Ватикана Крестного Пути 
при участии Святог Папы 
Франциска

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
14.30 Лига смеха 2021
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня лю-

бить» (12+)
19.30 ТСН
20.10 ЧистоNews-2021
20.15 Х/ф «Безумная свадь-

ба»
22.10 Липсинк баттл
23.55 Х/ф «Пирамида» (18+)
 1.40 Х/ф «Пришельцы-2. 

Коридоры времени»
 4.10 ТСН
 4.55 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+)
10.20 От пацанки до панянки 

(16+)
12.50 Варьяты (12+)
14.50 Где логика? (12+)
15.50 Х/ф «Робот Чаппи» 

(16+)
18.00 Х/ф «Звездные войны. 

Последние джедаи» 
(12+)

21.00 Х/ф «Хан Соло» (12+)
23.40 Х/ф «Обитель зла. Фи-

нальная битва» (16+)
 1.40 Варьяты (12+)
 2.20 Служба розыска детей
 2.25 Зона ночи

СТБ
 7.50 Холостяк (12+)
11.50 Как выйти замуж (16+)
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»
22.50 Холостяк (12+)
23.45 О чем молчат женщины 

(16+)

ICTV
 4.20 Эврика!
 4.25 Служба розыска детей
 4.30 Факты
 4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
 5.35 Гражданская оборона

 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Дизель-шоу (12+)
11.20 Т/с «Выжить любой 

ценой-2»
12.45 Факты. День
13.15 На троих (16+)
15.45 Факты. День
16.15 На троих (16+)
16.55 Х/ф «Пророк» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Дизель-шоу (12+)
22.45 На троих-9 (16+)
23.45 На троих (16+)
 0.45 Факты
 1.10 Х/ф «Форма воды» 

(16+)
 3.10 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.55 Х/ф «Кровная месть» 

(12+)
14.45 Х/ф «Скажи мне прав-

ду», с. 1 (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Скажи мне прав-

ду», с. 2--4 (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
 0.00 Х/ф «Добро пожало-

вать на Канары», с. 1, 2 
(12+)

 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Добро пожало-

вать на Канары», с. 3, 4 
(12+)

 3.50 Реальная мистика

2+2
 6.30 Т/с «Ласко» (16+)
 7.20 Х/ф «Пробуждение 

смерти» (16+)
 9.10 Х/ф «Гость» (16+)
11.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Чистильщик» 

(16+)
21.20 Х/ф «Стой! Или моя 

мама будет стрелять»
23.05 Х/ф «Нападение на 

Уолл-стрит» (18+)
 1.05 Спецкор
 1.35 ДжеДАИ
 2.05 Т/с «Ласко» (16+)
 2.50 Он, она и телевизор
 3.35 ДжеДАИ-2019
 3.45 Совершенно секретно
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки» (12+)
11.00 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного 

розыска
14.35 Правда жизни
16.30 «Свiдок»
16.50 Легенды бандитской 

Одессы
17.15 Случайный свидетель
18.20 Тайны мира
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
22.30 Х/ф «Заложники 

страха»
 0.05 Состав преступления
 1.40 «Свiдок»
 2.10 Случайный свидетель
 2.50 Вещественное доказа-

тельство
 3.50 Правда жизни
 4.20 Легенды бандитского 

Киева
 4.45 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 2.1
11.15 Т/с «Пришелец»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Пришелец»
19.15 Страна У 2.1
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Американский 

пирог» (16+)
23.00 Х/ф «Американский 

пирог. Все в сборе» (18+)
 1.15 Семейка У
 1.45 Сказки У
 2.45 Спасатели
 3.45 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 «Анжелика -- мар-

киза ангелов» (16+)
14.40, 15.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый слу-

чай. Преступник поневоле
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.45 Х/ф «Медвежатник» 

(16+)
 2.00 Т/с «Искушение» (12+)
 4.05 Касается каждого
 5.00 Телемагазин

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

18.00, 21.00, 23.35 Ново-
сти

 7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 
18.20 Общественная 
студия

 9.30 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
15.55 Т/с «Любовь во время 

войны» (16+)
17.25 #@)[]?$0 с М. Щуром 

(16+)
18.55 Д/с «Дикая прогулка»
19.55 Суперчувство
21.55 Спорт. Аспект
22.00 Выживание в дикой 

природе
23.00 Схемы. Коррупция в 

деталях

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
16.00 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня лю-

бить» (12+)
19.30 ТСН
20.20 ЧистоNews-2021
20.25 Т/с «Папик-2» (12+)
21.45 Право на власть-2021
 0.45 Х/ф «Пришельцы-2. 

