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● 17 листопада — Міжнародний день студента

Від щирого серця вітаємо вас із Міжнародним днем студента – 
справжнім святом молодості, постійних відкриттів та яскравих 
подій!

Студентські роки — найкраща пора, пора надій, сподівань та  
планів, коли весь світ перед тобою і все життя попереду. Будьте на-
полегливими на шляху до обраної мети, ніколи не зупиняйтеся на до-
сягнутому. Від вашої небайдужої життєвої позиції, активної участі 
у суспільних перетвореннях великою мірою залежить майбутнє 
України. 

Нехай студентські роки летять, залишаючи лише хороші спогади 
і наближаючи вас до мрій, щасливого життя і блискучої кар’єри! Ба-
жаємо успішного навчання, натхнення, наполегливості, впевненості 
та чудового настрою! 

Відділ культури, молоді та спорту Рубіжанської міської ради

Шановне студентство!

  Пт    Сб    Вс     Пн     Вт     Ср     Чт
  15      16    17    18 19      20     21

  +7     +7     +7    +7     +6     +5     +2

   +1      0      0    +1      -1      -1     -1

https://sinoptik.ua
● Пульс Луганщини

Сергій  Гайдай:  «Я  дуже  сильно  
дорожу своїм  словом.  Дуже»

Луганщина долучилася 
до Всеукраїнського радіодиктанту

На минулому тижні 
в облдержадміністрації 
відбулося засідання 
колегії. На порядок денний 
були винесені питання 
заборгованості по 
заробітній платі, по сплаті 
єдиного внеску, 
плани розвитку 
госпітальних округів 
Луганщини, дисциплінарні 
виконання 
документообороту, різне. 
Колегія пройшла за участю 
новопризначеного голови 
Луганської обласної 
державної адміністрації – 
керівника військово-
цивільної адміністрації 
Сергія Гайдая. 

Під час зустрічі звіти 
та презентації доповідачів 
сприймалися без запитань 
та обговорень. Наостанок  
новопризначений 

губернатор Луганщини 
зазначив, що така 
«радянська погоджувальна» 
колегія 
проводитиметься ним 
вперше і востаннє, адже 
обговорення нагальних 
питань життєдіяльності 
області повинні  носити 
характер дискусії та 
конструктивного діалогу. 

Після засідання відбулася 
зустріч губернатора з 
пресою. І варто сказати, 
розмова порадувала 
журналістів, бо вийшла 
«жива» та конструктивна. 
Сергій Володимирович 
справив враження людини 
слова і діла. Проте, як він 
сам зауважив 
на пресконференції, 
говорити – то одне, а які 
будуть результати роботи 
нового голови, покаже час. 

Заступник голови облдержадміністрації 
Катерина Безгинська взяла участь у Все-
українському радіодиктанті національної 
єдності до Дня української писемності та 
мови.

Цей захід традиційно відбувся у Схід-
ноукраїнському національному універси-
теті імені Володимира Даля, куди завітали 
викладачі, студенти, держслужбовці та не-
байдужі містяни.

Катерина Безгинська привітала присут-
ніх з Днем української писемності та мови: 
«Впродовж останніх 19 років по всій Україні 
та за її межами проводиться диктант на 
знання мови. Особисто я у Сєвєродонець-
ку пишу його вже вп’яте. Бажаю всім нам 
успіху у перевірці та поглибленні власних 
знань з державної мови. Переконана, що 
необхідність постійного навчання та вдо-

сконалення своїх навичок є надзвичайно 
затребуваними у сучасному світі».

За інформацією організаторів, цьогоріч 
радіодиктант буде проведено у 60 країнах 
світу, де прозвучить українське слово. 
Найбільші закордонні локації для випробу-
вання своїх знань визначені у Сполучених 
Штатах Америки, Латвійській республі-
ці, Чеській республіці та багатьох інших 
країнах. Участь у минулорічному диктанті 
взяли понад 33 тисячі осіб, з яких 311 учас-
ників написали його бездоганно. Серед них 
є представники і нашої області.

Цікавою особливістю у написанні цьо-
горічного радіодиктанту стало впровад-
ження слів зі змінених норм українського 
правопису. Це дасть змогу всім учасникам 
заходу перевірити свої знання із сучасного 
мовотворення.

Очільник області на початку зустрічі 
згадав усім відомий фільм «Москва 
сльозам не вірить»: 

— Пам’ятаєте, як героїня стрічки Кате-
рина сказала на заводі: «Мене не ціка-
вить, чому «ні». Мене цікавить, що ви 
зробили для того, щоб було «так»? Так 
от – це мій перший принцип. А другий, і 
він найголовніший: у кожної проблеми є 
прізвище, ім’я та по батькові. Ніяких ко-
лективних зон відповідальності, а лише 
чітке делегування повноважень! 

Сергій Володимирович відзначив, що 
має своє, особливе кадрове бачення, і 
що найближчим часом вже відбудеться 
кадрова ротація. Зокрема він повідо-
мив, що у своїй роботі буде керувати-
ся професіоналізмом команди, а  також  
зауважив, що вимагатиме від виконав-
ців не «означення» проблем, а шляхи 
їх вирішення. А ще наголосив: за пору-
шення, здійсненні держслужбовцями, їх 
чекає звільнення.

— Та ніхто свої «крісла» не прива-
тизуватиме, бо кожен може помили-
тися, оступитися. Але пам’ятайте, що 
розкрадання бюджетних коштів, так 
звані «відкати» — це не помилка, а зло-
чин! У таких випадках з мого боку буде 
миттєва реакція – звільнення з усіма 
можливими наслідками. Адже подібні 
незаконні дії неприпустимі, особливо в 
країні, де воюють, особливо в області, 
де стріляють… 

Серед стратегічних напрямів у роботі 

голова облдержадміністрації визначив 
з’єднання території Луганщини з Об’єд-
наною енергетичною системою України, 
будівництво залізничної гілки до відо-
кремленої від всеукраїнської мережї 
колії Кіндрашівська Нова – Лантратівка, 
відбудова доріг, модернізація вугільної 
промисловості. У перспективі — робо-
та з покращення інфраструктури біля 
КПВВ у Золотому. Важливим завданням 
є залучення інвесторів. Деякі напрацю-
вання за цим напрямом вже існують. 

— Ми повинні створити такі умови для 
життя, щоб ті, хто виїхав, почали повер-
татися на Луганщину, а жителі тимчасо-
во окупованих територій бажали жити в 
Україні, – акцентував Сергій Гайдай.

Очільник області підкреслив, що до-
бре розуміє, яку відповідальність сьо-
годні на нього покладено. І для належ-
ного виконання своїх обов’язків йому 
потрібна командна робота і чітке ви-
конання задач. Він також розповів, що 
вже проводив співбесіди з кандидатами 
на посади голів райдержадміністрацій і 
«вісім з десяти абсолютно не розуміють, 
куди вони йдуть! А це також моя осо-
биста зона відповідальності». 

— Всім, хто увійде в мою команду, 
я підставлю плече, простягну руку. Я 
ніколи не стою за спинами людей, які зі 
мною працюють. Я стою або попереду, 
приймаючи на себе удар, або йду по-
ряд, пліч-о-пліч. І знайте, я дуже сильно 
дорожу своїм словом. Дуже.



— Игорь Владимиро-
вич, недавно в эфире 
прозвучала информация 
директора Департамента 
здравоохранения ЛОДА 
Валентина Шкорубско-
го о том, что медицина 
Луганщины в настоящее 
время испытывает зна-
чительный кадровый 
голод (хотя это и так ни 
для кого не было секре-
том). Безусловно, на то 
есть веские причины. 
Хотелось бы узнать, как 
обстоят дела у вас: не 
уменьшилось ли число 
студентов-медиков в 
связи с перемещением 
вуза в наш город? Сколь-
ко студентов обучается 
в ГУ «ЛГМУ» в настоящее 
время?

— Если ранее в Луган-
ском медуниверситете 
обучалось 5 тысяч студен-
тов, то в настоящее время 
их всего полторы тысячи, 
при этом 250 из них — ино-
странцы. 

По программе «Донбасс 
– Украина» к нам приез-
жают студенты и абитури-
енты с неподконтрольной 
Украине территории. Но 
самое главное — мы гото-
вим кадры для Луганщины 
и всей Украины. 

К сожалению, в нынеш-
нем году наша область 
дала очень мало абитури-
ентов: меньше трети того, 
что было ранее, до пере-
езда. 

Радует, что невзирая на 
снижение контингента, на 
то, что вуз расположен в 
маленьком городке, к нам 
приезжают иностранные 
студенты. Статус универ-
ситета не пострадал. 

— А сколько специали-
стов останется в нашем 
городе?

— В области, кроме ино-
странцев, остаются все 
наши выпускники, а в го-
роде — лишь 10-12%. При-
чина — отсутствие жилья. 
Мы каждые полгода про-
водим ярмарку вакансий, 
на которую приезжают 
главные врачи районов, 
приходят и рубежане. В 
Рубежанской горбольнице 

вакансий очень много, и 
они были бы заполнены, 
но жилье медикам не пре-
доставляется. 

Отсутствует необхо-
димый резервный фонд, 
а ведь он должен быть 
как для врачей, так и для 
учителей. Это нужно в 
интересах города и его 
громады.  Если им нужны 
гематолог, дерматовене-
ролог, хирург или травма-
толог, следует заключить 
двусторонний договор 
учебы и трудоустройства. 
На сегодня такой договор 
заключен на четырех чело-
век, которых мы обучаем 
за бюджетные средства. 

С 1 января 2020 года 
уже не будет контрактни-
ков-интернов. Они будут 
получать заработную пла-
ту в больнице и не будут 
платить за обучение. Мало 
того, если больница не 
помогает им стать хоро-
шими врачами, интерны 
могут уехать работать в 
другой город, а мы будем 
перечислять туда деньги. 
В этих вопросах есть не-
которые нюансы, которые 
может решать медунивер-
ситет, городская больни-
ца, городская власть. Но 
решать их надо только со-
вместно. 

— Что, на Ваш взгляд, 
препятствует тому, что-
бы как можно больше 
молодежи стремилось 
стать студентами Луган-
ского медицинского уни-
верситета? 

— Одно то, что падает 
престиж профессии ме-
дика. Современная мо-
лодежь не стремится по-
ступать на медицинские 
специальности, ведь эта 
работа требует полной 
отдачи сил и при этом не 
приносит хорошего дохо-
да. К тому же врачу не-
обходимо постоянно са-
мосовершенствоваться, 
учиться, развиваться. Не 
каждому это нравится. 

Кроме того, как я уже 
отмечал ранее на нашей 
предыдущей встрече, 
медицинская реформа 
угрожает существованию 

нашего университета, 
предлагая своим решени-
ем допускать к конкурсу 
только тех абитуриентов, 
у которых средний балл по 
ВНО составляет не менее 
150 — минимальное ко-
личество баллов, которые 

должны набрать абиту-
риенты при поступлении. 
Это очень высокий балл, 
что сразу же отпугивает 
потенциальных студентов. 
Напоминаю, что поступа-
ющий в наш университет 
должен сдать украинский 
язык, биологию, химию 
или физику на выбор.

Я неоднократно обра-
щался в Министерство 
здравоохранения, но пока 
безрезультатно. Совсем 
недавно я вновь побы-
вал в Министерстве. Там 
поменялась структура, 
люди, но, к сожалению, не 
поменялось отношение к 
обозначенной проблеме. 
Наше предложение об ин-
дивидуальном подходе к 
Донецкому и Луганскому 
медуниверситетам оста-
лось без внимания. 

150 балов по ВНО для 
абитуриентов Луганщины 
— задание нереальное, 

у них не достает знаний 
из-за нехватки в области 
преподавателей биологии, 
химии, математики. Как ре-
зультат — снижение числа 
студентов. Мы выполняем 
госзаказ всего на 50%. 

Что бы я сегодня хотел? 

Мне бы хотелось, чтобы 
на территории Луганской и 
Донецкой областей все-та-
ки был какой-то приоритет 
для детей, которые хотят 
поступать в медицинские 
вузы. Хочу заметить, что 
за эти пять лет ни один 
преподаватель, ни один 
врач с других территорий 
не приехал к нам. Мы вос-
питываем и подготавлива-
ем себе преподавателей 
из числа студентов, берем 
врачей на преподаватель-
ские должности. Другие к 
нам не приезжают. 

Спросите почему? Ин-
весторы не хотят к нам 
приезжать из-за того, что 
не видят, когда же будет 
окончена эта непонятная 
война, а вкладывать день-
ги в научные кадры счи-
тают бесперспективным. 
Именно поэтому я хочу, 
чтобы к нам приехали 
люди из других областей, 

а мы уже сами будем с 
ними работать.

Нам необходимо умень-
шить проходной балл. 
Пусть в Киеве, Одессе, 
Львове он будет 150, а в 
Луганской области — 120. 
Тогда потянутся люди в 
наш регион. Ведь при оди-
наковых баллах для посту-
пления в вузы Украины к 
нам никто ехать не захо-
чет. 

Считаю, если бы сегод-
ня для наших студентов 
и абитуриентов разреши-
ли уменьшить проходной 
балл, они бы не поступали 
в головные вузы Киева и 
Львова, а приезжали бы к 
нам. А мы бы их уговари-
вали остаться здесь ра-
ботать. А это — «свежая 
кровь» в медицину Луган-
щины.

Вспомните, как было 
раньше: в сельскую мест-
ность, согласно закону, 
ехали студенты, получали 
там квартиру и большую 
зарплату. В нашем же 
случае похвастаться не-
чем: ни Северодонецк, ни 
Рубежное, ни Лисичанск 
квартир не дают. Жилье 
дают в Беловодске, Бело-
куракино, и то лишь одно-
му специалисту. 

— Сегодня медунивер-
ситет готовит врачей на 
шести факультетах. Пла-
нируете ли Вы в ближай-
шее время открывать 
новые факультеты? 
Если да, то какие?

— В планах было откры-
тие факультета промыш-
ленной фармации, забра-
ли даже часть работников 
из соседнего универси-
тета, но нет контингента 
студентов. Надеемся, что 
в следующем году поя-
вится такая возможность 
и мы откроем факультеты 
промышленной фармации 
и общественного здоро-
вья. Такая необходимость 
возникла в связи с тем, что 
нынче в медучреждениях 
вместо главных врачей 
выбирают директоров на 
конкурсной основе, а им 
необходимо пройти хотя 
бы курсы общественного 

здоровья. В планах также 
открыть факультет меди-
цинской психологии. 

