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19�го лютого, напередодні Дня Героїв Небесної Сотні, ке�
рівництво міста і району поклало скорботні квіти до пам’ятної
Дошки воїнам Лозівщини, загиблим в АТО, та до пам’ятника
Тарасу Григоровичу Шевченку. Вшанували пам’ять усіх ге�
роїв, які віддали своє життя за волю, свободу і незалежність
українського народу, хвилиною мовчання.

Цього року відзначається 7�ма річниця тих трагічних, спов�
нених героїзму подій Революції Гідності. Цей день назавжди
увійде в історію України як символ жертовності, патріотизму
та героїзму і вкотре підтвердить тезу про те, що в найкритич�
ніший та найважчий період нашої історії знайдуться герої,
які своєю жертовністю дадуть нам змогу будувати майбутнє. 

Героями Небесної Сотні стали люди, різні за віком, стат�
тю, освітою, із різних куточків України. Серед них були успішні
підприємці та пенсіонери, науковці й викладачі, студенти і
вчителі, художники й архітектори, театральні режисери та
громадські активісти.

Тетяна Носова

У ЛОЗОВІЙ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

ÍÎÂÈÍÈ ËÎÇ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ

МЕДЗАКЛАДИ
ЛОЗІВСЬКОЇ ГРОМАДИ

ПОТРЕБУЮТЬ ПРИВЕДЕННЯ
ДО НОВИХ ДЕРЖАВНИХ

БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ
Із 1 квітня 2019�го року набрали чинності нові Держа�

вні будівельні норми, які зобов’язують створити умови
для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобі�
льних груп населення у закладах охорони здоров’я.

У відповідність до нових вимог у Лозівській територіа�
льній громаді необхідно привести 40 будівель, а саме: 14
амбулаторій, 22 ФАПи, 2 стаціонарні відділення та 2 полі�
клініки. У разі невиконання цих умов Національна служба
здоров’я України у 2021�му році не підпише угоду про фін�
ансування з Лозівським територіальним медичним об’єд�
нанням.

Для її укладання потрібно буде надати скановану ко�
пію документу, який підтверджує доступність будівлі. Та�
кий документ видає фахівець із питань технічного об�
стеження будівель та споруд, що має відповідний квалі�
фікаційний сертифікат.

Із цього питання Лозівський міський голова Сергій Зе�
ленський 15�го лютого зібрав на нараду фахівців та медиків.

Медичні працівники поінформували, що переважно всі
медичні установи будувалися у 70�80�х роках минулого
століття, тому, окрім влаштування пандусів, які є в біль�
шості медзакладів, важливо забезпечити безбар’єрний
простір – вхід і вихід, пересування по поверхах, доступ
до палат та всіх необхідних приміщень, лабораторій, ап�
тек. Ідеться також про облаштування універсальних ту�
алетів, спеціальних підйомників, доступних парковок й
багато інших вимог. Важливий момент – обладнання по�
жежної сигналізації. Ця проблема існує не лише у лозів�
ських лікарнях – вона є загальнодержавною. Навіть ті
проєкти, що були розроблені у 2017�му році в межах дер�
жавної програми «Велике будівництво» й збудовані за
ними новітні амбулаторії сімейної практики, не відпові�
дають цим вимогам.

Привести медичні заклади до нових будівельних норм
можливо лише поетапно й за підтримки держави, оскі�
льки самотужки профінансувати такий обсяг робіт бюд�
жет Лозівської громади не в змозі. Про це медики інфор�
мували у листі НСЗУ й прохали про сприяння у відтермі�
нуванні вимоги стосовно стовідсоткової відповідності
будівель відповідно до будівельних норм.

Керівництво міста й медики стурбовані ситуацією, яка
склалася. Від своєчасності укладання договору з Націо�
нальною службою здоров’я України на 2021�й рік зале�
жить фінансування та збереження медичних закладів, а
головне – надання медичної допомоги населенню. Під
час наради було вирішено вкотре порушувати це питан�
ня на державному й обласному рівнях.

Тетяна Носова

У ПРИЙМАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ
ЛОЗІВСЬКОГО ТМО

ГОТУЮТЬ ПРИМІЩЕННЯ
ДЛЯ КТ ТА МРТ

Лозівський міський голова Сергій Зеленський узяв
участь в обласній нараді щодо капітального ремонту при�

льне забезпечення.
Русланом Коваленко, задля оперативного реагуван�

ня на порушення у сфері благоустрою, було запропоно�
вано тісну співпрацю. Він акцентував увагу на тому, що
це значно полегшить роботу двірників та теж позитивно
вплине на чистоту міста: посадові особи відділу в тісній
співпраці з двірниками зможуть швидше виявляти по�
рушників та складати на них адміністративні протоколи.

Двірникам передали особисті контакти посадовців для
оперативного зв’язку задля покращення роботи з благо�
устрою міста; крім того, обговорили з ними робочу інструк�
цію та ознайомили зі змінами в ній, які покликані покра�
щити їхню роботу.

Такі зустрічі та виявлення потреб і, як наслідок, опера�
тивне реагування з боку всіх відповідальних осіб, безсум�
нівно, покращить стан роботи у сфері благоустрою на�
шого рідного міста.

(За матеріалами сайту Первомайської міської ради)

ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ
ЗАГИБЛИХ

У ЄФРЕМІВСЬКІЙ ТРАГЕДІЇ
17�го лютого в с.Єфремівка, що на Первомайщині, бі�

ля Храму Святого Великомученика Дмитрія Солунсько�
го, відбувся мітинг із нагоди 78�ї річниці вшанування па�
м’яті загиблих мирних мешканців у Єфремівській тра�
гедії з покладанням вінків та квітів до Меморіального ко�
мплексу.

У лютому 1943�го року нацистами фактично були зни�
щені два села – Єфремівка та Семенівка (тодішнього
Олексіївського району). У с.Єфремівка було спалено 147
подвір’їв і вбито 453 мешканці, 240 із яких були спалені
живцем у храмі села. У с.Семенівка від рук загарбників
загинули 412 мешканців. Жахливі події того дня і досі
відзиваються болем у душах людей.

В урочистих заходах узяли участь Олексіївський сіль�
ський голова Анатолій Страхов, перший заступник сіль�
ського голови Тетяна Руденко, заступник сільського го�
лови з питань діяльності виконавчих органів Світлана Ро�
ганьова, старости зі своїми делегаціями від старостинсь�
ких округів, жителі Єфремівського старостинського ок�
ругу Олексіївської СТГ. Для всіх учасників мітингу стала
дуже цікавою розповідь краєзнавця Миколи Ручкина�Они�
щенка, який тривалий час вивчає історію Єфремівської
трагедії.

Після мітингу в приміщенні храму отець Олександр провів
панахиду за загиблими, а також для всіх присутніх, за хрис�
тиянською православною традицією, було організовано по�
минання гарячим чаєм та солодощами.

У ГРОМАДІ НА ПЕРВОМАЙЩИНІ
РОДИНА ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

ОТРИМАЛА ЖИТЛО
В Олексіївській громаді Лозівського району вже друга

родина переселенців отримала власні квадратні метри.
17�го лютого голова Олексіївської сільської ради Ана�

толій Страхов вручив ключі від житла в селищі Слобідсь�
ке 23�річній Ірині. Молода дівчина є опікуном своїх бра�
тика та сестрички. Родина переїхала до Олексіївки з До�
нецької області та перебувала на обліку для отримання
тимчасового житла.

Нагадаємо, що житло було придбано в межах Держа�
вної програми щодо забезпечення внутрішньо переміще�
них осіб тимчасовим житлом. Відповідно до програми,
майже 300 тисяч гривень виділили з державного бюдже�
ту, а приблизно 128 тисяч гривень – із бюджету громади.
Одну квартиру придбали в Олексіївці, два будинки – у
селищі Слобідське.

(За матеріалами сайту Олексіївської СТГ)

ймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я.
Нараду провели 16�го лютого під головуванням Айни Тим�
чук, голови Харківської облдержадміністрації.

Приймальне відділення Лозівського територіального
медичного об’єднання у Катеринівці фактично переоб�
ладнують на відділення екстреної (невідкладної) медич�
ної допомоги – за державною програмою «Велике будів�
ництво».

Зазначимо, що вартість реконструкції сягає 11 986 ти�
сяч гривень. Замовником робіт та розпорядником коштів є
Департамент капітального будівництва ХОДА. Торік підряд�
ник виконав роботи вартістю понад 7 мільйонів гривень. Вод�
ночас для завершення реалізації проєкту необхідні ще май�
же 5 мільйонів гривень.

Лозівська міська рада 15�го лютого виділила 498 ти�
сяч гривень для співфінансування соціально важливого
для громади проєкту.

Наразі у приймальному відділенні готують приміщен�
ня для комп’ютерного томографа та магнітно�резонанс�
ного томографа. Лозівське ТМО має отримати це обла�
днання. Далі, за планами підрядника, виконуватимуть
дооблаштування внутрішніх приміщень та благоустрій
прилеглої території.

(Із сайту Лозівської міської ради)

ВОЛОНТЕРСЬКА ДОПОМОГА
ВІЙСЬКОВИМ ПЕРВОМАЙЩИНИ

Минулого місяця до Первомайського міського голови
Миколи Бакшеєва по допомогу звернулися професійні
військові з м.Первомайський, які зараз працюють за кон�
трактом у зоні ООС. Хлопцям потрібні були гроші на бро�
нежилети.

Микола Бакшеєв, як і раніше, не міг залишитися осто�
ронь питання, що має найвищу ціну – життя людини, і
надав волонтерську допомогу від себе особисто. Цим
коштом військові придбали бронежилети. 16�го лютого
хлопці надіслали Миколі Миколайовичу фотозвіт разом
зі словами вдячності.

Дякуємо нашим військовим за охорону кордонів та
цілісності нашої держави. Бажаємо їм здоров’я, сил та
витримки. Нехай придбане військове обладнання завж�
ди залишатиметься неушкодженим!

МІСЦЕВУ ВЛАДУ
ТУРБУЮТЬ ПРОБЛЕМИ

ДВІРНИКІВ
Як відомо, украй важливою є щоденна підтримка чис�

тоти на всій території громади. Власне, цим і займають�
ся працівники КП «Жилсервіс» Первомайської міської
ради, до яких, звичайно, є запитання та зауваження з
боку мешканців м.Первомайський. Проте у перших є свої
складнощі й потреби.

Для того щоб з’ясувати їх, було організовано робочу
зустріч із двірниками міста, у якій узяли участь: заступ�
ник міського голови Ніна Харченко, начальник відділу
ДАБК та благоустрою території міськради Руслан Кова�
ленко, начальник дільниці з благоустрою Альона Нови�
кова, майстер із утримання прибудинкової території КП
«Жилсервіс» Ольга Аврахова та двірники міста.

Зустріч тривала у форматі діалогу – говорили про по�
треби працівників, організацію та умови їхньої роботи. Із
самого початку Ніна Харченко подякувала двірникам за
кропітку працю та зауважила, що саме від їхньої щоден�
ної роботи залежить обличчя міста. Водночас вона звер�
нула увагу й на недоліки в роботі двірників, на матеріа�

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ
“ÃÎËÎÑÓ ËÎÇ²ÂÙÈÍÈ”

ÍÀ 2021 Ð²Ê ÏÐÎÄÎÂÆÓªÒÜÑß:
×ÅÐÅÇ Â²ÄÄ²ËÅÍÍß ÏÎØÒÎÂÎÃÎ

ÇÂ’ßÇÊÓ – ÄÎ 20 ×ÈÑËÀ,
×ÅÐÅÇ ÐÅÄÀÊÖ²Þ ÃÀÇÅÒÈ –

ÄÎ 25 ×ÈÑËÀ ÊÎÆÍÎÃÎ Ì²ÑßÖß.
ØÀÍÎÂÍ² ÌÅØÊÀÍÖ²

ËÎÇ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ,
ÇÀËÈØÀÉÒÅÑß Ç ÍÀÌÈ!
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ВОДА БЕЗ ВТРАТ І ВИСОКОЇ ЯКОСТІ
 Артур Товмасян зустрівся у Краснопавлівці з керівником

Комплексу водопідготовки «Дніпро» КП «Харківводоканал»
Максимом Панченком, колектив якого забезпечує підйом,
обробку та подачу питної води на Харків, Лозову, а також ряд
населених пунктів Лозівського та Харківського районів. Об(
сяг подачі – 140(150 тис. метрів кубічних на добу.

(Через те, що Управлінням каналу «Дніпро(Донбас» не
зроблено двохразового водообміну в Орільському водосхо(
вищі, якість води залишає бажати кращого. Її жорсткість –
9,7; ми знизили її до 8,7. А норма – 7. Ми чекаємо, що вони
подаватимуть воду належної якості, як того вимагає Держ(
стандарт. Особливе занепокоєння викликає стан мережі.
У 2016(му році ми ліквідували 400 пошкоджень, у 2017(му –
500, у 2018(му – 600, у 2019(2000 рр. – по 1000! На водо(
воді немає живого місця: все гниле. Це при тому, що ми
подаємо у Харків 23% від усієї води. Дві нитки йде на Харків
і стільки ж до Лозової. Одну змушені були закрити, бо ми на
ній більше втрачали, ніж подавали. Від нас виходило 600
кубів, а 400 втрачали по шляху. Це щоб 200 дійшло до Лозо(
вої. На вагах два пріоритети – надійність під час подачі і
якість. І те, й інше вимагає величезних витрат. Проблем(
ним залишається також наповнення Краснопавлівського
водосховища, котре є другим незалежним джерелом пит(
ного водозабезпечення Харкова і основним для м.Лозова.
Останнє наповнення відбувалося у 2018(му році, що доз(
волило підняти рівень на 3,27 м. Це при тому, що водосхо(
вище повинно заповнюватися двічі на рік.

Як зазначив голова обласної ради, у найближчий час усі
ці питання буде розглянуто на нараді з участю причетних
до цього відповідальних осіб.

ЗАМІСТЬ РОЗДРІБНЕНИХ ЗАКЛАДІВ –
АДМІНІСТРАТИВНО�КУЛЬТУРНИЙ

ЦЕНТР
Перебування голови облради

у Перемозькому старостинському окрузі.
Тут розміщено адміністративне приміщення старости(

нського округу, Перемозький сільський будинок культури,
де займаються у гуртках 23 учасники художньої самодіяль(
ності, бібліотека(філія с.Перемога Лозівської публічної біб(
ліотеки Управління культури міськради, амбулаторія за(
гальної практики – сімейної медицини й аптека, Перемозь(
ка філія КЗ «Панютинський ліцей», де навчається в почат(
ковій школі 18 учнів, які після її закінчення їдуть в опорну
школу (смт Панютине), дошкільний підрозділ Перемозької
філії КЗ «Панютинський ліцей» «Дзвіночки». Дитячий са(
дочок функціонує з 2019(го року, на сьогодні його відвіду(
ють 23 дітей. Є плани щодо розміщення тут поштового
відділення. У приміщенні тепло й затишно, а тому йдуть
сюди люди із задоволенням. І для того, щоб вирішити якісь
свої проблеми, і просто поспілкуватися.

Як зазначили господарі, в 2017(му році відповідно до
рішення Конкурсного комітету обласного конкурсу міні(
проєктів розвитку територіальних громад «Разом в май(
бутнє» реалізовано міні(проєкт «Тепла школа – здорові ді(
ти». Було здійснено капітальний ремонт віконних блоків у
будівлі теперішнього адміністративно(культурного центру
(на суму майже 200 тис. грн).

(Така компактність є зручною для людей. Це чудовий
приклад раціонального підходу до справи, бо за цим – еко(
номія коштів на утримання цих закладів. Те, що громаді
вдалося зберегти таке чудове приміщення, теж плюс, (
констатував голова обласної ради.

ПРІОРИТЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
МІСЬКОЇ ВЛАДИ – ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ

Побував Артур Товмасян і в ЦРЛ.
КНП «Лозівське територіальне медичне об’єднання» Ло(

зівської міської ради – це заклад охорони здоров’я – кому(
нальне унітарне некомерційне підприємство, що надає по(
слуги багатопрофільної вторинної стаціонарної медичної
допомоги та спеціалізованої амбулаторної медичної допо(
моги населенню. І не лише мешканцям Лозівської МТГ, а й
прилеглих районів.

У складі КНП «Лозівське ТМО» функціонують два стаці(
онарних та два поліклінічних відділення. Ліжковий фонд
стаціонарних відділень має хірургічний та терапевтичний
профіль та розгорнутий на 295 ліжок. Крім того, в стаціо(
нарі функціонує відділення анестезіології з ліжками інтен(
сивної терапії, операційний блок з окремою операційною,
обладнаною лапароскопічною стійкою, а також діагностичні
та клінічні служби (клініко(діагностична лабораторія, кабі(
нет ультразвукової діагностики, рентгенологічне, фізіоте(
рапевтичне відділення).

Цікавився голова облради і лікуванням хворих на коро(

ОЗНАЙОМЧА ПОЇЗДКА НОВОГО ГОЛОВИ ОБЛРАДИ
АРТУРА ТОВМАСЯНА НА ЛОЗІВЩИНУ

«Я хочу бачити життя Лозівської територіальної громади таким, як воно є. І не лише досягнення,
а й передусім проблеми, які потребують першочергового вирішення».

навірус. В умовах пандемії стаціонарне відділенні № 2 (яке
розташоване на мікрорайоні) повністю перепрофільоване
для лікування хворих на COVID(19 та налічує 175 ліжок.