Коридоры времени»
 3.00 Жизнь известных людей
 4.10 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
10.20 Х/ф «Звездный де-

сант»
13.00 Любовь на выживание 

(16+)
15.00 Орел и решка
17.00, 19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Семь сестер» 

(16+)
23.40 Х/ф «Обитель зла-5. 

Возмездие» (18+)
 1.30 Варьяты (12+)
 2.55 Служба розыска детей
 3.00 Зона ночи
 5.00 Абзац

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

сенсы (16+)
13.10 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама
19.05 Как выйти замуж (16+)
20.15 Т/с «Гадалка»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Гадалка»
23.00 Т/с «Позднее раская-

ние» (16+)
 1.00 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)

ICTV
 4.25 Эврика!
 4.30 Факты
 4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
 5.35 Гражданская оборона

 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Решает Онистрат
11.55 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
14.45 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
16.50 Х/ф «Президент 

Линкольн. Охотник на 
вампиров» (16+)

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Анти-зомби
21.00 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Пес-6» (16+)
22.35 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
23.30 Х/ф «Форрест Гамп»
 2.00 Х/ф «Интересы госу-

дарства» (16+)
 3.40 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
11.45 Реальная мистика
13.55 Т/с «Женский док-

тор-2» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский док-

тор-2» (16+)
17.10 Т/с «Вызов» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Х/ф «Долгая дорога к 

счастью», с. 1, 2 (12+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Х/ф «Долгая дорога к 

счастью», с. 3, 4 (12+)
 1.40 Телемагазин
 2.10 Сегодня
 3.00 Реальная мистика

2+2
 7.50 Х/ф «Помпеи. Апока-

липсис» (16+)
 9.25 Х/ф «Последний бой» 

(16+)
11.10 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Карпатский рейн-

джер» (16+)
20.20 Т/с «Ментовские вой-

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

ны. Харьков-3»
22.20 Т/с «Кости-11» (16+)
23.55 Т/с «Кости-11» (16+)
 1.45 Спецкор
 2.15 ДжеДАИ
 2.45 Т/с «Ласко» (16+)
 4.15 ДжеДАИ-2019
 4.30 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30, 12.30, 16.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Алмазы для 

Марии»
10.40 Т/с «Коломбо» (16+)
12.50 Легенды уголовного 

розыска
14.30 Стоимость жизни
16.50 Легенды бандитской 

Одессы
17.10 Случайный свидетель
18.20 Правда жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
22.25 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки» (12+)
 0.20 Состав преступления
 1.05 Вещественное доказа-

тельство
 2.15 «Свiдок»
 2.45 Случайный свидетель
 3.00 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 2.1
11.15 Т/с «Пришелец»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Пришелец»
19.15 Страна У 2.1
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Супернянь-2» 

(16+)
23.00 Семейка У
23.30 Сказки У
 0.30 Страна У
 1.45 Спасатели
 2.45 Т/с «Хамелеон» (16+)
 3.30 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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ВАШЕ ЗДОРОВ'Я
КАК ПРОСЫПАТЬСЯ БОДРЫМ, ПОЛНЫМ 

СИЛ И ЭНЕРГИИ

На то, как мы себя будем чувствовать после 
сна влияют многие факторы. Это и то, сколько 
времени мы проводим на свежем воздухе, и фи-
зические нагрузки в течение дня, и проветрива-
емость помещения, где мы отдыхаем. Даже то, 
какую информацию перед сном мы получаем, в 
каком эмоциональном фоне засыпаем.

Однако все эти факторы вторичны. Одним из 
главных факторов является то, как мы организо-
вали свое спальное место.

Признайтесь, часто ли у вас болит шея или го-
лова? Есть ли у вас горбинка в основании шеи? 
Есть ли складки на шее?