— А если говорить о 
достижениях вуза, како-
вы его рейтинги?

— В настоящее время 
в Украине функционирует 
19 медицинских вузов, в 
рейтинге Луганский меду-
ниверситет занимает 13 
место. Перед нашим руко-
водством я ставлю вопрос 
о том, чтобы выехавшие 
с оккупированных терри-
торий вузы (Луганский и 
Донецкий) не ставили в 
рейтинг. Объясню почему. 
В период с 1979 по 2014 
годы Луганский медуни-
верситет занимал 2-3 ме-
ста в рейтинговой системе 
среди медвузов Украины. 
В Луганске у нас было 20 
тыс. компьютеров, 1 млн 
книг в библиотеке, 5 тыс. 
студентов. Сегодня же 
сравнивать наш универси-
тет с вузами Львова, Тер-
нополя, Киева даже язык 
не поворачивается. Слава 
Богу, мы кое-как собрали 
все в кучу. Поэтому я и 
настаивал на том, чтобы в 
рейтинг нас не ставили. С 
таким результатом трудно 
привлечь абитуриентов в 
медуниверситет. 

Кто нам сегодня уступа-
ет? В основном, это част-
ные вузы (Днепровский 
и Винницкий), а из тех, 
которые есть на подкон-
трольной территории, это 
Донецкий. 

— Что мешает нор-
мальной работе? Какие 
проблемы не удается ре-
шить?

— В настоящее время, 
как я уже говорил, уни-
верситет размещается в 
городе Рубежное. Для Лу-
ганской области городок 
небольшой. Здесь нас го-
степриимно встретили. Я 
благодарен депутатскому 
корпусу за выделенное 
вузу здание общежития, 
но этого недостаточно. 
Оно полностью заполнено. 
Не выделяются места в 
других общежитиях, пото-
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● «Горячая» тема

Досье:
Игорь Владимирович Иоффе — 

Заслуженный врач Украины, док-
тор медицинских наук, профессор. Награж-
ден орденами «За заслуги II степени», «За 
заслуги III степени», почетными знаками 
«За заслуги перед Луганском», «За разви-
тие региона», «За содействие органам вну-
тренних дел Украины», медалью «За заслу-
ги перед Луганщиной III степени», почетной 
медалью «За заслуги перед Белокуракин-
щиной», Грамотами Кабинета Министров 
Украины и Министерства здравоохранения 
Украины. 

Игорь Владимирович — Почетный граж-
данин городов Сватово и Белокуракино.

Возглавил ГУ «Луганский государствен-
ный медицинский университет» в 2012 
году. 

В 2014 году из-за начала военных дей-
ствий вуз был перемещен в город Рубеж-
ное, где работу пришлось начинать практи-
чески с нуля.

”

Ни для кого не является тайной тот факт, что 
медицинские учреждения Луганщины испытывают де-
фицит врачей, особенно хирургов. Оно и понятно: вра-
чи-ветераны, отдав любимому делу большую часть жиз-
ни, уходят на покой; какую-то часть молодых медиков не удовлетворяет мизерная зарплата и они десятой дорогой обходят наши 
больницы. Часть специалистов не хотят работать и жить в зоне военного конфликта, серой зоне депрессивной экономики, одним 
словом, на территории без светлого будущего, и у кого из них была возможность покинуть нашу область, он ею воспользовался. 

Остается непонятным: как, имея в области медицинский вуз, можно испытывать недостаток в специалистах данной профессии? 
Может быть, студенческие аудитории пустуют и нет достаточного количества желающих получить эту благородную профессию? 
Или в чем причина? И я поставила перед собой цель: найти ответы на эти животрепещущие вопросы.

Недолго раздумывая, направилась в ГУ «ЛГМУ», чтобы, как говорится, из первых уст, от ректора университета Игоря Иоффе 
получить интересующую меня (и не только) информацию. 

Успехи  и  проблемы  
кузницы  
медицинских  
кадров    
Луганщины
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Для  прийняття  
доленосних  рішень 

важлива  не  кількість  депутатів, 
а  політична  воля

Збереження україн-
ської газотранспортної 
системи в державній 
власності та проведення 
парламентських слухань 
на тему відкриття ринку 
землі - 2 великі перемоги 
Юлії Тимошенко та партії 
«Батьківщина».

«Це великі перемоги 

українського народу, бо 
в своїх діях «Батьківщи-
на» завжди опікується 
саме інтересами людей. 
За соціологічними до-
слідженнями абсолютна 
більшість українців проти 
продажу землі іноземцям 
та олігархам, проти того, 
щоб стратегічні об’єкти 

країни перейшли в при-
ватні руки або ж трансна-
ціональним корпораціям. 
Як бачимо, політична 
воля та професійний під-
хід при прийнятті доле-
носних рішень набагато 
важливіші за чисельність 
депутатів у фракції», - на-
голосив керівник Луган-

ської обласної партійної 
організації «Батьківщи-
на» Олександр Рома-
новський.  

Нагадуємо, що Вер-
ховна Рада підтримала 
поправки «Батьківщи-
ни» та ухвалила Закон 
№2239-1. Це дозволяє 
зберегти українську га-
зотранспортну систему 
в державній власності 
й захистити її від спроб 
крадіжки. Ухвалення за-
конопроекту в редакції 
уряду відкривало шля-
хи передачі стратегіч-
них енергетичних об’єк-
тів України в управління 
іноземним корпораціям. 
Також Парламент за 
ініціативою «Батьківщи-
ни» ухвалив постанову 
про проведення 4 груд-
ня 2019 року парла-
ментських слухань на 
тему «Земельна рефор-
ма: вітчизняна модель 
обігу земель сільсько-
господарського призна-
чення».

Пресслужба 
Луганської ОПО 

ВО «Батьківщина»

му что у нас нет официального разрешения. 
Проблемой является и то, что МИД Индии не пропу-

скает иностранцев, без которых мы (увы!) не выживем. 
Мы пытаемся решить эту проблему. Они приносят зна-
чительный доход медуниверситету.  

Еще одна проблема — децентрализация отопления. 
Медуниверситет заплатил 1,5 млн грн за то, чтобы в 
здании было хорошее отопление, а также 1,5 млн грн за 
отопление в бывшем здании ПТУ №11, где находится 
наш основной корпус. А что мы имеем? На входе темпе-
ратура теплоносителя составляет +430С. Пока дойдет 
до четвертого этажа, опустится до +120С. А мы платим 
такие колоссальные суммы. И эти существующие про-
блемы не могут быть решены только ректором. Они 
должны решаться сообща. 

Я считаю, что в состав исполнительного комитета 
Рубежанского городского совета должен входить пред-
ставитель Луганского медицинского университета, ведь 
как налогоплательщики мы вносим значительный вклад 
в бюджет города. Мы будем участвовать в предстоящих 
выборах, но право голоса хотим иметь уже сейчас. 

— А теперь о приятном: расскажите о выпускни-
ках, которыми Вы гордитесь. 

— Безусловно, нам есть кем гордиться. Прежде все-
го, это 17 выпускников-офицеров, которые в настоящее 
время защищают нашу родину, работая врачами непо-
средственно в ВСУ, в госпиталях. Честь им и хвала! 

Кроме того, выпускники Луганского медуниверситета 
работают в Министерстве здравоохранения заместите-
лями министра. 

Врачи-выпускники нашего вуза сегодня на своих пле-
чах выносят все тяготы области. Я имею ввиду тех, кто 
работает в Северодонецке, Рубежном, переехав сюда 
из Луганска, Киева. Это профессора Сергей Усатов и 
Александр Гудзенко, доценты Алексей Пепенин и Ле-
онид Макарцов. Те, кто непосредственно занимаются 
трудным и ответственным делом. 

А вообще мы гордимся каждым выпускником по той 
причине, что за 63 года своего существования Луган-
ский медицинский университет выпустил десятки тысяч 
специалистов. В их числе Герои социалистического тру-
да, Герои Украины, а самое главное — люди, служащие 
на благо народа, которые оказывают ургентную помощь 
тем, кому она сегодня необходима. 

Но чувство гордости вызывают не только наши вы-
пускники. Сегодня мы гордимся своими преподавателя-
ми, сотрудниками медуниверситета, которые, несмотря 
ни на что, поверили нам и трудятся во благо вуза, помо-
гая ему развиваться. 

Мы также гордимся своими талантливыми студента-
ми, принимающими активное участие в олимпиадах, 
художественной самодеятельности не только универ-
ситета, но и города. К слову, информацию об их дости-
жениях можно увидеть на сайте, в фейсбуке универси-
тета, а также прочитать на страницах городской газеты 
«Рубiжанськi новини».

— И, наконец, хотелось бы знать, о чем мечтает 
профессор Игорь Иоффе?

— Очень хочется, чтобы в Рубежном открылась об-
ластная клиническая больница. И я буду всемерно это-
му способствовать. 

Поблагодарив Игоря Владимировича за со-
держательную беседу, я пожелала, чтобы 
все, что им задумано, обязательно исполни-
лось.

Что же касается темы нашей беседы, хочу 
заметить: диагноз медицинской отрасли 
Луганщины поставлен. С лечением мы опре-
делились. Остается только, набравшись 
терпения, скрупулезно выполнять все пред-
писания. 

Следует стремиться делать все для 
того, чтобы как можно скорее устранить 
дефицит врачей в нашей области. А воз-
можности для этого имеются. Надо лишь 
поддержать кузницу медицинских кадров — 
Луганский медицинский университет, что-
бы он поставлял области как можно больше 
«свежей крови».

София ЛАВРЕНЮК
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● В закладах культури

«Бібліотека@: перезавантаження» — 
проект культурного обміну 

між Львівською та Луганською областями
Ось і промайнули дні відрядження, 

які працівники Рубіжанської централі-
зованої бібліотечної системи провели 
в Стрийському районі Львівської об-
ласті в межах проекту культурного об-
міну між закладами культури Львівсь-
кої та Луганської областей, за 
підтримки управління культури, на-
ціональностей та релігії Луганської 
обласної державної адміністрації та 
департаменту з питань культури, на-
ціональностей та релігії Львівської 
обласної державної адміністрації. До 
складу рубіжанської делегації увійшли 
директорка Рубіжанської ЦБС Інна Су-
хоносова, провідна методистка Рубі-
жанської ЦБС Валентина Задорож-
на, завідувачка відділом абонементу 
центральної міської бібліотеки Світ-
лана Бондар, завідувачка читального 
залу центральної міської бібліотеки 
Ірина Бригідер, завідувачка бібліоте-
кою-філією №2 Олена Приходько, 
бібліотекарка центральної дитячої 
бібліотеки Ірина Козик.

Перший день перебування на Львів-
щині розпочався з офіційного знайом-
ства бібліотек-партнерів. Працівни-
ки Стрийської районної бібліотечної 
системи на чолі з представниками 
влади, заступником голови Стрийсь-
кої районної ради Василем Зубриць-
ким, заступницею голови Стрийської 
РДА Оксаною Мелень, начальницею 
відділу культури Юлією Курилишин, 
директоркою РЦБС Галиною Цуцуп, 
тепло зустріли нашу делегацію на 
теренах Стрийщини. За круглим сто-
лом керівники обмінялися досвідом 
роботи, поділилися здобутками, а та-
кож презентували мультимедійні пре-
зентації та креативні форми роботи у 
бібліотечній галузі. Музичним дарун-
ком для нас став виступ народного 
театру української пісні «Намисто» 
Стрийського РНД.

Другий день перебування розпочав-
ся благословенням настоятеля Кафе-
дрального храму Успіння Пресвятої 
Богородиці о. Мирона Гринишина, піс-

ля чого бібліотекарі мали можливість 
відвідати Народний дім та бібліотеку 
с. Йосиповичі, де працюють творчі, 
креативні працівниці Анна Паталай та 
Оксана Дякович. 

Потім маршрут продовжився до 
музичної школи ім. Ф. Колесси смт. 
Дашава, яку очолює майже 30 років 
заслужений діяч мистецтв України 
Степан Целюх. Гостинно нас зустріли 
голова селищної ради Тарас Греськів, 
директорка Народного дому Окса-
на Греськів та бібліотечні працівниці 
Христина Торос і Лідія Поприк, які за 
круглим столом поділилися своїми до-
робками та перспективами.

Також наша делегація була запро-
шена до с. Миртюки, де ми познайо-
милися з працівниками культури Ле-
сею Солтис та Світланою Москурою. 
Окрасою нашої туристичної мандрівки 
стало відвідування місцевого музею 
«Дідової аптеки», що додало нам 
бадьорого настрою та незабутніх емо-
цій, де ми мали можливість придбати 
цілющі трави, карпатські ароматні на-
пої та чаї.

Третій день перебування на Стрий-
щині розпочався з вшанування пам’яті 
Українського Січового Стрілецтва 

на Меморіальному цвинтарі Січових 
Стрільців у с. Баня Лисовицька на 
межі Львівської та Івано-Франківської 
областей.

Хвилиною мовчання біля пам’ятного 
знаку ми вшанували Героя Стрийщи-
ни, уродженця с. Баня Лисовицька - 
Тараса Бруса, який віддав своє життя 
за майбутнє України, загинувши в АТО 
в 2014 році.

З історичним екскурсом, хронологіч-
ними подіями нас зустріла директор-
ка Музею-садиби Степана Бандери у 
с. Воля Задеревацька спадкоємиця 
Оксана Бандера, яка ознайомила зі 
сторінками життя та боротьби Провід-
ника ОУН та його родини.

Завершальним акордом для нас 
стало вручення подарунків на згадку 
про окрасу маленької частинки Украї-
ни мальовничої Стрийщини, мандрів-
ка курортним містечком Моршин та 
відвідування Львова.

Любов до України об’єднує. Гарний 
настрій, позитивні емоції, усмішки на 
обличчях колежанок говорять про те, 
що Схід і Захід разом. Сподіваємось, 
що співпраця буде довгою, цікавою і 
приємною як для Луганщини, так і для 
Львівщини.