Згідно з наказами МОЗ, всі пневмонії підлягають тесту(
ванню. Результати ПЛР(тестів пацієнти чекають в серед(
ньому 6 днів та вимушені лікуватися за свої кошти. Тому,
ще в минулому році, Лозівською  міською радою, за підтрим(
ки депутатського корпусу, ухвалено рішення щодо виді(
лення коштів на закупівлю медикаментів, які спрямовані
на фінансову підтримку та лікування хворих, що перебува(
ють у стаціонарному відділенні з діагнозом пневмонія та
очікують результатів ПЛР(тестів. На виконання цих заходів
на місяць витрачається в середньому 250 тис. грн.

ЛІКУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУ –
НАЛЕЖНІ УМОВИ

Одним із важливих для нашої громади проєктів є рекон(
струкція приймального відділення ЦРЛ, на проєктно(кош(
торисну документацію якого витрачено 200 тис. грн. Кош(
торисна вартість будівництва складає майже 12 мільйонів
гривень. Артур Товмасян ознайомився з ходом ведення цих
робіт. На сьогодні капітально відремонтовано приміщення
харчоблоку – 274,7 тис. грн. Проводився поточний ремонт
в стаціонарних та в поліклінічних відділеннях підприємства
на загальну суму 2 385,3 тис. грн.

(Заклад є опорною лікарнею, ( пояснив Сергій Зеленсь(
кий. –Наше підприємство повинно забезпечувати надан(
ня медичної допомоги не менш як 200 тисячам осіб.

Обсяг коштів, необхідний для завершення реалізації про(
єкту в 2021(му році, складає 4 984,4 тис. грн. Замовником
вищезазначеного проєкту є Департамент капітального бу(
дівництва ХОДА. Завершення робіт планується наприкінці
березня поточного року. В лютому очікується поставка су(
часного медичного обладнання для приймального відділен(
ня – комп’ютерного томографа.

Планується й капітальний ремонт та утеплення покрівлі
будівлі терапевтичного відділення, кошторисна вартість
проєкту – 1 445,0 тис. грн, а також капітальний ремонт
приміщень другого поверху терапії. Вартість проєкту – 2
950,0 тис. грн.

У планах і капітальний ремонт акушерсько(гінекологіч(
ного відділення. За попередніми даними, він оцінюється ма(
йже у 10 мільйонів грн – 9 077,8 тис. Він реалізується в ме(
жах Надзвичайної кредитної програми для відновлення Укра(
їни. Проведено відкриті торги. Договір укладено 13 січня
2021(го року та направлено на погодження до Міністерства
регіонального розвитку для проходження процедури схва(
лення Європейським інвестиційним банком. Для цього не(
обхідно отримати його «без заперечень». За умови фінан(
сування підприємство стовідсотково готове до реалізації
соціально значимих для нашої громади проєктів.

РАЗОМ У МАЙБУТНЄ ?
За роки існування обласного конкурсу «Разом в майбу(

тнє» Територіальне медичне об’єднання отримало пере(
могу у 14 міні(проєктах.

Найцікавішими серед них можна назвати міні(проєкт
«Соляний рай» (здійснення ремонтних робіт та облашту(
вання соляної кімнати, в якій проводяться сеанси аеро(
зольтерапії для лікування та профілактики різних видів зах(
ворювань, зміцнення імунітету, загального оздоровлення,
релаксації усіх бажаючих); міні(проєкт «Медична допомо(
га на селі за європейськими стандартами» (забезпечення
своєчасного надання медичної допомоги мешканцям Ло(
зівського району шляхом придбання велосипедів для ме(
дичних працівників); міні(проєкт «Єдиний інформаційний
простір первинної ланки на Лозівщині» (придбання комп’ю(
терів для сімейних лікарів). У 2020(му році також коштом об(
ласного та міського бюджетів впроваджено важливий міні(
проєкт «Де хліб(сіль(каша, там здоров’я наше» (придбання
обладнання для випікання хліба та різноманітних кондитерсь(
ких виробів). Відтепер хворі кожного дня забезпечені свіжою
випічкою.

Є різноманітні й яскраві ідеї і в цьому році.

ХОЧЕШ СТАТИ ЛІКАРЕМ?
Лозівська громада пропонує молоді навчання у вищих

медичних навчальних закладах коштом міського бюджету.
До того ж гарантує забезпечення молодих лікарів(спеці(
алістів службовим житлом.

Кожного року на сесіях міської ради виділяються кошти
для навчання студентів у медичних закладах міст України:
Харків, Полтава та Краматорськ (всього 4 особи). Після
закінчення молодим лікарям виділяється службове житло.
Як пояснив голові облради Сергій Зеленський, всі ці захо(
ди сприятимуть притоку медичних кадрів у лікувально(

профілактичні заклади міста, їхньому закріпленню у ме(
дичних установах МТГ. У підсумку виграють пацієнти – гро(
мада Лозівщини та жителі сусідніх районів, які зможуть роз(
раховувати на кваліфіковану допомогу молодих, освічених
і енергійних лікарів.

ЯКА ВОНА, ШКОЛА ЛОЗОВОЇ – 2021?
Аби зрозуміти це,

Артур Товмасян завітав до КЗ «Лозівський ліцей № 4».
Проєктна спроможність – 1 170 учнів. Фактичне запов(

нення закладу – 102,3%. Середня наповнюваність класів
становить 28,5 при нормативному показнику 22,5.

За фактичною мережею 2020/2021 навчального року в
закладі укомплектовано 42 класи, у яких навчається 1 197
учнів. Освітній процес забезпечує 71 педагог, серед яких
46 спеціалістів вищої категорії, 19 учителів(методистів, 7
старших учителів. За результатами ЗНО – 2020 заклад посів
перше місце серед закладів загальної середньої освіти
Лозівської міської територіальної громади та 15(те місце
серед закладів Харківської області.

В освітньому процесі ліцею використовуються 3 комп’ю(
терні класи, 12 кабінетів НУШ, 1 кабінет природничо(мате(
матичного циклу – біології, 2 проєктори та 1 сучасна муль(
тимедійна дошка, встановлена у кабінеті початкових класів.

НАЙСУЧАСНІШЕ
ПРИДБАННЯ ЗАКЛАДУ

Ним став STEM/кабінет хімії.
Він дозволяє створити лабораторний формат модерні(

зованого кабінету хімії. STEM(підхід акцентує увагу на прак(
тичних здібностях здобувачів освіти, які мають можливість
розвивати свій творчий потенціал та вчаться співробітниц(
тву з іншими. STEM(кабінет хімії – універсальний кабінет
інформаційних технологій, який розрахований для вико(
ристання вчителем та здобувачами освіти в якості персо(
нального комп’ютера з великим діаметром монітору та
функцією керування програмами дотиком пальців чи спеці(
альних паличок на інтерактивній панелі IQ TOUCH.

Комп’ютерне обладнання та принтер, колекції для кабі(
нету хімії, обладнання, посуд загального використання,
хімічні реактиви, моделі атомів, кристалічних ґраток для
кабінету хімії, демонстраційні прилади дають можливість
значно підвищити якість освіти з даного предмета.

Продемонстрували голові обласної ради і гордість ліцею
– два басейни (для ліцеїстів молодшого і старшого віку).

145 – НЕ ВІК
ДЛЯ ВІЧНО МОЛОДОЇ ШКОЛИ

КЗ «Панютинський ліцей функціонує у статусі опорно(
го, у складі якого 4 філії: Єлизаветівська, Перемозька, Хлі(
бнянська, Яковлівська. Освітній процес забезпечує 117
педагогів, які є гордістю Лозової освітянської. Наповнюва(
ність класів становить 26,3 при нормативному показнику
22,5. В освітньому процесі опорного закладу використову(
ються два комп’ютерні класи, 8 кабінетів НУШ, 2 кабінета
природничо(математичного циклу (біології, математики),
3 проєктори та 1 сучасна мультимедійна дошка, встанов(
лена у кабінеті англійської мови.

КАБІНЕТ БІОЛОГІЇ – СУПЕР!
Його показав голові облради КЗ «Панютинський ліцей».

Придбання кабінету біології сприятиме підвищенню мо(
тивації здобувачів освіти опорного закладу та філій до вив(
чення природничо(математичних дисциплін та створенню
комфортного середовища щодо надання освітніх послуг у
межах реалізації освітньої програми закладу. Тут комплект
сучасного мультимедійного обладнання: інтерактивна па(
нель з базовим програмним забезпеченням, мобільний
стенд, скрині для зберігання, електронні освітні ресурси,
цифрова документ(камера, персональний комп’ютер (но(
утбук), мережевий коммутатор(маршрутизатор, цифровий
вимірювальний комп’ютерний комплекс.

На найвищому рівні й програмне забезпечення. Тут є
датчики (артеріального тиску, температури, дихання тощо),
камера для дослідів, об’ємні моделі (ботаніка, зоологія,
анатомія). Викликають захоплення й прилади для демон(
стрування. Це мікропрепарати (ботаніка, зоологія, анато(
мія), моделі (ботаніка, зоологія, анатомія), барельєфні мо(
делі (анатомія). Тонометр, фонендоскоп, плитка електрич(
на, мікроскоп біологічний, шкільний, набір лабораторний,
набір реактивів – все це теж є в кабінеті біології. Було про(
демонстровано технічні можливості STEM(кабінету біології.

(Однозначно, уроки у такому і більш продуктивні, й цікаві,
( прокоментував Артур Товмасян.

Галина Лілітко
Фото Тетяни Носової

(Продовження на 3/й стор.)
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ПЕРЛИНА ЛОЗОВОЇ –
МІСЬКИЙ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ

Щоб вона засяяла, потрібні серйозні грошові притоки.
Чимало їх надійшло з міні�проєктами. Але ще більше по�
трібно, аби завершити всю розпочату роботу. Адже Лозі�
вський міський Палац культури є осередком культури Лозі�
вської міської територіальної громади. Творча робота зак�
ладу ведеться за двома основними напрямками: культур�
но�дозвільна діяльність та робота колективів художньої
самодіяльності. Палац культури організовує та проводить
більше 450 заходів на рік: професійні і державні свята, те�
матичні вечори, розважальні програми для дітей, вечори
відпочинку для молоді, виставки, конкурси, фестивалі.

На базі міського Палацу культури нараховується 44 ко�
лективи. Кількість їх учасників  складає близько 900 осіб
різної вікової категорії, де майже 600 з них діти. Доводить�
ся до ладу артзал, зал «Дитячий артмаскарад» (виграний
міні�проєкт). Тут можна буде відпочити всією сім’єю, від�
святкувати день народження дитини з дитячими розвага�
ми й аніматорами. Є в приміщенні Палацу культури й пре�
красний спортивний зал. І все ж головним залишається
великий зал, який збирає на свята аншлаги. Є табло і змо�
га робити пряму трансляцію на площу. І випускний, і фут�
бол можна подивитися на величезних екранах на свіжому
повітрі, що особливо актуально у період пандемії. Це об’є�
днує і згуртовує. У приміщенні робляться системи венти�
ляції й кондиціювання. Краса, зручність і комфорт – це те,
чим ми не збираємося поступатися, зазначили працівни�
ки Палацу культури.

АНАЛОГІВ «ЖЕМЧУЖИНКАМ»
НА ХАРКІВЩИНІ ДЕКІЛЬКА

Цетр було створено з метою посилення соціального за�
хисту дітей з інвалідністю, розширення переліку та покра�
щення якості надання соціальних послуг, спрямованих на
реабілітацію дітей з інвалідністю.

До Центру можуть зараховуватись діти віком до 18�ти
років з фізичними та/або розумовими вадами розвитку, які
отримали статус дитини з інвалідністю, та діти до 4�х років,
що мають ризик отримати інвалідність. На сьогодні на об�
ліку перебуває 47 дітей. Робота Центру спрямована на ком�
плекс соціальних, медичних, педагогічних та реабілітацій�
них послуг як для дитини, так і для батьків, які мають мож�
ливість отримати допомогу.

Протягом року 6 діток Центру цілком безкоштовно від�
відали Харківський дельфінарій з метою оздоровлення та
проходження курсу дельфінотерапії (по 5 сеансів для кож�
ного). Витрати на цю мету були передбачені міським бюд�
жетом. Завдячуючи співпраці з Департаментом соціаль�
ного захисту населення ХОДА та за підтримки Німецького
товариства міжнародного співробітництва «GIZ», Центром
було отримано сучасне обладнання для сенсорної кімна�
ти. Втілено чимало цікавих проєктів.

Артур Товмасян побував і на другому поверсі приміщен�
ня, де ведуться зараз ремонтні роботи. «Ви робите велику
і потрібну працю, � зазначив голова облради. –Діти отри�
мують реабілітацію, вчаться жити у соціумі й отримувати
відповідні навички. Це надзвичайно важливо. Та й батьки не
залишаються на одинці з власними проблемами, маючи
можливість спілкуватися і вирішувати ті чи інші питання».

ТАМ, ДЕ КВІТНУТЬ ТАЛАНТИ
Обласний комунальний заклад «Лозівський вищий ко�

ледж мистецтв» – базовий освітній мистецький заклад в
південному регіоні Харківської області. Два обласні мис�
тецькі конкурси – декоративно�прикладного мистецтва
«Слобожанські візерунки» та музично�хореографічний «На�
родні джерела» – другий рік проходять на базі коледжу.
Цьогоріч на конкурс�виставку декоративного мистецтва
привезли роботи учасники з десяти областей України. Це
надасть можливість у 2021�му році змінити статус конкур�
су на «Всеукраїнський».

Під час проведення конкурсу�виставки «Слобожанські
візерунки» в коледжі відбувся науковий регіональний семі�
нар з питань початкової мистецької освіти декоративно�
прикладного напряму. Проводились майстер�класи з гон�
чарства, декоративного розпису, художньої кераміки. З
придбанням відповідного обладнання: гончарні кола, му�
фельні печі – в коледжі активно вивчається гончарна спра�
ва. Студенти як денного, так і заочного відділень практич�
но здобувають навички роботи з глиною на гончарних ко�
лах, створення художніх керамічних виробів та їх оздоб�
лення декоративним розписом. З метою залучення мо�
лоді до гончарного мистецтва в коледжі планується регу�
лярне проведення майстер�класів з гончарства для всіх
бажаючих з отриманням виробів, які зроблені особисто.
Побував на уроці гончарства і голова облради.

Завдяки депутатам Харківської обласної ради в коледжі
постійно триває процес модернізації матеріально�техніч�
ної бази. Загальна площа чотириповерхової будівлі колед�
жу – 8 637 кв. м, 50 аудиторій і класів для навчальних за�
нять, актова і спортивна зали, конференц�зала, музей, біб�
ліотека, спортивний майданчик – 7 200 кв. м, гуртожиток
на 120 місць. На сьогодні перекрита покрівля коледжу. Пов�
ністю оновлена і автоматизована система опалення. Не�
вдовзі будуть замінені системи водопостачання та каналі�
зації. В актовій залі планується встановити 210 сучасних
м’яких крісел.

На черзі капітальний ремонт ганків головного і допомі�
жного входів до будівлі коледжу з улаштуванням пандусів
та засобів комунікації для студентів з особливими освітні�

ОЗНАЙОМЧА ПОЇЗДКА НОВОГО ГОЛОВИ ОБЛРАДИ
АРТУРА ТОВМАСЯНА НА ЛОЗІВЩИНУ

ми потребами та маломобільних груп населення, заміна
старих вікон на металопластикові. Планується й побудова
на подвір’ї коледжу літнього концертно�театрального май�
данчика зі сценою у формі ракушки, лавочками на 400 місць,
укладеною сучасною тротуарною плиткою підлогою. На літ�
ній естраді будуть проходити концерти творчих колективів,
театральні постановки, святкові заходи лозівчан, фести�
валі на різні тематику. Планується встановлення на межі
території коледжу легкої сучасної металевої огорожі на за�
міну старої.

Продовжується модернізація навчальних аудиторій. Об�
лаштований сучасним обладнанням комп’ютерний клас
на 12 посадкових місць з виходом в Internet. Придбані зву�
кова і освітлювальна сценічна апаратура, телевізори, му�
зичні інструменти. Оновлюється обладнання в хореогра�
фічних залах: встановлюються дзеркала, хореографічні
станки, замінюється підлога. Робиться благоустрій кори�
дорів на чотирьох поверхах коледжу. Планується встанов�
лення протипожежного захисту будівлі і протипожежної
сигналізації.

Для пошуку абітурієнтів і працевлаштування випускників
в коледжі діє програма «Коледж�школа», за якою встанов�
лена база закладів початкової спеціалізованої мистецької
освіти (музичні школи, художні школи, заклади культури)
Харківської та прилеглих областей. Кожен рік в коледжі
оновлюються освітні програми і навчальні плани. Здійс�
нюється моніторинг ринку праці для фахівців мистецького
профілю. По кожній спеціальності розробляється резюме
випускників, яке оприлюднюється на сайті коледжу. На че�
рзі створення електронної бази роботодавців: закладів, під�
приємств, організацій – і співпраця з ними.

На базі коледжу діють дитячі гуртки мистецького напрям�
ку для дітей дошкільного і шкільного віку, які нараховують
близько 100 осіб. Учасники гуртків беруть активну участь
разом з творчими колективами навчального закладу в кон�
цертних виступах на базі коледжу, в місті та районі.