На эти симптомы влияет правильно подо-
бранная подушка. Если подушка недостаточно 
жесткая или наоборот, слишком жесткая, или 
слишком высокая -  после сна у вас будет гудеть 
голова, болеть шея и вы будете чувствовать себя 
разбитым.

Также на ваше самочувствие влияет и то, ка-
кие материалы используются в изготовлении дан-
ного элемента постельных принадлежностей.

Выбирайте подушки с чехлом из натуральных 
хлопковых тканей, которые хорошо пропускают 
воздух, впитывают влагу, не электризуются, ан-
тиаллергенны.

Вот с необходимыми качествами мы разобра-
лись. Но где же сегодня можно найти такую про-
дукцию “не за все деньги мира”?

Мы решили изучить рынок продукции то-
варов для сна и нашли такого производите-
ля в Дергачевском районе “Nicola – boutique 
textile”.

Данный производитель предлагает подушки, 
отшиваемые по уникальной, запатентованной 
технологии.

Когда мы только начали свою деятельность и 
поступили первые запросы на подушки мы ста-
ли изучать этот вопрос. И первые подушки были 
изготовлены как у всех нынешних производи-
телей: простой чехол, внутри наполнитель. Но 
столкнулись с тем, что каждый клиент имел ка-

кие-то особые потребности. Кто-то хотел подушку 
поменьше, кто-то потолще, кому-то не подходил 
наполнитель, некоторые просили подушечку для 
новорожденных, но так, чтобы сначала это была 
совсем плоская подушка, а по мере взросления 
ребенка ее можно было бы увеличить. Мы стали 
думать, как можем удовлетворить любую потреб-
ность клиента в своих изделиях и нашли уникаль-
ное предложение. Чехол на наши подушки изго-
тавливается из стеганого хлопкового полотна, 
наполняется антиаллергенным материалом – хол-
лофайбером и, благодаря нашей технологии, вы 
можете самостоятельно регулировать плотность 
подушки. Кроме того, вы можете их стирать по 
мере необходимости в любой стиральной маши-
не, - сообщила нам владелец компании.

- Мы постоянно стремимся совершенствовать-
ся, идти в ногу со временем и предлагать нашим 
соотечественникам качественный продукт и сей-
час мы дарим каждому покупателю подушки – 
хлопковую наволочку, которую стоит одевать под 
наволочку для постельного белья, на которой вы 
непосредственно спите. Мы всегда находимся в 
контакте с нашими покупателями и выяснили, 
что наличие такой хлопковой наволочки способ-
ствует лучшей циркуляции воздуха и голова не 
потеет. 

Если у читателей возникнут еще вопросы отно-
сительно сна, комфорта и уюта в доме, на работе, 
в поездке, мы с удовольствием на них ответим, 
ведь за более чем 10 лет работы у нас накопился 
огромный опыт. Будем рады быть полезными для 
всех, кто заботится о своем здоровье, качестве 
жизни, экологии и развитии государства.  

Посмотреть продукцию, выбрать каче-
ственный товар для себя или на подарок 
вы можете на сайте www.bit.ly/39W40gl 
+380970328378  

С текстилем нашим - жизнь становится краше!
Ольга Гац

(На правах рекламы)

Вы, наверное, замечали, что не всегда удается просыпаться бодрым и выспавшим-
ся, хотя режим сна не нарушен. Почему так происходит? Сегодня мы обратились с 
этим вопросом к эксперту по сну и вот, что нам удалось выяснить.