Рубіжанські новини4 № 46 від 15 листопада 2019 року
ТВ ПРОГРАМА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 НОЯБРЯ

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Тачки против»
06.05 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.35 Новости
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Домашние 
огни»
11.15, 12.05 Д/ц «Кухня 
По»
11.50, 14.15 Телепродажа
12.40, 17.10 Плечом к пле-
чу
13.10, 21.45 Бюджетники
13.45 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц «Ароматы Шот-
ландии»
15.15, 16.15 Д/с «Секреты 
замков Великобритании»
16.05 О чем поет Европа. 
Клипы участников Дет-
ского песенного конкурса 
«Евровидение-2019»
17.30 Первая колонка
18.25, 02.40 Тема дня
19.30 «Я - Бот»
20.30 Д/ц «Дикие живот-
ные»
21.25, 02.30, 05.45 
UA:Спорт
22.15 Д/ц «Акулий маг»
22.45 Докудрама «Охотни-
ки на нацистов»
00.05 Телепродажа Тюсо
03.40 Рассекреченная 
история
04.35 Схемы. Коррупция в 
деталях

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Завтрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.40, 05.20 
ТСН
09.25, 10.20 «Жизнь зна-
менитых людей»
11.20, 12.20 «Меняю жену 
10»
13.10, 14.10 «Мир наизнан-
ку»
15.15 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»
19.20 «Секретные матери-
алы 2019»
20.45 Т/с «Сваты - 6»
21.45 Т/с «CидОренко-Cи-
дорЕнко»
22.45 «Деньги 2019»
00.00 «Дубинизмы»: итоги 
от А.Дубинского»
00.50 «Танцы со звездами 
2019»
04.20 Т/с «Наши пани в 
Варшаве»

ИНТЕР
06.05, 22.05 «Следствие 
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новости
07.10, 08.10 «Утро с Инте-
ром»
09.20, 18.00, 19.00, 02.05 
Ток-шоу «Касается каж-
дого»
11.15, 12.25 Х/ф «Бархат-
ные ручки»
13.45 Х/ф «Безумно влю-
бленный»
15.50 «Жди меня. Украи-
на»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Страсти по Зи-
наиде»
23.50 Х/ф «Агата Кристи. 
Скрюченный домишко»
02.50 Т/с «Соседи»
04.00 «Орел и Решка. 
Шоппинг»
05.10 «Top Shop»

ICTV
04.45 Сокровище нации
04.55 Эврика!
05.00 Служба розыска де-
тей
05.05 Т/с «Отдел 44»
05.50 Гражданская обо-
рона
06.40 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные новости
10.05 Не дай себя обма-
нуть
11.10, 13.25 Т/с «Никонов 
и Ко»
12.45, 15.45 Факты. День
13.40, 16.20 Х/ф «Маска 
Зорро»
16.50 Х/ф «Люди в чер-
ном-3»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Богач - бедняк
21.20 Т/с «Пес»
22.25 Свобода слова
23.50 Т/с «Фантом»

НТН
05.00, 04.45 «Top Shop»
05.25 Х/ф «Святое семей-
ство»
07.55, 17.00, 03.20 «Слу-
чайный свидетель»
08.35 Х/ф «Белорусский 
вокзал»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть в 
раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 
02.50 «Свідок»
12.50 «Тайны мира»
14.10 «Речовий доказ»
15.25, 16.50 «Легенды уго-
ловного розыска»
18.20 «Свідок. Агенти»
22.00, 23.45 Т/с «Мост»
00.55 Х/ф «Мотель»
03.50 «Правда жизни»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.30 Х/ф «Везунчик»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 

2»
12.00 Однажды под Пол-
тавой
14.00, 20.00 Т/с «Новая 
жизнь Василины Павлов-
ны»
15.00, 00.00 Семейка У
16.00 Богиня шопинга
18.00 4 свадьбы
21.00 Танька и Володька
22.00 Игры Приколов
23.00 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство 3»
01.00 Т/с «Домашний 
арест»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теория измены
03.50 БарДак
04.40 Виталька
05.50 Полезные подсказ-
ки

2+2
06.00 Мультфильмы
08.00 «Месть природы»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 19.25, 20.30 Т/с 
«Братья по крови»
14.50 Х/ф «Посылка»
16.45 Х/ф «Снайпер»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Ме-
сто преступления»
01.00 «Облом.UA.»
05.30 М/ф «Зачарованный 
запорожец»
05.40 М/ф «Вий»

СТБ
06.30 Т/с «Коли ми вдома»
10.05 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
12.55 МастерШеф
16.35, 18.00 Тайны ДНК
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
19.00, 23.45 Хата на тата
21.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала»

НОВЫЙ КАНАЛ
03.30, 02.50 Зона ночи
04.35, 05.45 Абзац
05.30 Телемагазин
06.35, 08.00 Kids Time
06.40 М/ф «Как поймать 
перо Жар-Птицы»
08.05 Х/ф «Амулет Земно-
морья»
11.20 Х/ф «Дракон Пита»
13.20 Х/ф «Человек-мура-
вей»
15.30 Х/ф «Доктор Стрэн-
дж»
18.00 Lе Маршрутка
19.00 Ревизор
22.00 Страсти по Ревизо-
ру
23.50 Тайный агент
01.10 Тайный агент. Пост-
шоу

ТК УКРАИНА
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.30, 02.15 Звездный 
путь
11.20, 03.10 Реальная ми-
стика
12.20, 04.45 Агенты спра-
ведливости
14.20, 15.30, 23.30 История 
одного преступления
18.00 Т/с «Выходите без 
звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 
Украина»
21.00 Т/с «Судья»
01.45 Телемагазин

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.45 М/с «Каспер»
08.10 «Орел и Решка. 
Шоппинг»
09.10, 01.50 Х/ф «Принц и 
я 3: Медовый месяц»
11.00 Х/ф «Первый пес го-
сударства»
13.00 Х/ф «Бунтарка»
15.00 «Орел и Решка. Во-
круг света»
17.00 «Орел и Решка. Пе-
резагрузка. Америка»
18.10 Т/с «Охотники за 
древностями»
20.00 «Орел и Решка. Мор-
ской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Пе-
резагрузка»
00.00 Х/ф «Секс по обме-
ну»
03.15 «Ночная жизнь»

ВТОРНИК, 
19 НОЯБРЯ

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Тачки против»
06.05 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.35, 02.05, 05.20 
Новости
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Домашние 
огни»
11.15, 12.05 Д/ц «Тайская 
кухня»
11.45, 14.15 Телепродажа
12.35, 16.05 О чем поет 
Европа. Клипы участни-
ков Детского песенного 
конкурса «Евровиде-
ние-2019»
12.40, 15.45 Плечом к пле-
чу
13.10 Кто в доме хозяин
13.45 Открывай Украину с 
Общественным
14.30 Д/ц «Ароматы Испа-
нии»
15.15 Бюджетники
16.15 Д/ф «Дикая Африка. 
По следам белых акул»
17.15, 03.40 Схемы. Кор-
рупция в деталях
18.25, 02.40 Тема дня

19.30, 04.20 #ВУКРАИНЕ
19.55 Д/ц «Дикие живот-
ные»
20.30 Д/с «Дневники насе-
комых»
20.45 Дневник Детского 
песенного конкурса «Ев-
ровидение-2019»
21.25, 02.30, 05.45 
UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц «Акулий маг»
22.45 Докудрама «Охотни-
ки на нацистов»
00.05 Телепродажа Тюсо
04.50 Первая колонка

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Завтрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.45, 05.20 
ТСН
09.25, 10.20 «Жизнь зна-
менитых людей»
11.20, 12.20 «Меняю жену 
10»
13.10, 14.10 «Мир наизнан-
ку»
15.10 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»
19.20 «Секретные матери-
алы 2019»
20.45 Т/с «Сваты - 6»
21.45 Т/с «CидОренко-Cи-
дорЕнко»
22.45, 00.55 «Меняю жену 
- 14»
02.35 Т/с «Наши пани в 
Варшаве»

ИНТЕР
05.25, 22.05 «Следствие 
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 
Интером»
10.00 «Полезная програм-
ма»
11.00, 12.25 Т/с «Султан 
моего сердца»
13.25 Ток-шоу «Роман с 
Ольгой»
14.30, 15.25 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый 
случай. Роковая страсть»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 
«Касается каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Страсти по Зи-
наиде»
23.50 Х/ф «Афера по-ан-
глийски»
02.35 Т/с «Соседи»
03.45 «Орел и Решка. 
Шоппинг»
05.10 «Top Shop»

ICTV
04.15 Сокровище нации
04.25 Эврика!
04.30 Факты
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.35, 20.15 Гражданская 
оборона
06.30 Утро в большом го-
роде
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные новости
10.10 Богач - бедняк
11.05 Антизомби. Дайд-
жест
11.25 Х/ф «Беглый огонь»
12.45, 15.45 Факты. День
13.25 Х/ф «Быстрый 
огонь»
13.55, 16.20, 21.25 Т/с 
«Пес»
16.35 Х/ф «Славные пар-
ни»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
22.40 Х/ф «Шпионский 
мост»
01.15 Т/с «Фантом»

НТН
05.45 Х/ф «Ведьма»
07.55, 17.00, 03.10 «Слу-
чайный свидетель»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Акция»
10.45, 19.30 Т/с «Смерть в 
раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 
02.40 «Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.10 «Речовий доказ»
15.25, 16.50 «Легенды уго-
ловного розыска»
18.20 «Будьте здоровы»
22.00, 23.45 Т/с «Мост»
00.55 «Состав преступле-
ния»
01.40 «Тайны криминаль-
ного мира»
04.05 «Правда жизни»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.35 Х/ф «Крутой пес»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 
2»
12.00, 13.00, 22.00 Однаж-
ды под Полтавой
12.30, 13.30, 21.00 Танька 
и Володька
14.00, 20.00 Т/с «Новая 
жизнь Василины Павлов-
ны»
15.00, 00.00 Семейка У
16.00 Богиня шопинга
18.00 4 свадьбы
23.00 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство 3»
01.00 Т/с «Домашний 
арест»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теория измены
03.50 БарДак
04.40 Виталька
05.50 Полезные подсказ-
ки

2+2
06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Ласко»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 
мир»

12.55 Х/ф «Игра Эндера»
15.00 Х/ф «Планета обе-
зьян»
19.25, 20.30 Т/с «Братья по 
крови»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Ме-
сто преступления»
22.15 Т/с «CSI: Место пре-
ступления-2»
01.00 «Облом.UA.»
04.50 М/ф «Энеида»

СТБ
06.25 Т/с «Коли ми вдома»
08.25 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
11.20 МастерШеф
15.45, 18.00 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.10 Следствие ведут 
экстрасенсы
19.10 Тайны ДНК
21.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала»
23.45 Один за всех

НОВЫЙ КАНАЛ
03.50 Абзац
05.35 Телемагазин
05.45, 07.00 Kids Time
05.50 М/с «Том и Джерри 
шоу»
07.05 Т/с «Библиотекари»
08.00 Т/с «Совершенно се-
кретно»
12.50, 17.00, 19.00, 00.10 
Кто против блондинок?
14.50 Т/с «Домик на сча-
стье»
16.00, 21.00 Варьяты
22.00 Т/с «Первые ласточ-
ки»
02.00 Т/с «Мы такие»

ТК УКРАИНА
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.30, 02.30 Звездный 
путь
11.20, 03.10 Реальная ми-
стика
12.20, 04.45 Агенты спра-
ведливости
14.20, 15.30, 00.00, 02.15 
История одного престу-
пления
18.00 Т/с «Выходите без 
звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 
Украина»
21.00 Т/с «Судья»
23.20 Контролер
01.45 Телемагазин

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.45 М/с «Каспер»
08.20 «Орел и Решка. 
Шоппинг»
11.10, 18.10 Т/с «Охотники 
за древностями»
13.00, 00.10 Т/с «Доктор 
Кто»
15.10 «Орел и Решка. Во-
круг света»
17.00 «Орел и Решка. Пе-
резагрузка. Америка»
20.00 «Орел и Решка. Мор-
ской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Пе-
резагрузка»
02.15 Т/с «Дорогой док-
тор»
03.35 «Ночная жизнь»

СРЕДА, 
20 НОЯБРЯ

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Тачки против»
06.05 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.35, 02.05, 05.20 
Новости
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Домашние 
огни»
11.15, 12.05 Д/ц «Тайская 
кухня»
11.45, 14.15 Телепродажа
12.35, 16.15 О чем поет 
Европа. Клипы участни-
ков Детского песенного 
конкурса «Евровиде-
ние-2019»
12.45, 20.45 Дневник Дет-
ского песенного конкурса 
«Евровидение-2019»
13.10 #ВУКРАИНЕ
13.45, 05.00 Плечом к пле-
чу
14.30 Д/ц «Ароматы Испа-
нии»
15.15 Кто в доме хозяин
15.45 Открывай Украину с 
Общественным
16.25 Д/ф «Дикая Африка»
17.30 Наши деньги
18.25, 02.40 Тема дня
19.30 Первый на деревне
19.55 Д/ц «Дикие живот-
ные»
20.30 Д/с «Дневники насе-
комых»
21.25, 02.30, 05.45 
UA:Спорт
21.45 Развлекательная 
программа с Майклом 
Щуром
22.15 Д/ц «Акулий маг»
22.45 Докудрама «Охотни-
ки на нацистов»
00.05 Телепродажа Тюсо
03.40 «Богдан Гаврили-
шин. Миссия - Свобода»
04.30 «Сечь»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Завтрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.45, 05.25 
ТСН
09.25, 10.20 «Жизнь зна-
менитых людей»
11.20, 12.20 «Меняю жену»

13.10, 14.20 «Мир наизнан-
ку»
15.20 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»
19.20 «Секретные матери-
алы 2019»
20.45 Т/с «Сваты - 6»
21.45 Т/с «CидОренко-Cи-
дорЕнко»
22.45, 00.05, 00.55 «Мир 
наизнанку - 10: Бразилия»
01.30 Т/с «Наши пани в 
Варшаве»

ИНТЕР
05.25, 22.05 «Следствие 
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 
Интером»
10.00 «Полезная програм-
ма»
11.00, 12.25 Т/с «Султан 
моего сердца»
13.25 Ток-шоу «Роман с 
Ольгой»
14.30, 15.25 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый 
случай. Роковая страсть»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 
«Касается каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Страсти по Зи-
наиде»
23.50 Х/ф «Области тьмы»
02.35 Т/с «Соседи»
03.55 «Орел и Решка. 
Шоппинг»

ICTV
04.05 Сокровище нации
04.15 Эврика!
04.25 Студия Вашингтон
04.30 Факты
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.35, 10.10 Гражданская 
оборона
06.30 Утро в большом го-
роде
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные новости
11.05, 13.20 Х/ф «Славные 
парни»
12.45, 15.45 Факты. День
13.50, 16.20, 21.25 Т/с 
«Пес»
16.35 Х/ф «Ромео должен 
умереть»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.35 Х/ф «Смерть Стали-
на»
00.30 Спецпроект «Рево-
люция Достоинства. Май-
дан»
01.25 Т/с «Фантом»

НТН
05.00, 04.45 «Top Shop»
06.05 Х/ф «Миллионы 
Ферфакса»
07.50, 17.00, 03.10 «Слу-
чайный свидетель»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Один шанс из 
тысячи»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть в 
раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 
02.40 «Свідок»
12.50 «Будьте здоровы»
14.10 «Речовий доказ»
15.25, 16.50 «Легенды уго-
ловного розыска»
18.20 «Стоимость жизни»
22.00, 23.45 Т/с «Мост»
00.55 «Состав преступле-
ния»
01.40 «Тайны криминаль-
ного мира»
03.35 «Правда жизни»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.30 М/ф «Суперкоман-
да»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 
2»
12.00, 13.00, 22.00 Однаж-
ды под Полтавой
12.30, 13.30, 21.00 Танька 
и Володька
14.00, 20.00 Т/с «Новая 
жизнь Василины Павлов-
ны»
15.00, 00.00 Семейка У
16.00 Богиня шопинга
18.00 4 свадьбы
23.00 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство 3»
01.00 Т/с «Домашний 
арест»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теория измены
03.50 БарДак
04.40 Виталька

2+2
06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Ласко»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 
мир»
13.00 «Месть природы»
13.15 Х/ф «Опасный 
Бангкок»
15.10 Х/ф «Ущерб»
19.25, 20.30 Т/с «Братья по 
крови»
21.35, 00.05 Т/с «CSI: Ме-
сто преступления-2»
23.10 Т/с «CSI: Место пре-
ступления»
01.00 «Облом.UA.»
05.50 М/ф «Мы мужчины»

СТБ
06.00 Т/с «Коли ми вдома»
08.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
10.55 МастерШеф
15.35 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы
18.55 Битва экстрасенсов
21.00 Т/с «Два полюса 
любви»

23.45 Зважені та щасливі
02.00 Ток-шоу «Зважся!»