Коледж має два відділення: денне і заочне, загальна кі�
лькість студентів – 205 осіб. Планується збільшення кон�
тингенту студентів до 320 осіб. У коледжі працює 50 педа�
гогічних працівників, з них: 1 – заслужений працівник куль�
тури України, 1 – заслужений артист України, 1 – заслуже�
ний артист Чувашії, 1 – відмінник освіти України, 1 – канди�
дат педагогічних наук, 21 – викладач�методист вищої ка�
тегорії. На сьогодні в коледжі на спеціальності «Музичне
мистецтво» розроблена освітньо�професійна програма
підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня. Го�
тується ліцензійна справа, яка невдовзі буде направлена
до Міні�стерства освіти і науки України.

ПРОЄКТИ НЕ ДЛЯ ЗВІТНОСТІ,
А ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ

ЖИТТЯ ГРОМАДИ
Артур Товмасян, голова обласної ради.

�Чим викликаний ваш візит до Лозівської МТГ?
�Поїздка носить ознайомчий характер. А зумовлена вона

бажанням побачити все на власні очі. І передусім ті місця,
які потребують втручання обласної ради, фінансування з
обласного бюджету. Проблемною є лікарня, де невирішені
питання по приймальному відділенню, акушерсько�гіне�
кологічному й пологовому. Є питання до Мінрозвитку гро�
мад та територій. Щодо пологового, сподіваюся, що фінан�
сування у найближчий час піде. Стосовно водоканалу, це
проблема державного рівня. Планую провести нараду, на
яку буде винесене дане питання. Запросимо директорів
профільних департаментів облдержадміністрації та пред�
ставників МТГ.

�І щодо відкриття дитячої поліклініки у Лозовій. Чи
можна сподіватися на сприяння обласної ради?

�Я ще не знаю ціну питання, а тому обіцяти щось конк�
ретне не можу. Я повинен бачити розрахунки. Думаю, де�
путати облради підтримають Лозову у такій важливій справі.

�З якими враженнями ви їдете з нашої Лозівщини?
�З якнайкращими: Лозівщина вміє працювати на резуль�

тат. Щодо цікавих проєктів і нововведень, ми зберемося
всі і проговоримо ідеї, створимо пілотні проєкти, обравши
якусь з громад. Головне, щоб люди відчули зміни в житті на
краще, щоб проєкти не для звітності, а для покращення
умов життя. Не зарити гроші в землю, а спрацювати на ре�
зультат. Люди мають відчути: зміни є. …Я чув про роботу
Сергія Зеленського як Лозівського міського голови і люди�
ни, яка знаходиться на своєму місці. Сьогодні я утвердився
у цьому. …Школи, басейни, Палац культури, реабілітацій�
ний центр для дітей з особливими потребами – все це оці�
нюю надзвичайно позитивно і розумію, що це перед усім
його заслуга і великої командної роботи. Відчувається, що
це – спеціалісти, люди, яким не байдужа доля рідного краю.

Галина Лілітко
Фото Тетяни Носової

ÍÎÂÈÍÈ ËÎÇ²ÂÙÈÍÈ

КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА
ЛОЗОВОЇ

ЗНАЧНО ПОСИЛЯТЬ РОБОТУ
З БОРЖНИКАМИ

Найперше займатися економікою та роботою з борж�
никами – таке завдання керівникам комунальних підпри�
ємств дав Олександр Жидков, перший заступник Лозі�
вського міського голови. Представників виконавчої служ�
би, комунальників, посадовців та фінансистів зібрали на
комісію з контролю за розрахунками 18�го лютого.

Торік «Житлова управляюча компанія» подала понад
3 тисячі заяв до суду щодо заборгованостей перед КП
«Теплоенерго», ДП «Лозоваводосервіс», КП «Еко�Сан»
та КП «ЖУК». Виконавча служба отримала на примусове
виконання 1 432 судові накази. Загальна сума боргу за
ними перевищила 28 мільйонів гривень. Водночас було
стягнуто 4 мільйони 255 тисяч гривень, що на 1 мільйон
159 тисяч більше, ніж у 2019�му році.

За словами начальника місцевого відділу виконавчої
служби Віталія Бунякіна, у кожного другого боржника не
знайшли офіційних доходів та майна, які можна було б
стягнути. Ці неплатники залишаються в офіційному реє�
стрі, тому вони не зможуть, наприклад, придбати або
продати нерухомість.

На комісії також говорили про комунальні борги під�
приємців. Рекорд – понад 100 тисяч гривень за теплопо�
стачання. Ідеться про магазин на 2�му мікрорайоні, де
продають алкогольні напої. Приміщення не відключали
від мереж, бо воно знаходиться у житловому будинку.
Олександр Жидков доручив комунальникам якнайшвид�
ше продумати примусове відключення ФОПу за борги –
без шкоди для мешканців будинку.

Секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір попро�
сив комунальників перевірити актуальність нарахувань,
зокрема, у квартирах без водомірів, де можуть не про�
живати люди. Комунальники пояснили, що в Лозовій було
опечатано 56 таких квартир. Їх запланували перевірити
ще раз.

За інформацією КП «ЖУК», заборгованість щодо ко�
мунальних послуг наразі становить по: «Теплоенерго» –
89 мільйонів гривень, «Лозоваводосервіс» – 23 млн грн,
«ЖУК» – 13,8 млн грн, «Еко�Сан» – 3,8 млн грн.

Олександр Жидков дав доручення керівництву кому�
нальних підприємств міста значно посилити роботу з бо�
ржниками.

(Із сайту Лозівської міської ради)

БАТАЛЬЙОН «ДОНБАС»
ВІДСВЯТКУВАВ

ШОСТУ РІЧНИЦЮ ЗАСНУВАННЯ
19�го лютого у Лозівській мерії вшанували військовос�

лужбовців 46�го окремого штурмового батальйону «Дон�
бас» 54�ї окремої механізованої бригади імені гетьмана
Івана Мазепи Збройних сил України. Нагородили почес�
ними грамотами й подяками Лозівської міської ради, від�
знаками та грамотами командувача військ Оперативно�
го командування «Схід», відзнаками «Гордість батальйо�
ну «Донбас» та вручили подарунки.

Нагадаємо, що офіційним днем народження батальй�
ону вважається 16 лютого 2015�го року.

Тетяна Носова
Детальніше у наступному номері «ГЛ»

СЕРГІЙ ЗЕЛЕНСЬКИЙ
ВИВЧАВ ПРОБЛЕМИ

 СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ
У суботу 20�го лютого Лозівський міський голова від�

відав Бунаківський старостинський округ. Сергій Зеленсь�
кий ознайомився з роботою амбулаторії сімейної меди�
цини, перевірив умови отримання адміністративних по�
слуг, провів прийом мешканців округу та поспілкувався з
підприємцями.

В амбулаторії Сергій Зеленський найперше розпитав
про систему опалення. Заклад саме отримав сучасний
твердопаливний котел. Його встановлять замість старо�
го, менш ефективного та складнішого в обслуговуванні.
Голова громади обійшов із медиками кабінети, де прий�
мають пацієнтів, та передав набори ліків.

Сергій Зеленський перевірив умови, за яких людям
надаватимуть адміністративні послуги. На потреби Бу�
наківського округу передали нову комп’ютерну техніку та
меблі для облаштування робочого місця спеціаліста. У
комплекті йшов дитячий куточок, щоб батьки могли зай�
няти дитину, поки спілкуватимуться з фахівцем.

На прийомі у голови мешканці округу озвучили пробле�
ми людей з інвалідністю та багатодітних родин, які потре�
бують допомоги. Міський голова пояснив, що через соціа�
льну напругу, карантинні обмеження та дистанційну фор�
му навчання деяким дітям бракувало належного харчу�
вання. У Лозівській громаді вирішили тимчасово роздава�
ти продуктові пакунки для сімей, які опинилися у склад�
них життєвих обставинах. За потреби цю практику продо�
вжуватимуть. Місцева поетеса Віта Ігнатко під час прийо�
му заручилася підтримкою Сергія Зеленського для ви�
дання нової збірки.

Після завершення прийому голова зустрівся з місце�
вими підприємцями. Серед проблем – неофіційна виїзна
торгівля. Як пояснила працівниця сільського магазину,
продукти та товари «із машин» коштують дешевше, бо за
неоформлену діяльність податки не сплачуються.

(Із сайту Лозівської міської ради)
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ПОНЕДІЛОК, 1 БЕРЕЗНЯ ВІВТОРОК, 2 БЕРЕЗНЯ ЧЕТВЕР,
ИНТЕР (Т2)

5.30, 22.05 "Следствие вели... с
Леонидом Каневским"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новости
7.10, 8.10, 9.20 "Утро с Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05 Т/с "Меня зовут Мелек"
(12+)
12.25 Х/ф "Прости, хочу на тебе
жениться" (16+)
14.35, 15.30 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай.
Семейная хроника"
18.00, 19.00, 3.25 "Касается
каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай.
Третий лишний"
23.55 Т/с "Вспомнить моло<
дость" (12+)

UA: Первый (Т2)
6.30 М/ф "Кто в лесу хозяин?"
6.40 М/ф "Тяв и Гав"
6.50 М/ф "Дело поручается де<
тективу Тедди"
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00,
21.00, 0.15, 2.35, 5.10 Новости
7.05, 8.05, 9.05, 13.20, 18.20
Общественная студия
9.30, 22.00 Т/с "Вера" (16+)
11.05 Сладкая дача
11.20 Телепродажи
11.55 Биатлон. Юношеский
чемпионат мира. Спринт 7 км,
женщины
15.10 Биатлон. Юношеский
чемпионат мира. Спринт 10 км,
мужчины
16.35, 19.55 "Дикие животные"
17.10 Города и города
17.20 Схемы. Коррупция в дета<
лях
18.55 "Супер < чувств. Особый
отряд"
21.35, 0.55, 5.45 Спорт
21.55, 5.55 Спорт. аспект
23.40 # вУкраине

1+1 (Т2)
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Завтрак с
1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 3.45 Тсн
9.25, 10.20 "Жизнь известных
людей 2021"
11.20, 12.20, 14.15 "Женитьба
вслепую"
15.50 "Мир наизнанку"
17.10 Мелодрама "Ветер люб<
ви"
20.45, 21.50, 22.50 Мелодрама
"Бедная Саша"
23.50, 1.55 Комедия "Кухня"
5.35 "Жизнь известных людей"

СТБ (Т2)
6.10 Т/с "Комиссар рэкс"
9.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
13.25, 14.50 Т/с "Слепая" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна<нови<
ни"
15.50, 18.05 Т/с "След" (16+)
19.05 "Тайны днк" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Пленница"
(16+)
23.05 Т/с "Майор и магия" (16+)

НОВЫЙ КАНАЛ (Т2)
6.05 М/с "Том и Джерри"
7.35, 15.00 Орел и Решка
8.30 Т/с "Сверхъестественное"
(16+)
10.20 Х/ф "Большой Стэн" (16+)
12.50 Любовь на выживание
(16+)
17.00, 19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф "Свекровь < монстр"
(16+)
23.00 Х/ф "Незваные гости"
(16+)

ICTV (Т2)
5.35, 20.15, 1.20 Гражданская
оборона
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные ново<
сти с Константином Стогнием
10.10 Больше чем правда
11.10, 2.05 Секретный фронт
11.55, 13.15 Х/ф "Суперфор<
саж!" (16+)
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.15, 21.25 Т/с "Вскры<
тие покажет<2" (16+)
16.55 Х/ф "Патруль времени"
(16+)
18.45, 21.00 Факты. Вечер
23.30 Х/ф "Тройная угроза"
(16+)

2+2 (Т2)
6.00 "Джедаи 2019"
6.10 Т/с "Ответный удар<5"
8.05 Х/ф "Война"
10.05 Х/ф "Смертельная гонка"
12.05 "Затерянный мир"
18.00 "Секретные материалы"
18.15, 2.00 "Спецкор"
18.50, 2.30 "Джедаи"
19.25 Т/с "Звонарь<2"
20.25 Т/с "Ментовские войны.
Харьков<2"
22.35, 0.10 Т/с "Кости<10"

ТРК "УКРАИНА" (Т2)
6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украиной
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,
2.20 Сегодня
9.00 Звездный путь. Новый се<
зон
10.00 Т/с "Женский доктор 2"
(16+)
12.45, 15.30 Т/с "Почта" (12+)
16.00 История одного преступ<
ления (16+)
18.00 Т/с "Выходите без звонка
4" (12+)
20.10 "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Незакрытая мишень"

ИНТЕР (Т2)
5.25, 22.05 "Следствие вели...
с Леонидом Каневским"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новости
7.10, 8.10, 9.20 "Утро с Инте<
ром"
10.00 "Полезная программа"
11.05 Т/с "Меня зовут Мелек"
(12+)
12.25 Х/ф "Шеф Адам Джонс"
(16+)
14.30, 15.30 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый слу<
чай. Семейная хроника"
18.00, 19.00, 3.25 "Касается
каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый слу<
чай. Третий лишний"
23.55 Т/с "Вспомнить моло<
дость" (12+)

UA: Первый (Т2)
6.40 М/ф "Синяя Шапочка"
6.50 М/ф "Подарок"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.15, 2.35, 5.10
Новости
7.05, 8.05, 9.05, 13.10, 18.20
Общественная студия
9.30, 22.00 Т/с "Вера" (16+)
11.05 Сладкая дача. чизкейк
11.20 Телепродажи
11.55 Биатлон. Юношеский
чемпионат мира. Гонка пресле<
дования 10 км, женщины
15.10, 21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20 Страна песен
15.55 Биатлон. Юношеский
чемпионат мира. Гонка пресле<
дования 12, 5 км, мужчины
16.45, 19.55 "Дикие животные"
17.20 # вУкраине
18.55 "Супер < чувств. Особый
отряд"
21.55, 5.55 Спорт. аспект
23.40 #@)[]?$0 с Майклом Щу<
ром (16+)

1+1 (Т2)
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Завтрак с
1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 3.45 Тсн
9.25, 10.20 "Жизнь известных
людей 2021"
11.20, 12.20, 14.15 "Женитьба
вслепую"
15.45 "Мир наизнанку"
17.10 Мелодрама "Ветер люб<
ви"
20.45, 21.50, 22.50 Мелодрама
"Бедная Саша"
23.50, 1.55 Комедия "Кухня"
5.35 "Жизнь известных людей"

СТБ (Т2)
6.00 Т/с "Комиссар рэкс"
8.55 "Битва экстрасенсов"
(16+)
13.25, 14.50 Т/с "Слепая" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна<но<
вини"
15.50, 18.05 Т/с "След" (16+)
19.05 "Один за всех" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Пленница"
(16+)
23.05 Т/с "Майор и магия" (16+)

НОВЫЙ КАНАЛ (Т2)
6.05 М/с "Том и Джерри"
7.35, 15.00 Орел и Решка
8.30 Т/с "Сверхъестествен<
ное" (16+)
10.20 Х/ф "Белые цыпочки"
(16+)
12.50 Любовь на выживание
(16+)
17.00, 19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф "Твои, мои и наши"
22.50 Х/ф "Домашний арест"

ICTV (Т2)
5.35, 10.10, 1.25 Гражданская
оборона
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные но<
вости с Константином Стогни<
ем
11.25, 13.15 Х/ф "РобоКоп"
(16+)
12.45, 15.45 Факты. День
14.15, 16.15, 21.25 Т/с "Вскры<
тие покажет<2" (16+)
16.50 Х/ф "Тройная угроза"
(16+)
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15, 2.10 Секретный фронт
23.30 Х/ф "Убей их всех" (16+)

2+2 (Т2)
6.00 Т/с "Ответный удар<5"
7.55 Х/ф "Вне закона"
9.55 Х/ф "Робокоп"
11.50 "Затерянный мир"
16.55 1/4 Кубок Украины по фут<
болу "Динамо"<"Колос"
19.00 Т/с "Звонарь<2"
20.00 Т/с "Ментовские войны.
Харьков<2"
22.05, 23.40 Т/с "Кости<10"

ТРК "УКРАИНА" (Т2)
6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украиной
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,
3.00 Сегодня
9.00 Звездный путь. Новый се<
зон
10.00 Т/с "Женский доктор 2"
(16+)
12.45, 15.30 Т/с "Почта" (12+)
16.00 История одного преступ<
ления (16+)
18.00 Т/с "Выходите без звон<
ка 4" (12+)
20.10 "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Незакрытая мишень"
6, 7 с. (16+)
23.10 Т/с "Короткое слово "НЕТ"
6, 7 с. (16+)

ТЕТ (Т2)
6.00 ТЕТ Мультиутро
8.15, 9.15, 10.15, 19.15 Однаж<
ды под Полтавой
8.45, 23.00 Семейка У
9.45, 0.30 Краина У
10.45, 0.00 Краина У. Новый год
11.15, 18.15 Т/с "Отец рулит 2"
12.15, 17.15 Звезды, слухи,
галливуд
13.15, 16.15 4 свадьбы
14.15 Панянка<селянка
15.15 СуперЖена
21.15 М/ф "Храбрая сердцем"

Film.Ua Drama
6.00, 6.45, 23.30, 0.15 Т/с "Страх
в твоем доме"
7.30, 8.15, 9.00, 9.45 Т/с "40+
или Геометрия любви" (12+)
10.30, 11.15 Т/с "Окно жизни"
(12+)
12.15, 13.00, 15.30, 16.15 Т/с
"Дежурный врач 5"
14.00, 14.45 Т/с "Владимирс<
кая, 15" (16+)
17.15, 18.00 Т/с "Нити судьбы"
(16+)
19.00, 19.45 Т/с "Забудь и
вспомни" (16+)
20.30, 21.25 Т/с "Нюхач 2"
22.00, 22.45 Т/с "Новенькая"
(12+)
1.00, 1.45, 2.30 Т/с "Ветреная
женщина" (16+)
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с "Выби<
рая судьбу" (12+)

НТН (Т2)
7.55, 16.50, 2.20 "Случайный
свидетель"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 1.50
"Свідок"
9.00 Х/ф "Опекун"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо"
(16+)
12.50 "Легенды уголовного ро<
зыска"
14.40 "Тайны криминального
мира"
18.20 "Стоимость жизни"
21.30 Т/с "Слепая зона" (16+)
0.50 "Реальные преступники"
3.00 "Речовий доказ"

Enter!ФИЛЬМ (Т2)
7.00, 7.40, 8.50, 9.30 М/ф
7.10, 9.00, 2.25 "Телемагазин"
8.00 Моя правда
9.40 "Звездная жизнь"
10.30 "Моя правда"
11.20 Х/ф "Назар Стодоля"
12.50 Х/ф "Пепел и алмаз"
14.50 Х/ф "Свадьба с прида<
ным"
17.10 Х/ф "В зоне особого вни<
мания"
19.00, 0.35 Т/с "Чисто английс<
кие убийства"
21.00 Т/с "Профайл" (16+)
23.00 Х/ф "Держись, казак!"

МЕГА (Т2)
9.10, 1.50 Правда жизни
10.15, 0.40 Вещественное до<
казательство
11.25 Выжить в дикой природе
12.20 Дикий и живой
13.20 Скрытая реальность
14.15 Борьба за выживание
15.15, 19.55 Секретные терри<
тории
16.10 Боевые корабли
17.05, 20.50 Искатели непри<
ятностей
18.00 Невероятные изобрете<
ния
19.00 Ролан Быков
21.45 Инженерные идеи
22.40 Арктика с Брюсом Перри
23.40 Шокирующая правда.
Молчание ягнят

НЛО!ТВ (Т2)
7.20 М/ф "Чип и Дейл спешат
на помощь"
8.10 М/ф "Звёздные войны: Со<
противление"
8.40 М/ф "Алладин"
9.30 Т/с "Сышышь<Шоу" (16+)
10.50 Т/с "Сышышь<Шоу. Бар"
(16+)
11.50, 23.15 Мамахохотала
(16+)
13.50 Т/с "Суперкопы" (16+)
15.50 Т/с "Швидка" (16+)
18.00 Т/с "Экстрасенс" (16+)
19.00 Т/с "Морская полиция:О<
хота на убийц"

БОЛТ
6.00, 6.45 Т/с "Код Константи<
на"
7.30, 8.15 Т/с "Владимирская,
15"
9.00, 9.45 Т/с "Патруль Само<
оборона"
10.45, 11.30 Т/с "Никонов и КО"
12.30, 13.15 Т/с "Двойная
жизнь"
14.00, 14.45 Т/с "Жизнь и при<
ключения Мишки Япончика"
15.30, 16.15 Т/с "Нюхач 3"
17.15, 18.00 Т/с "Криминолог"
18.45, 19.30, 20.15, 21.00 Т/с
"Прокуроры"
21.45, 22.30 Т/с "Секунда до…"
23.30, 0.15, 1.15, 2.00 Т/с "Рек<
вием для свидетеля"

К1 (Т2)
8.00 М/с "Юху и его друзья"
8.25 "Штучки"
9.00 "Орел и Решка. Шоппинг"
10.00 Т/с "Охотники за древно<
стями"
13.30 "Орел и Решка. Чудеса
света 2"
17.30 "Орел и Решка. Морской
сезон"
23.00 Т/с "Грань" (16+)
0.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)

ИНТЕР (Т2)
5.25, 22.05 "Следствие вели... с
Леонидом Каневским"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новости
7.10, 8.10, 9.20 "Утро с Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05 Т/с "Меня зовут Мелек"
(12+)
12.25 Х/ф "Сводные сестры"
14.35, 15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай.
Семейная хроника"
18.00, 19.00, 3.25 "Касается
каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай.
Третий лишний"
23.50 Т/с "Вспомнить моло<
дость" (12+)

UA: Первый (Т2)
6.40 М/ф "Лисичка со скалкой"
6.50 М/ф "Самолет Лип"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.35, 21.00, 0.15, 2.35, 5.10
Новости
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10
Общественная студия
9.30, 22.00 Т/с "Вера" (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажи
15.10, 21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20 UA: Фольк. воспоминания
16.30, 19.55, 4.35 "Дикие живот<
ные"
17.00 Биатлон. Кубок мира.
VИИИ этап. Эстафета 4х6 км,
женщины
18.55 "Супер < чувств. Особый
отряд"
21.55, 5.55 Спорт. аспект
23.40 Схемы. Коррупция в дета<
лях

1+1 (Т2)
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Завтрак с
1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 3.45 Тсн
9.25, 10.20 "Жизнь известных
людей 2021"
11.20, 12.20, 14.15 "Женитьба
вслепую"
15.55 "Мир наизнанку"
17.10 Мелодрама "Ветер люб<
ви"
20.45 Мелодрама "Бедная
Саша"
21.45 "Право на власть 2021"
0.45 Драма "Моя бабушка кап<
лан"
2.50, 5.35 "Жизнь известных
людей"

СТБ (Т2)
5.55 Т/с "Комиссар рэкс"
8.50 "Битва экстрасенсов" (16+)
13.25, 14.50 Т/с "Слепая" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна<нови<
ни"
15.50, 18.05 Т/с "След" (16+)
19.05 "Один за всех" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Пленница"
(16+)
23.05 Т/с "Майор и магия" (16+)
1.05 Т/с "Пелена" (12+)

НОВЫЙ КАНАЛ (Т2)
6.05 М/с "Том и Джерри"
7.35, 15.00 Орел и Решка
8.30 Т/с "Сверхъестественное"
(16+)
10.20 Х/ф "Домашний арест"
12.50 Любовь на выживание
(16+)
17.00, 19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф "Тупой и еще тупее 2"
(16+)
23.20 Х/ф "Клик: С пультом по
жизни" (16+)

ICTV (Т2)
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные ново<
сти с Константином Стогнием
10.10, 2.20 Секретный фронт
11.55, 13.15 Х/ф "Патруль вре<
мени" (16+)
12.45, 15.45 Факты. День
14.15, 16.15, 21.25 Т/с "Вскры<
тие покажет<2" (16+)
16.50 Х/ф "Убей их всех" (16+)
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Анти<зомби
23.30 Х/ф "Внезапная смерть"
(16+)

2+2 (Т2)
6.00, 3.45 "Джедаи 2019"
6.45 Т/с "Ответный удар<5"
8.45 Х/ф "Робокоп<2"
10.55 Х/ф "Робокоп<3"
12.55 "Затерянный мир"
18.00 "Секретные материалы"
18.15, 2.00 "Спецкор"
18.50, 2.30 "Джедаи"
19.25 Т/с "Звонарь<2"
20.25 Т/с "Ментовские войны.
Харьков<2"
22.35, 0.10 Т/с "Кости<10"

ТРК "УКРАИНА" (Т2)
6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украиной
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сегодня
9.00 Звездный путь. Новый се<
зон
10.00 Т/с "Женский доктор 2"
(16+)
12.45, 15.30 Т/с "Почта" (12+)
16.00 История одного преступ<
ления (16+)
18.00 Т/с "Выходите без звонка
4" (12+)
20.10 "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Незакрытая мишень"
8, 9 с. (16+)
23.10 По следам
23.50 Т/с "Короткое слово "НЕТ"
10, 11 с. (16+)

ИНТЕР (Т2)
4.55, 5.00 "Телемагазин"
5.25, 22.05 "Следствие вели... с
Леонидом Каневским"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Но<
вости
7.10, 8.10, 9.20 "Утро с Интером"
10.05, 18.00, 19.00, 3.30 "Каса<
ется каждого"
12.25 Х/ф "Фантастическая лю<
бовь и где ее найти" (12+)
14.15 Х/ф "Нянька по вызову"
(16+)
16.05 "Жди меня. Украина"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай.
Третий лишний"
23.55 Т/с "Вспомнить моло<
дость" (12+)

UA: Первый (Т2)
6.30 М/ф "Почему исчезла шап<
ка<невидимка"
6.40 М/ф "Чего в лесу не быва<
ет"
6.50 М/ф "Мальчик с уздечкой"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.05, 2.35, 5.25 Но<
вости
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная студия
9.30 Т/с "Вера" (16+)
11.05, 4.10 Сладкая дача
11.25 Телепродажи
15.10, 21.25, 0.30, 3.00, 5.50
Спорт
15.20, 4.25 UA: Фольк. воспоми<
нания
16.30 Биатлон. главное
17.25 "Борьба за выживание"
18.55 "неизведанный океан"
19.55 "Дикие животные"
21.35 "Обратный отсчет"
23.30 Первая полоса

1+1 (Т2)
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Завтрак с
1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 3.45 Тсн
9.25, 10.20 "Жизнь известных
людей 2021"
11.20, 12.20, 14.15 "Женитьба
вслепую"
15.50 "Мир наизнанку"
17.10 Мелодрама "Ветер люб<
ви"
20.45, 21.50, 22.50 Мелодрама
"Бедная Саша"
23.50, 3.00 Комедия "Кухня"
0.55 "Голос страны 11"

СТБ (Т2)
6.05 Т/с "Комиссар рэкс"
9.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
13.30, 14.50 Т/с "Слепая" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна<нови<
ни"
15.50, 18.05 Т/с "След" (16+)
19.05 "Детектор лжи" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Пленница"
(16+)
23.05 Т/с "Майор и магия" (16+)

НОВЫЙ КАНАЛ (Т2)
6.05 М/с "Том и Джерри"
7.35, 13.50 Орел и Решка
8.30 Т/с "Сверхъестественное"
(16+)
11.50 Х/ф "50 первых поцелуев"
16.00 Х/ф "Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца" (16+)
19.00 От пацанки до панянки
(16+)
21.00 Х/ф "Метод Хитча"
23.40 Х/ф "Свадебный мастер"
(18+)
1.40 Х/ф "Винчестер. Дом, кото<
рый построили призраки" (16+)

ICTV (Т2)
6.00 Факты недели
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные ново<
сти с Константином Стогнием
10.05 Анти<зомби
11.05, 2.10 Секретный фронт
12.45, 15.45 Факты. День
13.25, 16.15 Х/ф "Охота на во<
ров" (16+)
16.50 Х/ф "Я < легенда" (16+)
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Больше чем правда
21.25 Т/с "Вскрытие покажет<2"
(16+)
22.45 Свобода слова

2+2 (Т2)
6.00, 3.45 "Джедаи 2019"
6.25, 19.25 Т/с "Звонарь<2"
10.45 Х/ф "Три Икса"
13.00 Х/ф "Три Икса: Новый уро<
вень"
14.55 "Затерянный мир"
18.00 "Секретные материалы"
18.15, 2.00 "Спецкор"
18.50, 2.30 "Джедаи"
20.25 Т/с "Ментовские войны.
Харьков<2"
22.30 "Деньги"
23.35 "Дубинизмы"

ТРК "УКРАИНА" (Т2)
6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украиной
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,
2.20 Сегодня
9.00 Звездный путь. Новый се<
зон
10.00 Т/с "Женский доктор"
(16+)
12.45, 15.30 Т/с "Почта" (12+)
16.00 История одного преступ<
ления (16+)
18.00 Т/с "Выходите без звонка
4" (12+)
20.10 "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Незакрытая мишень"
1, 2 с. (16+)
23.10 Т/с "Незакрытая мишень"
3 с. (16+)
0.00 Т/с "Короткое слово "НЕТ"
1 с. (16+)

ТЕТ (Т2)
6.00 ТЕТ Мультиутро
8.15, 9.15, 10.15, 19.15 Однаж<
ды под Полтавой
8.45, 23.00 Семейка У
9.45, 0.30 Краина У
10.45 Сказки У Кино
11.15, 18.15 Т/с "Отец рулит"
12.15, 17.15 Звезды, слухи, гал<
ливуд
13.15, 16.15 4 свадьбы
14.15 Панянка<селянка
15.15 СуперЖена
21.15 М/ф "Тайная жизнь до<
машних животных"
0.00 Краина У. Новый год

Film.Ua Drama
6.00, 6.45, 23.30, 0.15 Т/с "Страх
в твоем доме"
7.30, 8.15, 9.00, 9.45 Т/с "Насед<
ка"
10.30, 11.15 Т/с "Окно жизни"
(12+)
12.15, 13.00, 15.30, 16.15 Т/с
"Дежурный врач 5"
14.00, 14.45 Т/с "Владимирс<
кая, 15" (16+)
17.15, 18.00 Т/с "Нити судьбы"
(16+)
19.00, 19.45 Т/с "Забудь и вспом<
ни" (16+)
20.30, 21.25 Т/с "Нюхач 2"
22.00, 22.45 Т/с "Новенькая"
(12+)
1.00, 1.45, 2.30 Т/с "Ветреная
женщина" (16+)

НТН (Т2)
8.20, 16.50, 3.00 "Случайный
свидетель"
8.55 Х/ф "Акция"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
12.50 Х/ф "Погоня"
14.30 "Тайны мира"
18.20 "Свідок. Агенти"
21.30 Т/с "Слепая зона" (16+)
0.45 Х/ф "Доверие" (16+)

Enter!ФИЛЬМ (Т2)
7.40, 8.50 М/ф
8.00 "Неизвестная версия"
9.30 "Воспоминания"
10.00 "Звездная жизнь"
10.50 "Моя правда"
11.40 Х/ф "Гуси<лебеди летят"
13.00 Т/с "Тайны старых домов"
(12+)
15.30 Х/ф "Возвращение "Свя<
того Луки"
17.10 Х/ф "Ларец Марии Меди<
чи"
19.00, 1.00 Т/с "Чисто английс<
кие убийства"
21.00 Т/с "Профайл" (16+)
23.10 Х/ф "Версия полковника
Зорина"

МЕГА (Т2)
8.35, 1.45 Правда жизни
10.10, 0.35 Вещественное до<
казательство
11.20 Борьба за выживание
12.20 Дикий и живой
13.20 Скрытая реальность
14.15 Выжить в дикой природе
15.10, 19.55 Секретные терри<
тории
16.10 Боевые корабли
17.05, 20.50 Искатели неприят<
ностей
18.00 Невероятные изобрете<
ния
19.00 Мэрилин Монро
21.45, 22.15 Смертельная Авст<
ралия
22.40 Нил
23.40 Безумный мир

НЛО!ТВ (Т2)
7.20 М/ф "Чип и Дейл спешат на
помощь"
8.10 М/ф "Звёздные войны: Со<
противление"
8.40 М/ф "Алладин"
9.30 Т/с "Сышышь<Шоу" (16+)
11.00 Т/с "Сышышь<Шоу. Бар"
(16+)
12.00, 23.20 Мамахохотала
(16+)
14.00 Т/с "Суперкопы" (16+)
16.00 Т/с "Швидка" (16+)
18.00 Т/с "Экстрасенс" (16+)
19.00 Т/с "Морская полиция:О<
хота на убийц"

БОЛТ
6.00, 6.45, 7.30, 8.15 Т/с "Код
Константина"
9.00, 9.45 Т/с "Патруль Само<
оборона"
10.45, 11.30 Т/с "Никонов и КО"
12.30, 13.15 Т/с "Двойная жизнь"
14.00, 14.45 Т/с "Жизнь и при<
ключения Мишки Япончика"
15.30, 16.15 Т/с "Нюхач 3"
17.15, 18.00 Т/с "Криминолог"
18.45, 19.30, 20.15, 21.00 Т/с
"Прокуроры"
21.45, 22.30 Т/с "Секунда до…"
23.30, 0.15, 1.15, 2.00 Т/с "Мер<
твый, живой и опасный"

К1 (Т2)
8.00 М/с "Юху и его друзья"
8.25 "Штучки"
9.00 "Орел и Решка. Шоппинг"
10.50 М/ф "Подводная эра"
12.20 Х/ф "Танцуй отсюда!"
(16+)
14.10 "Орел и Решка. Чудеса
света"
17.10 "Орел и Решка. Чудеса
света 2"
19.10 "Орел и Решка. Морской
сезон"
23.00 Т/с "Грань" (16+)
0.40 Х/ф "Эксперимент "Офис"
(18+)

4, 5 с. (16+)
23.10 Т/с "Короткое слово "НЕТ"
3, 4 с. (16+)

ТЕТ (Т2)
6.00 ТЕТ Мультиутро
8.15, 9.15, 10.15, 19.15 Однаж<
ды под Полтавой
8.45, 23.00 Семейка У
9.45, 0.30 Краина У
10.45, 0.00 Краина У. Новый год
11.15 Т/с "Отец рулит"
12.15, 17.15 Звезды, слухи, гал<
ливуд
13.15, 16.15 4 свадьбы
14.15 Панянка<селянка
15.15 СуперЖена
18.15 Т/с "Отец рулит 2"
21.15 М/ф "Головоломка"

Film.Ua Drama
6.00, 6.45, 23.30, 0.15 Т/с "Страх
в твоем доме"
7.30, 8.15, 9.00, 9.45 Т/с "Парши<
вые овцы" (16+)
10.30, 11.15 Т/с "Окно жизни"
(12+)
12.15, 13.00, 15.30, 16.15 Т/с
"Дежурный врач 5"
14.00, 14.45 Т/с "Владимирс<
кая, 15" (16+)
17.15, 18.00 Т/с "Нити судьбы"
(16+)
19.00, 19.45 Т/с "Забудь и вспом<
ни" (16+)
20.30, 21.25 Т/с "Нюхач 2"
22.00, 22.45 Т/с "Новенькая"
(12+)
1.00, 1.45, 2.30 Т/с "Ветреная
женщина" (16+)
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с "Ограб<
ление по<женски" (16+)

НТН (Т2)
7.55, 16.50, 2.20 "Случайный
свидетель"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 1.50
"Свідок"
9.00 Х/ф "Крепкий орешек"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50 "Легенды уголовного ро<
зыска"
14.40 "Свідок. Агенти"
18.20 "Будьте здоровы"
21.30 Т/с "Слепая зона" (16+)
0.45 "Реальные преступники"
3.00 "Речовий доказ"

Enter!ФИЛЬМ (Т2)
7.00, 7.40, 8.50 М/ф
7.10, 9.00, 2.50 "Телемагазин"
8.00 "Неизвестная версия"
9.30 "Звездная жизнь"
10.20 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Мартын Боруля"
13.05 Т/с "Тайны старых домов"
(12+)
15.35 Х/ф "Черный принц"
17.15 Х/ф "Тайна "Черных дроз<
дов"
19.05, 1.05 Т/с "Чисто английс<
кие убийства"
21.05 Т/с "Профайл" (16+)
23.05 Х/ф "Ларец Марии Меди<
чи"
0.45 "Академия смеха"

МЕГА (Т2)
9.05, 1.45 Правда жизни
10.15, 0.35 Вещественное до<
казательство
11.25, 14.20 Выжить в дикой
природе
12.25 Дикий и живой
13.25 Скрытая реальность
15.20 Битва цивилизаций
16.15 Боевые корабли
17.10, 20.50 Искатели неприят<
ностей
18.05 Невероятные изобрете<
ния
19.05 Владимир Басов. Бегун
на длинные дистанции
19.55 Секретные территории
21.45 Инженерные идеи

НЛО!ТВ (Т2)
7.20 М/ф "Чип и Дейл спешат на
помощь"
8.10 М/ф "Звёздные войны: Со<
противление"
8.40 М/ф "Алладин"
9.30 Т/с "Сышышь<Шоу" (16+)
11.00 Т/с "Сышышь<Шоу. Бар"
(16+)
12.00, 23.15 Мамахохотала
(16+)
14.00 Т/с "Суперкопы" (16+)
16.00 Т/с "Швидка" (16+)
18.00 Т/с "Экстрасенс" (16+)
19.00 Т/с "Морская полиция:О<
хота на убийц"

БОЛТ
6.00, 6.45, 7.30, 8.15 Т/с "Код
Константина"
9.00, 9.45 Т/с "Патруль Само<
оборона"
10.45, 11.30 Т/с "Никонов и КО"
12.30, 13.15 Т/с "Двойная жизнь"
14.00, 14.45 Т/с "Жизнь и при<
ключения Мишки Япончика"
15.30, 16.15 Т/с "Нюхач 3"
17.15, 18.00 Т/с "Криминолог"
18.45, 19.30, 20.15, 21.00 Т/с
"Прокуроры"
21.45, 22.30 Т/с "Секунда до…"
23.30, 0.15, 1.15, 2.00 Т/с "Пар<
шивые овцы"

К1 (Т2)
8.00 М/с "Юху и его друзья"
8.25 "Штучки"
9.00 "Орел и Решка. Шоппинг"
10.00 Т/с "Охотники за древно<
стями"
13.30 "Орел и Решка. Чудеса
света 2"
17.30 "Орел и Решка. Морской
сезон"
23.00 Т/с "Грань" (16+)
0.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)

СЕРЕДА, 3 БЕРЕЗНЯ
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П’ЯТНИЦЯ, 5 БЕРЕЗНЯ4 БЕРЕЗНЯ

ШАНОВНІ ТЕЛЕГЛЯДАЧІ!
Маркування Т2 означає, що канал веде мовлення

і в цифровому форматі.

ИНТЕР (Т2)
5.25, 22.50 "Следствие вели...
с Леонидом Каневским"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новости
7.10, 8.10, 9.20 "Утро с Инте/
ром"
10.00 "Полезная программа"
11.05 Т/с "Меня зовут Мелек"
(12+)
12.25 Х/ф "Мисс Плохое пове/
дение" (12+)
14.30, 15.30, 0.35 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый слу/
чай. Семейная хроника"
18.05, 1.30 "Касается каждо/
го"
20.00 "Подробности"

UA: Первый (Т2)
6.30 М/ф "Люлька Мира"
6.40 М/ф "Маленький боль/
шой пес"
6.50 М/ф "маленький"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.15, 2.25, 5.10
Новости
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная студия
9.30, 22.00 Т/с "Вера" (16+)
11.05, 2.10 Сладкая дача
11.25 Телепродажи
15.10, 21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20 Страна песен
15.55 Города и города
16.15 Биатлон. Кубок мира.
VИИИ этап. Эстафета 4х7, 5
км, мужчины
18.55 "Супер / чувств. Особый
отряд"
19.55 "Дикие животные"
21.55, 5.55 Спорт. аспект

1+1 (Т2)
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Завтрак
с 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 3.40 Тсн
9.25, 10.20 "Жизнь известных
людей 2021"
11.20, 12.20, 14.15 "Вечерний
квартал"
17.10 Мелодрама "Ветер
любви"
20.15 "Лига смеха 2021"
22.15 "Женский квартал"
0.15 Боевик "Команда А"

СТБ (Т2)
5.10 "Следствие ведут экст/
расенсы" (16+)
13.00, 14.50, 18.05 Т/с "Сле/
пая" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна/но/
вини"
19.00, 22.45 "Холостяк" (12+)
1.10 "О чем молчат женщины"
(16+)

НОВЫЙ КАНАЛ (Т2)
6.00, 7.30 Kids' Time
6.05 М/с "Том и Джерри"
7.35 Орел и Решка
8.30 Т/с "Сверхъестествен/
ное" (16+)
11.00 От пацанки до панянки
(16+)
13.00, 1.40, 5.30 Варьяты
(12+)
15.10 Х/ф "Дом большой ма/
мочки"
17.10 Х/ф "Дом большой ма/
мочки 2" (12+)
19.10 Х/ф "Лжец, лжец"
21.00 Х/ф "Всегда говори "Да"
(16+)
23.10 Х/ф "Метод Хитча"

ICTV (Т2)
5.35 Гражданская оборона
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные но/
вости с Константином Стогни/
ем
10.10, 13.45, 18.25, 0.15 "На
троих" (16+)
11.40, 13.15, 20.05 Дизель/
шоу (12+)
12.45, 15.45 Факты. День
14.00, 1.30 Т/с "Выжить любой
ценой"
15.35, 16.15 Х/ф "Внезапная
смерть" (16+)
18.45 Факты. Вечер
23.00 "На троих/9" (16+)

2+2 (Т2)
6.00, 3.50 "Джедаи 2019"
6.25 Т/с "Ответный удар/5"
8.20 Х/ф "Человек президен/
та"
10.15 Х/ф "Человек президен/
та/2"
12.05 "Затерянный мир"
18.00 "Секретные материа/
лы"
18.15, 2.00 "Спецкор"
18.50, 2.30 "Джедаи"
19.25 Х/ф "Скорость"
21.50 Х/ф "Скорость/2"
0.05 Х/ф "Поймать и убить"

ТРК "УКРАИНА" (Т2)
6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи/
ной
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сегод/
ня
9.00 Звездный путь. Новый
сезон
10.20 Т/с "Игра в судьбу" (12+)
14.45 Т/с "Непрекрасная
леди" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Непрекрасная
леди" (12+)
20.10 "Говорит Украина"
21.00 Свобода слова Савика
Шустера
0.00, 2.15 Т/с "На качелях
судьбы"

ТЕТ (Т2)
6.00 ТЕТ Мультиутро

8.15, 9.15, 10.15, 19.15 Однаж/
ды под Полтавой
8.45, 23.25 Семейка У
9.45, 0.55 Краина У
10.45, 0.25 Краина У. Новый год
11.15, 18.15 Т/с "Отец рулит 2"
12.15, 17.15 Звезды, слухи,
галливуд
13.15, 16.15 4 свадьбы
14.15 Панянка/селянка
15.15 СуперЖена
21.15 М/ф "Зверополис"

Film.Ua Drama
6.00, 6.45, 23.30, 0.15 Т/с
"Страх в твоем доме"
7.30, 8.15, 9.00, 9.45 Т/с "Кля/
нусь любить тебя вечно" (12+)
10.30, 11.15 Т/с "Окно жизни"
(12+)
12.15, 13.00, 15.30, 16.15 Т/с
"Дежурный врач 5"
14.00, 14.45 Т/с "Владимирс/
кая, 15" (16+)
17.15, 18.00 Т/с "Нити судьбы"
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.25 Т/с
"Забудь и вспомни" (16+)
22.00, 22.45 Т/с "Новенькая"
(12+)

НТН (Т2)
7.55, 16.50, 2.25 "Случайный
свидетель"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 1.55
"Свідок"
9.00 Х/ф "Тайна записной
книжки"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо"
(16+)
12.50 "Легенды уголовного
розыска"
14.40 "Правда жизни"
18.20 "Тайны мира"
21.30 Т/с "Слепая зона" (16+)
23.10 Х/ф "Смертельная тро/
па" (16+)
0.50 "Реальные преступники"

Enter�ФИЛЬМ (Т2)
5.20 Х/ф "Свадьба с прида/
ным"
7.10, 9.00, 2.25 "Телемагазин"
7.40, 8.50 М/ф
8.00, 11.20 "Моя правда"
9.30 "Воспоминания"
10.30 "Звездная жизнь"
12.10 Х/ф "Держись, казак!"
13.25 Х/ф "Ева хочет спать"
15.20 Х/ф "Размах крыльев"
17.05 Х/ф "Командир счастли/
вой "Щуки" (12+)
19.00 Т/с "Чисто английские
убийства"
21.00 Т/с "Профайл" (16+)
23.00 Х/ф "Полоса препят/
ствий"
0.30 Х/ф "Дрянь"

МЕГА (Т2)
6.00, 4.30 Мистическая Укра/
ина
7.00 Бандитская Одесса
9.05, 1.50 Правда жизни
10.15, 0.40 Вещественное до/
казательство
11.25 Борьба за выживание
12.25, 15.10, 19.55 Секретные
территории
13.20 Скрытая реальность
14.15 Нил
16.05 Боевые корабли
17.00, 20.50 Искатели непри/
ятностей
17.55 Невероятные изобрете/
ния
18.55 Владимир Ивасюк
21.45 Инженерные идеи
22.40 Арктика с Брюсом Пер/
ри

НЛО�ТВ (Т2)
7.20 М/ф "Чип и Дейл спешат
на помощь"
8.10 М/ф "Звёздные войны:
Сопротивление"
8.40 М/ф "Алладин"
9.30 Т/с "Сышышь/Шоу" (16+)
10.40 Т/с "Сышышь/Шоу. Бар"
(16+)
11.40, 23.20 Мамахохотала
(16+)
13.50 Т/с "Суперкопы" (16+)
15.50 Т/с "Швидка" (16+)
18.00 Т/с "Экстрасенс" (16+)
19.00 Х/ф "Мачо и ботан"
21.10 Х/ф "Мачо и ботан 2"

БОЛТ
6.00, 6.45, 7.30, 8.15 Т/с "Вла/
димирская, 15"
9.00, 9.45 Т/с "Патруль Само/
оборона"
10.45 Х/ф "Внеземной"
12.30, 13.15 Т/с "Двойная
жизнь"
14.00, 14.45, 15.30, 16.15 Т/с
"Жизнь и приключения Миш/
ки Япончика"
17.15, 18.00, 18.45, 19.30,
20.15, 21.00, 21.45, 22.30 Т/с
"Северный ветер"
23.30 +16 Танцы марионеток/
1 Сериал
0.15 +16 Танцы марионеток/2
Сериал

К1 (Т2)
8.00 М/с "Юху и его друзья"
8.25 "Штучки"
9.00 "Орел и Решка. Шоппинг"
11.00 Х/ф "Римские свидания"
(12+)
12.35, 22.00 "Орел и Решка.
Чудеса света 2"
15.35 "Орел и Решка. Морской
сезон"
18.25 Х/ф "Случайный муж"
20.00 Х/ф "Свадебный пере/
полох"
1.00 Х/ф "Разрушение" (16+)

ИНТЕР (Т2)
6.55 Х/ф "Восточный ветер"
9.00 "Готовим вместе. Домаш/
няя кухня"
10.00 "Полезная программа"
11.00, 4.20 Х/ф "Игрушка"
13.00 Х/ф "Сладкая женщина"
15.00 Х/ф "Будьте моим му/
жем"
16.40 Х/ф "Самая обаятельная
и привлекательная"
18.15, 20.30 Т/с "Доброволь/
цы" (12+)
20.00, 2.10 "Подробности"
23.00 "Большой бокс. Владис/
лав Сиренко / Камил Соколов/
ски"

UA: Первый (Т2)
6.00, 3.55 Энеида
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.05,
3.30, 5.35 Новости
7.10 М/ф "Уроки тетушки
Совы"
7.40 М/ф "Как казаки соль по/
купали"
7.50 М/ф "Как казак счастье
искал"
8.05 "Животная оружие"
9.05 Оттенки Украины
9.45, 22.00 Х/ф "Госпожа Бова/
ри" (16+)
11.55 Биатлон. Кубок мира.
VИИИ этап. Спринт 7 км, жен/
щины
13.25 "Дикие животные"
14.25 Телепродажи
15.00 UA: Фольк. воспомина/
ния
16.10 Города и города
16.35 Биатлон. Кубок мира.
VИИИ этап. Спринт 10 км, муж/
чины
18.05 Х/ф "Рядом с Иисусом
Мария Магдалина"
20.00, 21.25 "Борьба за выжи/
вание"

1+1 (Т2)
7.00, 6.00 "Жизнь известных
людей"
8.00 "Завтрак. Выходной"
10.00 "Мир наизнанку"
18.20 "Мир наизнанку / 12 Па/
кистан"
19.30, 4.10 Тсн
20.15 "Липсинк батл"
22.10 "Вечерний квартал"
23.20, 0.20 "Светская жизнь.
2021"

СТБ (Т2)
6.10, 10.50 Т/с "Пленница"
(16+)
7.55 "Невероятная правда про
звезд"
17.05 "Хата на Тата" (12+)
19.00 "Мастершеф професси/
оналы" (12+)
22.22 "Dizel night"
0.15 "Званый ужин" (12+)

НОВЫЙ КАНАЛ (Т2)
8.25 М/ф "Феи и легенда таин/
ственного зверя"
10.05 Орел и Решка
12.10 У кого больше (12+)
14.10 Х/ф "Перси Джексон и
похититель молний" (16+)
16.50 Х/ф "Перси Джексон и
море чудовищ"
18.50 Х/ф "Пираты Карибско/
го моря: На краю света" (16+)
22.10 Х/ф "Боги Египта" (12+)
0.50 Х/ф "Тупой и еще тупее 2"
(16+)

ICTV (Т2)
5.15 Т/с "Копы на работе" (16+)
7.05, 9.15, 10.35 "На троих"
(16+)
8.35, 9.55 Т/с "Выжить любой
ценой"
11.05, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факты. День
16.50 Х/ф "Приключения Плу/
то Нэша" (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф "Люди в черном"
(16+)
21.00 Х/ф "Люди в черном/2"
(16+)
22.45 Х/ф "Люди в черном/3"
(16+)

2+2 (Т2)
6.00 "Бешеные гонки 2018"
7.05, 2.55 "Джедаи 2019"
8.10 ПРЕМЬЕРА! "Джедаи
2020"
9.10 "Затерянный мир"
13.10 Х/ф "Кинжалы/близне/
цы"
15.00 Х/ф "Двойной дракон"
16.50 Х/ф "Скорость"
19.00 Х/ф "Сломанная стрела"
21.05 Х/ф "Черная дыра"
23.10 Х/ф "Враг мой"

ТРК "УКРАИНА" (Т2)
7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.25, 4.45 Реальная мистика
8.55 Х/ф "Доктор счастье"
(12+)
11.00 Т/с "Тайсон" (16+)

ИНТЕР (Т2)
5.50 Х/ф "Восточный ветер
2"
8.00 "Удачный проект"
9.00 "Готовим вместе"
10.00, 11.00, 12.00 "Другая
жизнь"
13.00 Т/с "Вещдок. Личное
дело" (16+)
17.50 Т/с "Детектив Ренуар"
(12+)
20.00 "Подробности неде/
ли"
22.00 Х/ф "Шерлок: Безоб/
разная невеста" (16+)
23.55 "Вещдок"

UA: Первый (Т2)
6.00, 3.55 Энеида
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.10,
3.30, 5.35 Новости
7.10 М/ф "Уроки тетушки
Совы"
7.40 М/ф "Как казаки в хок/
кей играли"
8.20, 18.10 "Дикие живот/
ные"
9.00 Божественная Литур/
гия Православной Церкви
Украины
11.00 Воскресная Литургия
Украинской Греко/Католи/
ческой Церкви
12.30 Воскресная Святая
Месса Римско/Католичес/
кой Церкви в Украине
13.30 Биатлон. Кубок мира.
VИИИ этап. Гонка преследо/
вания 10 км, женщины
14.30 Телепродажи
15.00 Страна песен
16.05 Концерт. Нина Матви/
енко и Дмитрий Андриец
16.55 Биатлон. Кубок мира.
VИИИ этап. Гонка преследо/
вания 12, 5 км, мужчины
17.50 Студия "Биатлон"

1+1 (Т2)
7.00 "Жизнь известных лю/
дей"
8.00 "Завтрак. Выходной"
9.00 Лотерея "Лото/забава"
9.45 "Мир наизнанку / 12
Пакистан"
10.50, 1.35 "Мир наизнанку"
16.40 Триллер "Поймай
меня, если сможешь"
19.30, 5.00 Тсн "Тсн"
21.00 "Голос страны 11"
23.10 "Светская жизнь. 2021"

СТБ (Т2)
5.25 Х/ф "Не могу сказать
"Прощай"
7.00 Х/ф "Суета сует"
8.50 "Мастершеф профес/
сионалы" (12+)
12.15 "Хата на Тата" (12+)
15.05 "Супермама"
19.00 "Следствие ведут эк/
страсенсы" (16+)
20.00 "Один за всех" (16+)
23.10 "Тайны днк" (16+)

НОВЫЙ КАНАЛ (Т2)
8.00, 9.50 Kids' Time
8.05 М/ф "Зверополюс"
9.55 Х/ф "Уиллоу"
12.40 Х/ф "Сонная лощина"
(16+)
14.50 Х/ф "Пираты Карибс/
кого моря: На краю света"
(16+)
18.10 Х/ф "Пираты Карибс/
кого моря: На странных бе/
регах" (16+)
21.00 Х/ф "Пираты Карибс/
кого моря: Месть Салазара"
(12+)
23.40 Х/ф "Охота на анге/
лов" (16+)

ICTV (Т2)
5.40 Анти/зомби
6.35 Не дай себя обмануть!
7.30 Секретный фронт
8.25 Гражданская оборона
9.25, 13.00, 1.35 Т/с "Вскры/
тие покажет/2" (16+)
12.45 Факты. День
14.20 Х/ф "Специалист"
(16+)
16.20 Х/ф "Разрушитель"
(16+)
18.45 Факты недели
21.20 Х/ф "Люди в черном:
Интернэшнл" (12+)
23.35 Х/ф "Возвращение ге/
роя" (16+)

2+2 (Т2)
6.00 "Бешеные гонки 2018"
7.00, 2.35 "Джедаи 2019"
8.00, 0.55 "Затерянный мир"
12.00 Х/ф "Черный орел"
13.55 17 тур ЧУ по футболу
"Динамо" / "Минай"
16.00 Х/ф "Скорость/2"
18.15 Х/ф "Знамение"
20.45 Х/ф "Угнать за 60 се/
кунд"
23.00 Х/ф "Урок выживания"

ТРК "УКРАИНА" (Т2)
5.50 Сегодня
6.50, 3.20 Реальная мистика
9.45 Т/с "Дорога домой"
(12+)
17.00 Т/с "Любовь матери" 1,
2 с. (12+)
19.00 Сегодня. Итоги с Оле/
гом Панютой

21.00 Т/с "Любовь матери"
(12+)
23.00 Т/с "Благими намере/
ниями" 1, 2 с. (12+)

ТЕТ (Т2)
6.00 ТЕТ Мультиутро
9.25 Х/ф "История вечной
любви, или Золушка"
11.40 Х/ф "Три орешка для
Золушки"
13.20 М/ф "Головоломка"
15.10 М/ф "Моана"
17.15 М/ф "Храбрая серд/
цем"
19.00 Однажды под Полта/
вой
22.30 Х/ф "От семьи не убе/
жишь"
0.30 Семейка У

Film.Ua Drama
6.00, 6.45, 23.30, 0.15 Т/с
"Страх в твоем доме"
7.45, 8.30, 9.15, 10.00, 10.45
Т/с "Дежурный врач 4"
11.45, 12.30, 13.15, 14.00 Т/
с "Наседка"
15.00, 15.45, 16.30, 17.15 Т/
с "40+ или Геометрия любви"
(12+)
18.00 Т/с "Женская интуи/
ция"
19.30, 20.15, 21.00, 21.45,
22.30 Т/с "Майор и Магия"
(16+)
1.15 Х/ф "Женская работа с
риском для жизни"

НТН (Т2)
5.45 Х/ф "Распад"
7.45 "Будьте здоровы"
8.20 "Україна вражає"
9.20 Т/с "Досье "Майорка"
(16+)
12.20 Х/ф "Формула любви"
14.05 Х/ф "Ход конем"
15.40 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка"
17.10 Х/ф "Игрушки для
взрослых" (16+)
19.00 Х/ф "Весна на Зареч/
ной улице"
20.50 Х/ф "Гусарская балла/
да"
22.35 Х/ф "Бинго Бонго"

Enter�ФИЛЬМ (Т2)
7.10, 9.00, 2.40 "Телемага/
зин"
7.40, 8.50 М/ф
8.00 "Звездная жизнь"
9.30 "Моя правда"
10.20 "Неизвестная версия"
11.10 Х/ф "Черный тюльпан"
13.20 Х/ф "Фанфан/тюль/
пан"
15.20 Х/ф "Два капитана"
19.25 Т/с "Чисто английские
убийства"
23.25 Х/ф "Сказка о женщи/
не и мужчине"

МЕГА (Т2)
6.00 Случайный свидетель
7.30, 1.00 Мистическая Ук/
раина
8.20, 19.10 В поисках исти/
ны
10.15 Вещественное дока/
зательство
11.25 Секретные террито/
рии
13.15, 21.00 Магия океанов
16.15 Арктика с Брюсом Пер/
ри
18.15 Врата времени

НЛО�ТВ (Т2)
7.20, 2.00 Мамахохотала
Лучшее (16+)
8.20 М/ф "Алладин"
9.45 М/ф "Черный плащ"
11.30 Северный Check/In
(16+)
15.40 Х/ф "Копи царя Соло/
мона"
17.40 Х/ф "Аллан Квотер/
мейн и потерянный золотой
город"
19.40 Х/ф "Лара Крофт"
(16+)
21.30 Мамахохотала (16+)

БОЛТ
6.00, 6.45, 7.30, 8.15 Т/с
"Криминолог"
9.00 Х/ф "День зависимос/
ти"
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/
с "Владимирская, 15"
13.45, 14.30, 15.30, 16.15 Т/
с "Мертвый, живой и опас/
ный"
17.15 Х/ф "Внеземной"
19.00, 19.45, 20.45, 21.30,
22.15, 23.00 Т/с "Код Кон/
стантина"
23.45 Х/ф "Мим Бим или чу/
жая жизнь"

К1 (Т2)
8.00 М/с "Кротик и Панда"
8.40 "Орел и Решка. Шоп/
пинг"
9.35 Х/ф "Римские свида/
ния" (12+)
11.10 Х/ф "Притворись моим
парнем" (16+)
13.00 "Орел и Решка. Вокруг
света"
0.15 Х/ф "Дневник карьери/
стки"
2.00 Т/с "Три сестры"

ТЕТ (Т2)
6.00 ТЕТ Мультиутро
8.15, 9.15, 10.15, 19.15 Однаж/
ды под Полтавой
8.45, 23.15 Семейка У
9.45, 0.45 Краина У
10.45, 0.15 Краина У. Новый год
11.15, 18.15 Т/с "Отец рулит 2"
12.15, 17.15 Звезды, слухи,
галливуд
13.15, 16.15 4 свадьбы
14.15 Панянка/селянка
15.15 СуперЖена
21.15 М/ф "Моана"

Film.Ua Drama
6.00, 6.45, 23.30, 0.15 Т/с "Страх
в твоем доме"
7.30, 8.15, 9.00, 9.45 Т/с "Верь
мне" (12+)
10.30, 11.15 Т/с "Окно жизни"
(12+)
12.15, 13.00, 15.30, 16.15 Т/с
"Дежурный врач 5"
14.00, 14.45 Т/с "Владимирс/
кая, 15" (16+)
17.15, 18.00 Т/с "Нити судьбы"
(16+)
19.00, 19.45 Т/с "Забудь и
вспомни" (16+)
20.30, 21.25 Т/с "Нюхач 2"
22.00, 22.45 Т/с "Новенькая"
(12+)

НТН (Т2)
5.50 "Страх в твоем доме"
7.55, 16.50, 2.20 "Случайный
свидетель"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 1.50
"Свідок"
9.00 Х/ф "Пять минут страха"
10.45, 19.30 Т/с "Коломбо"
(16+)
12.50 "Легенды уголовного ро/
зыска"
14.35 "Стоимость жизни"
18.20 "Правда жизни"
21.30 Т/с "Слепая зона" (16+)
0.50 "Реальные преступники"

Enter�ФИЛЬМ (Т2)
5.35 Х/ф "Командир счастли/
вой "Щуки" (12+)
7.10, 9.00, 2.35 "Телемагазин"
7.40, 8.50 М/ф
8.00, 11.20 "Моя правда"
9.30 "Воспоминания"
10.30 "Звездная жизнь"
12.10 Х/ф "Лесная песня"
13.50 Х/ф "Загадочный пасса/
жир"
15.40 Х/ф "В зоне особого вни/
мания"
17.20 Х/ф "Ответный ход"
19.00, 0.45 Т/с "Чисто английс/
кие убийства"
21.00 Т/с "Профайл" (16+)
23.00 Х/ф "Небылицы про Ива/
на"

МЕГА (Т2)
8.25, 1.50 Правда жизни
10.05, 0.40 Вещественное до/
казательство
11.15, 21.45 Инженерные идеи
12.15 Дикий и живой
13.15 Скрытая реальность
14.10 Борьба за выживание
15.10 Секретные территории
16.05 Боевые корабли
17.00, 20.50 Искатели непри/
ятностей
17.55 Невероятные изобрете/
ния
18.55 Леонид Быков. Встреч/
ная полоса
19.50 Битва цивилизаций
22.40 Арктика с Брюсом Перри
23.40 Шокирующая правда

НЛО�ТВ (Т2)
7.20 М/ф "Чип и Дейл спешат
на помощь"
8.10 М/ф "Звёздные войны:
Сопротивление"
8.40 М/ф "Алладин"
9.30 Т/с "Сышышь/Шоу" (16+)
11.00 Т/с "Сышышь/Шоу. Бар"
(16+)
12.00, 23.20 Мамахохотала
(16+)
13.50 Т/с "Суперкопы" (16+)
16.00 Т/с "Швидка" (16+)
18.00 Т/с "Экстрасенс" (16+)
19.00 Т/с "Морская полиция:О/
хота на убийц"

БОЛТ
6.00, 6.45, 7.30, 8.15 Т/с "Вла/
димирская, 15"
9.00, 9.45 Т/с "Патруль Само/
оборона"
10.45, 11.30 Т/с "Никонов и КО"
12.30, 13.15 Т/с "Двойная
жизнь"
14.00, 14.45 Т/с "Жизнь и при/
ключения Мишки Япончика"
15.30, 16.15 Т/с "Нюхач 3"
17.15, 18.00 Т/с "Криминолог"
18.45, 19.30, 20.15, 21.00 Т/с
"Прокуроры"
21.45, 22.30 Т/с "Секунда до…"
23.30 +16 Право на помилова/
ние/1 Сериал
0.15 +16 Право на помилова/
ние/2 Сериал
1.15 +16 Право на помилова/
ние/3 Сериал

К1 (Т2)
8.00 М/с "Юху и его друзья"
8.25 "Штучки"
9.00 "Орел и Решка. Шоппинг"
10.00 Т/с "Охотники за древно/
стями"
13.30 "Орел и Решка. Чудеса
света 2"
17.30 "Орел и Решка. Морской
сезон"
23.00 Т/с "Грань" (16+)

СУБОТА, 6 БЕРЕЗНЯ НЕДІЛЯ, 7 БЕРЕЗНЯ
14.50 Т/с "Тростинка на ветру"
1, 2 с. (12+)
15.20 Т/с "Тростинка на ветру"
(12+)
20.00 Главная тема
21.00 Шоу "Маска"
23.00 Музыкальная платфор/
ма
1.00 Т/с "Птичка певчая" 1, 2 с.
(12+)

ТЕТ (Т2)
6.00 ТЕТ Мультиутро
9.35 М/ф "Легенды страны Оз:
Возвращение Дороти"
11.20 М/ф "Гномео и Джульет/
та"
12.50 Х/ф "История вечной
любви, или Золушка"
15.05 М/ф "Тайная жизнь до/
машних животных"
16.50 М/ф "Зверополис"
19.00 Однажды под Полтавой
0.00 Краина У

Film.Ua Drama
6.00, 6.45, 23.30, 0.15 Т/с
"Страх в твоем доме"
7.45, 8.30, 9.15, 10.00, 10.45 Т/
с "Дежурный врач 4"
11.45, 12.30, 13.15, 14.00 Т/с
"Сторожевая застава"
15.00, 15.45, 16.30, 17.15 Т/с
"Кафе на Садовой" (12+)
18.00 Т/с "Женская работа с
риском для жизни"
19.30, 20.15, 21.00, 21.45,
22.30 Т/с "Майор и Магия" (16+)
1.15 Х/ф "Кардиограмма люб/
ви"

НТН (Т2)
5.50 Х/ф "Загадка Эндхауза"
7.45 Х/ф "Чисто английское
убийство"
10.55 Х/ф "Груз без маркиров/
ки"
12.40 Т/с "Досье "Майорка"
(16+)
15.35, 3.30 "Случайный свиде/
тель"
18.05 "Крутые 90/е"
19.00, 3.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Формула любви"
21.15 Х/ф "Игрушки для взрос/
лых" (16+)
23.05 Х/ф "Город порока" (16+)

Enter�ФИЛЬМ (Т2)
5.40 Х/ф "Размах крыльев"
7.10, 9.00, 2.25 "Телемагазин"
7.40, 8.50, 9.30 М/ф
8.00 "Звездная жизнь"
9.35 "Моя правда"
10.25 "Неизвестная версия"
11.15 Х/ф "Граф Монте Крис/
то"
14.40 Т/с "Два капитана"
19.00 Т/с "Чисто английские
убийства"
23.00 Х/ф "Семь дней до свадь/
бы"

МЕГА (Т2)
6.00 Случайный свидетель
7.10, 1.00 Мистическая Украи/
на
8.00, 19.05 В поисках истины
10.10 Вещественное доказа/
тельство
11.20 Секретные территории
12.15 Битва цивилизаций
13.15 Инженерные идеи
16.15 Арктика с Брюсом Пер/
ри
18.15 Врата времени
21.00 Неизвестная Европа

НЛО�ТВ (Т2)
7.20, 15.20, 2.30 Мамахохота/
ла Лучшее (16+)
8.20 М/ф "Алладин"
9.45 М/ф "Черный плащ"
11.30 Check In. Україна (16+)
13.20 Латиноамериканский
Check/in (16+)
18.00 Х/ф "За бортом"
20.10 Х/ф "Красотки в бегах"
(16+)
22.00 Т/с "Морская полиция:О/
хота на убийц"
23.40 Мамахохотала (16+)

БОЛТ
6.00, 6.45, 7.30, 8.15 Т/с "Кри/
минолог"
9.00 Х/ф "Мим Бим или чужая
жизнь"
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с
"Владимирская, 15"
13.45, 14.30, 15.30, 16.15,
17.15, 18.00 Т/с "Чужие крылья"
19.00, 19.45, 20.45, 21.30,
22.15, 23.00 Т/с "Код Констан/
тина"
23.45 Х/ф "День зависимости"

К1 (Т2)
8.00 М/с "Кротик и Панда"
8.30 "Дай Лапу"
9.20 "Орел и Решка. Шоппинг"
11.10 Х/ф "Случайный муж"
12.50 Х/ф "Свадебный перепо/
лох"
14.40 "Орел и Решка. Вокруг
света"
0.00 Х/ф "Бабник" (18+)

Програма надрукована російською мовою
з технологічних причин. У телепрограмі можливі зміни.
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РОБОТА
Терміново потрібні охоронники (чоловіки та жінки 18�

55 років). Вахтовий метод роботи 21/8 або 21/21. Проїзд,
проживання, харчування за рахунок роботодавця.

З/П від 250�300 грн за зміну.
Телефон 050�305�38�28.

Тел.: 066�264�03�15, 097�584�43�33.

ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏÈÌÎ
ÊÎÐ²Â, ÁÈÊ²Â, ÌÎËÎ×ÍÈÕ ÒÅËßÒ.

Вимушений доріз.

•ремонт телевізорів усіх типів (у тому числі з виїздом по району) та
комп’ютерної техніки. Установка супутникових антен, тюнерів Т2.
Продаж телевізорів, обмін робочих на неробочі. Купівля теле�
візорів у будь якому стані.
                                                          Тел. 066�624�19�39.                                          (15)

ПОСЛУГИ

АТП м.Харкова запрошує на роботу водіїв категорії
“D” на міський автобусний маршрут. Офіційне працев�
лаштування. На час робочих змін є комфортні умови в
гуртожитку. Безкоштовний гарячий обід.

Довідки за тел.: (098) 244�27�78, (057) 705�16�89.

ЗАГУБЛЕНІ
• атестат про повну загальну середню освіту серії 02 АП №
565233, виданий Орільською середньою загальноосвітньою шко�
лою № 1 I�III ступенів у 2005 році на ім’я Ольхова Каріна Сергіївна,
вважати недійсним.                                                                                                         (17)
• свидетельство о праве собственности на квартиру
№ 2604, выданное 16.09.1996 г. представительством Фонда госу�
дарственного имущества в г.Первомайский Харьковской области
на имя Юдинцова Евдокия Васильевна, считать недействитель�
ным.

(18)

Реалізуємо
підрощених і добових курчат бройлерів

(КОББ�500, РОСС�708) та м’ясо�яєчних порід; гусят,
качат, індичат доброї якості; комбікорми.

Тел. 066�009�16�87, Світлана.

ПРОДАМ
•насіння кормових трав (люцерна, конюшина, еспарцет, стоколос,
суданка і т.д.), сидератів, медоносів, соняшнику, кукурудзи та ін.

www.semenatrav.com
Тел.: 099 503 69 17, 067 689 27 26.

ПІДПРИЄМСТВО ПРИЙМАЄ НА РОБОТУ
водіїв категорії Е для перевезення

великогабаритних вантажів.

Телефон (067)�566�58�75.
Заробітна плата висока.

ÎÔ²Ö²ÉÍÎ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 23 лютого 2021 року    м.Первомайський    № 126�6/8

Про виконання місцевого бюджету
міста Первомайський за 2020 рік

(20206100000)

Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місце�
ве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету міс�
та Первомайський за 2020 рік (20206100000):

� по доходах у сумі 209 886,2 тис. грн, з них доходи за�
гального фонду – 191 937,5 тис. грн, спеціального фон�
ду – 17 948,7 тис. гривень;

� по видатках у сумі 213 794,0 тис. грн, з них по зага�
льному фонду – 175 975,7 тис. грн, по спеціальному фон�
ду – 37 818,3 тис. грн (додається*).

Міський голова          Микола Бакшеєв

*� Додатки до рішення розміщенні на офіційному сайті
Первомайської міської ради (pervom�rada.gov.ua) в роз�
ділі «Прозоре місто», «Документи», «Рішення Первомай�
ської міської ради Харківської області».

КУПЛЮ
•куплю у населення корів, биків, телиць, коней. Вимуше�
ний доріз. Самовивіз.

Тел.: 050�624�85�48, 096�082�81�43.
•Харківське м’ясопереробне підприємство на постійній основі заку�
повує: корів, биків, телиць, коней, свиней. Найкращі ціни,
найкращі умови.

 Тел.: 095�485�58�80, 098�097�90�72 – Антон.
•биків, корів, телиць, свиней. Вимушений доріз. Ціна договірна.

Тел.: 095�927�10�92, 097�465�27�63.
•биків, корів, телиць, свиней. Вимушений доріз.

Тел.: 050�168�43�02, 096�916�55�45.
•дорого биків, корів, телиць. Вимушений забій ВРХ.

    Тел.: 095�119�02�75,
                      068�783�35�56.         (90)
•биків, корів, телиць, свиней.
Вимушений доріз. Ціна договірна.

Тел.: 095�927�10�92,
097�465�27�63.

•биків, корів, телиць. Ви�
мушений доріз. Вивіз живою ва�
гою. Цілодобово.

Тел.: 050�924�04�84,
098�080�84�27 – Валерій.

•корів, биків, телиць. Ви�
мушений доріз. Цілодобово.

Тел.: 050�254�56�85,
096�550�52�03.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОВІДОМЛЯЄ:

За результатами електронного аукціону № UA�PS�20
20�12�12�000007�2, об’єкт комунальної власності – гро�
мадський будинок загальною площею 884,40 кв. м, роз�
ташований за адресою: Харківська область, м.Пер�
вомайський, вулиця Бугайченка, будинок 34, – продано
Товариству з обмеженою відповідальністю Комерційно�
виробнича фірма «Рома» за ціною 386 123 грн (триста ві�
сімдесят шість тисяч сто двадцять три грн).

Ó ÊÀÁ²ÍÅÒ² Ì²Í²ÑÒÐ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ

НАША КРАЇНА
ПОВЕРТАЄТЬСЯ

ДО АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ
Україна повернеться до моделі адаптивного карантину,

коли в межах області встановлюватиметься той чи інший
рівень карантинних обмежень залежно від епідемічної си�
туації. Про це повідомив Прем’єр�міністр України Денис
Шмигаль під час чергового засідання Уряду 17�го лютого.

«Як і влітку, передбачається чотири рівні епідемічної
небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії
визначення. Хочу підкреслити, що рішення набуде чинності
за тиждень, тому всі українці матимуть змогу завчасно з
ним ознайомитись», � зазначив Денис Шмигаль.

За словами Міністра охорони здоров’я України Макси�
ма Степанова, постанова передбачає встановлення базо�
вого жовтого рівня для всієї країни.

«У ньому діятимуть ті обмеження, які діють в Україні після
жорстких зимових карантинних обмежень. Більш того, ми
зробили деякі послаблення. Наприклад, буде дозволяти�
ся проведення масових заходів, якщо для однієї особи пе�
редбачатиметься 4 квадратних метри площі або з напов�
неністю залу до 50%. Дозволятимуться відвідування зак�
ладів освіти групами більш ніж 20 осіб. Під час проведення
матчів командних ігрових видів спорту можуть бути при�
сутні глядачі, але з певними обмеженнями щодо кількості
заповнених місць. Дозволятиметься працювати рестора�
нам, кафе, барам та їдальням до 24�ї години», � повідомив
Максим Степанов.

Міністр охорони здоров’я додав, що зелений рівень ста�
не тим показником, якого регіони мають досягнути, щоб
почати говорити про перегляд або скасування певних ка�
рантинних обмежень.

Помаранчевий рівень, за словами Максима Степанова,
не передбачатиме встановлення додаткових карантинних
обмежень, а сигналізуватиме про можливе наближення ре�
гіону до червоного рівня епідемічної небезпеки. Водночас
пропонується, що на цьому рівні органи місцевої влади
можуть вводити додаткові обмежувальні заходи для запобі�
гання поширенню інфекції.

На червоному рівні, як повідомив Міністр охорони здо�
ров’я України, вводитимуться жорсткі карантинні обмежен�
ня, за прикладом січневого карантину.

«Запроваджує червоний рівень Державна комісія з пи�
тань ТЕБ та НС. Він має бути введений на території регіону
протягом 48 годин після запровадження», � зазначив Мак�
сим Степанов.

Із 24�го лютого на всій території України діє адап�
тивний карантин. Загалом Уряд продовжив дію каран�
тину до 30�го квітня.

(За матеріалами Урядового порталу)

ÊÐÈÌ²ÍÀË

НЕЗАКОННИЙ ЗБУТ
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ –
ЧОЛОВІКА ПОВІДОМЛЕНО

ПРО ПІДОЗРУ
За процесуального керівництва Лозівської місцевої

прокуратури повідомлено про підозру організатора інте�
рнет�магазину за фактом незаконного збуту наркотич�
них засобів та психотропних речовин (ч.2 ст.307 Кримі�
нального кодексу України).

За інформацією керівника Лозівської місцевої проку�
ратури Ігоря Білодіда, досудовим розслідуванням вста�
новлено, що чоловік із березня 2020�го року займався
збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на
території м.Лозова та Лозівського району.

27 січня 2021�го року зазначеного громадянина було
затримано відповідно до ст.208 КПК України під час фа�
сування наркотичних засобів. Правоохоронцями вилу�
чено понад 10 грамів особливо небезпечної психотроп�
ної речовини PVP, яку він не встиг розфасувати і збути.

Крім того, було виявлено приблизно 20 місць уже розк�
ладених пакунків із наркотичною речовиною.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжно�
го заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Лозівсько�
го районного відділу поліції ГУНП в Харківській області;
оперативний супровід здійснюють співробітники управ�
ління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області
Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді поз�

бавлення волі строком від шести до десяти років із кон�
фіскацією майна.

Прес�служба
Харківської обласної прокуратури

НА ЛОЗІВЩИНІ
ПРАЦІВНИКИ ПОЛІЦІЇ ВИКРИЛИ

ЧОЛОВІКА У ЗБЕРІГАННІ
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

За місцем мешкання 44�річного зловмисника право�
охоронці виявили майже 7 кілограмів речовини, зовні схо�
жої на канабіс.

4�го лютого на підставі ухвали суду працівники Лозі�
вського районного відділу поліції провели санкціонова�
ний обшук у будинку, розташованому в селі Захарівське.
В оселі поліцейські виявили приблизно 7 кілограмів речо�
вини, схожої на канабіс. Також встановлено, що стосов�
но чоловіка раніше вже було відкрито кримінальне про�
вадження за збут наркотичних речовин – наразі обвину�
вальний акт знаходиться в суді.

Речові докази вилучені та направлені на експертне
дослідження.

За вказаним фактом слідчим відкрито кримінальне про�
вадження за ч.2 ст.309 (незаконне виробництво, виготов�
лення, придбання, зберігання, перевезення чи переси�
лання наркотичних засобів, психотропних речовин або
їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу Ук�
раїни. Санкція статті передбачає до 3�х років позбав�
лення волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області

Демографічна ситуація. На 1 січня 2021�го року в Ха�
рківській області, за оцінкою, проживало 2 633,8 тис. осіб.

Упродовж 2020�го року чисельність населення змен�
шилася на 24 627 осіб. Зменшення чисельності населен�
ня відбулося за рахунок природного скорочення – 27 470
осіб (померло 44 199 осіб, народилось 16 729 немовлят).
Разом з тим у 2020�му році зареєстровано міграційний
приріст населення – 2 843 особи.

Від редакції. Відзначаємо суттєве перевищення кіль�
кості померлих над кількістю новонароджених на Харків�
щині: на 100 померлих припадає лише 38 новонародже�
них (загалом по Україні цей показник становить 48).

ÎÁËÑÒÀÒ ²ÍÔÎÐÌÓª

Оплата праці та соціально�трудові відносини. Се�
редньомісячна заробітна плата штатних працівників під�

приємств та організацій області в 2020�му році становила
9 968 грн і порівняно з 2019�м роком збільшилась на 9,8%.

На 1 січня 2021�го року загальна сума невиплаченої за�
робітної плати становила 454,9 млн грн, з неї 147,7 млн грн
припадало на економічно активні підприємства.

Споживчі ціни. Індекс споживчих цін в області з почат�
ку року становив 105,2% (по Україні – 105,0%).

Сільське господарство. У 2020�му році індекс сільсь�
когосподарської продукції порівняно із 2019�м року по об�
ласті становив 95,9%, у тому числі: у підприємствах – 99,1%,
у господарствах населення – 89,9%.

Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі, який
включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств
(юридичних осіб та фізичних осіб�підприємців), основним
видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у
2020�му році становив 88,9 млрд грн, що у порівнянних
цінах на 5,3% більше від обсягу 2019�го року.

ВТРАЧЕНЕ
• посвідчення дитини з багатодітної сім’ї серії ВС № 066122,
видане 18.02.2014 р. виконавчим комітетом Первомайської міської
ради на ім’я Яркова Єлизавета Юріївна, важати недійсним.

щодо продажу об’єкта комунальної власності

ІНФОРМАЦІЯ
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Прикордонна служба за всіх часів вважалася особливо
відповідальною та почесною. За лютого холоду й несамови�
тої спеки, на гірських вершинах і морських просторах, удень
і вночі охороняють рубежі країни воїни�прикордонники. Не�
вмирущу славу здобули Прикордонні війська в роки Великої
Вітчизняної війни; бойовими подвигами відзначилися вар�
тові кордонів у повоєнний період.

Сотні наших земляків із честю виконували священний
обов’язок захисника Вітчизни в підрозділах Прикордонних
військ. Але мало кому відомо, що один із них – Ілля Якович
Калініченко – пройшов славетний шлях від курсанта до ко�
мандувача Прикордонних військ СРСР.

Ілля Калініченко народився в місті Лозова 25 лютого 1931�
го року в родині військовослужбовця. Його батько, Яків Пав�
лович Калініченко (1905�1992 рр.), почавши службу в Одесь�
кому прикордонному загоні, згодом перевівся на станцію
Лозова до підрозділу з охорони Південної залізниці. На малій
батьківщині він одружився з Єфимією Василівною Понома�
ренко (1900�1977 рр.), яка займалася домашнім господар�
ством.

Наприкінці 1939�го року Яків Павлович був направлений
на радянсько�фінську війну, потім залишений на кордоні з
Фінляндією як заступник начальника застави.

Із початком Великої Вітчизняної війни капітан Я.П.Каліні�
ченко брав участь в обороні Ленінграду, воював проти на�
цистів на території України, визволяючи рідну Харківщину.

У цей грізний час Лозова стала ареною жорстоких боїв із
нацистськими загарбниками. Шість разів перекочувався че�
рез наш край вогняний вал фронтів, доки у вересні 1943�го
року не прийшло свято визволення. Маленькому Іллі, разом
із матір’ю, молодшими братом і сестрою довелося витерпі�
ти лихоліття окупації, голод і холод, постійні обстріли та бом�
бардування. За прикладом батька�фронтовика він захотів
стати військовослужбовцем і вже у 1944�му році був направ�
лений на навчання до Кутаїського суворовського училища,
яке через 2 роки було перенесено до Ленінграда. Батько
тоді визволяв країни Європи, воював із Японією та був зали�
шений начальником застави на Курильських островах.

Ілля Калініченко в 1948�му році вступив до Московського
прикордонного училища. Юнак не лише відмінно навчався,
але й регулярно виступав на спортивних змаганнях, здо�
бувши звання майстра спорту з боротьби, перші розряди з
волейболу, футболу та лижного спорту.

По закінченню училища місцем служби І.Я.Калініченка
була призначена застава в Молдавському прикордонному
окрузі. Згодом із посади начальника застави Ілля Якович
був направлений на навчання до Військового інституту МВС
(1953�1957 рр.). Його подальша служба проходила в Турк�
менському прикордонному окрузі, на найважчих дільницях
Тахта�Базарського та Кзил�Атрекського загонів, у якості
начальника бойової підготовки та начальника штабу, пізніше
– як прикордонного коменданта міста Кушка.

У 1964�му році І.Я.Калініченка було переведено на поса�
ду начальника штабу Кишинівського прикордонного загону,
який він очолив через рік. Під керівництвом Іллі Яковича загін
із відстаючих увійшов до переліку передових, за що підпол�
ковника Калініченка нагородили медаллю «За бойові заслу�
ги» та направили на навчання до Академії Генерального шта�
бу (1968�1977 рр.).

Закінчивши академію, Ілля Якович отримав призначення
до Штабу головного управління Прикордонних військ, де
працював начальником відділу, а потім – заступником на�
чальника штабу. Незважаючи на хороші перспективи служ�
би в столиці, підполковник Калініченко попросив направити
його до найгарячішої того часу дільниці кордону з Китаєм.
Тут варто нагадати, що незадовго до того стався збройний
конфлікт із маоїстами на острові Даманський, а надалі ки�
тайські військові регулярно порушували радянський кордон
у різних місцях.

У 1971�му році Ілля Якович очолив штаб Далекосхідного
прикордонного округу, де провів колосальну роботу з бойо�
вої підготовки військ, організації відсічі китайським провока�
торам тощо. У 1974�му році І.Я.Калініченку присвоїли зван�
ня «генерал�майор», після чого доручили командувати ново�
створеним Прибалтійським прикордонним округом (1976�
1980 рр.). Чимало зусиль доклав Ілля Якович для розміщен�

ВІДДАНО СЛУЖИВ ВІТЧИЗНІ
ня та оснащення прикордонних частин у Латвії, Литві та Ес�
тонії, облаштування повітряних і морських підрозділів на по�
бережжі Балтійського моря. За вміле керування військови�
ми та успіхи в охороні державного кордону І.Я.Калініченку
було присвоєно звання «генерал�лейтенант»; його нагоро�
дили орденом Червоної Зірки та призначили командувати
Західним прикордонним округом.

Очолюючи стратегічно важливий округ, штаб якого був
розташований у місті Києві, Ілля Якович налагодив тісні зв’я�
зки з керівництвом України, Білорусії та Молдови, прикор�
донним командуванням суміжних країн. Генерал армії Іван
Герасимов, який тоді командував Київським військовим окру�
гом, згадував про свого колегу як рішучу людину, що не боїть�
ся відповідальності та завжди тримає слово. Усі намічені
завдання з технічного переоснащення прикордонних час�
тин були виконані вчасно та якісно. Справедливою оцінкою
досягнень генерал�лейтенанта Калініченка того часу стало
нагородження орденом «За службу Батьківщині в Збройних
Силах СРСР». Успішна міждержавна співпраця Іллі Яковича
щодо охорони кордону була відзначена орденами і медаля�
ми Болгарії, Польщі, Угорщини, Чехословаччини, Німецької
Демократичної Республіки.

Із врахуванням великого досвіду генерала І.Я.Калінічен�
ка, який упевнено орієнтувався в ситуації практично на всіх
ділянках кордонів Радянського Союзу, у 1985�му році його
було призначено начальником штабу Прикордонних військ.
У той період особливої уваги вимагали події в Афганістані.
Під час афганської війни (1979�1989 рр.) прикордонники
захищали рубежі Вітчизни по обидві сторони радянсько�
афганського кордону. Керівництво СРСР, увівши війська в
Афганістан, зіткнулося із серйозною проблемою: радянсь�
ко�афганський кордон (протяжністю понад 2 тисяч кіло�
метрів) фактично не мав повного контролю і захисту. Біль�
шість опорних пунктів прикордонних військ Афганістану були
розгромлені загонами опозиції – так звані моджахеди здій�
снювали напади на радянські прикордонні застави. Існува�
ла реальна загроза вторгнення ісламських радикалів на те�
риторію середньоазійських радянських республік. Тому на
північ провінції ДРА були введені мото�маневрені та десант�
но�штурмові групи Прикордонних військ СРСР, які діяли на
відстані до 100�150 кілометрів від нашого кордону.

За 10 років перебування в Афганістані радянські прикор�
донники здійснили 2 500 рейдів, влаштували майже 4 тисячі
засідок, провели тисячі бойових операцій, під час яких було
знищено більше ніж 40 тисяч бойовиків та ще 19 тисяч «душ�
манів» захоплено в полон. Усього через Афганістан прой�
шли 62 тисячі радянських прикордонників, із яких 27 тисяч
були нагороджені орденами й медалями, а сім отримали
високе звання Героя Радянського Союзу.

Генерал Калініченко неодноразово виїжджав до Афгані�
стану для розробки та здійснення бойових операцій, узгод�
ження дій прикордонників із армійськими частинами. Знач�
ну допомогу надав Ілля Якович афганському командуванню
у створенні регулярних прикордонних військ ДРА. Під керів�
ництвом І.Я.Калініченка наприкінці 1988 – на початку 1989
років була проведена операція з прикриття підрозділами
прикордонників виводу радянського військового континген�
ту з Афганістану. Бойові заслуги Іллі Яковича Калініченка
були відзначені орденом Червоного Прапора та афганськи�
ми орденами.

Невдовзі йому доручили очолити Прикордонні війська
СРСР. Колишній керівник радянської розвідки Леонід Шебар�
шин так характеризував генерала І.Я.Калініченка: «Він відзна�
чився солдатською прямотою, відкритістю, здатністю гово�
рити те, що думає. Ілля пройшов весь шлях від рядового при�
кордонника до начальника Головного управління Прикордон�
них військ, не користуючись покровительством високих сфер,
а виключно завдяки своєї праці та, звичайно, вдачі».

На той час під командуванням генерал�полковника Калі�
ніченка знаходилися 220 тисяч осіб особового складу, на�
лічувалися 10 прикордонних округів та 107 загонів, діяли ти�
сячі застав, комендатур і контрольно�пропускних пунктів;
на бойовому чергуванні перебували авіаційні та морські ча�
стини, що охороняли державний контроль протяжністю 62
тисячі кілометрів. Крім того, на початку 1990�го року в роз�
порядження командування Прикордонних військ були пе�
редані повітрянодесантна та мотострілецька дивізії.

Ситуація в країні погіршувалася, загострювалися міжна�
родні конфлікти, виникали проблеми з фінансуванням та
оснащенням військ, поповненням підрозділів. Після серп�
невих подій 1991�го року прикордонники були виведені з
підпорядкування КДБ у самостійний вид військ, які знову
очолив Ілля Якович Калініченко як Головнокомандувач При�
кордонних військ СРСР. Після розпаду Радянського Союзу
він був призначений Головнокомандувачем – головою Комі�
тету з охорони державного кордону Співдружності Незалеж�
них Держав.

Ілля Якович виступав за існування об’єднаних прикор�
донних військ країн СНД під спільним командуванням. На�
томість керівники колишніх союзних республік почали ство�
рювати власні Збройні Сили.

У червні 1992�го року Борис Єльцин запропонував гене�
рал�полковнику Калініченку очолити прикордонні війська
Російської Федерації, проте той відмовився і подав у відстав�
ку. Протягом деякого часу Ілля Якович був радником нача�
льника Федеральної прикордонної служби.

До речі, обидва сини І.Я.Калініченка – Олександр та Оле�
ксій – відслужили в прикордонних військах по 25 років, після
чого перейшли на викладацьку роботу до Академії прикор�
донної служби.

Помер Ілля Якович Калініченко 28 серпня 1997�го року.
Посмертно він був удостоєний звання «Почесний при�

кордонник СНД». Іменем генерала Калініченка названі відділ
«Очаків» та Білгород�Дністровський загін Прикордонних
військ України.

М.Карасюк, Почесний ветеран України

ÕÐÎÍÎÃÐÀÔ «ÃË»

ЦІ ДНІ В ІСТОРІЇ
18 лютого

1930 – американець Клайд Томбо виявив дев’яту пла�
нету Плутон (з 2006 року вважається найбільшою карли�
ковою планетою Сонячної системи); 1972 – створено
Сімферопольський державний університет; 2014 – в Ук�
раїні почалося силове протистояння на Майдані Неза�
лежності в Києві, внаслідок якого впродовж 3�х днів заги�
нуло понад 80 осіб.

19 лютого
1861 – імператор Олександр II видав «Маніфест про

скасування кріпосного права» в Російській імперії; 1954 –
схвалено Указ Президії Верховної Ради СРСР про пере�
дачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР;
1992 – Верховна Рада України затвердила тризуб як ма�
лий Державний Герб України.

20 лютого
1872 – у США запатентовано електричний ліфт; 1991 –

Верховна Рада УРСР постановила святкувати День неза�
лежності України 24 серпня; 2014 – під час Революції Гід�
ності на Інститутській вулиці були розстріляні активісти Єв�
ромайдану, загиблих назвали Небесною Сотнею.

21 лютого
1784 – відповідно до указу російської імператриці Ка�

терини ІІ порт і фортецю Ахтіар у Криму перейменували на
Севастополь; 1784 – закладене місто Миколаїв; 1842 –
американець Джон Грінау запатентував швейну машинку,
хоча винайшла її геть інша людина.

22 лютого
1945 – Раднарком СРСР ухвалив рішення про побу�

дову метро у Києві; 2014 – після довгих акцій протесту
та протистояння в центрі Києва Верховна Рада відсторо�
нила четвертого Президента України Віктора Януковича.

23 лютого
1874 – англієць Волтер Вінгфілд запатентував нову гру

на свіжому повітрі, що нині відома як теніс; 2014 – Пре�
зидент України Віктор Янукович втік до Росії.

24 лютого
1582 – Папа Римський Григорій XIII підписує папську

буллу, за якою реформовано юліанський календар і вве�
дено новий, який пізніше отримав назву григоріанського;
1919 – Україна і Польща підписали угоду про перемир’я.

25 лютого
1836 – американець Семюел Кольт запатентував ре�

вольвер; 1918 – Українська Центральна Рада оголосила
про введення в Україні григоріанського календаря і зат�
вердила тризуб як Герб УНР.

26 лютого
1886 – у Горлівці отримали першу в Російській імперії

ртуть; 1935 – шотландець Роберт Ватсон�Ватт вперше
продемонстрував створений ним радар.

27 лютого
1939 – створено Спілку композиторів України; 1965 –

відбувся перший політ Ан�22 («Антей»), радянського літака,
що встановив 41 світовий авіаційний рекорд; 2014 –російські
спецпризначенці захопили й блокували Верховну Раду та �
Раду міністрів Автономної Республіки Крим (Україна).

28 лютого
1921 – у Кронштадті (Росія) почалось збройне повста�

ння воєнних моряків, що вимагали ліквідації більшовиць�
кої диктатури; 1935 – у США виготовлено перший зразок
нейлону.

1 березня
1869 – росіянин Дмитро Менделєєв склав періодич�

ну таблицю хімічних елементів; 1918 – війська УНР та Ні�
меччини звільнили Київ від більшовиків; 1943 – Корюків�
ська трагедія: масове вбивство 6 700 мешканців села Ко�
рюківка на Чергігівщині загонами СС та угорської військо�
вої жандармерії; 1947 – почав свою діяльність Міжнарод�
ний валютний фонд; 1954 – США провели випробуван�
ня водневої бомби; 1966 – радянська автоматична між�
планетна станція «Венера�3» стала першим космічним апа�
ратом, який досяг поверхні іншої планети; 1998 – набула
чинності угода про партнерство і співпрацю між Європей�
ським Союзом і Україною.

2 березня
1943 – війська союзників завдали сильного бомбового

удару по нацистському Берліну; 1993 – засновано Акаде�
мію медичних наук України.

3 березня
1866 – у Києві відкрито публічну бібліотеку (нині – Націо�

нальна бібліотека України імені Ярослава Мудрого); 1875 –
у Монреалі (Канада) відбувся перший офіційний матч у хо�
кей із шайбою; 1918 – згідно з Берестейським миром ра�
дянська Росія визнала незалежність України; 2020 – оголо�
шено про перший підтверджений випадок коронавірусної
хвороби COVID�19 в Україні.

4 березня
1750 – Кирила Розумовського обрали гетьманом Украї�

ни; 1877 – американець Еміль Берлінер створив мікрофон.
5 березня

1940 – Політбюро ЦК ВКП(б) одночасно засуджує до
розстрілу більш як 20 тисяч польських військовополоне�
них (початок Катинської трагедії); 1970 – набрав чинно�
сті Договір про нерозповсюдження ядерної зброї – бага�
тосторонній міжнародний акт.

6 березня
1857 – Верховний суд США постановив, що раби – май�

но, а не громадяни; 1899 – німецька компанія Bayer отри�
мала патент на торговельну марку «аспірин»; 1918 – Ук�
раїнська Центральна Рада провела адміністративну ре�
форму УНР, поділивши її на 32 землі, зокрема, планува�
лося створення Азовської (Озівської) землі (з центром у
м.Маріуполь), до складу якої мав входити й Павлоградсь�
кий повіт з більшою частиною нинішньої Лозівщини; 1939
– у Києві відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку; 1991 –
засновано Національний олімпійський комітет України.
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Â.ØÅÂ×ÅÍÊÎ

 до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюд�
жувачів видавничої продукції серія ДК № 6611 від 07.02.2019 р.,

видане Держкомтелерадіо України

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

¹¹¹¹¹ 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18

П’ятниця, 26 лютого

Субота, 27 лютого

Опади
(упродовж

доби)

   Напрямок,
   швидкість
         вітру

+1/+5

+1/+3

0/+1

західний
3�4 м/с

різних напр.
4�5 м/с

півд.�захід.
4�5 м/с

Погода
у Лозовій

�4/+1 Понеділок, 1 лютого

Неділя, 28 лютого

хмарно
різних напр.

4�5 м/с

Темпе�
ратура

(ніч/день)

 Вівторок, 2 лютого

 Середа, 3 лютого

 Четвер, 4 лютого

різних напр.
4�5 м/с

різних напр.
4�5 м/с

 хмарно

  хмарно

  хмарно

�4/+1

�3/+2

�3/+1 різних напр.
4�5 м/с

 дощ

 хмарно

дощ

ÏÎÑÌ²ÕÀªÌÎÑß ÐÀÇÎÌ!

Море. Пляж. Пожилая пара. Муж всё время смотрит на
молоденьких девушек. Жена: !Аркаша, прикрой глаза и
подбери слюни, этот десерт уже не для тебя! !Раечка,
если я на диете, дай мне хоть посмотреть меню…

Провинившийся муж: �Лена, где мой завтрак? �В книге
рецептов, страница 29…

Чисто убранная квартира и вкусный ужин – это призна!
ки колоссальной силы воли, учитывая исправный компь!
ютер и безлимитный доступ в Интернет.

Две собаки на газоне. Молодая собака спрашивает
старую: �Слушай, удивительно – почему собаки всегда
намордники носили, а люди только сейчас начали? Ста�
рая отвечает: �Что ты так за них переживаешь, да мы даже
в космос раньше людей полетели!

Если я брошу пить, откуда мои друзья узнают в 2 часа
ночи, что я их люблю, ценю и уважаю!

Пьяный мужик ночью идет по улице. Его останавливает
полицейский патруль. �Куда идешь? �Иду слушать лек�
цию о вреде пьянства и алкоголизма. �В три часа ночи?!
Кто же тебе будет ее читать? �Кто, кто!!! Моя жена и теща.

!Семен Маркович, вы с супругой недавно отпраздно!
вали золотую свадьбу! Скажите, как вам удается столько
лет преодолевать семейные конфликты? !Когда я и моя
жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так,
как хочет она. Сарочка называет это компромиссом…

Жена: �Я у тебя как Золушка – стираю, убираю, готов�
лю… Муж в ответ: �Я же тебе говорил: выйдешь за меня –
жить будешь как в сказке!

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

27 січня – 14 лютого відбувся ІІ (обласний) етап Все�
українського конкурсу�захисту науково�дослідницьких
робіт учнів�членів Малої академії наук України у форматі
наукових конференцій.

Лозівську міську територіальну громаду представля�
ли п’ять учнів, три із яких посіли призові місця: ІІ місце у
секції «фольклористика» – Владислава Реуцька, учени�
ця КЗ «Краснопавлівський ліцей» (керівник – Наталія
Гайдаш); ІІІ місце у секції «історичне краєзнавство» –

ШКОЛЯРІ ЛОЗІВСЬКОЇ ТЕРГРОМАДИ
СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ОБЛАСНОГО ЕТАПУ

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ
Тетяна Ткаченко, учениця КЗ «Лозівський ліцей № 7» та
вихованка БДЮТ (керівник – Олена Кононенко); ІІІ місце
у секції «валеологія» – Тетяна Васецька, учениця КЗ «Орі�
льський ліцей» (керівник – Олександр Бершак).

Водночас дипломи учасників отримають: Олександр
Лейко, учень КЗ «Миколаївський ліцей» (керівники – Алла
Лиценко та Андрій Лобанов), і Анна Кривцова, учениця
КЗ «Шатівський ліцей» (керівник – Лариса Євсюченко).

(Із сайту Лозівської міської ради)

СВЯТА І ПА’МЯТНІ ДНІ
У БЕРЕЗНІ 2021 РОКУ

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони. Між�
народний день кішок

8 березня – Міжнародний жіночий день
8�14 березня – Масниця
13 березня – День землевпорядника
14 березня – День українського добровольця. Все�

світній день дій проти гребель, на захист річок, води й
життя

15 березня – Всесвітній день споживача
21 березня – День працівників житлово�комуналь�

ного господарства і побутового обслуговування населен�
ня. Всесвітній день лісів

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів. День
сорока Севастійських мучеників (Сорок мучеників)

23 березня – Всеукраїнський день працівників куль�
тури та аматорів народного мистецтва. Всесвітній мете�
орологічний день

24 березня – Всеукраїнський день боротьби із зах�
ворюванням на туберкульоз

25 березня – День Служби безпеки України
26 березня – День Національної гвардії України
27 березня – Міжнародний день театру
30 березня – День преподобного Олексія (Теплого

Олекси)

ÃÎÑÏÎÄÀÐÞ ÍÀ ÇÀÌ²ÒÊÓ

МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР ГОРОДНИКА:
КОЛИ ЩО ВИСІВАТИ У 2021 РОЦІ

Місячний календар рекомендує, а не наказує і не забороняє.
Проте слід уникати роботи в «погані» з огляду на місячний цикл днів – вони є у запропонованому календарі.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÅ ÆÈÒÒß

ДОСЯГНЕННЯ ВИХОВАНЦІВ
ЛДЮСШ «ОЛІМПІЯ»

13�го лютого вихованці відділення дзюдо ЛДЮСШ «Олі�
мпія» взяли участь у Чемпіонаті Харківської області з дзю�
до серед юнаків та дівчат 2008 р.н. та молодше.

Чемпіонкою стала Поліна Шевченко (вагова категорія
52 кг); срібними призерами – Світлана Крижановська (ва�
гова категорія 52 кг), Кирило Ярошенко (вагова категорія
60 кг), Тимофій Зражевський (вагова категорія 48 кг); брон�
зовими призерами – Ерік Кольцов (вагова категорія 50 кг),
Назар Бобрик (вагова категорія 34 кг), Олександра Рого�
ва (вагова категорія 40 кг). Спортсменів підготував тре�
нер�викладач В.В.Багінський.

Срібними призерами стали Григорій Черемхов (ваго�

ва категорія 55 кг), Валерія Богданова (вагова категорія
40 кг), бронзовим призером – Олександр Шубний (ваго�
ва категорія 55 кг). Спортсменів підготував тренер�вик�
ладач О.О.Молодан.

Крім того, 13�го лютого у спортивному комплексі КЗ
«Харківський професійний коледж спортивного профілю»
відбулася фінальна частина Відкритого турніру з волей�
болу, присвяченого пам‘яті дворазового олімпійського
чемпіона, заслуженого майстра спорту Ю.М.Пояркова.

Вихованки відділення волейболу ЛДЮСШ «Олімпія» 2004�
2005 р.н. стали срібними призерами. Спортсменок підготу�
вала тренер�викладач Т.В.Рубан.

Адміністрація Лозівської ДЮСШ «Олімпія»
вітає переможців і призерів змагань

та тренерів!викладачів із високими досягненнями.
Інструктор�методист Жорова С.Г.

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
У 2020 РОЦІ СКОРОТИЛОСЬ

НА 314 ТИСЯЧ ОСІБ
Чисельність населення України в 2020�му році змен�

шилась на 314,1 тис. осіб й на 1 січня 2021�го року ста�
новила 41 млн 588 тис. осіб, повідомила Державна служ�
ба статистики України.

За даними Держстату, в 2020�му році в Україні наро�
дилось 293 тис. 457 дітей, у той час як роком раніше цей
показник становив 308 тис. 817.

За минулий рік було зафіксовано природне скорочен�
ня населення – 323 тис. 378 осіб, тоді як у 2019�му році
воно становило 272 тис. 297 осіб (померли відповідно
616 835 і 581 114 осіб, � Ред.).

Кількість прибулих до України в 2020�му році переви�
щила кількість вибулих із країни на 9 тис. 316 осіб. У 2019�
му цей показник становив 21 тис. 512 осіб.

Також Держстат відзначає суттєве перевищення кіль�
кості померлих над кількістю новонароджених: на 100
померлих припадає 48 новонароджених.
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