КРОСВОРД
По горизонталі:
1. ... Твен. 4. Дорога з твердим покриттям, 

призначена для руху будь-якого безрейкового 
транспорту. 8. Здивування, незадоволення. 10. 
Двадцять четверта літера грузинської абетки. 
11. Людина, що обертається на вовка (міф.). 14. 
Одна зі складових назв звуків, те саме, що D 
або d. 15. Урочистий вірш, присвячений якійсь 
видатній події, відомій особі. 16. Німецька вій-
ськово-поліцейська організація часів Другої 
світової війни. 17. У давньогрецькій міфології — 
місцеперебування богів на однойменній горі. 19. 
Генетично модифікований організм. 20. У За-
кавказзі й Середній Азії — титул людей знатного 
походження, князів або начальників невеликих 
племен, урядових осіб і військовиків. 22. Пись-
мове вітання кого-небудь з нагоди відзначення 
видатної події в його житті. 25. Кім ... Сен (ко-
муністичний диктатор («великий вождь») Північ-
ної Кореї). 27. Плосковерхі плато або останці, 
звичайно з крутими чи обривистими схилами, 
головним чином у Середній Азії. 28. Одна із 
складових назв звуків, те ж саме, що E або e. 29. 
Місто на сході штату Флорида (Сполучені Шта-
ти Америки), на узбережжі Атланичного океа-
ну. 32. Останній правитель I династії Раннього 
царства Давнього Єгипту (бл. 2890 до н. е.). 33. 
Металевий або дерев'яний стрижень, загнутий 
на одному кінці. 34. Російська співачка. 35. За-
плетене волосся.

По вертикалі:
1. Комічна опера І. Стравінського в 1 дії, присвячена пам'яті Пушкіна, Глінки й Чайковського. 2. 

Багаторічна тропічна й субтропічна трав'яниста рослина з довгастим м'ясистим листям, укритим по 
краю шипами. 3. Гучний, протяжливий крик тварини. 5. Рос. авто. 6. Представник групи давніх гер-
манських племен, що населяли Північно-Західну Європу і Британію. 7. Апостол від сімдесяти, учень 
апостола Павла. 9. ... Аллен (американський кіноактор, режисер і сценарист). 12. Взуття з дерев'яною 
підошвою або видовбане з дерева. 13. ... Вілсон (французький актор). 17. Студійний альбом україн-
ської співачки Ірини Білик. 18. Собака-самець. 21. Краплина роси; росинка. 23. Великий хижий сса-
вець родини кошачих із дуже гострим зором. 24. Особа жіночої статі. 26. Старовинна іспанська сріб-
на монета. 28. Річка у Франції, Бельгії і Нідерландах. 30. Низький чоловічий голос. 31. Ярмо.

Відповіді на кросворд:

По горизонталі:
1. Марк. 4. Шосе. 8. Але. 10. Кар. 11. Вовкулака. 14. Ре. 15. Ода. 16. Сс. 17. Олімп. 19. Гмо. 20. Бек. 

22. Адрес. 25. Ір. 27. Кир. 28. Мі. 29. Себастіан. 32. Каа. 33. Гак. 34. Алсу. 35. Коса.
По вертикалі:
1. Мавра. 2. Алое. 3. Рев. 5. Ока. 6. Сакс. 7. Ераст. 9. Вуді. 12. Колодка. 13. Ламберт. 17. Ома. 18. Пес. 

21. Ріска. 23. Рись. 24. Жінка. 26. Реал. 28. Маас. 30. Бас. 31. Іго

НЕДІЛЯ, 4 КВІТНЯ
Интер

 8.00 Удачный проект
 9.00 Готовим вместе
10.00, 11.00, 12.00 Другая 

жизнь
12.50 Вещдок. Опережая 

время
17.10 Т/с «Проект «Синяя 

книга» (12+)
20.00 Подробности недели
22.00 Х/ф «Храни меня, 

дождь»
 0.00 Х/ф «Люблю. 9 марта»
 1.25 Вещдок

Перший
 7.00, 21.00 Новости
 7.10 Уроки тетушки Совы
 7.40 М/ф
 8.00 Пасхальная Святая Мес-

са Римско-Католической 
Церкви в Украине

 9.00 Божественная литургия 
Православной Церкви 
Украины

11.00 Месса в сопровождении 
Святого Папы Франциска 
в Ватикане

13.00 Пасхальное послание и 
Апостольское Благослове-
ние для Рима и целог

мира Urbi et orbi Святого Папы 
Франциска

13.30 Невероятный мир 
щенков

14.25 Телепродажа
15.00 Страна песен
16.05 Х/ф «Катерина», с. 3, 

4 (16+)
20.25 Борьба за выживание
21.25 #@)[]?$0 с М. Щуром 

(16+)
22.00 Х/ф «Дворецкий» (16+

1+1
 8.00 Завтрак. Выходной
 9.00 Лото-забава
 9.45 Мир наизнанку-12
10.50, 2.30 Мир наизнанку
18.15 Украинские сенса-