НОВЫЙ КАНАЛ
04.10, 05.15 Абзац
05.00 Телемагазин
06.05, 07.35 Kids Time
06.10 М/с «Том и Джерри 
шоу»
07.40 Т/с «Библиотекари»
08.30 Т/с «Совершенно се-
кретно»
13.10 Суперинтуиция
15.00 Т/с «Домик на сча-
стье»
16.10, 21.00 Improv Live 
Show
17.10, 19.00 Дети против 
звезд
22.00 Т/с «Первые ласточ-
ки»
23.50 Т/с «Сирена»
01.50 Т/с «Мы такие»

ТК УКРАИНА
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.30, 02.30 Звездный 
путь
11.20, 03.10 Реальная ми-
стика
12.20, 04.45 Агенты спра-
ведливости
14.20, 15.30, 00.00, 02.15 
История одного престу-
пления
18.00 Т/с «Выходите без 
звонка 2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Судья»
23.20 Громкое дело
01.45 Телемагазин

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.45 М/с «Каспер»
08.20 «Орел и Решка. 
Шоппинг»
11.10, 18.10 Т/с «Охотники 
за древностями»
13.10, 00.10 Т/с «Доктор 
Кто»
15.10 «Орел и Решка. Во-
круг света»
17.00 «Орел и Решка. Пе-
резагрузка. Америка»
20.00 «Орел и Решка. Мор-
ской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Пе-
резагрузка»
02.00 Т/с «Дорогой док-
тор»
03.20 «Ночная жизнь»

ЧЕТВЕРГ, 
21 НОЯБРЯ

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Тачки против»
06.05 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.35, 02.05, 05.20 
Новости
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.30, 13.10, 15.10 
Спецпроєкт ко Дню До-
стоинства и Свободы
10.05 Тема дня
11.00 Д/ф «Одесситы на 
Донбассе»
12.05 «Смотри украин-
ское»
12.35, 16.10 О чем поет 
Европа. Клипы участни-
ков Детского песенного 
конкурса «Евровиде-
ние-2019»
12.45, 20.45 Дневник Дет-
ского песенного конкурса 
«Евровидение-2019»
13.40, 05.10 Погода
13.55 «Герои не умирают»
16.20 «Луганский Фор-
пост»
17.30, 22.15 «Майдан Неза-
висимости - как символ»
18.25 Общественно-поли-
тическое ток-шоу «Обрат-
ный отсчет»
21.45 Схемы. Коррупция в 
деталях
22.45 Докудрама «Охотни-
ки на нацистов»
00.05 Телепродажа Тюсо
02.40 Рассекреченная 
история
03.40 Вместе
04.05 Первая колонка
04.35 Плечом к плечу

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Завтрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.55, 05.20 
ТСН
09.25, 10.20 «Жизнь зна-
менитых людей»
11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.10 «Мир наизнанку»
14.10 «МИР НАИЗНАНКУ
15.20 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»
19.20 «Секретные матери-
алы 2019»
20.40 Т/с «Сваты - 6»
21.40 Т/с «CидОренко-Cи-
дорЕнко»
22.30 «Право на власть 
2019»
01.05 Д/ф «Первая сотня»
02.35 Т/с «Наши пани в 
Варшаве»

ИНТЕР
05.25, 22.05 «Следствие 
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 
Интером»
10.00 «Полезная програм-
ма»
11.00, 12.25 Т/с «Султан 
моего сердца»

13.25 Ток-шоу «Роман с 
Ольгой»
14.30, 15.25 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый 
случай. Роковая страсть»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу 
«Касается каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Страсти по Зи-
наиде»
23.50 Х/ф «В постели с 
Викторией»
02.30 Т/с «Соседи»
03.45 «Орел и Решка. 
Шоппинг»
05.05 «Top Shop»

ICTV
04.10 Сокровище нации
04.20 Эврика!
04.25 Студия Вашингтон
04.30 Факты
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.35 Гражданская обо-
рона
06.30 Утро в большом го-
роде
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные новости
10.10 Секретный фронт
11.50 Спецпроект «Остров 
неравнодушных»
12.35, 13.20, 16.20, 21.25 
Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факты. День
16.55 Х/ф «6 дней»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Антизомби. Дайд-
жест
22.35 Х/ф «Червоный»
00.40 Х/ф «Шпионский 
мост»
02.50 Т/с «Фантом»

НТН
05.45 Х/ф «Жизнь как 
цирк»
07.55, 17.00, 03.15 «Слу-
чайный свидетель»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Человек в зе-
леном кимоно»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть в 
раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 
02.45 «Свідок»
12.50 «Стоимость жизни»
14.10, 03.40 «Речовий до-
каз»
15.25, 16.50 «Легенды уго-
ловного розыска»
18.20, 04.10 «Правда жиз-
ни»
22.00, 23.45 Т/с «Мост»
00.55 «Состав преступле-
ния»
01.45 «Тайны криминаль-
ного мира»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Удачливый 
Ганс»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 
2»
12.00, 13.00, 22.00 Однаж-
ды под Полтавой
12.30, 13.30, 21.00 Танька 
и Володька
14.00, 20.00 Т/с «Новая 
жизнь Василины Павлов-
ны»
15.00, 00.00 Семейка У
16.00 Богиня шопинга
18.00 4 свадьбы
23.00 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство 3»
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теория измены
02.50 БарДак
03.40 Виталька

2+2
06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Ласко»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00 «Затерянный мир»
13.00 «Месть природы»
13.25 Х/ф «Отдаленный 
склон»
15.15 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Братья по 
крови»
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Ме-
сто преступления-2»
01.00 «Облом.UA.»

СТБ
06.30 Т/с «Коли ми вдома»
07.30 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
10.25 МастерШеф
15.30 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы
18.55 Зважені та щасливі
21.00 Т/с «Два полюса 
любви»
23.45 Я соромлюсь свого 
тіла

НОВЫЙ КАНАЛ
05.40, 07.00 Kids Time
05.45 М/с «Том и Джерри 
шоу»
07.05 Т/с «Библиотекари»
08.00 Т/с «Совершенно се-
кретно»
10.00 Ревизор
13.00 Страсти по Ревизо-
ру
14.50 Т/с «Домик на сча-
стье»
15.50, 21.00 Шалена зірка
17.00, 19.00 Кто сверху?
22.00 Т/с «Первые ласточ-
ки»
00.10 Т/с «Сирена»
01.50 Т/с «Мы такие»

ТК УКРАИНА
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
11.20, 03.10 Реальная ми-
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стика
12.20, 04.45 Агенты спра-
ведливости
14.20, 15.30, 00.00, 02.15 
История одного престу-
пления
18.00 Т/с «Выходите без 
звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 
Украина»
21.00 Т/с «Судья»
23.20 По следам город-
ского Головы. Днепр

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.45 М/с «Каспер»
08.20 «Орел и Решка. 
Шоппинг»
11.10, 18.10 Т/с «Охотники 
за древностями»
13.10, 01.15 Т/с «Доктор 
Кто»
15.10 «Орел и Решка. Во-
круг света»
17.00 «Орел и Решка. Пе-
резагрузка. Америка»
20.00 «Орел и Решка. Мор-
ской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Пе-
резагрузка»
00.10 «Верю не Верю»
02.10 Т/с «Дорогой док-
тор»

ПЯТНИЦА, 
22 НОЯБРЯ

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Тачки против»
06.05 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.35, 05.05 Новости
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Домашние 
огни»
10.25 Д/ц «Браво, шеф!»
11.20, 12.10 Д/ц «Тайская 
кухня»
11.50, 14.15 Телепродажа
12.35 О чем поет Европа. 
Клипы участников Дет-
ского песенного конкурса 
«Евровидение-2019»
12.45, 20.45 Дневник Дет-
ского песенного конкурса 
«Евровидение-2019»
13.10 Д/ц «Морская кухня»
14.30 Д/ц «Ароматы Испа-
нии»
15.15 Клипы участни-
ков Детского песенного 
конкурса «Евровиде-
ние-2019»
15.20, 00.55 Обществен-
но-политическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»
17.55 Voxcheck
18.25 Тема дня
19.30 Схемы. Коррупция в 
деталях
19.55 Д/ц «Дикие живот-
ные»
20.30 Д/с «Дневники насе-
комых»
21.25, 05.30 UA:Спорт
22.00 Первая колонка
22.35 Как смотреть кино
23.00 Х/ф «Уровень чер-
ного»
02.55 «Они сражались до 
смерти»
03.25 «Дом «СЛОВО»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Завтрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.05 ТСН
09.25, 10.20 «Жизнь зна-
менитых людей»
11.20, 12.20 «Свадьба 
вслепую»
13.55 «Мир наизнанку - 3: 
Танзания, Эфиопия»
15.05 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»
19.20, 04.35 «Секретные 
материалы 2019»
20.25 «Лига смеха 2019»
22.25 Х/ф «Эверест»
00.55 Х/ф «Мюнхен»

ИНТЕР
05.20, 22.00 «Следствие 
вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 
Интером»
10.00 «Полезная програм-
ма»
11.00, 12.25 Т/с «Султан 
моего сердца»
13.25 Ток-шоу «Роман с 
Ольгой»
14.30, 15.25, 23.50 «Вещ-
док»
16.20 «Вещдок. Особый 
случай. Роковая страсть»
18.00, 01.40 Ток-шоу «Ка-
сается каждого»
20.00 «Подробности не-
дели»
03.10 «Орел и Решка. 
Шоппинг»
04.50 «Жди меня. Украи-
на»

ICTV
04.25 Студия Вашингтон
04.30, 23.25 Факты
04.50 Т/с «Отдел 44»

05.35 Гражданская обо-
рона
06.30 Утро в большом го-
роде
08.45 Факты. Утро
09.10, 19.25 Чрезвычай-
ные новости
10.05 Антизомби. Дайд-
жест
11.00 Х/ф «Сумасшедший 
дом»
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Т/с «Юрчишины»
14.15, 22.50 Скетч-шоу «На 
троих»
16.25 Т/с «Выжить любой 
ценой»
18.45 Факты. Вечер
20.05 Дизель шоу
23.50 Х/ф «Несчастный 
случай»
01.50 Т/с «Фантом»

НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Люби меня»
07.50, 17.00, 03.15 «Слу-
чайный свидетель»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Деловые 
люди»
10.45, 19.30 Т/с «Смерть в 
раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 
02.45 «Свідок»
12.50 «Правда жизни»
14.10, 04.00 «Речовий до-
каз»
15.25, 16.50 «Легенды уго-
ловного розыска»
18.20 «Тайны мира»
22.00, 23.45 Т/с «Мост»
00.55 «Состав преступле-
ния»
01.45 «Тайны криминаль-
ного мира»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Волшебное де-
рево»
11.15 Т/с «Ранняя пташка 
2»
12.00, 13.00 Однажды под 
Полтавой
12.30, 13.30 Танька и Во-
лодька
14.00, 20.00 Т/с «Новая 
жизнь Василины Павлов-
ны»
15.00 Семейка У
16.00 Х/ф «Перси Джек-
сон: Море чудовищ»
18.00 4 свадьбы
21.00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте»
23.00 Х/ф «Вдали от обе-
зумевшей толпы»
01.00 Панянка-селянка
03.00 Щоденники Темного
05.50 Полезные подсказ-
ки

2+2
06.00 Мультфильмы
08.00, 01.10 Т/с «Ласко»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.20 «Затерянный 
мир»
13.00, 01.55 «Месть при-
роды»
13.40 Х/ф «Эффект близ-
нецов: Вампиры»
15.40 Х/ф «Эффект близ-
нецов: Меч императора»
19.25 Х/ф «Двойной удар»
21.30 Х/ф «Против крови»
23.15 Х/ф «Мертвая хват-
ка»
04.20 «Совершенно се-
кретно-2017»

СТБ
06.20 Т/с «Коли ми вдома»
08.20 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
11.10, 18.55, 22.45 Мастер-
Шеф
15.35 Хата на тата
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы
23.10 Х-Фактор

НОВЫЙ КАНАЛ
03.25 Зона ночи
04.05, 04.50 Kids Time
04.10 М/с «Том и Джерри 
шоу»
05.00 Телемагазин
05.15 Х/ф «Оптом дешев-
ле»
07.10 Х/ф «Хроники Нар-
нии: Лев, Колдунья и Вол-
шебный шкаф»
10.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии: Принц Каспиан»
13.00 Lе Маршрутка
14.00, 01.40 Эксы
16.20, 19.00 Топ-модель 
по-украински
21.40 Т/с «Первые ласточ-
ки»
23.40 Х/ф «Кэрри»

ТК УКРАИНА
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Сегодня
09.30, 05.50 Звездный 
путь
11.30, 04.10 Реальная ми-
стика
13.40, 15.30 Т/с «Немая»
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка 2»
19.50 Ток-шоу «Говорит 
Украина»
21.00 Свобода слова Са-
вика Шустера
00.00, 02.15 Т/с «Беги не 
оглядывайся»
01.45 Телемагазин

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.45 М/с «Каспер»
08.20 «Орел и Решка. 
Шоппинг»
11.10 Т/с «Охотники за 
древностями»
13.10 Т/с «Доктор Кто»
15.10, 23.50 «Орел и Реш-
ка. Вокруг света»
17.00 «Орел и Решка. Пе-
резагрузка. Америка»
18.00 Х/ф «Обитель про-
клятых»
20.10 Х/ф «Лучшее пред-
ложение»
22.50 «Орел и Решка. Пе-
резагрузка»
00.50 Х/ф «Герцогиня»
02.40 «Ночная жизнь»

СУББОТА, 
23 НОЯБРЯ

UA: ПЕРШИЙ
06.00, 11.35, 23.00, 03.20 
«Голодомор. Мир знал, 
но молчал»
06.30, 07.05, 08.05, 09.10 
Доброе утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.25, 02.00, 03.50, 05.10 
Новости
09.30, 16.00 «Траектория 
судьбы. Джеймс Мейс»
10.30, 19.55 Д/ф «Испыта-
ние на человечность»
12.00 МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ: ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГО-
ЛОДОМОРОВ
12.01, 14.55, 02.25, 04.15 
Рассекреченная история
12.55, 18.00 Документаль-
ная программа
13.25, 21.25 «Дом «СЛО-
ВО»
17.00 #ВУКРАИНЕ
19.00 Тема дня
00.00 Телепродажа Тюсо
05.30 Совместно

1+1
06.10 Мультфильм
06.35 Х/ф «Горькая жатва»
08.30 Х/ф «Вулкан»
10.40 Х/ф «Эверест»
13.00 Т/с «Чернобыль»
19.30, 05.15 ТСН
20.15 Х/ф «Укус волчицы»
00.10 Д/ф «Дневник Симо-
на Петлюры»
02.20 Д/ф «Первая сотня»

ИНТЕР
06.15 Х/ф «Два Федора»
08.00 «Шесть соток»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Полезная програм-
ма»
11.10 Х/ф «Калина крас-
ная»
13.15 Х/ф «Мачеха»
15.00 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай»
17.00, 20.30 Т/с «Страсти 
по Зинаиде»
20.00, 01.40 «Подробно-
сти»
22.00 Т/с «Однолюбы»
02.10 «Орел и Решка. 
Шоппинг»
04.00 «Орел и решка. Чу-
деса света»
04.50 «Орел и Решка. 
Ивлеева vs. Бедняков»

ICTV
04.20 Сокровище нации
04.30 Эврика!
04.35 Факты
05.05 Антизомби. Дайд-
жест
05.50 Гражданская обо-
рона
06.45 Секретный фронт
08.30 Т/с «Владимирская, 
15»
10.20 Х/ф «6 дней»
12.00, 13.00 Х/ф «Опера-
ция «Шаровая молния» / 
«Операция Энтеббе»
12.45 Факты. День
14.30 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Великий урав-
нитель (Праведник)»
21.35 Х/ф «Великий урав-
нитель-2 (Праведник-2)»
23.50 Х/ф «Червоный»
01.50 Т/с «Фантом»

НТН
05.00, 04.45 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Еще до войны»
08.50 Х/ф «Они сражались 
за Родину»
12.00 «Легенды уголовно-
го розыска»
15.35, 02.45 «Случайный 
свидетель»
18.00 «Переломные 80-е»
19.00, 02.15 «Свідок»
19.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
21.15 Х/ф «Отряд особого 
назначения»
23.20 Х/ф «Контракт»
01.10 «Реальные преступ-

ники»
02.55 «Речовий доказ»
03.55 «Легенды бандит-
ского Киева»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.50 М/ф «Шевели ласта-
ми 2: Побег из рая»
10.30 Х/ф «За синей две-
рью»
12.00 Х/ф «Холодное 
сердце»
13.40 Х/ф «Виноваты 
звезды»
16.00, 00.30 Панянка-се-
лянка
18.00 Х/ф «Вдали от обе-
зумевшей толпы»
20.00 Х/ф «Исход: Цари и 
боги»
22.50 Х/ф «Потерянное и 
найденное»
02.30 Теория измены
03.20 Виталька
05.50 Полезные подсказ-
ки

2+2
06.00 Мультфильмы
08.00 «ДжеДАИ. Дайд-
жест-2018»
09.00, 04.20 «Совершенно 
секретно-2017»
09.30 «Затерянный мир»
14.30 Х/ф «Планета обе-
зьян»
16.50 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян»
18.50 Х/ф «Планета обе-
зьян: Революция»
21.10 Х/ф «Планета обе-
зьян: Война»
23.55 Х/ф «11 кварталов»
01.20 Х/ф «Ниндзя: Шаг в 
неизвестность»
02.55 «Облом.UA.»

СТБ
05.30 Моя правда. Эктор 
Хименес-Браво
07.15 Прокинься з Екто-
ром!
08.15 Зважені та щасливі
10.10 Ток-шоу «Зважся!»
11.05 Т/с «Два полюса 
любви»
15.05 Т/с «Как долго я 
тебя ждала»
19.00 Х-Фактор
22.00 МастерШеф

НОВЫЙ КАНАЛ
03.55 Служба розыска де-
тей
04.00, 02.40 Зона ночи
04.35, 05.05 Kids Time
04.40 М/с «Лунтик»
05.10 Тайный агент
06.40 Тайный агент. Пост-
шоу
08.10 Т/с «Аванпост»
18.10 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня»
00.05 Х/ф «Наследствен-
ность»

ТК УКРАИНА
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.30, 05.00 Звездный 
путь
09.10, 15.20 Т/с «Судья»
17.00, 21.00 Т/с «Любовь с 
закрытыми глазами»
20.00 Главная тема
23.00 Х/ф «Если бы да 
кабы»
01.10, 02.15 Х/ф «Бестсел-
лер по любви»
01.45 Телемагазин
03.20 Реальная мистика

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.45 М/с «Каспер»
08.00 М/ф «Земля до нача-
ла времен 6: Тайна Скалы 
Динозавров»
09.30 М/ф «Земля до на-
чала времен 7: Камень 
Холодного Огня»
11.00 Х/ф «Сейчас самое 
время»
13.00 Х/ф «Обитель про-
клятых»
15.10 «Орел и Решка. Во-
круг света»
00.10 Х/ф «Супер Майк»
02.15 «Ночная жизнь»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 НОЯБРЯ

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Тачки против»
06.05 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии»
06.30, 07.05, 08.05, 09.10 
Доброе утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.20, 02.00, 03.50, 05.10 
Новости
09.30, 02.25 Энеида
10.30 Д/ц «Кухня По»
11.35, 14.40 Телепродажа
11.50 М/с «Дуда и Дада»
12.45 О чем поет Европа. 
Клипы участников Дет-
ского песенного конкурса 
«Евровидение-2019»
12.50, 16.45 Дневник Дет-
ского песенного конкурса 
«Евровидение-2019»

13.00 Х/ф «Волшебная бе-
кеша»
15.05 Д/ц «Тайская кухня»
15.30, 21.55 Бюджетники
16.05 UA:Фольк
16.15 Первый на деревне
17.00 Детский песенный 
конкурс «Евровиде-
ние-2019». Финал
19.25 #ВУКРАИНЕ
19.55 Д/ф «Заминирован-
ные верностью»
21.25 Развлекательная 
программа с Майклом 
Щуром
22.30 Т/с «Оккупирован-
ные»
23.50, 03.40 Погода
00.00 Телепродажа Тюсо
03.20 Своя земля
04.15 Сильная судьба
05.30 Совместно

1+1
06.10 Мультфильм
06.45 «Украинские сенса-
ции 2019»
08.00 «Завтрак. Выход-
ной»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Мир наизнанку - 10: 
Бразилия»
10.50 Т/с «CидОренко-Cи-
дорЕнко»
15.10 Т/с «Сваты - 6»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами 
2019»
00.20 «Лига смеха 2019»
02.20 Х/ф «Вулкан»
05.00 ТСН

ИНТЕР
05.35 Х/ф «Фантазии Вес-
нухина»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Чу-
деса света»
11.00 «Орел и Решка. 
Ивлеева vs. Бедняков»
12.10 «Орел и решка. Пе-
резагрузка. Америка»
13.10 Х/ф «Черный тюль-
пан»
15.30 Х/ф «Ателье Фонта-
на - сестры моды»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Миллионер из 
трущоб»
23.00 Х/ф «Гений»
00.55 «Вещдок»

ICTV
05.05 Сокровище нации
05.10 Эврика!
05.20 Факты
05.45 Не дай себя обма-
нуть
06.35 Гражданская обо-
рона
07.30 Антизомби. Дайд-
жест
08.25 Т/с «Отдел 44»
12.00, 13.00 Х/ф «Некуда 
бежать»
12.45 Факты. День
14.05 Х/ф «Великий урав-
нитель»

16.25 Х/ф «Великий урав-
нитель-2»
18.45 Факты недели
20.35 Х/ф «22-я миля»
22.15 Х/ф «Охота на во-
ров»
00.55 Х/ф «Быстрее пули»
02.35 Т/с «Фантом»

НТН
05.15 Х/ф «Попугай, гово-
рящий на идиш»
06.50 «Страх в твоем 
доме»
10.25 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
12.00 Х/ф «Судьба чело-
века»
13.55 Х/ф «Главарь ма-
фии»
17.00 Х/ф «Отряд особого 
назначения»
19.00 Х/ф «А зори здесь 
тихие...»
22.40 Х/ф «Следы апосто-
лов»
00.55 Х/ф «Контракт»
02.35 «Речовий доказ»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
11.05 М/ф «Спарк: Герой 
Вселенной»
12.50 Х/ф «Удачливый 
Ганс»
14.00, 00.00 Семейка У
16.00 Игры Приколов
17.00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте»
19.00, 20.30, 22.00 Танька 
и Володька
20.00, 21.30 Однажды под 
Полтавой
01.00 Т/с «Домашний 
арест»
02.00 Теория измены
02.50 БарДак
03.40 Виталька
05.50 Полезные подсказ-
ки

2+2
06.00 Мультфильмы
08.00 «ДжеДАИ. Дайд-
жест-2018»
09.55 «ДжеДАИ 2019»
10.20 Т/с «Опер по вызо-
ву»
13.10 Х/ф «Против крови»
14.55 Х/ф «Закон добле-
сти»
16.55 15 тур ЧУ по фут-
болу «Динамо» - «Мариу-
поль»
19.00 Х/ф «Озеро акул»
20.45 Х/ф «Искусство во-

йны»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
00.20 «Облом.UA.»

СТБ
07.10, 09.55 Хата на тата
09.00 Прокинься з Екто-
ром!
18.00 Битва экстрасенсов
19.55 Один за всех
21.00 Я соромлюсь свого 
тіла

НОВЫЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночи
04.45, 07.45 Kids Time
04.50 Х/ф «Хроники Нар-
нии: Лев, Колдунья и Вол-
шебный шкаф»
07.50 Х/ф «Хроники Нар-
нии: Принц Каспиан»
10.50 Х/ф «Хроники Нар-
нии: Покоритель Зари»
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана»
15.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня»
18.50 Х/ф «Ученик Чаро-
дея»
21.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик»
23.10 Х/ф «Тело Дженни-
фер»
01.10 Х/ф «Наследствен-
ность»

ТК УКРАИНА
06.30 Сегодня
07.30 Звездный путь
08.55 Т/с «Любовь с за-
крытыми глазами»
12.50 Т/с «Беги не огляды-
вайся»
17.00, 21.00 Т/с «Мама 
моей дочери»
19.00 Сегодня. Итоги с 
Олегом Панютой
23.00, 02.15 Т/с «Я люблю 
своего мужа»
01.45 Телемагазин
03.30 Х/ф «Если бы да 
кабы»
05.20 Реальная мистика

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.45 М/с «Каспер»
08.25 «Ух ты show»
09.30 Т/с «Приключения 
Геркулеса»
12.00 «Орел и Решка. Мор-
ской сезон»
01.00 Х/ф «Герцогиня»
02.50 «Ночная жизнь»
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ЛГ №1351-472ПР, 
выданное Главным территориальным 

управлением юстиции 
в Луганской области  5.12.2018г. 

Номер отпечатан офсетным способом 
в  ООО “Рубежанская гортипография”

Объем 2 п.л. Заказ № 534.

Началась подписка на газету «Рубiжанськi новини» на 
2020 год.  Подписаться на наше издание вы сможете во 
всех отделениях почтовой связи города, а также в 
редакции газеты «Рубiжанськi новини». Стоимость 
абонемента на год со всеми услугами почты состав-
ляет 238.55 грн, на 6 месяцев — 120.87 грн, на 3 ме-
сяца — 62.65 грн, на месяц — 21.45 грн.

Мы рады встрече с нашими постоянными читате-
лями и будем рады знакомству с новыми подписчика-
ми! «Рубiжанськi новини» — это ваша газета!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЛУЖБА 
"101"

ОПЕРАТИВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
По состоянию на 8 ноября 2019 года в городе произошло: чрезвычайных 

ситуаций – 3, чрезвычайных происшествий – 168, из них пожаров - 168.
На данный период 2019 года при пожаре погибло 3 человека, травмировано 

4 человека, в том числе 1 ребенок, спасено 3 человека. С начала года прямой 
ущерб от пожаров составил 504,4 тыс. гривен, спасено имущества на сумму 
17,693 млн. гривен. 

6 ноября произошел пожар в дачном доме по адресу: г. Рубежное, садо-
вое общество «Радуга», участок № 900. Огнем уничтожены горючие конструк-
ции дома и домашние вещи. Погибших и пострадавших на месте пожара нет. 
Ущерб от пожара составил 5000 грн. Причина пожара – неосторожность при 
курении.

Рубежанское городское управление ГУ ГСЧС Украины в Луганской области 
напоминает жителям города о необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности в быту при эксплуатации газовых и электрических приборов. 

Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности при курении 
(особенно в состоянии алкогольного опьянения) и использовании открытого 
огня, не сжигайте сухую траву, листья, мусор и другие бытовые отходы из-за 
опасности возникновения пожаров. Несоблюдение правил пожарной безопас-
ности приводит к пожарам и гибели людей на них. 