ции-2021
19.30 «ТСН. Тиждень»
21.00 Голос страны-11
 0.00 Светская жизнь-2021
 1.00 Х/ф «Телефонная 

будка»
 5.00 «ТСН. Тиждень

Новый канал
 6.20 Kids’ Time
 6.20 М/ф «Вольт»
 8.20 Kids’ Time
 8.20 М/Ф «Луис и пришель-

цы»
10.00 Х/ф «Пришелец Пол» 

(16+)
12.00 Х/ф «Могучие рейн-

джеры» (12+)
14.20 Х/ф «Обливион» (16+)
16.50 Х/ф «Грань будущего» 

(16+)
19.00 Х/ф «Великая стена» 

(12+)
21.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
23.40 Improv Live Show (12+)
 0.30 Х/ф «Морган» (16+)
 2.20 Варьяты (12+

СТБ
 7.05 Х/ф «Знахарь»
 9.55 МастерШеф. Професси-

оналы (12+)
13.05 «Хата на тата» (12+)
15.05 СуперМама
19.00 Следствие ведут экстра-

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

ICTV
 5.15 Эврика!
 5.20 Факты
 5.45 Не дай себя обмануть!
 6.35 Больше чем правда
 7.30 Анти-зомби
 8.25 Секретный фронт
 9.20 Гражданская оборона
10.10 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
13.15 Х/ф «Помпеи» (16+)
15.05 Х/ф «Битва титанов» 

(16+)
16.55 Х/ф «Гнев титанов» 

(16+)

18.45 Факты недели
21.15 Х/ф «Последний охот-

ник на ведьм» (16+)
23.10 Х/ф «Охотники на 

ведьм» (16+)
 0.50 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
 3.10 Я снял!
 3.50 Т/с «Код Константина»

Украина
 6.50 Реальная мистика
 9.10 Т/с «Между любовью и 

ненавистью» (16+)
17.00 Х/ф «Уроки жизни и 

вождения», с. 1, 2 (12+)
19.00 Сегодня
21.00 Х/ф «Уроки жизни и 

вождения», с. 3, 4 (12+)
23.00 Х/ф «Кровь ангела», с. 

1--3 (12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Кровь ангела», с. 

4 (12+)
 3.10 Громкое дело
 4.00 Т/с «Вызов» (12+)

2+2
 7.00 ДжеДАИ-2019
 9.15 Затерянный мир
13.15 Т/с «Перевозчик» (16+)
16.15 Т/с «Перевозчик-2» (16+)
18.15 Х/ф «211» (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.00 Х/ф «Оружейный ба-

рон» (16+)
 0.15 Х/ф «Мегаакула против 

Мехаакулы» (16+)
 2.00 Он, она и телевизор
 4.00 Лучшее
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазин

НТН
 7.25 Слово Предстоятеля
 7.35 Будьте здоровы
 8.15 Случайный свидетель. 

Вокруг света
 9.30 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы»
11.20 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
13.50 Х/ф «Ты -- мне, я -- 

тебе»
15.25 Х/ф «Черная стрела»
17.10 Х/ф «Проект «Альфа»
19.00 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
20.55 Х/ф «Ответный ход»
22.30 Х/ф «На грани безумия» 

(16+)
 0.25 Х/ф «Финальный счет» 

(16+)
 2.30 Вещественное доказа-

тельство

ТЕТ
 9.20 М/ф «Однажды в лесу»
10.30 М/ф «Желтый клюв»
12.15 Х/ф «Дневник Слабака 

4. Долгое путешествие»
14.00 Х/ф «Американский 

пирог» (16+)
15.40 Х/ф «Супернянь» (16+)
17.15 Х/ф «Супернянь-2» 

(16+)
19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Страна У 2.1
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Страна У 2.1
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Страна У 2.1
23.00 Однажды под Полтавой
23.30 Страна У 2.1
 0.00 Х/ф «Американский пи-

рог. Все в сборе» (18+)
 2.00 «Панянка-селянка»
 3.40 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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ЗАМОВЛЯЙ  
РЕКЛАМУ,

 ОГОЛОШЕННЯ, 
ПОЗДОРОВЛЕННЯ 

У ГАЗЕТІ 

«ВІСТІ ДЕРГАЧІВЩИНИ»

+38 063 863 34 93

ОГОЛОШЕННЯ 

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

ПРОДАМ

Благоустрій і буріння свердловин. Приям-
ки. Зливні ями. Проведення води, каналіза-
ції у дім і по будинку. Ремонт, встановлення 
насосного обладнання, бойлерів. Aquaidea.
kr.ua Тел. 066-752-80-59.    (5-5)

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

Насіння люцерни, конюшини, еспарцету, стоколосу, 
суданки, сидератів, медоносів, соняшнику, кукурудзи 
та ін. Тел.: (067)-689-27-26 www.semenatrav.com       (4-4)

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

КОНКУРС

КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗА-
ЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ СТРОКИ ВІД  
1 ТИЖНЯ
ТЕЛ. (099) 737-65-52, (097)824-73-57. (12-2)

Дергачівська міська рада Харківсь-
кої області оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади головного 
спеціаліста відділу містобудування, 
архітектури та земельних відносин, 
Державна архітектурно-будівельна 
інспекція Дергачівської міської ради.

Для участі у конкурсі приймаються за-
яви від громадян України, які не досягли 
граничного віку перебування на службі в 
органах місцевого самоврядування, ма-
ють вищу освіту не нижче ступеня бака-
лавра, вільно володіють державною мо-
вою та основними навиками роботи на 
комп’ютері з відповідними програмними 
засобами на рівні досвідченого користу-
вача. Без вимог до стажу роботи.

Перелік документів для участі в 
конкурсі:

особи, які бажають взяти участь у кон-
курсі, особисто подають:

1) заяву про участь у конкурсі на 
заміщення вакантної посади головного 
спеціаліста відділу містобудування, архі-
тектури та земельних відносин, Дер-
жавна архітектурно-будівельна інспек-
ція Дергачівської міської ради;

2) автобіографію (прізвище, ім’я, по 
батькові, число, місяць, рік і місце на-
родження, громадянство, відомості про 
освіту, трудову діяльність, посаду (за-
няття), місце роботи, а також відомості 
про наявність чи відсутність судимості;

3) копію паспорта громадянина Украї-
ни;

4) копію документа про вищу освіту з 
додатками;

5) копію трудової книжки з відомостя-
ми про трудову діяльність станом на 
момент оголошення конкурсу та/або ко-
пію послужного списку (за наявності);

6) копію реєстраційної картки плат-
ника податків;

7) фотокартку розміром 4 х 6 см;
8) письмову заяву, в якій особа пові-

домляє, що до неї не застосовуються 
заборони, визначені частиною третьою 
або четвертою статті 1 Закону Украї-
ни «Про очищення влади», і надає згоду на 
проходження перевірки та оприлюднен-
ня відомостей стосовно неї відповідно до 
Закону України «Про очищення влади». У 
разі, якщо кандидат на посаду проходив 
перевірку, передбачену Законом України 
«Про очищення влади», така особа подає 
копію висновку про результати перевір-
ки;

9) копію військового квитка (за наяв-
ності);

10) декларацію особи, уповноваже-
ної на виконання функцій держави                     
або місцевого самоврядування, у порядку, 
визначеному Законом України «Про запо-
бігання корупції»;

11) інші документи, які характеризу-
ють фаховий рівень особи (за бажанням 
такої особи).

Документи приймаються протягом 30 
календарних днів з дня оприлюднення 
оголошення про проведення конкурсу за 
адресою: Харківська область, місто Дер-
гачі, вулиця Сумський шлях, 79-Б (кон-
курсна комісія).

Довідки за телефоном: 2-07-44, або 
безпосередньо до міської ради.

Конкурсна комісія

Управління освіти, культури, молоді 
та спорту Дергачівської міської рада 
оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади директора комуналь-
ної установи «Будинок культури Дер-
гачівської міської ради».

Для участі у конкурсі приймаються зая-
ви від громадян України, які мають вищу 
освіту, вільно володіють державною мовою 
та здатні за своїми діловими і моральними 
якостями, освітнім і професійним рівнем 
виконувати відповідні посадові обов'язки. 
Стаж роботи у сфері культури не менше 
трьох років.

Перелік документів для участі в кон-
курсі.

Особи, які бажають взяти участь у кон-
курсі, особисто подають:

1) заяву про участь у конкурсі з надан-
ням згоди на обробку персональних даних 
відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних»; 

2) автобіографію, що містить прізви-
ще, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і 
місце народження, інформацію про гро-
мадянство, відомості про освіту, тру-
дову діяльність, посаду (заняття), місце 
роботи, громадську роботу (у тому числі 
на виборних посадах), контактний номер 
телефону та адресу електронної пошти 
чи іншого засобу зв'язку, відомості про на-
явність чи відсутність судимості;

3) копію документа, що посвідчує осо-
бу;

4) копії документів про вищу освіту;
5) два рекомендаційні листи довільної 

форми;
6) мотиваційний лист довільної фор-

ми;
7) інші документи, які підтверджують 

професійні чи моральні якості претенден-
та (за бажанням).

Документи приймаються протягом 
30 календарних днів з дня оголошення 
про проведення конкурсу за адресою: 
Харківська область, місто Дергачі, вул. 
Сумський шлях, 6 (конкурсна комісія). 
Тел. (263)30147.

КОНКУРС

Куплю биків, корів, телиць, свиней, 
кіз (вимушений доріз). Тел.: (095)-007-30-
63, (096)-681-06-50, (066)-082-61-44.  (6-1)

Куплю авто будь-якої марки у 
будь-якому стані, будь-якої реєстра-
ції. Тел.: (095)-007-30-63, (096)-681-06-
50, (066)-082-61-44.   (6-1)

КУПЛЮ

Биків, корів, телиць, коней, свиней. 
Живою вагою. Тел.: 098 20 42 129, 066 
47 06 475.      (4-1)

ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ
06.04.2021 р. о 14:00 за адресою:  

м. Дергачі, вул. 1 Травня, 89 відбу-
деться погодження меж земельної 
ділянки. Запрошуємо всіх суміжних 
землевласників.

Танцювальний хореографічний 
колектив спортивного танцю 
«Flamingo» існує з 2019 року. За цей 
час колектив брав участь у багатьох 
районних, обласних і міжнародних 
конкурсах та фестивалях, але не 
завжди є можливість здійснювати 
поїздки самостійно й без допомоги. 

"Хочемо висловити подяку Дер-
гачівському міському голову Задоренку  
Вячеславу за благодійну допомогу у 
виділенні транспорту для поїздки 
на міжнародний фестиваль-конкурс 
«Stella Futura Prima – Vera», де діти от-
римали дипломи лауреатів, дипломи, 
солодощі та здобули II місце, а також 
сертифікат керівнику Маслій Н.В. за 
якісну підготовку учасників конкурсу. 

Дякуємо за добре та уважне став-
лення до дітей, Вячеславе Валенти-
новичу! Сподіваємося на подальшу 
співпрацю в інтересах розвитку куль-
тури району."

Танцювальний хореографічний 
колектив спортивного танцю 
«Flamingo»

ПОДЯКА



Треба зазначити, що в літо-
писи навряд чи стали б вклю-
чати описи чиїхось розіграшів, 
нехай навіть найвдаліших. 
Однак, непрямі свідчення про 
«День дурня» знайдені в джере-
лах вже 1500 років тому. Однак 
ці ранні записи були рідкісними 
і мали тенденцію бути невизна-
ченими і неоднозначними. Той 
же Шекспір, який писав у кін-
ці ХVI і початку XVII століть, не 
згадував про День дурня вза-
галі, не дивлячись на те, що 
він був, як висловився Чарльз 
Діккенс молодший, "письмен-
ником, який захоплюється дур-
нями". 

Багато гіпотез було вису-
нуто про те, як ця традиція 
почалася.

Вважається, що спочат-
ку 1 квітня святкувалося 
в багатьох країнах як день 
весняного сонцестояння, що 
супроводжувалось жартами і 
веселими витівками. На жаль, 
жодна з гіпотез не визнана 
загальноприйнятною. Таким 
чином, походження "Дня пер-
шоквітневого жарту" зали-
шається такою ж таємницею.

У 1564 році Карл IX  

прийняв григоріанський ка-
лендар замість раніше дію-
чого юліанського, одночасно 
перемістивши початок року 
з кінця березня на 1 січня. 
Але деякі консервативно на-
лаштовані люди продовжували 
святкувати новорічний тиж-
день за старим стилем. Інші ж 
почали сміятися і жартувати 
над ними, підносили їм пода-
рунки і називали квітневими 
дурнями. Жартівники таємно 
прикріплювали паперову рибу 
до спин. Жертв цього жарту 
стали називати «першоквітне-
вими дурнями». Так нібито й 
виник так званий «День дурня». 

Як святкують «День дурня" 
у різних країнах світу?

В одних країнах 1 квітня 
називають «Днем сміху», в ін-
ших – «Днем дурня». Принай-
мні, так вважають в Англії і 
США, а в Шотландії - «Днем зо-
зулі», в Японії - «Днем ляльки» і 
зовсім вже неделікатно назива-
ють своє першоквітневе свято 
жартів в Італії - «День дурня». В 
Україні це «День сміху», бо, як 
стверджує народ: коли на носі 
квітень, нікому не вір!

 В цей день кожен не про-

ти пожартувати над оточую-
чими, ніхто не застрахований 
від розіграшів і навіть най-
серйозніші мимоволі посміха-
ються.

Як показують різноманіт-
ні соціологічні опитування, 
більше 70% людей збираються 
розіграти кого-небудь зі своїх  
знайомих. Причому, все по тих 
же опитуваннях, найбільше ка-
верз слід очікувати від студентів 
і, як не дивно, людей, які зай-
маються бізнесом і мають свою 
фірму, зате бабусь побоюватися 
не варто, хоча може все і навпа-
ки, бо на перше квітня жарту-
ють всі.

У Великобританії жартува-
ти і розігрувати людей можна 
тільки до обіду. Англійці вірять, 
що розіграші після полудня при-
носять невдачу жартівнику.

У Шотландії жартують 
не один, а два дні. Перший,  
1 квітня, називається Днем зо-
зулі, оскільки ошуканий стає 
«роззявою», а другий - День хво-
ста. Всі жарти 2 квітня пов'я-
зані з нижньою половиною тіла. 
Вважається удачею, якщо люди-
на сіла на завуальовану «подуш-
ку-пердушку», яка в підсумку 
видає характерні звуки. Ентузіа-
сти розклеюють всюди картинки 
із закликом «Дай мені стусана». 
Такі пропозиції можна зустріти 
в кожному шотландському насе-
леному пункті.

А ось в Німеччині вважа-
ють 1 квітня вкрай невдалим 
днем, а люди намагаються не 

починати нових справ. Навіть 
народжених 1 квітня вважають 
нещасливими. Проте німці об-
дурюють один одного, даючи 
нездійсненні доручення.

Португальці кидаються бо-
рошном у перший квітневий 
день, а французи намагають-
ся приклеїти до спини перехо-
жих паперову рибку. 

У Франції людей, які вірять 
у першоквітневі жарти, звуть 
"квітневою рибою". 

Аналогія не випадкова, саме 
в квітні найлегше зловити рибу, 
яка перебуває в активному по-
шуку корму і ловиться на будь- 
яку наживку.

В Індії свято отримало на-
зву Holi Festival і відзначаєть-
ся, як і в давні часи, 31 бе-
резня. Індійці не тільки багато 
жартують: кидаються спеціями, 

мажуть фарбами, розводять 
багаття.

Наші предки язичники  
1 квітня відзначали День про-
будження Домовика, який на 
зиму впадав в сплячку. Жар-
тами і примовками Домового 
нібито будили, навіть переодяга-
лися в безглузді костюми.

В Україні 1 квітня в сто-
лиці гумору Одесі, зазвичай, 
проводять фестиваль «Гу-
морина». Він триває 5 днів і 
закінчується у День сміху.

1 квітня - це можливість 
ще раз посміхнутися і по-
дарувати позитивні емоції, 
рідним, друзям, або просто 
оточуючим. 
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ЦІКАВО ЗНАТИ
ІСТОРІЯ СВЯТА 1 КВІТНЯ

В середньовічні віки свято 1 квітня було широко по-
ширене в країнах Північної Європи і розцінювалося вже 

в той час як традиція незбагненної старовини. Але як вона 
була прийнята такою кількістю різних європейських куль-
тур, майже не маючи письмових про неї свідчень? 