При выявлении взрывоопасного устройства помните, что разминированием, 
обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются 
только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.

При чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру 101. 
Николай ЩЕРБАК,

ведущий инспектор Рубежанского ГУ
ГУ ГСЧС Украины в Луганской области

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
втрачене тимчасове посвідчення серія 

СОВК № 007544, видане 21.10.2016р. Рубі-
жансько-Кремінським об’єднаним міським 
військовим комісаріатом на ім’я Гордієнка 
Павла Юрійовича. 
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● Ювілеї

РУБІЖАНСЬКОМУ  ІНСТИТУТУ  90  РОКІВ
Закінчення. Початок 

в попередньому номері 
газети 

У відповідь на бурхливий 
процес математизації науки 
в 1959 році в інституті було 
відкрито секцію вищої ма-
тематики на чолі зі старшим 
викладачем В. Д. Дубко. У 
1963 році створено загаль-
ноосвітню кафедру вищої 
математики, яку очолив к.т.н. 
Н. С. Сорокін, а в 1967 році – 
к.т.н. Г. М. Твердохлєбов. З 
1994 року кафедрою Вищої 
математики та фізики заві-
дував к.т.н. Б. І.  Журавльов. 
З 1997 року кафедра Вищої 
математики та комп’ютерних 
технологій на чолі з к.т.н. В. 
Л. Дінесом здійснює підго-
товку фахівців за спеціальні-
стю «Комп’ютерна хімія», а з 
2000 року на чолі з професо-
ром Сергієм Олексійовичем 
Кондратовим кафедра веде 
підготовку математиків-про-
грамістів. На кафедрі пра-
цюють висококваліфіковані 
викладачі – к.ф-м.н. Ю. С. 
Баранов, к.ф-м.н. А. С. Ті-
мошин, професор Марк Да-
видович Кац. Комп’ютерни-
ми лабораторіями кафедри 
завідує В. М. Цебренко – ен-
тузіаст інформатизації на-
вчально-виховного процесу, 
системи управління навчаль-
ним закладом, бухгалтер-
ського обліку. Під науковим 
керівництвом професора С. 
О. Кондратова проводяться 
наукові дослідження в галузі 
математичного моделювання 
хімічних і хіміко-технологіч-
них процесів.

У 1977 році на основі сек-
ції економіки, що входила до 
складу кафедри автоматиза-
ції хімічних виробництв, було 
створено кафедру економіки 
та підприємництва. З 1977 по 
1994 рік кафедрою завідував 
к.т.н. Олександр Миколайо-
вич Солдатов. Кафедра не 
лише забезпечувала викла-
дання економічних навчаль-
них дисциплін, але також 
виконувала науково-дослід-
ницьку роботу на замовлення 
хімічних підприємств регіону. 
Підготовка спеціалістів з еко-
номіки підприємств в інсти-
туті м. Рубіжного почалася з 
1981 року. На той час кафе-
дра була однією з чотирьох 
в СРСР (Рубіжне, Куйбишев, 
Ленінград і Харків), які випу-
скали фахівців за спеціаль-
ністю «Економіка та органі-
зація хімічних виробництв». 
З 1994 по 2004 рік кафедру 
очолює к.е.н. Галина Ми-
колаївна Овчаренко. Під її 
керівництвом було визначено 
основні напрями науково-до-
слідної діяльності, а завдяки 
залученню до наукових до-
сліджень молодих викладачів 
– створено підґрунтя для 
подальшого забезпечення 
кафедри висококваліфікова-
ними кадрами. Кандидатські 
дисертації в галузі економіки 
захистили О. П. Логвінова, 
І. В. Тяжкороб, С. А. Носко-
ва, О. М. Татарченко, Ю. А. 
Завойських, І. М. Літвінова). 
Вагомий внесок у розвиток 
кафедри внесли к.е.н. В. О. 
Касьянова, к.х.н. Л. Д. Комач, 
к.е.н. О. П. Логвінова, к.е.н. С. 
А. Носкова та ін.

У 1987 році РФ ВМІ було 
підпорядковано Дніпропе-
тровському хіміко-техноло-
гічному інституту (РФ ДХТІ), 
в 1993 році філіал увійшов 
до складу Східноукраїнського 
державного університету (РФ 
СУДУ), а в 2000 році отримав 
назву «Рубіжанській філіал 
Східноукраїнського націо-

нального університету» (РФ 
СНУ).

У 90-ті філіал очолював 
к.х.н. Борис Олександрович 
Пономарьов. Процеси деін-
дустріалізації та докорінні 
соціально-економічні транс-
формації, що супроводжу-
вали розпад СРСР і станов-
лення України як незалежної 
держави, не могли не вплину-

ти на систему вищої технічної 
освіти. Одне за одним згорта-
лися виробництва, закрива-
лися підприємства, скорочу-
валось фінансування вишів. 
Інститут намагався присто-
совуватись до умов ринкової 
економіки, але проблеми на-
ростали як сніжний ком: мі-
зерний контингент студентів; 
відсутність коштів на заробіт-
ну плату; борги перед інсти-
тутом по оплаті за навчання 
студентів-контрактників; пе-
ребої з центральним опален-
ням та електропостачанням 
у місті та катастрофічна не-
стача бюджетних коштів на 
оплату комунальних послуг 
тощо. Проте наш інститут не 
зупинив навчальний процес і 
не втратив найцінніше – ка-
дри.

У 1994 році на базі кафедри 
технології ВМС розпочато 
підготовку спеціалістів-еколо-
гів. Для викладання спеціаль-
них дисциплін залучаються 
найкращі спеціалісти НТУ 
«Інститут хімічної технології 
та промислової екології» (ІХ-
ТПЕ): завідувач відділу охо-
рони природи В. І. Островка, 
провідні фахівці відділу – О. 
В. Каменюка, І. М. Вороши-
лова, А. Ф. Ковальов, О. С. 
Назаренко, Е. В. Рубан, спів-
робітник аналітичного відділу 
– Н. М. Соколенко, завідувач 
відділу фізико-хімічних про-
цесів – к.х.н. В. Т.  Копилов, 
інженер-геолог ВАТ «Рубі-
жанський Краситель» – Н. Б. 
Куцька. У різні роки підготов-
ку студентів-екологів здійс-
нювали досвідчені викладачі: 
к.х.н. П. Г. Бєляєв, к.б.н. О. С. 
Чесновська, к.х.н. С. В. Семе-
ненко, к.х.н. Є. А. Ржецький, 
к.х.н. В. І. Швець, к.х.н. В. О. 
Мороз, к.т.н. К. В. Фастовець-
ка, професор Куліков Борис 
Олексійович. У 2007 році ор-
ганізовано кафедру екології, 
яку очолив професор Попов 
Євгеній Вадимович. В ІХТПЕ 
створено філіал кафедри, що 
дало студентам можливість 
виконувати лабораторні та 
науково-дослідні роботи на 
його експериментальній базі, 
проходити практику, ознай-
омлюватися з сучасними 
технологіями та розробками 
в галузі промислової еколо-
гії. Роботи студентів-екологів 

неодноразово відзначаються 
дипломами Всеукраїнського 
конкурсу студентських робіт. 
Основні напрямки наукових 
інтересів кафедри – ство-
рення екологічно чистих, ре-
сурсозберігаючих технологій, 
сучасних технологій утилі-
зації та переробки відходів 
і рекультивації порушених 
земель. Кафедра працює 

над вирішенням екологічних 
проблем регіону сумісно з ор-
ганізаціями міста та області 
(КП РВУВКГ, Обласна дер-
жадміністрація, СПД Мащук 
С. І. м. Лисичанськ та ін.), на 
базі кафедри проводиться 
щорічна Всеукраїнська нау-
ково-практична конференція, 
здійснюється підготовка ас-
пірантів, у тому числі інозем-
них.

Процес деіндустріалізації 
економіки України певною 
мірою компенсувався відрод-
женням вітчизняних вироб-
ництв ліків. У 1997 році на 
кафедрі ТОР відкрито нову 
спеціальність «Технологія 
фармацевтичних препа-
ратів». Інститут став центром 
підготовки висококваліфіко-
ваних кадрів для фармацев-
тичних підприємств країни. 
Чимало співробітників ПАО 
НПЦ «Борщагівський ХФЗ», 
ПрАТ Фармацевтична фірма 
«Дарниця» та ін. – випускники 
нашого інституту. Особливу 
роль у розвитку спеціальності 
відіграло встановлення міц-
них взаємовигідних зв’язків 
між філіалом й орендарем 
приміщень у навчальному 
корпусі У-2, молодою фар-
мацевтичною компанією «Мі-
крохім» на чолі з Михайлом 
Олександровичем Брене-
ром. ТОВ НВФ «Мікрохім» і 
сьогодні слугує прекрасною 
базою для практичної підго-
товки студентів-фармацевтів 
і підвищення кваліфікації 
викладачів інституту.

У 1998 році РФ СУДУ очо-
лює професор Д. І. Бєлкін. Під 
його керівництвом колектив 
згуртовується і мобілізуєть-
ся, що дозволяє поступово 
розв’язати накопичені за 
попередні роки проблеми. 
Особлива роль у пошуку 
ефективних фінансово-еко-
номічних рішень належить 
Летючій Неллі Олександрівні 
– талановитому економісту, 
на той момент заступнику го-
ловного бухгалтера філіалу. 
Для збільшення контингенту 
студентів оновлюється керів-
ний склад відбіркової комісії: 
відповідальним секретарем 
призначається Костенко 
Ірина Григорівна, її заступ-
ником – Потапенко Едуард 
Володимирович (на той час 

аспірант, пізніше – д.х.н., 
професор, директор ІХТ, 
проректор з наукової роботи 
СНУ ім. В. Даля), технічним 
секретарем – Васецька Лари-
са Олександрівна (нині к.т.н., 
доцент кафедри МАХП, се-
кретар вченої ради ІХТ). До 
роботи в комісії залучаються 
молоді, активні співробітни-
ки, а для оптимізації роботи 

викладачем кафедри ВМКТ 
Хільковою Ларисою Олек-
сандрівною розробляється 
спеціальне програмне забез-
печення. З метою виведен-
ня навчального процесу на 
сучасний рівень створюєть-
ся редакційна колегія (Д. І. 
Бєлкін, Е. В. Потапенко, І. О. 
Кузьмиченко, В. П. Шапкін 
та ін.), яка визначає базові 
принципи методичного забез-
печення самостійної роботи 
студентів та організовує на-
повнення бібліотечного фон-
ду навчально-методичними 
матеріалами нового поколін-
ня. Для вирішення «купи» 
юридичних і господарських 
проблем у штат філіалу прий-
мається юрист, а на посаду 
заступника директора з АГЧ 
призначається молодий спів-
робітник – Коваленко Валерій 
Миколайович. Силами спів-
робітників-ентузіастів, таких 
як Олександр Андрійович Се-
реда, у філіалі здійснюється 
поточний ремонт приміщень 
і обладнання, будуються 
топкові для опалення на-
вчальних корпусів. З метою 
оптимізації використання 
матеріально-технічної бази 
ВНЗ розробляється план 
переміщення лабораторій у 
навчальні корпуси та почи-
наються будівельні роботи. 
Створюється відділ охорони 
праці, першим керівником 
якого стає Н. І. Потябіна, а 
команда РФ СНУ стає постій-
ним учасником і призером 
міських змагань сандружин. 
Зусиллями В. І. Долгодуше-
ва активізується профспіл-
кова і спортивна робота. 
Відроджується система сту-
дентського самоврядування. 
Першими головами студкому 
були О. В. Лютий (пізніше – 
заступник директора з вихов-
ної роботи), М. Ю. Трифонова 
(нині к.х.н., Інститут колоїдної 
хімії і хімії води НАН України), 
Є. М. Семіряжко (керуючий, 
ПриватБанк), А. О. Кривоніс 
(директор ТОВ «АГК УКРАЇ-
НА») та ін. Студенти-активі-
сти – Єгор Ткаченко, Іван 
Замалтинов, Олександр Ілья-
шов та інші беруть участь у 
розробці тендерної докумен-
тації для закупівлі найсучас-
нішої комп’ютерної техніки, 
фактично «з нуля» створю-

ють локальну комп’ютерну 
мережу та забезпечують до-
ступ студентів і викладачів 
до мережі Інтернет, органі-
зовують роботу комп’ютер-
них класів і Студентської 
лабораторії інформаційних 
і комунікаційних технологій. 
Під керівництвом доцента Л. 
А. Козорєза відновлюється 
робота студентського науко-
вого товариства і проведення 
щорічних науково-практичних 
конференцій студентів і мо-
лодих вчених. Значну роль у 
зміцненні позицій РФ СНУ ім. 
В Даля відіграли заступники 
директора – к.х.н. Е. В. Пота-
пенко, к.ф-м.н. А. С. Тімошин, 
декани факультетів –к.т.н. 
В. І. Шабрацький, к.х.н. Є. А. 
Ржецький, д.т.н. Є. В. Попов, 
начальник відділу кадрів Т. П. 
Лошкова, начальник навчаль-
ного відділу М. П. Мінаєва. 

Нульові роки ознамену-
валися реформуванням 
вітчизняної системи освіти, 
одним з напрямків якого, 
обумовленого законами 
ринкової економіки, стала 
оптимізація структури універ-
ситетів. До 2006 року СНУ 
ім. В. Даля мав розгалужену 
мережу підрозділів, і тепер 
виникла необхідність їх ско-
рочення. Однак старий сте-
реотип радянських часів знов 
поставив під загрозу ліквіда-
ції наш ВНЗ, розташований 
у маленькому місті. На той 
час філіал вже мав високі 
показники стабільного ро-
звитку і згуртований колектив 
висококваліфікованих фахів-
ців, що дозволило довести 
його право на збереження й 
отримання статусу інститу-
ту – Інституту хімічних тех-
нологій Східноукраїнського 
національного університету 
імені Володимира Даля (м. 
Рубіжне). 

На новому етапі інститут 
зіткнувся з новими виклика-
ми. Головною проблемою 
стало скорочення континген-
ту через демографічний спад 
та перебої в роботі промис-
лових підприємств регіону 
через економічну кризу 2008 
року. Збереження контин-
генту студентів, стабільного 
фінансового становища, ма-
теріально-технічної бази ін-
ституту, завершення проектів 
створення навчальних і нау-
ково-дослідних лабораторій у 
навчальних корпусах, підви-
щення кваліфікації штатних 
співробітників за рахунок за-
вершення молодими вченими 
початих наукових досліджень 
та захисту кандидатських і 
докторських дисертацій – ось 
основні завдання, які з 2007 
року колектив успішно вирі-
шує під керівництвом моло-
дого директора Потапенка 
Едуарда Володимировича. 
Під його керівництвом успіш-
но завершується будівництво 
й обладнання лабораторій у 
навчальних корпусах, у штат 
науково-педагогічних пра-
цівник приймаються молоді 
фахівці, завершують наукові 
дослідження і готуються до 
захисту І. В. Сітак, О. В. Ду-
бовой та ін., успішно прохо-
дять захист кандидатських 
дисертацій у різних наукових 
галузях В. В. Гончаров, Л. О 
Васецька, І. В. Тяжкороб, І. О. 
Кузьмиченко, С. А. Носкова, 
Ю. А. Завойських, О. М. Та-
тарченко, С. Д. Бєлкіна, Н. С. 
Сідаш, докторські дисертації 
захищають М. А. Журба, А. 
Г. Галстян, Е. В. Потапенко. 
На кафедрі загальнохімічних 
дисциплін формуються нові 
напрямки наукових дослід-
жень у галузі озонолітич-

них методів одержання 
кисневмісних ароматичних 
продуктів (д.х.н., проф. Е. 
В. Потапенко; к.х.н., доц. П. 
Ю. Андреєв, к.т.н., доц. І. П. 
Ісаєнко) і хімії гетероцикліч-
них сполук (к.х.н., доц. Ісак 
Олександр Дем’янович – ві-
домий хімік-органік і скром-
на, віддана науці людина). 
Активізації науково-дослід-
ної роботи молодих вчених 
сприяє створення в універ-
ситеті спеціалізованої вченої 
ради К 29.051.08 із захисту 
кандидатських дисертацій 
за спеціальностями 05.17.04 
«Технологія продуктів ор-
ганічного синтезу» і 05.17.06 
«Технологія полімерних і 
композиційних матеріалів». 
До складу ради входять про-
фесори ІХТ – С. О. Кондра-
тов, Є. В. Попов, Д. І. Бєлкін, 
Г. А. Галстян, В. З. Маслош, а 
згодом – А. Г. Галстян. Пер-
шим з дня створення ради 
став захист кандидатської 
дисертації Ірини Петрівни 
Ісаєнко (нині к.т.н., доц., се-
кретар кафедри ПСГД, керів-
ник навчально-методичного 
відділу інституту).

Нові випробування для ін-
ституту приносить травень 
2014 року. Опинившись у зоні 
проведення АТО, інститут 
продовжує безперебійну ро-
боту. Навчальний процес про-
ходить в штатному режимі. 
Навчальний рік завершується 
екзаменаційною сесією, яка 
проводиться хоча і в особли-
вому режимі (у стислі термі-
ни), але без шкоди для якості 
освітніх послуг. Приймальна 
кампанія також проводиться 
в повному обсязі. У статусі 
внутрішньо-переміщених по-
чинають роботу: в м. Сєверо-
донецьку СНУ ім. В. Даля, у 
м. Старобільську – ДЗ «ЛНУ 
імені Тараса Шевченка», у 
м. Рубіжному – ДЗ «ЛДМУ». 
Внутрішньо-переміщені ВНЗ 
відчувають дефіцит високо-
кваліфікованих кадрів, який 
вдається компенсувати за ра-
хунок викладачів і співробіт-
ників нашого інституту, части-
на яких переходить у ці виші 
на постійну роботу (д.філ.н. 
М. А. Журба, к.філ.н. І. О. 
Кузьмиченко, к.х.н. В. В. Гон-
чаров, к.х.н. Г. О. Сєдих, к.т.н. 
Н. Є. Шолух, к.т.н. В. В. Кото-
ва, к.т.н. А. С. Бушуєв, к.б.н. 
Е. В. Рубан), а частина – пра-
цює за сумісництвом (д.т.н. Є. 
В. Попов, д.х.н. А. Г. Галстян, 
д.х.н. С. О. Кондратов, О. О. 
Демченко, М. А. Керемет, Н. 
П. Василенко та ін.). 

У 2015 році з посади ди-
ректора ІХТ на посаду про-
ректора з наукової роботи 
СНУ ім. В. Даля переходить 
Е. В. Потапенко. Деякий час 
інститут очолює А. С. Тімо-
шин, а вже у 2019 році тру-
довий колектив обирає на 
посаду першого керівника 
ІХТ СНУ ім. В. Даля к.х.н., 
доцента Павла Юрійовича 
Андреєва. 

Напередодні 90-річного 
ювілею рідної Альма-матер 
наш працьовитий, згуртова-
ний колектив впевнено ди-
виться у майбутнє, розробляє 
стратегію подальшої плідної 
освітньої діяльності, щоб за-
лишатись гідними своїх зна-
менитих батьків-засновників, 
надалі пишатися своїми ви-
пускниками і досягти якомога 
більших успіхів до наступного 
100-го ювілею інституту в м. 
Рубіжне. 

Зі святом, дорогі колеги, 
студенти, випускники!!!

Колектив ІХТ 
СНУ ім. В. Даля

Запрошуємо вас на урочистий захід, присвячений 90-річчю Інституту хімічних технологій Східноукраїнського  національно-
го університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне), яке відбудеться 22 листопада 2019 року о 16 годині за адресою: м. Рубіжне, 
пл. Володимирська, 1, МКУ «Палац культури» (велика зала).                                                                     З повагою - адміністрація та співробітники

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, СТУДЕНТИ, ВИПУСКНИКИ ТА ВСІ, ХТО БАЖАЄ!

В.О. Якобі
М.Ф. Тюпало
Б.О. Пономарев
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«Несекретний» секрет 
капітана поліції Олександра Петрова

З кожним роком настільний хокей у Рубіжному набирає оберти
У Рубіжному відбувся 

Другий етап Чемпіонату 
України з настільного хокею 
в індивідуально-
му розряді сезо-
ну 2019/20, який  
зібрав 30 гравців. 
Переможцем тур-
ніру став Олексій 
Корабель (місто 
Ірпінь). Друге  
місце зайняв Ми-
хайло Шаломай 
(Штутгарт, Німеч-
чина), на третьо-
му – Ігор Запоро-
жець (місто Київ). 
Кращим серед 
рубіжан став Ми-
кита Загребин, 
який зайняв сьоме 
місце.

Відомо, що у ді-
тей є особливий 
інтерес в декіль-
кох сферах, але 
якщо цей інтерес 
не розвивати, він 
згасає. Саме тому 
поки дитина ще мала, бажа-
но, щоб батьки намагалися 
визначити ті хобі, ті захо-
плення, які підходять для 
їхніх дітей.  Але, на жаль, 
все менше і менше людей 
приділяють даному аспекту 
належну увагу, адже жи-
вемо ми в еру, коли гра на 
комп’ютері або перегляд те-
левізора стали улюбленими 
заняттями дітей. 

Сьогодні існує велика різ-
номанітність всіляких гуртків 
для дітей різного віку. Так, у 
Рубіжному успішно  працює 
Комплекс позашкільної ро-
боти з дітьми та юнацтвом, 
що знаходиться за адресою  
вул. Миру, 20, у будівлі шко-
ли № 9. Комплекс працює 
круглий рік, заняття ведуть 
талановиті педагоги. Всі 
гуртки та спортивні секції – 
безкоштовні, в них  займа-
ються  близько 1000 дітей!  
Саме ці гуртки враховують  
дитячі захоплення та спри-
яють  розвитку певних на-
вичок: практичних, рухових 
і творчих. 

Днями тут відбувся дуже 
цікавий захід  – Другий 
етап відкритого Чемпіонату 
України з настільного хокею 
сезону 2019/2020. У турнірі 
взяли участь 30 гравців: з 
Києва та Харкова, з міст Ір-
пінь, Сєвєродонецьк, Рубіж-
не. Більш того, серед гостей 
був учасник, який приїхав зі 
Штутгарту (Німеччина).

Організатором змагань, 
як завжди, став відомий 
популяризатор настільного 
хокею – співробітник Рубі-
жанського відділу поліції, 
дільничний інспектор ка-
пітан поліції Олександр Пе-
тров. 

Третій рік поспіль у Рубіж-
ному проводився черговий 
етап відкритого Чемпіонату 
України. Отже варто зазна-
чити, що настільний хокей 
у нашому місті не тільки 
відбувся, а й набирає обер-
ти. З кожним роком росте 
кількість учасників та їхня 
майстерність. За цим стоїть 
кропітка робота Олександра 
Володимировича та тих лю-
дей, хто всіляко підтримує 
розвиток настільного хокею. 
Саме про це і розповіли 
наші співрозмовники. 

Олексій Гусак – голова 
судейського комітету Фе-
дерації настільного хокею 
України, чемпіон країни 
2005/2006 років поділився 
думками щодо перспектив 
настільного хокею в Україні. 
Він високо оцінив роботу ор-
ганізаторів турніру й відзна-
чив, що «гральні поляни» не 
поступаються столичним. 

Спочатку відбулося уро-
чисте відкриття турніру, в 
якому взяли участь пред-

ставники міської влади та 
підприємці, які сприяють 
розвитку настільного хокею 
на Луганщині. Гостей та 
учасників змагань привітали 
юні артисти Комплексу по-
зашкільної роботи з дітьми 
та юнацтвом. Після цього 
відбулися захоплюючі та 
емоційні змагання з хокею. 

Цікава деталь: у Рубіжно-
му була організована пряма 
Інтернет-відеотрансляція 
турніру. Тобто, усі бажаючі 
могли спостерігати події на-
живо.

Гра «Настільний хокей» 
– це невеликий спортивний 
снаряд, що нагадує хокей-
не поле в мініатюрі. Багато 
батьків згадають, що подіб-
ні ігри були в їх дитинстві. 
Щоб пересувати фігурки 
хокеїстів, гравці повинні ру-
хати жердини – спеціальні 
ручки. Начебто все просто! 
Рухайся,  забивай шайбу 
та перемагай. Але! Існують 
стратегія, тактика і техніка 
гри. Саме їх і відпрацьо-
вують юні хокеїсти на за-
няттях. Все це розвиває 
нестандартне мислення, 
реакцію, уважність, витри-
валість,  зір, координацію 
руху і навіть фантазію. А 
найголовніше, що граючи, 
діти знаходять нових друзів, 
привчаються до дисципліни 
і відчувають бурю емоцій!

Історія настільного хокею 
у Рубіжному розпочалася 
п’ять років тому.  Восени 
2014 року  в кімнаті школяра 
«Супутник» Комплексу по-
зашкільної роботи з дітьми 
та юнацтвом відбулася зна-
менна подія – відкриття ігро-
вої кімнати з настільного хо-
кею. Саме у кімнаті школяра 
був  опорний пункт поліції 
і кабінет капітана поліції 
Олександра Петрова.

Згодом виник «Молодіж-
ний клуб», якій об’єднав 
тих, хто любить хокей. Про 
це нам розповіла  директор 
Комплексу позашкільної ро-
боти з дітьми та юнацтвом 
Тетяна Набока. За її слова-

ми, сьогодні серед поціно-
вувачів настільного хокею 
у Рубіжному з’явилися нові 

друзі – депутати, під-
приємці. Найкращим 
з них у день  змагань 
були вручені Листи по-
дяки. 

Ідею створення гурт-
ка настільного хокею 
на базі опорного пун-
кту підтримало  керів-
ництво Рубіжанського 
міськвідділу поліції. 
До речі, на відкритті 
змагань були присутні 
представники Голов-
ного управління Націо-
нальної поліції в Луган-
ській області. 

Заступник керів-
ника міськвідділу 
поліції підполковник  
поліції  Антон Поту-
райко розповів, чому 
Рубіжанська поліція 
підтримує ініціативу 
Олександра Петрова: 

«Настільний хокей – для 
підлітків добра альтернати-
ва безцільному проводжен-
ню часу на вулиці».

Завітав на спортивне свя-
то і секретар Рубіжанської 
міської ради Анатолій Бусєн-
ков. Під час бесіди з нами, 
він пообіцяв допомагати ро-
звитку дитячого та юнацько-
го спорту, та, зокрема, на-
стільного хокею. За словами 
Анатолія Анатолійовича, 
сьогодні треба допомогти 
самому закладу – Комплек-
су позашкільної роботи з 
дітьми та юнацтвом. Тут по-
винно бути завжди тепло та 
затишно, а для цього мають 
бути впроваджені новітні 
технології з опалення та те-
плозбереження. 

Сьогодні  створена  Фе-
дерація  настільного хокею 
Луганської області. І цей вид 
спорту має підтримку від 
Луганського обласного від-
ділення НОК. Голова Луган-
ського обласного відділення 
Національного Олімпійсько-
го комітету України Віктор 
Острецов під час урочисто-
го відкриття змагань вручив 
Грамоти тим, хто допомагає 
розвитку настільного хокею 
на Луганщині. 

Віктор  Васильович осо-
бливо підкреслив роль, на-
полегливість та  ініціатив-
ність Олександра Петрова: 
«Багато що в організації 
спортивного руху відіграє 

особистість. І мені дуже 
приємно, що такою непе-
ресічною особистістю, та-
ким мотором є Олександр  
Володимирович Петров». 

Головний організатор 
спортивного свята у Рубіж-
ному Олександр Петров за-
певняє, що ніяких особливих 
секретів розвитку  настіль-
ного хокею, ніяких секретів 
залучення нових друзів не 
існує: треба просто вірити в 
своє захоплення та віддава-
ти йому свій вільний час та 
наполегливість. 

Олександр Володими-
рович також зазначив, що 
розвитку настільного хокею 
на Луганщині допомагає 
народний депутат України 
Сергій Вельможний. Так, 
наприклад, він нещодавно 
презентував для Федерації 
настільного хокею нове ігро-
ве поле останньої моделі,  
яке, до речі, коштує дуже 
пристойно. Ця нова «хокей-
на поляна» пройшла перші 
«випробування» у ході Чем-
піонату України з настільно-
го хокею в Рубіжному.  

У зв’язку з тим, що наразі 
народний депутат знахо-
диться у Києві, на змагання 
завітав його помічник Ва-
лерій Безбородов. Він від 
імені Сергія Анатолійовича 
привітав всіх учасників та 
побажав їм нових успіхів. А 
серед нагород для них були 
пам’ятні та корисні подарун-
ки від народного депутата. 

Настільний хокей – гра, 
яка захоплює хлопчиків та 

чоловіків, не залишає бай-
дужими дівчат, заряджає 
позитивними емоціями. У 
цього захоплення немає об-
межень за віком, статевою 
ознакою і фізичними можли-
востями.  

Настільний хокей – ціка-
ва сімейна гра, саме тому 
для нас було дуже важли-
вим  дізнатися, що про це 
думають у родині Петрових. 
Ксенія Сергіївна – дружи-
на капітана поліції Олек-
сандра Петрова, розповіла 
про захоплення чоловіка та 
сина Дмитра. За її слова-
ми,  захоплення настільним 
хокеєм з’єднало родину Пе-
трових, відкрило нові обрії, 
подарувало позитивні емо-
ції та нові зустрічі. 

А тепер корисна порада 
батькам. Підтримуйте дити-
ну в її починаннях, допома-
гайте долати інертність та 
лінь! Дитинство – найваж-
ливіший і найвідповідаль-
ніший період у формуванні 
особистості: те, що за-
кладено в юні роки, стає 
фундаментом, на якому 
будуватимуться подальша 
життя і доля людини. Дитячі 
роки летять дуже швидко. 
Допоможіть вашій дитині 
провести їх з користю і ін-
тересом.

Підготував 
Володимир 

СИДОРЕНКО

Урочистості 
до Всеукраїнського дня 

працівників культури 
та майстрів 

народного мистецтва

● Знай наших!

5 листопада напередодні святкування Всеукраїн-
ського дня працівників культури та майстрів народ-
ного мистецтва у приміщенні Луганського обласного 
академічного українського музично-драматичного 
театру пройшли урочистості, на які були запрошені 
працівники сфери культури Луганської області. 

Вітаючи винуватців свята голова Луганської об-
ласної державної адміністрації – керівник обласної 
військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай 
наголосив, що без розвитку культури неможливий 
розвиток країни. Піднесення української культури 
за умови потужної державної підтримки здатне на 
докорінні зміни в суспільстві. «Серед своїх завдань 
як представника обласної влади я вбачаю всебічне 
сприяння для реалізації нових культурних проєктів 
на Луганщині. Я відкритий для пропозицій та нама-
гатимусь зробити вашу роботу цікавою й комфорт-
ною», – зауважив Сергій Гайдай. 

Начальник Луганського обласного управління 
культури, національностей та релігій Аліна Адамчук 
також привітала колег з професійним святом, і вис-
ловила слова щирої вдячності за розвиток українсь-
кої культури на Луганщині. 

Під час заходу голова облдержадміністрації та 
начальник управління культури вручили низку об-
ласних відзнак кращим працівникам культури. Так, 
за значний особистий внесок у формування націо-
нальної свідомості, розвиток української культури 
на Луганщині, професіоналізм та з нагоди професій-
ного свята Листом подяки нагороджено директора 
МКУ «Палац культури» Рубіжанської міської ради 
Ганну Бережну та звукорежисера Олександра Чер-
нова. 

Пишаємось вами і сердечно вітаємо!

● Нам пишут
Дорогая редакция!

Я уже много лет являюсь подписчиком 
вашей газеты. Из нее узнаю о жизни на-
шего города, о работе городской власти, 
новых назначениях руководителей предпри-
ятий и учреждений, культурных и спор-
тивных событиях. 
Но в последнее время информации о ра-

боте городской власти и исполнительного 
комитета поубавилось. Не рассказываете 
вы и о новых назначениях в горисполкоме: 
заместители городского головы — новые, 
а мы о них ничего не знаем. Или это 
теперь секретная информация?
Мы, ваши читатели, как всегда с не-

терпением ждем выхода новых номеров 
газеты и просим учесть наши пожелания. 
Расскажите, кто нами правит? 

С уважением - Полина КОЛЕСНИКОВА
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ПРОДАМ
► 2-комн. кв-ру (7-й мкрн, 
1/9, евроремонт). Тел. 066-
37-69-783.
► дом (Забиркино, ул. Озер-
ная, 33, со всеми удобства-

ми, гараж). Тел. 099-902-57-
18, 9-56-41.  

КУПЛЮ
► мотоциклы, запчасти: 
Ява, ИЖ, МТ, К-750 и другие. 
Тел. 099-403-15-66.

РАБОТА
► в ЧП по изготовлению из-
делий из бетона на работу 
требуются мужчины. Оплата 
сдельная,  трудоустройство. 
Тел. 095-339-64-69.

ООО «СКС-УНИВЕРСАЛ» ОТОПЛЕНИЕ
▶ Проектирование и монтаж систем индивиду-
ального отопления, в т.ч. «теплый пол».
▶ Обслуживание и ремонт газового оборудования.
▶ Газоснабжение домов.    ▶ Замена стояков.
▶ Установка газовых котлов, колонок, счетчи-
ков, твердотопливных котлов.

«Fondital», «Westen», «BAXI», «АТОН», «Житомир», «Термомакс»
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Не ищите тех, кто делает дешевле, а ищите тех, кто делает с душой!
г. Рубежное, пр. Победителей, 41, т. 7-22-90,
050-194-48-15, 066-602-98-15, 095-343-77-77

ПРОДАЖА КОТЛОВ

ФОП Д’яченко Максим Юрійович 16.11.2019  
року о 12-00 год. буде виконувати роботи по вста-
новленню меж земельної ділянки за адресою: м. 
Рубіжне, вул. Західна, буд. 65. Землекористувачі 
суміжних земельних ділянок мають бути присутні за 
вказаною вище адресою вчасно. У разі неможливості 
бути присутніми у зазначений час, просимо повідо-
мити за тел. 050-25-88-480.

О 13-00 год. буде виконувати роботи по встанов-
ленню меж земельної ділянки за адресою: м. Рубіжне, 
р-н стадіона «Хімік» (г/т «Мотор»). Землекористу-
вачі суміжних земельних ділянок мають бути присутні 
за вказаною вище адресою вчасно. У разі немож-
ливості бути присутніми у зазначений час, просимо 
повідомити за тел. 050-25-88-480.

КУПЛЮ НЕРАБОЧЕЕ

ПРИЕЗЖАЕМ, ЗАБИРАЕМ САМИ

✓ холодильники
✓ телевизоры СССР
✓ стиральные машинки
✓ газовые колонки и печи
✓ батареи и ванны
✓ аккумуляторы
✓ платы с эл. приборов
✓ музыкал. инструменты
✓ рога оленя, лося

(МТС) 095-518-54-89 (Киевстар) 096-206-24-91

✓ фарфоровые статуэтки
✓ часы в желтом корпусе
✓ фотоаппараты СССР
✓ кинокамеры СССР
✓ янтарные бусы
✓ самовары
✓ металлолом
✓ автомобили «Москвич», 
    «Волга», «Жигули»

По многочисленным просьбам 
в г.Северодонецк

индивидуальный прием проводит

ЭЛЬВИРА
При индивидуальном приеме Эльви-

ра, выслушав Вас, посоветует с помо-
щью своих уникальных способностей, 
полученных от прабабушки, как можно 

избавиться от наговоров, проклятий, сберечь свою семью 
и бизнес, и подскажет, как можно обойти одиночество, 
венок безбрачия и бесплодия, почему нет спокойствия в 
семье и нет везения в бизнесе, а также посоветует, как 
правильно поступить в том или ином случае жизни, в ра-
боте, как справиться с Вашими проблемами.
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Прием ведется с 9.00 до 18.00
г. Северодонецк, ул. Курчатова, д. 29, кв. 4,

тел. 099-278-99-40, 099-148-64-30.

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
на ул. Гоголя, 24

двойное магнитно-лазерное 
КОДИРОВАНИЕ

ЕЖЕДНЕВНО

без выходных 

с 800 до 1300

г. Северодонецк, ул. Гоголя, 24
(здание энергосбыта) 3 этаж, вход со двора.

Тел. (0645) 70-34-34, м. 050-55-11-444, 096-59-75-140

■ алкоголизма ■ курения
■ лечение похмельного синдрома
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ЕВРОЗАБОРЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Укладка тротуарной плитки

ФОП Зеленский А.Ю.

Тел. 050-855-63-98

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
разнорабочих и шпаклевщиков на базу отды-

ха,  работы ведутся внутри помещения,  нахо-
димся в Затоке, Одесская область. 

► проживание и питание — бесплатно; 
► з/п разнорабочих от 6500 грн/мес;
► з/п шпаклевщиков от 8500 грн/мес. 

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 
097-715 -30-00, 063-531-30-00, 

050-588-53-33.

КУПЛЮ  В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ: 
холодильники от 200 грн, стиральные ма-

шины до 300 грн, газовые, печи 50-100 грн, 
микроволновые печи (цена договорная), газо-
вые колонки СССР  400 грн, чугунные  бата-
реи 20 грн/секция.

Также покупаем: советские телевизоры, 
магнитофоны, усилители, эквалайзеры, про-
игрыватели, акустичесҡие колонки,  радиоде-
тали --- тех. серебро, платы, конденсаторы 
км, реле, радиолампы. 

Приедем, заберем.
Тел. 050-634-65-62; 099-723-56-77.

Комунальне підприємство «Муніципальний 
сервіс» РМР з 1 січня 2019 року надає послуги 
з управління багатоквартирних будинків у місті 
Рубіжне. Однак однією з проблем є борги спо-
живачів за надані послуги. Зокрема станом на 
1 листопада 2019 року, населення заборгувало 
за надані послуги з управління багатоквартир-
них будинків понад 6 мільйонів гривень.

Повідомляємо вас про те, що поточний ре-
монт та утримання спільного майна багато-
квартирного будинку, купівля електричної 
енергії для забезпечення функціонування 
спільного майна багатоквартирного будинку, а 
також надання інших послуг з управління ба-
гатоквартирним будинком проводиться виклю-
чно за Ваші кошти.

Для надання стабільної та якісної послуги з 
управління багатоквартирним будинком, Про-
симо своєчасно проводити оплату, у разі на-
явності заборгованості погасити або укласти 
договір реструктуризації.

  Адміністрація КП «МС» РМР.
  Вул. 30 років Перемоги, 14В. 
  Тел. 066-076-01-60

СОБОЛЕЗНУЕМ
8 ноября на 92-м году жизни скончался 

один из первых директоров Рубежанской 
городской типографии 

МИРОШНИКОВ Николай Семенович.
Он был та-

лантливым ру-
к о в о д и т е л е м , 
отзывчивым и 
внимательным к 
своим сотрудни-
кам.

Коллектив ООО 
« Р у б е ж а н с к а я 
городская типо-
графия» выра-
жает искреннее 
соболезнование 
семье и близким 
Николая Семено-
вича. 

Скорбим вместе с вами.

ДО УВАГИ РУБІЖАН!● Ваше здоровье
Профилактика гриппа и простуды: 

что делать, когда все вокруг болеют
С осени стартуют сезон-

ные заболевания. Просту-
ды появляются не из-за 
холода, а из-за вирусов. 
Когда мелкие вирусные 
частицы попадают в ор-
ганизм и начинают раз-
множаться, мы болеем: 
поднимается температу-
ра, болит горло, появля-
ется слабость, насморк и 
кашель. Чтобы этого из-
бежать, нужно проводить 
профилактику гриппа и 
ОРВИ.

Чтобы оставаться здо-
ровым, лучший способ – 
как можно меньше контак-
тировать с вирусами. Для 
этого существуют простые 
методы профилактики. 
Особенно эти топ-5 со-
ветов актуальны в осен-
не-зимний период.

Чаще мойте руки
Вирусы оседают на раз-

личных поверхностях, в 
том числе на руках, и легко 
могут попасть в организм. 
Поэтому основное прави-
ло защиты: пришли с ули-
цы – помойте руки. Если 
поблизости нет мыла и 
воды, воспользуйтесь ан-
тисептическим гелем для 
рук на основе спирта или 
влажными салфетками.

Проветривайте 
помещение

Воздух – та среда, че-
рез которую вирусные 
частицы переходят от че-
ловека к человеку. А это 
значит, что если очистить 
воздух, то риск заражения 
снизится. Самый легкий и 
доступный способ «дезин-
фекции» воздуха – про-
ветривание. Достаточно 
открыть форточку, чтобы 
концентрация вирусов в 
помещении уменьшилась.

Делайте 
влажную уборку

Вирусы могут жить в до-

машней пыли несколько 
дней. Обычная влажная 
уборка поможет сократить 
их количество. Поэтому 
делайте влажную уборку 
дома хотя бы через день.

Мы много времени про-
водим на работе, где так-
же есть риск заразиться. 
Поэтому влажная уборка 
нужна и на рабочем ме-
сте: протирайте офисный 
стол утром и вечером.

Не забывайте 
о гаджетах

По данным исследова-
ний, смартфон – один из 
самых грязных предме-
тов. На корпусе телефона 
оседает пыль, бактерии и, 
конечно же, вирусы. Собе-
рите мобильные гаджеты 
всей семьи и обработайте 
поверхность специальны-
ми влажными салфетками 
для техники, на салфетку 
при этом добавьте каплю 
дезинфицирующего геля 
для рук. Такую процедуру 
нужно проводить регуляр-
но, в опасный сезон луч-
ше заниматься этим каж-
дый день.

Увлажняйте 
слизистые оболочки

Слизистые оболочки 
носа, рта и горла – ба-
рьер на пути инфекций. 
Когда слизистые пересы-
хают, они не справляются 
со своими функциями, и 
вирус беспрепятственно 
проникает в организм. 
Чтобы помочь слизистым 
работать «на отлично», 
используйте увлажняю-
щий солевой раствор. Его 
можно купить или сделать 
самостоятельно, для это-
го в одном литре кипя-
ченой воды размешайте 
чайную ложку соли без 
горки. Этим раствором 
можно промывать нос не-
сколько раз в день.

16 ноября 2018 года после тяже-
лой болезни ушел в мир иной род-
ной нам человек 

ЗАДОРОЖНИЙ 
Николай Николаевич. 

Прошел год, но боль в сердце, то-
ска за дорогим человеком не прохо-
дит ни на один миг. 

Добрый, отзывчивый, веселый, 
всегда готовый прийти на помощь 
— таким останется он в нашей памяти. 

Сейчас, в минуты горькие и грустные,
Когда ушел ты навсегда — 
Ты с нами все равно, мы это чувствуем,
Не верим в то, что нет тебя.
 И что с хорошим в жизни связано —
 Все это связано с тобой.
 И этим все, родной наш, сказано, 
 Бесценный наш, любимый, дорогой.
 Вечная тебе память!
Благодарим и низко кланяемся кумовьям, друзьям, 

соседям, коллегам — всем, кто поддерживал, сочув-
ствовал, помогал, разделял с нами весь этот год го-
речь утраты близкого нам человека. 

Жена, дочери, внуки

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ


