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Людина, яка зробила 
себе сама

Відкриті для всіх бажаючих.
Власним прикладом

Ретро-митіХвороба, яку можна і 
необхідно перемагати

23 лютого на черговій сесії Дергачівської міськради депу-
тати ухвалили чимало важливих для громади рішень. Серед 
них кадрові зміни, оновлення автопарку спеціалізованої 
техніки для благоустрою, створення нового комунального 
підприємства для розвитку спорту в громаді, фінансуван-
ня програм розбудови інфраструктури, дитячого харчуван-
ня в закладах освіти, співробітництва з підприємцями гро-
мади, реструктуризації майна та інші питання.  

Подробиці читайте на стор. 2

ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ 
СЕСІЇ СЕСІЇ МІСЬКРАДИМІСЬКРАДИ

СТАРТУВАЛА 
COVID-ВАКЦИНАЦІЯ

24 лютого в Україні розпочалася вак-
цинація населення від коронавірусу. Пер-
шим був щеплений лікар у Черкаській об-
ласті. Вакцинувався лікар-реаманітолог 
із м. Черкаси, який працює в ковідному 
відділенні Черкаської обласної лікарні.

23 лютого до країни прибула партія вак-
цини AstraZeneca, яку Міністерство охоро-
ни здоров'я закупило в індійського заводу 
Serum Institute.

25 лютого стартувала кампанія з вакци-
нації на Харківщині. 24 лютого область от-
римала партію вакцини індійського вироб-
ництва, про це повідомили у Харківській 
обласній державній адміністрації. 30400 доз 
вакцини CoviShield доставлені для проведен-
ня першої хвилі вакцинації у регіоні.

Як відомо, щеплення від коронавірусу 
безплатне і в МОЗ обіцяли, що його зможуть 
отримати всі, хто забажає. Однак вакцина-
ція проходитиме за затвердженим календар-
ним планом, згідно з яким першими COVID-
щеплення отримають групи ризику, зокре-
ма, медики, військові, літні люди.

Як планують у МОЗ, у період з лютого по кві-
тень 2021 року від коронавірусу мають вакци-
нуватися 367 тисяч медиків зі стаціонарів та 
учасники ООС. Вже у квітні-травні щеплен-
ня від коронавірусу мають отримати майже 
2 млн людей у віці 80+ років та працівників 
первинної меддопомоги.

Після щеплення необхідно продовжувати 
дотримуватися протиепідемічних заходів 
та правил респіраторної гігієни. Харківська 
ОДА навіть записала відеоролик про історич-
ний момент отримання першої вакцини від 
коронавірусу на Харківщині.



НОВА СПЕЦТЕХНІКА 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЮ 
Серед всіх питань, розгляну-

тих на сесії, важливим для гро-
мади є рішення щодо придбан-
ня спеціалізованої автотехніки 
для оперативних і поточних 
робіт, благоустрою Дергачів-
щини. Техніку планується 
придбати комунуальним під-
приємством «Дергачікомун-
сервіс» на умовах фінансового 
лізингу. Програму розроблено 
за ініціативи Євгена Шатохі-
на, першого заступника Дер-
гачівського міського голови.

Що це означає для громади? 
На сьогодні в громаді прак-

тично немає техніки для при-
бирання, посипання доріг у не-
году, ремонтних робіт, вивозу 
сміття  та усунення наслідків 
стихійних лих. Тому міськра-
да змушена щоразу брати в 
оренду спецтехніку для прочи-
щення вулиць або інших робіт.
Оренда – це постійні витрати з 
бюджету за користування чу-
жим майном. Достатньої кіль-
кості фінансових ресурсів для 
придбання необхідних машин 
у бюджеті громади немає, тому 
постає питання: як у ситуації 
нестачі коштів забезпечити 
Дергачівську громаду власною 
технікою, жителів – оператив-
ним ремонтом і прибиранням, 
і по можливості уникнути ви-
датків на оренду майна?

Умови закупівлі техніки на 
умовах лізингу дають мож-
ливість придбання техніки в 
так звану «розстрочку» з міні-
мальними первинними ви-
тратами. Договір фінансового 
лізингу теж передбачає спла-
ту відсотків за такий вид за-
купівлі. Але це вигідніше й 
зручніше, ніж необхідність 
брати в оренду устаткування: 

по-перше, це вже буде влас-
на автотехніка, яку КП «Дер-
гачікомунсервіс» має обов’язок 
належно утримувати й експлу-
атувати;

по-друге, її комунальне під-
приємство зможе вже само-

стійно надавати в оренду ін-
шим.

Сплата за умовами лізин-
гу за строкові виплати менша, 
ніж видатки на оренду цього 
майна. Тому фінансово бюджет 
громади в цій ситуації виграє.

В планах – закупівля сміт-
тєвозів, трактора, автовиш-
ки, посипальної техніки та 
маніпулятора – загалом 10 
одиниць техніки.

Програма закупівлі за дого-
вором фінансового лізингу роз-
рахована на 2021-2025 роки.

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
ПИТАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ
Хто після об’єднання грома-

ди тепер реєструватиме прожи-
ваючих та зніматиме з реєстра-
ції? До кого звертатись, який 
орган уповноважений на це?  

Одне з рішень, прийнятих де-
путатами, роз’яснило питання 
повноважень щодо реєстрації 
та зняття з реєстрації жителів 
громади. Відповідна постано-
ва Кабінету Міністрів України 
покладає ці повноваження на 
орган реєстрації місцевих рад 
новостворених об’єднаних гро-

мад. Старости не мають 
повноважень здійснювати 
реєстрацію проживаючих 
або знімати з реєстрації. З 
цим питанням жителям не-
обхідно звертатись до Дер-
гачівської міської ради. 

ІНШІ ПИТАННЯ
Під час засідання сесії 

затверджено Програми 
соціального захисту насе-
лення, проведення громад-
ських робіт на території 
міської ради та охорони 
навколишнього середови-
ща, забезпечення роботи 
відділу з питань органі-
зації діяльності місцевого 
ЦНАПу, Комплексну про-
граму охорони та захисту 
територіальної цілісності 
України. Положення про 
відділ цивільного захисту, 
мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохорон-
ними органами і Положен-
ня про оренду комуналь-
ного майна Дергачівської 
міськради – були прийняті 
на сесії.

 Депутатами ухвалено рі-
шення щодо укладання до-
говору про співробітництво 
територіальних громад у 
формі реалізації проєкту 
«Турбота про осіб з інвалід-
ністю – запорука соціальної 
сталості громади». Ця іні-
ціатива реалізується спіль-
но з Малоданилівською та 
Солоницівською грома-
дами в рамках обласного 

конкурсу «Разом в майбутнє». 
Проєкт спрямовано на надан-
ня транспортних і соціальних 
послуг особам з обмеженими 
фізичними можливостями, що 
знаходяться на обліку в Тери-
торіальному центрі соціально-
го обслуговування «Берегиня» 
Дергачівської міської ради.

ПОСАДОВІ ЗМІНИ
Неочікуваним для присут-

ніх стало звільнення з поса-
ди старости Русько-Лозівсь-
кого старостинського округу 
Віталія Ігнатова. За поданням 
Дергачівського міського голови 
Вячеслава Задоренка депутат-
ський корпус одноголосно прий-
няв рішення щодо дострокового 
припинення його повноважень 
за перевищення службових 
повноважень та неналежне ви-
конання посадових обов'язків.  
Нової кандидатури на посаду 
поки представлено не було.

Закликаю всіх керівників 
органів і підрозділів утри-
матись від дій, які можуть 
дискредитувати роботу міс-
цевої влади. 

Ми повинні сьогодні ство-
рити репутацію місцевої 
влади як принципової та 
чесної, щоб сюди прийшли ін-
вестиції, засновувались під-
приємства  і в громаді були 
створені нові робочі місця. В 
своїй роботі маємо проявля-

ти державницький підхід, – 
наголосив В.Задоренко.

НОВИЙ ДИРЕКТОР 
ДИТСАДКА 

«ЛЕЛЕЧЕНЬКА» 
У ДЕРГАЧАХ

На посаду директора Дер-
гачівського закладу дошкіль-
ної освіти комбінованого типу 
№2 «Лелеченька» представили 
кандидатуру – Л.І. Онопрієнко. 
Лариса Іванівна має дві вищі 
відповідні освіти, стаж 26 
років, звання «вихователь-ме-
тодист». 

Депутати одноголосно під-
тримали дану пропозицію. 
Вакансія виникла у зв’язку з 
переходом попереднього дирек-
тора Сінєльнік Наталії на інше 
місце роботи.

ПОПОВНЕННЯ 
В ДЕПУТАТСЬКОМУ 

КОРПУСІ
Новообраними депутата-

ми визнано Ємець Зою Ва-
силівну, головного спеціаліста 
відділу цивільного захисту, 
мобілізаційної роботи та взає-
модії з правоохоронними ор-
ганами; Таранову Вікторію 
Ігорівну, начальника відділу 
житлово-комунального госпо-
дарства. Сподіваємось на їх 
плідну працю на благо Дер-
гачівської громади.
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ЦІКАВО ЗНАТИМІСЦЕВА ВЛАДА

ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ СЕСІЇ

Лізинг – це свого роду «гібрид» оренди і кредиту із залу-
ченням третьої особи – лізингової компанії. Остання вику-

повує у продавця майно і передає його лізингоодержувачу. Той 
виплачує щомісяця певну суму, яка є одночасно й орендним 
платежем, і платежем по кредиту (в залежності від подальших 
намірів користувача). Після закінчення зазначеного в договорі 
терміну майно можна викупити за залишковою вартістю або по-
вернути лізинговій компанії.

«Ми створюємо по-
тужне комунальне під-
приємство, яке зможе 
обслуговувати інтереси 
жителів Дергачівщини.

Саме тому вважаю 
необхідним забезпечи-
ти Дергачівську громаду 
всією необхідною власною 
технікою. Використовую-
чи свою спецтехніку, ми 
зможемо якісно виконува-
ти більше робіт для бла-
гоустрою. Це допоможе 
створити нові робочі міс-
ця та залишити гроші в 
громаді». 

Є. Шатохін

Євген Шатохін, перший заступник 
міського голови

Л.І. Онопрієнко



За коментарем щодо функ-
ціонування та розвитку ново-
створеного КП «Зевс» ми звер-
нулися до Віктора Гилуна:  

«Комунальне підприємство 
«Зевс» - це організація, що має 
на меті об’єднати всі спортивні 
споруди Дергачівщини в одне 
потужне підприємство, яке не 
тільки заохочуватиме людей до 
занять спортом, але й буде са-
моокуповуватись за рахунок на-
дання платних послуг.

Є бачення, як повинне ро-
звиватися нове комунальне під-
приємство і спорт у Дергачівсь-
кій ОТГ. Є грандіозні плани, 
стратегія розвитку всіх видів 
спорту. З нею ознайомимо лю-
дей згодом. Але вже зараз можу 
сказати, що будемо співпрацю-
вати з тренерами з різних ви-
дів спорту та надавати їм базу 
для тренувань, що у подальшо-
му дасть можливість побачити, 
які види спорту більш популяр-
ні у тому чи іншому населеному 
пункті та сконцентрувати 
сили на їх розвиток. Плануємо 

співпрацю з федераціями різ-
них регіонів для того, щоб наші 
спортсмени мали можливість от-
римувати досвід участі у змаган-
нях на високому рівні. Є багато 
деталей, які будуть доопрацьо-
вуватись, інформуватимемо лю-
дей про них.

Щодо розвитку спорту в се-
лах, то це питання, яке теж дуже 
турбує. В окремих населених 
пунктах є база, але немає людей, 
які компетентні як тренери. Іде-
ально було б створити маленькі 
наші представництва у кожному 
населеному пункті громади, але 
розумію, що це буде важко зро-
бити швидко, тому є ідея ство-
рення спортивних секцій там, 
де на даний час є умови. Напри-
клад, у Безруках, куди можуть 
їздити люди з інших населених 
пунктів, що з тих чи інших при-
чин не можуть їздити в Дергачі. 
Є надія, що інші населені пункти 
будуть переймати досвід своїх 
колег, ми готові до співпраці з 
кожним старостою і розвивати 
спорт по всій громаді».
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НОВИНИ

Вячеслав Задоренко про ФОК: 
«Зараз в Інтернеті багато маніпуляцій навколо питання від-

криття фізкультурно-оздоровчого комплексу (ФОКу). Для людей 
питання чому він досі невідкритий - важливе, тому вважаю за 
потрібне роз’яснити ситуацію. 

Ми готові відкрити цей комплекс хоч сьогодні, але на даний мо-
мент цей об’єкт знаходиться на балансі Харківської районної ради, 
це сталося після проведення у минулому році реорганізації районів. 
Харківська районна рада поки що не прийняла рішення щодо пе-
редачі комплексу на баланс Дергачівської громади. Як тільки ФОК 
буде передано у власність громади, він почне працювати».

МІСЬКРАДИ
ЦІКАВО ЗНАТИМІСЦЕВА ВЛАДА

Гилун Віктор В’ячеславовича – майстер спорту між-
народного класу. Світовий рекордсмен по жиму штанги 

лежачи. 
Як тренер виховав 4 майстрів спорту, 7 кандидатів у 

майстри спорту та одного майстра спорту міжнародного 
класу. Два роки пропрацював завідувачем сектору з питань 
молоді та спорту Дергачівської райдержадміністрації. Іні-
ціатор створення турніру з пауерліфтингу «Характер».

На сесії було прийняте рішення про створення Комунально-
го підприємства «Спортивно-оздоровчий комплекс «Зевс» для 
розвитку спорту на Дергачівщині. На його баланс планується пе-
ревести фізкультурно-оздоровчий комплекс (ФОК) та Дергачівсь-
кий стадіон. Згодом підприємство буде розширюватись і за раху-
нок інших спортивних об’єктів громади. 

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ ГРОМАДИ

ПОПОВНЕННЯ  БІБЛІОТЕК 
НОВИМИ КНИГАМИ

За цільовим призначенням 
це довідкові, науково-попу-
лярні, літературно-художні, 
суспільно-політичні видання. 
За тематикою – сучасна ху-
дожня українська література; 
кращі зразки світової літера-
тури в українському перекладі; 
література національно-па-
тріотичного спрямування, що 
популяризує ідеї зміцнення 
української державності та ви-
дання, розраховані на широку 
читацьку аудиторію.

Інститут книги, на під-
ставі пропозицій структур-
них підрозділів з питань куль-
тури обласних державних 
адміністрацій, сформував та 
затвердив перелік бібліотек, які 
отримають книжкові видання 
для поповнення бібліотечних 
фондів (відповідно до Порядку 
відбору, придбання та розподілу 
книжкової продукції для по-
повнення бібліотечних фондів, 
затвердженого наказом 
Міністерства культури 
України від 17 червня 
2020 року № 1906). 

До участі у Програмі 
поповнення бібліотеч-
них фондів обирались 
бібліотеки за певними 
критеріями: наявність 
сторінки у соціальних ме-
режах, активна участь 
у конкурсах з популяри-
зації книги та читання, 
проведення яскравих, су-

часних заходів відповідної те-
матики, готовність співпрацю-
вати з Українським інститутом 
книги. До переліку відібраних 
було включено 606 активних 
публічних бібліотек, серед 
яких Дергачівська централь-
на бібліотека та Дергачівсь-
ка центральна бібліотека для 
дітей. 

Користувачі та колектив 
Дергачівської публічної бібліо-
теки вдячні авторам та ад-
міністраторам Програми по-
повнення бібліотечних фондів, 
Українському інституту кни-
ги, Міністерству культури та 
інформаційної політики Украї-
ни за поповнення фонду новими 
книгами.

Шановні друзі, чекаємо в 
бібліотеках для знайомства з 
новою, чудовою книгою!

В 2021 році від Україн-
ського інституту кни-

ги Дергачівська централь-
на бібліотека безкоштовно 
отримала 317 примірників 
книг, Дергачівська цен-
тральна бібліотека для ді-
тей – 510 примірників.

ЗАБОРОНА ПРОДАЖУ ЛІКІВ 
ОСОБАМ ДО 18 РОКІВ

Голова комітету з питань 
здоров'я нації, медичної допо-
моги і медичного страхування 
Михайло Радуцький заявив, що 
депутати планують зареєстру-
вати у Верховній Раді законо-
проєкт про заборону продажу 
ліків неповнолітнім і зазначив, 
що остаточно не вирішено, яке 
покарання буде передбачати-
ся за продаж ліків дітям, вже є 
одна з пропозицій: прирівняти 
до покарання за продаж фаль-
сифікованих ліків.

Згідно зі статтею 321 
Кримінального кодексу Украї-
ни, виготовлення, придбан-
ня, перевезення, пересилання, 
зберігання з метою збуту або 
збут завідомо фальсифікова-
них лікарських засобів кара-
ються позбавленням волі від 5 
до 8 років. За ці ж дії, вчинені 
повторно - від 8 до 10 років з 
позбавленням права обійма-
ти певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до 
трьох років та з конфіскацією 
майна.

Радуцький пояснив необхід-
ність таких обмежень поруч 
випадків, що сталися напере-
додні, коли діти отруїлися ме-
дичними препаратами, які, за 
даними поліції, купили в ап-
теці. Нагадаємо, 16 лютого дві 
семикласниці отруїлися в місті 
Боярка, прийнявши по 40 пігу-
лок спазмолітичного препарату 
«Дротаверин». Перед цим в од-
ній з соцмереж вони подивили-
ся відео із закликом спробувати 
цей препарат. Пізніше дівчат у 
несвідомому стані знайшли од-
нокласниці. Медики, які прибу-
ли на місце події, констатува-
ли смерть 13-річної дівчини, її 
12-річну подругу доставили до 
медзакладу. Наступного дня ще 
дві школярки отруїлися цим же 
препаратом в Умані. Їх вдалося 
врятувати.

В Україні зареєстровано три випадки отруєння 
ліками неповнолітніми дітьми за останній тиждень.



Кожного року в світі вияв-
ляється більше 10 млн. людей, 
хворих на рак.  Характерною 
його ознакою  є швидке розмно-
ження аномальних клітин, що 
проростають за межі своїх зви-
чайних меж  і здатні поширю-
ватися в інші органи. Рак – це 
соціальна проблема, яка впливає 
на розвиток суспільства в ціло-
му. На нього хворіють громадя-
ни будь-якого віку з різних країн 
і усіх соціально-економічних 
груп - молоді  чоловіки, жінки у 
розквіті сил і навіть діти.

Рак розвивається з однієї-є-
диної клітини. Перетворення 
нормальної клітини в пухлин-
ну відбувається в ході багатое-
тапного процесу, що, звичайно, 
являє собою перехід передра-
кового стану в злоякісні пухли-
ни або новоутворення. Ці зміни 
відбуваються через взаємодію 
факторів людини й трьома кате-
горіями зовнішніх факторів, що 
включають фізичні, хімічні та 
біологічні канцерогени

Основними чинниками 
ризику розвитку онкологіч-
них захворювань є вживання 
тютюну, алкоголю, нездорове 
харчування,  стрес, інфекції, 
у тому числі викликані віру-
сами гепатиту В або С і дея-
кими типами вірусу папіломи 
людини, і навіть   вік людини. 

Більше 20% смертей від раку 
пов`язані з вживанням тютюну. 
Одна четверта частина всіх 
ракових захворювань у світі 
розвивається в результаті 
хронічної інфекції. Так, на-
приклад, вірус папіломи люди-
ни (ВПЛ) викликає рак шийки 
матки, а вірус гепатиту В – рак 
печінки.

У всьому світі найбільша кіль-
кість чоловіків вмирає від раку 
легень, шлунку, печінки, прямої 
кишки та стравоходу. Рак ле-
гень  – найбільш його поширена 

форма у чоловіків, що складає 
майже 17% від загального числа 
нових випадків.

Серед  жінок перші місця 
посідають рак грудей, легень, 
шлунку та шийки матки. 

Рак грудей - найбільш поши-
рена його форма захворювання  
у жінок, що становить, більше 
ніж 25% від загального числа но-
вих випадків. 

У багатьох країнах, що 
розвиваються, рак шийки мат-
ки пов`язаний із ураженням 
геніталій вірусом папіломи лю-
дини.

В 2020 році в районі у зв’яз-
ку з карантинними заходами за-
реєстрували 272 нових випадки 
захворювання на рак, це менше, 
ніж у 2019 році (380). 

Швидка втомлюваність і 
немотивована втома, збіль-
шення лімфатичних вузлів, 
різні домішки в сечі і калі, 
тривалий біль у будь-якій 
ділянці тіла, зміна тембру 
голосу, хронічний кашель, 
швидке зниження ваги без 
причин можуть бути можли-
вими ознаками захворюван-
ня.

Виявлення раку на ранній 
стадії та адекватне лікування 
забезпечують  стійке одужання 
у 100% хворих  із 1, у 80% - з 
2, у 25-30%  - із 3 та 4 стадія-
ми. Особливе значення в ран-
ній діагностиці мають скринін-
гові програми, що дозволяють 
визначати пухлину на початко-
вих стадіях росту. Під скринін-
гом розуміється систематичне 
проведення тестів, метою яких 
є виявлення людей з порушен-
ням, що дозволяють припускати 
будь-які певні ракові захворю-
вання або передрак. Програми 
скринінгу особливо ефективні  
для типів раку, які зустрічаються 
найчастіше, і для яких існують 
недорогі, прийнятні і доступ-

ні для більшості населення 
скринінг-тести, зокрема: 

ПАП-тест на рак шийки 
матки, який рекомендується 
проводити щороку всім жін-
кам старше 20 років; 

мамографія для виявлення 
раку молочної залози. Реко-
мендується проводити що-
року всім жінкам старше 40 
років (1 раз на 2 роки), якщо 
немає патології; 

колоноскопія для виявлен-
ня раку прямої кишки. Реко-
мендується проводити чо-
ловікам і жінкам старше 50 
років; 

PSA-тест для виявлення 
раку передміхурової залози.

Мамографія проводиться  
в Дергачівській центральній 
лікарні за призначенням сімей-
ного лікаря, лікарів поліклінічно-
го відділення, лікаря-онколога. 

Доступність до якісної 
діагностики сприяє виявлен-
ню онкозахворювання на ран-
ній стадії, дає можливість 
вчасно розпочати лікування 
та зберегти людині життя.

У 2021 році рання діагности-
ка онкозахворювань залишить-
ся серед пріоритетних послуг 
Програми медичних гарантій, 
що сприятиме ранньому вияв-
ленню раку і підвищить шанси 
пацієнтів на успішне лікування.

ВООЗ розробила Європей-
ський кодекс боротьби про-
ти раку, рекомендації якого 
допоможуть зменшити ризик 
виникнення онкологічних не-
дуг на 50%.

НЕ ПАЛІТЬ! 
Вживання тютюну є голов-

ним фактором ризику появи 
раку: на нього припадає май-
же 22% випадків смерті від 
онкологічних недуг у світі. 
Паління пов`язане з розвитком 
різних типів раку - легень, рото-
вої порожнини, горла, гортані, 
підшлункової залози, сечового 
міхура, шийки матки та нирок. 
Навіть якщо ви не палите, па-
сивний вплив тютюнового диму 
може збільшити ризик виник-
нення раку легень.

ЗДОРОВЕ 
ХАРЧУВАННЯ

Вживайте багато фруктів, 
овочів та ін-
ших харчових 
продуктів рос-
линного по-
ходження, та-
ких як цільні 
зерна і боби, 
утримуйтесь 
від вживан-
ня алкоголю 
й обмежте 
споживання 
технологічно 
обробленого 
м`яса. 

ПІДТРИМУЙТЕ 
ЗДОРОВУ ВАГУ 

І БУДЬТЕ ФІЗИЧНО 
АКТИВНИМИ

Підтримання здорової 
маси тіла може знизити 
ймовірність виникнення 
різних онкологічних недуг, 
зокрема раку молочної за-
лози, простати, легень, 
товстої кишки та нирок.

Люди, які регулярно займа-
ються спортом, отримують пев-
ні переваги для здоров`я. Але 
для істотної користі необхідно 
щонайменше 150 хвилин помір-
ної або 75 хвилин енергійної ае-
робної активності на тиждень. 
Включіть до свого графіка що-
найменше 30 хвилин фізичної 
активності щодня.

НЕ ЗАСМАГАЙТЕ
Рак шкіри - одне з най-

більш поширених онкологіч-
них захворювань, і водночас 
йому порівняно легко запо-
бігти. Достатньо уникати пря-
мого сонячного опромінення 
вдень, особливо з 10:00 до 16:00 
влітку, коли сонячна радіація 
найсильніша; захищати голову, 
одягати сонцезахисні окуляри 
і крислатий капелюх; закри-
вати якомога більше відкриті 
ділянки тіла одягом, при цьо-
му обирати яскраві або темні 
барви, які відбивають більше 
ультрафіолетового випроміню-
вання; уникати соляріїв – вони 
шкідливі, як і природні сонячні 
промені.

ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 
РЕГУЛЯРНИЙ ОГЛЯД
Регулярні самоперевірки 

та скринінги для різних типів 
раку збільшують шанси на 
раннє виявлення хвороби, а це 
підвищує ефективність лікуван-
ня і знижує його вартість. Кон-
сультуйтесь зі своїм лікарем про 
найкращий для вас графік онко-
скринінгу.

Шановні читачі, пам’ятайте 
про те, що рак - це не вирок. 
Це хвороба, з якою можна і не-
обхідно боротись, яку можна і 
необхідно перемагати!

4 26 лютого 2021 року

МЕДИЦИНА

ХВОРОБА, ЯКУ МОЖНА І НЕОБХІДНО 
ПЕРЕМАГАТИ    

Всесвітній день боротьби проти раку щорічно відзна-
чається у лютому  за ініціативи «Міжнародного союзу 

проти раку». Його метою є підвищення обізнаності людей 
про найбільш важке захворювання сучасності. Приверта-
ючи увагу до його запобігання, виявлення та лікування, 
можна домогтися гарних результатів, а в деяких випадках  
- і повного одужання. У 2019-2021 роках Всесвітній день 
боротьби проти раку проходить під гаслом «Я є і буду».



Василь Іванович наро-
дився в Пересічному. Ще 
хлопцем потрапив до Мо-
скви і працював прикажчи-
ком у купця Тряпкіна, порід-
нився з ним, навіть додав 
його прізвище до свого, став 
компаньоном Тряпкіна і ба-
гатим власником магазинів, 
підприємств і  нерухомості у 

декількох містах, зокрема й у 
Харкові.

 Переважно Василь Івано-
вич жив у Москві, але під-
тримував тісні зв’язки з 
Харковом і рідним Пересіч-
ним, звідки наймав на ро-
боту службовців-земляків. 
Скупкою будинків він почав 
займатися ще з 50-х років 

XIX століт-
тя і робив це 
впродовж 40 
років. У 1855 
році став 
власником 
д е к і л ь к о х 
будинків по 
Університет-
ській вули-
ці Харкова. 
В 1858 році 
викупив на 
цій же вули-
ці земельні 

ділянки в купців 
Карпових і став 
власником двох 
ділянок із за-
гальною площею 
7,25 га в центрі 
Харкова. Одна з 
них знаходила-
ся з Південного 
боку Покровсь-
кого монасти-
ря й обмежу-
валася на сході 
Університетсь-
кою вулицею, 
на заході — Клочківською 
вулицею, на півдні — Ку-
пецьким узвом (нині узвіз 
С. Халтуріна). Друга ділянка 
була між Університетською і 
Миколаївською площами (пл. 
Конституції) на північ від 
Монастирського нині про-
вулка. Обидві ділянки були 
щільно забудовані будин-
ками від 2 до 5 поверхів. У 
19 корпусах було 57 торго-
вих приміщень, 210 квар-
тир, готель з рестораном, де 
проживало бага-
то людей. У так 
званий «Великий 
корпус», що про-
ходив уздовж Ку-
пецького узвозу, 
був вбудований 
у 1875 році і від-
критий великий 
магазин «Пасаж 
Пащенка-Тряп-
кіна», що нази-
вався ще Старим 
Пасажем.

 Крім того, Василю Івано-
вичу в Монастирському про-
вулку належав так званий 
«Суздальський ряд», у при-
городній слободі Іванівці — 
хімічний завод тощо. Почес-
ний громадянин Харкова 
В. І. Пащенко-Тряпкін був 
найбільшим домовласни-
ком Харкова. Наприкінці 
XIX століття йому належа-
ло до 20 великих кам’яних 
будинків у центрі міста. 
Він володів іншими будин-
ками в різних місцях Хар-
кова. У 1894 році В. І. Па-
щенко-Тряпкін помер, 
заповідаю-
чи всі ве-
ликі кам’яні 
б у д и н к и 
і фабрики 
Х а р к о в у . 
В а р т і с т ь 
його ба-
гатств оці-
нювалася у 
величезну на 
той час суму 
— 600 тис. крб. 
П р и б у т о к 
від них над-

ходив до міської казни, скла-
дав на початку XX століття 
170 тис. крб. і потім щорічно 
зростав. 
Пам’ятаючи про заслуги 

В. І. Пащенка-Тряпкіна пе-
ред Харковом, міська рада 
мала намір установити йому 
пам’ятник на Сергіївській 
площі, але царський уряд 
не дозволив, вважаючи цю 
ідею недоречною. Натомість 
дозволялося увіковічни-
ти щедрого мецената лише 
бюстом у залі міської ради. 

Після Жовтневої революції і 
громадянської війни ім’я ви-
датного підприємця-мецена-
та, Почесного громадянина 
Харкова Василя Івановича 
Пащенка-Тряпкіна було за-
буто. На жаль, харків’яни і 
пересічани про нього знають 
дуже мало. В Холодногірсь-
кому районі Харкова існує 
лише Пащенківська вулиця. 
Сьогодні згадують про В. І. 
Пащенка-Тряпкіна тільки 
як власника великого торго-
вельного магазину «Пасаж», 
який згорів під час Другої 
світової війни у 1941 році. 
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НАШІ ЗЕМЛЯКИ

ЛЮДИНА, ЯКА ЗРОБИЛА СЕБЕ САМА

Маловідомий харків’янам і жителям Слобідської 
України благодійник рідного краю Василь Іванович 

Пащенко-Тряпкін (дата народження невідома, а помер 
у 1894 р.]. 

Прізвище купця першої гільдії до Жовтневої револю-
ції було відоме харків’янам. Для Харкова він став «люди-
ною, яка зробила себе сама». Без його капіталовкладень 
важко уявити сьогоднішній центр Харкова. Нагірний 
район (центр міста) в другій половині XIX ст. став хар-
ківським «сіті». Тут відкривалися контори банків, стра-
хових товариств, торгових будинків тощо. Найбільшими 
закладами подібного типу були будинки багатого купця 
Добриніна, торговельний корпус з Пасажем, що належав 
купцеві першої гільдії В. І. Пащенку-Тряпкіну.
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ВІДКРИТІ ДЛЯ ВСІХ БАЖАЮЧИХ

БІСЕР ДУХОВНИЙ

Вишиванка – одне з на-
прямів українського мис-
тецтва, улюблений вид 
народної творчості. Окрім 
одягу, рушників, серветок і 
багатьох інших виробів існує 
мистецтво вишивки ікон.

У Дергачівській цен-
тральній бібліотеці де-
монструвалась виставка 
вишитих бісером ікон. На 
суд користувачів книгозбір-
ні свої роботи запропону-
вала провідний бібліограф 
центральної бібліотеки 
Ольга Іванівна Тимошен-
ко. Вона створила гале-
рею образів святих. Робо-
ти вражають майстерністю, 
красою, викликають благо-
говіння.
Майстриня вишиває бісе-

ром і картини, і рушники.
ВЕРНІСАЖ 
САМОРОБОК

У Козачолопансь-
кій бібліотеці оновлено 

викладку творчих робіт 
користувачів бібліотеки 
- «Вернісаж саморобок». 
Поробки - не шедеври мис-
тецтва, але заслуговують на 
повагу і захоплення. І цьому 
підтвердженням є роботи ро-
дини Стеблак. «Дракончика» 
та «Мотанки» (тканина) виго-
товила і представила на суд 
своїх читачів Ольга Юріїв-
на, завідувач Козачолопан-
ської бібліотеки-філії №6. 
Користувачам представ-
лені вироби, виготовлені із 
різних матеріалів, такі як: 

«Ескімоска» (штуч-
не хутро), «Квіти, що 
не зів’януть» (метал), 
«Ведмідь», «Собака», 
«Біля розбитого ко-
рита» (дерево), «Коло-
дязь» (сірники), «Со-
бачка з посмішкою» 
(тканина з ворсом). Їх 
автор, Анатолій Ми-
хайлович Стеблак, 

творча людина. Дитячі по-

робки з пластиліну, можливо, 
і не представляють великої 
художньої цінності, але для 
рідних і знайомих приносять 

неабияке задоволення, бо 
несуть у собі радість від 
їх виготовлення і гордість 
за їх авторів. Всі роботи 
різні, але їх об’єднує одне 
– бажання створювати і 
радувати:  «Тиранозавр» – 
Котляр Михайло (5 років), 
«Іглу» та інше – Гавриш-
кевич Юлія (9 років), «Дім 
тварин» – Оковита Вік-
торія (7 років). «Тризуб» 

з паперу зробила Шевченко 
Валерія (9 років).
Цікаві й інші роботи: 

«Орхідея» - бісер, «Квітку» 
і «Тризуб» у техніці квілінг 
виготовив і подарував Та-
расюк Богдан. Хлопець по-
дорослішав і зараз вже має 
інші вподобання.

Не залишають байдужими 
й «Будиночок у подарунок» 
(картон) – автор Квітковська 
Альона Ігорівна, «Лялька» 
(тканина) – Карасьова Лідія 

Федорівна.
Ольга Юріївна 

Стеблак дякує ко-
ристувачам за по-
даровані бібліотеці 
роботи, бо вони, зро-
блені для того, щоб 
радувати читачів 
книгозбірні.

ТВОРЧА 
ОСОБИСТІСТЬ

Більше 20 років 
працює у Русь-
ко-Лозівській сіль-

ській бібліотеці Світла-
на Семенівна Ігнатова. 
Жінка завжди рада своїм 
читачам, підтримує їх у 

всіх починаннях, бо сама 
творча особистість.

Її роботи захоплюють 
красою, вони виконані у 
різних техніках:  панчішні 
ляльки, фоаміран, поробки 
із природних матеріалів. 
Не залишають нікого 

байдужими ікони, виго-
товлені майстринею. Вони 
захоплюють і зачаровують.
Завдяки таланту і  фан-

тазії  роботи Світлани Се-
менівни  - прекрасні  та 
унікальні. Вони неодно-
разово були представлені 

на виставках району  та 
області. 

ВЛАСНИМ ПРИКЛАДОМ
Сьогодні бібліотеки у місті, селищах і селах - це 

не просто книгозбірні, а своєрідний культурний осе-
редок. Дуже часто люди ходять туди не лише чита-
ти книги, а зустрічатися або просто спілкуватися. 
Для літніх людей це прекрасне місце для культурного 
дозвілля в компанії інших людей, заняття з улюбле-
ної справи, обговорення поточних питань, зібрання 
у клубі чи гуртку за інтересами. Книгозбірня - це не 
просто приміщення, що наповнене книжковими ряда-
ми, це знання поколінь, зібрані і відкриті для всіх ба-
жаючих. Бібліотека наповнена ідеями і прагненнями 
бібліотекарів, людьми, які дуже люблять книги і дуже 
хочуть, щоб до них приходили читачі і з’являлися нові 
любителі книг. 

Бібліотекарі охоче допомагають школярам і сту-
дентам у підборі літератури для навчання. І хоча, 
як дехто стверджує – зараз вік Інтернету і комп’ю-

терів, кому потрібні книги? Але це не так. Дехто все 
ж віддає перевагу паперовим книгам, шелесту сторі-
нок, а в підборі  новинок і цікавих авторів їм завжди 

допоможуть саме бібліотекарі. Недарма ж говорять, 

що бібліотека – це місце, де можна знайти все, що вам 

потрібно, якщо ви знайдете людину, яка знає, де це 
знаходиться.

Нова реальність потребує від працівників бібліотек 

самовідданої праці, відмови від стереотипів, впро-

вадження інновацій, пошуку нових шляхів до кори-

стувачів. І вони роблять все від них залежне, щоб за-

цікавити читача і власним прикладом показати, що 

завжди можна знайти час і зайнятися тим, що тебе 
захоплює, поділитися досвідом і порадувати своїми 

поробками.  Серед бібліотекарів Дергачівської грома-

ди є такі. Про них ми розкажемо у цій добірці.



Гарний розписний пряник – 
це не лише смаколик до чаю, 
але й чудовий подарунок до 
прийдешніх свят для друзів і 
близьких.

Шепелева Ірина – майстер 
декоративно-прикладного ми-
стецтва Вільшанського сіль-
ського Будинку культури по 
розпису імбирно-медових пря-
ників. Займається цим захо-
пленням більше двох років. 

А все розпочалося з того, що 
Ірина замовила синові на День 
народження пряники, вони були 
дуже смачні і красиві. І їй ста-
ло цікаво, як можна їх зробити? 
Знайшовши усю необхідну ін-
формацію в Інтернеті, вона поча-
ла виготовляти їх. Як говориться, 

"перший млинець грудкою", але 
вона не стала відступати і нама-
галася зробити їх краще.

І все вийшло! Незабаром їй 
почали робити замовлення. Так 
її захоплення стало улюбленою 
справою. 

Ірина виготовляє імбирно-ме-
дові пряники з натуральних 
продуктів. Вони різноманітні за 
формою. Це можуть бути герої 
мультфільмів, вітальні листівки, 
дитячі розфарбовки, пряникові 
букети.

Майстриня бере участь у 
виставках, проводить дитячі май-
стер-класи по розпису пряників. 

Даруйте пряники, – це най-
кращий спосіб висловити свої 
почуття. Ну і, звичайно, смакуй-
те, насолоджуйтесь та цінуйте 
турботу близьких, які подарува-
ли вам цей сувенір!

Ще з ди-
т и н с т в а 
Дмитро лю-
бив малю-
вати. Вже 
д о р о с л и м 
зрозумів, що 
образотворче 
мистецтво – 
це його улю-
блена спра-
ва. 

У свій віль-
ний час він 
любить поси-
діти над яко-
юсь роботою, 

а вони в нього незвичайні. 
Це цілі композиції  - дерева 
з бісера чи штучних камін-

чиків, фігурок тварин, людей,  
зліплених з гіпса. Також Дми-
тро Прохоров  захоплюється 
ліпкою барельєфів на стінах, 
або просто на дошці виліплює 
картину. 

Дмитро 

Валенти-

нович не-
о д н о р а -

зово брав 

участь у 
в и с т а в -

ках Дер-

гачівсько-

го РБК та 

Токарівсь-
кого СК.
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ТАЛАНТИ КРАЮ

Почалося все з того, що 
в домі Марини Миколаївни 
Нирковської  накопичилось 
багато джинсів від чоловічої 
половини сім’ї, а викидати 
не хотілось. 

В Інтернеті побачила май-
стер-клас  по  шиттю виробів 
з маленьких клаптиків тканин. 
Зацікавилась, і  почала цим 
займатися із самих азів, закін-
чивши курси «Шовковий шлях» 
у м. Харків. 

І як тільки з’являється віль-
ний час, Марина Миколаївна 

із задоволенням сідає за своє 
шиття і створює шедеври для 
домашнього затишку та гарно-
го настрою.

Немало талановитих людей живе на Токарівській 
землі. Крім роботи, сім’ї, господарства, у них є улюбле-

на справа.  У свій вільний час вони творять дивовижні 
роботи, якими хочеться помилуватися.

ШЕДЕВРИ ДЛЯ ГАРНОГО НАСТРОЮ

МАЙСТЕР РОБІТ 
З БІСЕРА, ШТУЧНИХ КАМІНЧИКІВ ТА ГІПСА

ПРЯНИКОВИЙ СВІТ

РЕТРО-МИТІ 
Редакція започаткувала рубрикуРедакція започаткувала рубрику  «РЕТРО-МИТІ»,«РЕТРО-МИТІ», де  де 

друкує старі фотографії наших читачів. друкує старі фотографії наших читачів. 
Тож, якщо у вас є цікаві знімки старих часів – ласкаво Тож, якщо у вас є цікаві знімки старих часів – ласкаво 

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

Фото надав Гопта Євгеній Григорович (с.Гоптівка)Фото надав Гопта Євгеній Григорович (с.Гоптівка)

Брат Гопта Юрій Григорович у відпустці 
зібрав майже усю родину, 1985 р.

Прапрадід Андрій Вакула та прадід Павло і 
прабабуся Варвара, 1890 рік, які жили на хуторі Ва-
кулівка (с. Гоптівка)

Батько Григорій Петрович Гопта, 1956 р.

Мати Зінаїда Василівна Гопта (ліворуч) з 
сусідами біля старої хати, 1957 р.

Маленький Євген з бабусями Мариною та Ка-
териною, 1958 р. хутір Вакулівка (зараз с.Гоптівка)

Маленький Євген Гопта, 1958 р.

Дядько Іван Петрович Гопта 
та тітка Олександра Петрівна, 1955 р

Дядько Олексій Петрович 
Гопта, 1931р.

Григорій Петрович Гопта
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СЕРЕДА, 3 БЕРЕЗНЯВІВТОРОК, 2 БЕРЕЗНЯПОНЕДІЛОК, 1 БЕРЕЗНЯ

Интер
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Ме-

лек» (12+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Шеф Адам 

Джонс» (16+)
14.30 Вещдок
15.30 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый слу-

чай. Семейная хроника
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Особый слу-

чай. Третий лишний
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Вспомнить моло-

дость» (12+)
 2.00 Т/с «Банкирши»
 3.25 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

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

18.00, 21.00 Новости
 7.05, 8.05, 9.05, 13.10, 18.20 

Общественная студия
 9.30, 22.00 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.20 Телепродажа
11.55, 15.55 Биатлон. Юноше-

ский ЧМ 
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
16.45, 19.55 Дикие животные
17.20 #ВУКРАЇНI
18.55 Суперчувство. Отряд 

особого назначения
21.55 Спорт. Аспект
23.40 #@)[]?$0 с М. Щуром 

(16+)

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.45 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви» 

(12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Бедная Саша» 

(12+)
21.50 Т/с «Бедная Саша» 

(12+)
22.50 Т/с «Бедная Саша» 

(12+)
23.50 Т/с «Кухня»
 1.55 Т/с «Кухня»
 3.45 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
10.20 Х/ф «Белые цыпочки» 

(16+)
12.50 Любовь на выживание 

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

наши»
22.50 Х/ф «Домашний арест»
 1.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» (16+)
 2.50 Служба розыска детей
 2.55 Зона ночи
 5.00 Абзац

СТБ
 8.55 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.25 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
19.05 Один за всех (16+)
20.15 Т/с «Пленница» (16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Пленница» (16+)
23.05 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
 1.05 Т/с «Пелена» (12+)

ICTV

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

 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Гражданская оборона
11.25 Х/ф «Робокоп» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Робокоп» (16+)
14.15 Т/с «Вскрытие пока-

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

жет-2» (16+)
16.50 Х/ф «Тройная угроза» 

(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Секретный фронт
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
23.30 Х/ф «Убей их всех» 

(16+)
 1.25 Гражданская оборона
 2.10 Секретный фронт
 3.05 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.00 Т/с «Женский док-

тор-2» (16+)
12.45 Т/с «Почта» (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Почта» (12+)
16.00 История одного престу-

пления (16+)
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Незакрытая ми-

шень» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Короткое слово 

«нет» (16+)
 1.40 Телемагазин
 2.10 Т/с «Короткое слово 

«нет» (16+)
 3.00 Сегодня
 3.10 Реальная мистика

2+2

 7.55 Х/ф «Вне закона» (16+)
 9.55 Х/ф «Робокоп»
11.50 Затерянный мир
16.55 1/4 Кубка Украины по 

футболу. «Динамо» -- 
«Колос»

19.00 Т/с «Звонарь-2» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков-2» (16+)
22.05 Т/с «Кости-10» (16+)
23.40 Т/с «Кости-10» (16+)
 1.30 ДжеДАИ. Дайджест-2017
 3.55 ДжеДАИ-2019
 4.30 Совершенно секретно
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.55 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Опекун»
10.40 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного 

розыска
14.40 Тайны криминального 

мира
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Стоимость жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Т/с «Слепая зона» 

(16+)
 0.50 Реальные преступники
 1.50 «Свiдок»
 2.20 Случайный свидетель
 3.00 Вещественное доказа-

тельство
 4.00 Легенды бандитской 

Одессы
 4.50 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Страна У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У. Новый год
11.15 Т/с «Папа рулит-2»
12.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
18.15 Т/с «Папа рулит-2»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 М/ф «Храбрая серд-

цем»
23.00 Семейка У
 0.00 Страна У. Новый год
 0.30 Страна У
 1.30 Спасатели
 2.30 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 4.00 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Ме-

лек» (12+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Прости, хочу на 

тебе жениться» (16+)
14.35, 15.30 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый слу-

чай. Семейная хроника
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Особый слу-

чай. Третий лишний
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Вспомнить моло-

дость» (12+)
 2.00 Т/с «Банкирши»
 3.25 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

Перший
 6.30--6.50 М/ф
 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00, 

21.00 Новости
 7.05, 8.05, 9.05, 13.20, 18.20 

Общественная студия
 9.30, 22.00 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.20 Телепродажа
11.55, 15.10 Биатлон. Юноше-

ский ЧМ
16.35, 19.55 Дикие животные
17.10 Города и городки
17.20 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.55 Суперчувство. Отряд 

особого назначения
21.35 Спорт
21.55 Спорт. Аспект
23.40 #ВУКРАЇНI

1+1

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви» 

(12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Бедная Саша» 

(12+)
21.50 Т/с «Бедная Саша» 

(12+)
22.50 Т/с «Бедная Саша» 

(12+)
23.50 Т/с «Кухня»
 1.55 Т/с «Кухня»
 3.45 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
10.20 Х/ф «Большой Стэн» 

(16+)
12.50 Любовь на выживание 

(16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Свекровь -- 

монстр» (16+)
23.00 Х/ф «Незваные гости» 

(16+)
 1.40 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» (16+)
 3.00 Зона ночи
 5.00 Абзац

СТБ
 9.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.25 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
19.05 Тайны ДНК (16+)
20.15 Т/с «Пленница» (16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Пленница» (16+)
23.05 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
 1.05 Т/с «Пелена» (12+)

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

 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Больше чем правда
11.10 Секретный фронт
11.55 Х/ф «Суперфорсаж!» 

(16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Суперфорсаж!» 

(16+)
14.20 Т/с «Вскрытие пока-

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

жет-2» (16+)
16.55 Х/ф «Патруль време-

ни» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Гражданская оборона
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
23.30 Х/ф «Тройная угроза» 

(16+)
 1.20 Гражданская оборона
 2.05 Секретный фронт
 2.30 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.00 Т/с «Женский док-

тор-2» (16+)
12.45 Т/с «Почта» (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Почта» (12+)
16.00 История одного престу-

пления (16+)
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Незакрытая ми-

шень» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Короткое слово 

«нет» (16+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Т/с «Короткое слово 

«нет» (16+)
 2.20 Сегодня
 3.10 Реальная мистика

2+2
 6.10 Т/с «Ответный удар-5» 

(16+)
 8.05 Х/ф «Война» (16+)
10.05 Х/ф «Смертельная 

гонка» (16+)
12.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь-2» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков-2» (16+)
22.35 Т/с «Кости-10» (16+)
 0.10 Т/с «Кости-10» (16+)
 2.00 Спецкор
 2.30 ДжеДАИ
 3.00 ДжеДАИ. Дайджест-2017
 3.45 Совершенно секретно
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.55 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Крепкий орешек»
10.40 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30, 16.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного 

розыска
14.40 «Свiдок». Агенты
16.50 Случайный свидетель
18.20 Будьте здоровы
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Т/с «Слепая зона» 

(16+)
 0.45 Реальные преступники
 1.50 «Свiдок»
 2.20 Случайный свидетель
 3.00 Вещественное доказа-

тельство
 4.00 Легенды бандитской 

Одессы
 4.50 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Страна У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У. Новый год
11.15 Т/с «Папа рулит»
12.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
18.15 Т/с «Папа рулит-2»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 М/ф «Головоломка»
23.00 Семейка У
 0.00 Страна У. Новый год
 0.30 Страна У
 1.30 Спасатели
 2.30 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 4.00 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 5.25 Следствие вели...
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.05 Касается каждого
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Фантастическая 

любовь и где ее найти» 
(12+)

14.15 Х/ф «Нянька по вызо-
ву» (16+)

16.05 Жди меня. Украина
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Особый слу-

чай. Третий лишний
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Вспомнить моло-

дость» (12+)
 2.00 Т/с «Банкирши»
 3.30 Касается каждого
 5.00 Телемагазин

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

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

18.20 Общественная 
студия

 9.30 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.25 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.30 Биатлон. Главное
17.25 Борьба за выживание
18.55 Неизведанный океан
19.55 Дикие животные
21.35 Обратный отсчет
23.30 «Перша шпальта»

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви» 

(12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Бедная Саша» 

(12+)
21.50 Т/с «Бедная Саша» 

(12+)
22.50 Т/с «Бедная Саша» 

(12+)
23.50 Т/с «Кухня»
 0.55 Голос страны-11
 3.00 Т/с «Кухня»
 3.45 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
11.50 Х/ф «50 первых поце-

луев»
13.50 Орел и решка
16.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук 
мертвеца» (16+)

19.00 От пацанки до панянки 
(16+)

21.00 Х/ф «Метод Хитча»
23.40 Х/ф «Свадебный ма-

стер» (18+)
 1.40 Х/ф «Винчестер. Дом, 

который построили при-
зраки» (16+)

 2.55 Служба розыска детей
 3.00 Зона ночи
 5.00 Абзац

СТБ
 9.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.30 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
19.05 Детектор лжи (16+)
20.15 Т/с «Пленница» (16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Пленница» (16+)
23.05 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
 1.05 Т/с «Пелена» (12+)

ICTV
 5.00 Эврика!
 5.05 Служба розыска детей
 5.10 Гражданская оборона
 6.00 Факты недели

 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.05 Антизомби
11.05 Секретный фронт
12.45 Факты. День
13.25 Х/ф «Охота на воров» 

(16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Охота на воров» 

(16+)
16.50 Х/ф «Я -- легенда» 

(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Больше чем правда
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
22.45 Свобода слова
 0.00 Х/ф «Дочь генерала» 

(16+)
 2.10 Секретный фронт
 2.45 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
12.45 Т/с «Почта» (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Почта» (12+)
16.00 История одного престу-

пления (16+)
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Незакрытая ми-

шень» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Незакрытая ми-

шень» (16+)
 0.00 Т/с «Короткое слово 

«нет» (16+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Т/с «Короткое слово 

«нет» (16+)
 2.20 Сегодня
 3.10 Реальная мистика

2+2

 6.25 Т/с «Звонарь-2» (16+)
10.45 Х/ф «Три икса» (16+)
13.00 Х/ф «Три икса. Новый 

уровень» (16+)
14.55 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь-2» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков-2» (16+)
22.30 Деньги
23.35 Дубинизмы
 0.15 Х/ф «Ниндзя» (18+)
 2.00 Спецкор
 2.30 ДжеДАИ
 3.00 ДжеДАИ. Дайджест-2017
 3.45 ДжеДАИ-2019
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 5.50 Х/ф «Дикая любовь»
 8.20 Случайный свидетель
 8.55 Х/ф «Акция»
10.40 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Х/ф «Погоня»
14.30 Тайны мира
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Т/с «Слепая зона» 

(16+)
 0.45 Х/ф «Доверие» (16+)
 2.30 «Свiдок»
 3.00 Случайный свидетель
 3.25 Вещественное доказа-

тельство
 4.25 Легенды бандитской 

Одессы
 4.50 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Страна У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Сказки У. Кино
11.15 Т/с «Папа рулит»
12.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
18.15 Т/с «Папа рулит»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных»
23.00 Семейка У
 0.00 Страна У. Новый год
 0.30 Страна У
 1.30 Спасатели
 2.30 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 4.00 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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Интер
 6.55 Х/ф «Восточный 

ветер»

 9.00 Готовим вместе. До-

машняя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 Х/ф «Игрушка»

13.00 Х/ф «Сладкая жен-

щина»

15.00 Х/ф «Будьте моим 

мужем»

16.40 Х/ф «Самая обая-

тельная и привлека-

тельная»

18.15 Т/с «Добровольцы» 

(12+)

20.00 Подробности
20.30 Т/с «Добровольцы» 

(12+)

23.00 Большой бокс. В. Си-

ренко -- К. Соколовски
23.55 Х/ф «Следы апосто-

лов» (16+)

 2.10 Подробности
 2.40 Вокруг М
 4.20 Х/ф «Игрушка»

Перший
 7.00, 8.00, 9.00, 21.00 

Новости
 7.10 Уроки тетушки Совы
 7.40 М/ф
 8.05 Оружие животных
 9.05 Оттенки Украины
 9.45, 22.00 Х/ф «Госпожа 

Бовари» (16+)

11.55, 16.35 Биатлон. Кубок 
мира

13.25 Дикие животные
14.25 Телепродажа
15.00 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.10 Города и городки
18.05 Х/ф «Рядом с Иису-

сом. Мария Магдали-

на»

20.00, 21.25 Борьба за 

выживание

1+1

 8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
18.20 Мир наизнанку-12

19.30 ТСН
20.15 Липсинк баттл
22.10 Вечерний квартал
23.20 Светская жизнь-2021

 0.20 Светская жизнь-2021

 1.20 Игры приколов
 4.10 ТСН
 6.00 Жизнь известных 

людей

Новый канал
 8.20 Kids’ Time

 8.20 М/ф «Феи и легенда 

таинственного зверя»

10.00 Kids’ Time

10.00 Орел и решка
12.10 У кого больше? (12+)

14.10 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель молний» 

(16+)

16.50 Х/ф «Перси Джексон 

и море чудовищ»

18.50 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 

света» (16+)

22.10 Х/ф «Боги Египта» 

(12+)

 0.50 Х/ф «Тупой и еще 

тупее-2» (16+)

 3.00 Зона ночи

СТБ
 7.55 Невероятная правда о 

звездах
10.50 Т/с «Пленница» (16+)

17.05 «Хата на тата» (12+)

19.00 МастерШеф. Профес-

сионалы (12+)

22.22 Dizel Night

 0.15 Званый ужин (12+)

ICTV

 4.40 Эврика!

 4.50 Факты
 5.15 Т/с «Копы на работе» 

(16+)

 7.05 На троих (16+)

 8.35 Т/с «Выжить любой 

ценой»

 9.15 На троих (16+)

 9.55 Т/с «Выжить любой 

ценой»

10.35 На троих (16+)

11.05 Т/с «Пес» (16+)

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

16.50 Х/ф «Приключения 

Плуто Нэша» (16+)

18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Люди в чер-

ном» (16+)

21.00 Х/ф «Люди в чер-

ном-2» (16+)

22.45 Х/ф «Люди в чер-

ном-3» (16+)

 0.40 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)

 3.15 Я снял!

Украина
 7.25 Реальная мистика
 8.55 Х/ф «Доктор сча-

стье» (12+)

11.00 Х/ф «Тайсон» (16+)

14.50 Х/ф «Тростинка на 

ветру», с. 1, 2 (12+)

15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «Тростинка на 

ветру», с. 3, 4 (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Шоу «Маска»

23.00 Музыкальная плат-
форма

 1.00 Х/ф «Птичка певчая», 

с. 1, 2 (12+)

 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Птичка певчая», 

с. 3, 4 (12+)

 4.45 Реальная мистика

2+2

 7.05 ДжеДАИ-2019

 8.10 ДжеДАИ-2020

 9.10 Затерянный мир
13.10 Х/ф «Кинжалы-близ-

нецы» (16+)

15.00 Х/ф «Двойной дра-

кон» (16+)

16.50 Х/ф «Скорость» 

(16+)

19.00 Х/ф «Сломанная 

стрела» (16+)

21.05 Х/ф «Черная дыра» 

(16+)

23.10 Х/ф «Враг мой» (16+)

 1.15 Х/ф «Турнир на вы-

живание» (18+)

 2.55 ДжеДАИ-2019

 3.15 Совершенно секретно
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.45 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство»

10.55 Х/ф «Груз без марки-

ровки»

12.40 Т/с «Досье «Майор-

ка» (16+)

15.35 Случайный свидетель
18.05 Крутые 90-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Формула люб-

ви»

21.15 Х/ф «Игрушки для 

взрослых» (16+)

23.05 Х/ф «Город порока» 

(16+)

 1.20 Болезни-убийцы
 3.00 «Свiдок»
 3.30 Случайный свидетель
 3.55 Вещественное доказа-

тельство
 4.25 Правда жизни
 4.50 Легенды бандитского 

Киева
 5.15 Top Shop

ТЕТ
 9.35 М/ф «Легенды стра-

ны Оз. Возвращение 

Дороти»

11.20 М/ф «Гномео и Джу-

льетта»

12.50 Х/ф «История 

вечной любви, или 

Золушка»

15.05 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных»

16.50 М/ф «Зверополис»

19.00 Однажды под Пол-

тавой
 0.00 Страна У
 0.30 Семейка У
 1.00 «Панянка-селянка»

 2.50 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Ме-

лек» (12+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Мисс Плохое 

поведение» (12+)
14.30 Вещдок
15.30 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый слу-

чай. Семейная хроника
17.40 Новости
18.05 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «Шерлок. Безо-

бразная невеста» (16+)
22.50 Следствие вели...
 0.35 Вещдок
 1.30 Касается каждого
 3.05 Жди меня. Украина
 4.15 Вокруг М
 5.00 Телемагазин
 5.30 Вокруг М

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

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

18.20 Общественная 
студия

 9.30, 22.00 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
15.55 Города и городки
16.15 Биатлон. Кубок мира
18.55 Суперчувство. Отряд 

особого назначения
19.55 Дикие животные
21.55 Спорт. Аспект
23.40 «Перша шпальта»

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.20 Вечерний квартал
12.00 ТСН
12.20 Вечерний квартал
14.00 ТСН
14.15 Вечерний квартал
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви» 

(12+)
19.30 ТСН
20.15 Лига смеха-2021
22.15 Женский квартал
 0.15 Х/ф «Команда «А»
 2.30 Игры приколов
 3.40 ТСН
 5.15 Светская жизнь-2021
 6.05 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
11.00 От пацанки до панянки 

(16+)
13.00 Варьяты (12+)
15.10 Х/ф «Дом Большой 

Мамочки»
17.10 Х/ф «Дом Большой 

Мамочки-2» (12+)
19.10 Х/ф «Лжец, лжец»
21.00 Х/ф «Всегда говори 

«да» (16+)
23.10 Х/ф «Метод Хитча»
 1.40 Варьяты (12+)
 2.25 Служба розыска детей
 2.30 Зона ночи

СТБ
13.00 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 Холостяк (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Холостяк (12+)
 1.10 О чем молчат женщины 

(16+)

ICTV

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

городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 На троих (16+)
11.40 Дизель Шоу (12+)
12.45 Факты. День
13.15 Дизель Шоу (12+)
13.45 На троих (16+)

14.00 Т/с «Выжить любой 
ценой»

15.35 Х/ф «Внезапная 
смерть» (16+)

15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Внезапная 

смерть» (16+)
18.25 На троих (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные ново-

сти
20.05 Дизель Шоу (12+)
23.00 На троих-9 (16+)
 0.15 На троих (16+)
 1.05 Факты
 1.30 Т/с «Выжить любой 

ценой»
 3.10 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.20 Х/ф «Игра в судьбу» 

(12+)
14.45 Х/ф «Непрекрасная 

леди», с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Непрекрасная 

леди», с. 3, 4 (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Свобода слова С. 

Шустера
 0.00 Х/ф «На качелях судь-

бы»
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «На качелях судь-

бы»
 4.20 Реальная мистика

2+2

 6.25 Т/с «Ответный удар-5» 
(16+)

 8.20 Х/ф «Человек прези-
дента» (16+)

10.15 Х/ф «Человек прези-
дента-2» (16+)

12.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Скорость» (16+)
21.50 Х/ф «Скорость-2» (16+)
 0.05 Х/ф «Поймать и убить» 

(16+)
 2.00 Спецкор
 2.30 ДжеДАИ
 3.05 ДжеДАИ. Дайджест-2017
 3.50 ДжеДАИ-2019
 4.30 Совершенно секретно
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.55 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Тайна записной 

книжки»
10.35 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного 

розыска
14.40 Правда жизни
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Тайны мира
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Т/с «Слепая зона» 

(16+)
23.10 Х/ф «Смертельная 

тропа» (16+)
 0.50 Реальные преступники
 1.55 «Свiдок»
 2.25 Случайный свидетель
 3.00 Вещественное доказа-

тельство
 4.00 Легенды бандитского 

Киева
 4.50 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Страна У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У. Новый год
11.15 Т/с «Папа рулит-2»
12.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
18.15 Т/с «Папа рулит-2»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 М/ф «Зверополис»
23.25 Семейка У
 0.25 Страна У. Новый год
 0.55 Страна У
 1.55 Спасатели
 2.55 Теория измены
 3.40 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Ме-

лек» (12+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Сводные се-

стры»
14.35 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый слу-

чай. Семейная хроника
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Особый слу-

чай. Третий лишний
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Вспомнить моло-

дость» (12+)
 1.55 Т/с «Банкирши»
 3.25 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

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

18.35, 21.00 Новости
 7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10 

Общественная студия
 9.30, 22.00 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.30, 19.55 Дикие животные
17.00 Биатлон. Кубок мира
18.55 Суперчувство. Отряд 

особого назначения
21.55 Спорт. Аспект
23.40 Схемы. Коррупция в 

деталях

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.55 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви» 

(12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Бедная Саша» 

(12+)
21.45 Право на власть-2021
 0.45 Х/ф «Моя бабушка Фан-

ни Каплан» (16+)
 2.50 Жизнь известных людей
 3.45 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
10.20 Х/ф «Домашний арест»
12.50 Любовь на выживание 

(16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще 

тупее-2» (16+)
23.20 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни» (16+)
 1.30 Варьяты (12+)
 2.55 Служба розыска детей
 3.00 Зона ночи
 5.00 Абзац

СТБ
 8.50 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.25 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
19.05 Один за всех (16+)
20.15 Т/с «Пленница» (16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Пленница» (16+)
23.05 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
 1.05 Т/с «Пелена» (12+)

ICTV
 4.25 Эврика!
 4.30 Факты
 4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
 5.35 Гражданская оборона
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Секретный фронт
11.55 Х/ф «Патруль време-

ни» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Патруль време-

ни» (16+)
14.15 Т/с «Вскрытие пока-

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

жет-2» (16+)
16.50 Х/ф «Убей их всех» 

(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Антизомби
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
23.30 Х/ф «Внезапная 

смерть» (16+)
 1.35 Гражданская оборона
 2.20 Секретный фронт
 3.15 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.00 Т/с «Женский док-

тор-2» (16+)
12.45 Т/с «Почта» (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Почта» (12+)
16.00 История одного престу-

пления (16+)
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Незакрытая ми-

шень» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Т/с «Короткое слово 

«нет» (16+)
 1.40 Телемагазин
 2.10 Т/с «Короткое слово 

«нет» (16+)
 3.00 Реальная мистика

2+2

 6.45 Т/с «Ответный удар-5» 
(16+)

 8.45 Х/ф «Робокоп-2»
10.55 Х/ф «Робокоп-3»
12.55 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь-2» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков-2» (16+)
22.35 Т/с «Кости-10» (16+)
 0.10 Т/с «Кости-10» (16+)
 2.00 Спецкор
 2.30 ДжеДАИ
 3.00 ДжеДАИ. Дайджест-2017
 3.45 ДжеДАИ-2019
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.55 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Пять минут 

страха»
10.45 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного 

розыска
14.35 Стоимость жизни
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Правда жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Т/с «Слепая зона» 

(16+)
 0.50 Реальные преступники
 1.50 «Свiдок»
 2.20 Случайный свидетель
 2.55 Вещественное доказа-

тельство
 4.00 Легенды бандитской 

Одессы
 4.50 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Страна У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У. Новый год
11.15 Т/с «Папа рулит-2»
12.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
18.15 Т/с «Папа рулит-2»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 М/ф «Моана»
23.15 Семейка У
 0.15 Страна У. Новый год
 0.45 Страна У
 1.45 Спасатели
 2.45 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 4.15 Виталька
 5.50 Полезные подсказки



Интер
 8.00 Удачный проект
 9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
11.00 Другая жизнь
12.00 Другая жизнь
13.00 Вещдок. Личное дело 

(16+)
17.50 Т/с «Детектив Ренуар» 

(12+)
20.00 Подробности недели
22.00 Х/ф «Шерлок. Безо-

бразная невеста» (16+)
23.55 Вещдок

Перший
 7.00, 8.00, 8.55, 21.00 Ново-

сти
 7.10 Уроки тетушки Совы
 7.40 М/ф
 8.20, 18.10 Дикие животные
 9.00 Божественная литургия 

Православной Церкви 
Украины

11.00 Воскресная литургия 
Украинской Греко-Католи-
ческой Церкви

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

13.30, 16.55 Биатлон. Кубок 
мира

14.30 Телепродажа
15.00 Страна песен
16.05 Концерт. Н. Матвиенко и 

Д. Андриец
17.50 Студия «Биатлон»
18.50 Х/ф «Украденное сча-

стье», с. 1, 2
21.25 #@)[]?$0 с М. Щуром 

(16+)
22.00 Х/ф «Украденное сча-

стье», с. 3, 

1+1

 8.00 Завтрак. Выходной
 9.00 Лото-забава
 9.45 Мир наизнанку
10.50 Мир наизнанку
16.40 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Голос страны-11
23.10 Светская жизнь-2021
 0.10 Концерт Натальи Моги-

левской «Весна»
 1.35 Мир наизнанку
 5.00 «ТСН-Тиждень

Новый канал
 8.00 Kids’ Time
 8.00 М/ф «Зверополюс»
 9.50 Kids’ Time
 9.50 Х/ф «Уиллоу»
12.40 Х/ф «Сонная Лощина» 

(16+)
14.50 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света» (16+)

18.10 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных 
берегах» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Месть Сала-
зара» (12+)

23.40 Х/ф «Охота на анге-
лов» (16+)

 1.30 Варьяты (12+)

СТБ
 7.00 Х/ф «Суета сует»
 8.50 МастерШеф. Професси-

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

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

ICTV

 5.10 Эврика!
 5.15 Факты
 5.40 Антизомби
 6.35 Не дай себя обмануть!
 7.30 Секретный фронт
 8.25 Гражданская оборона
 9.25 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
12.45 Факты. День

13.00 Т/с «Вскрытие пока-
жет-2» (16+)

14.20 Х/ф «Специалист» 
(16+)

16.20 Х/ф «Разрушитель» 
(16+)

18.45 Факты недели
21.20 Х/ф «Люди в черном. 

Интернэшнл» (12+)
23.35 Х/ф «Возвращение 

героя» (16+)
 1.35 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
 3.50 Я снял!

Украина
 6.50 Реальная мистика
 9.45 Х/ф «Дорога домой» 

(12+)
17.00 Х/ф «Любовь мате-

ри», с. 1, 2 (12+)
19.00 Сегодня
21.00 Х/ф «Любовь мате-

ри», с. 3, 4 (12+)
23.00 Х/ф «Благими намере-

ниями», с. 1, 2 (12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Благими намере-

ниями», с. 3 (12+)
 3.20 Реальная мистика

2+2

 7.00 ДжеДАИ-2019
 8.00 Затерянный мир
12.00 Х/ф «Черный орел» 

(16+)
13.55 17 тур ЧУ по футболу. 

«Динамо» - «Минай»
16.00 Х/ф «Скорость-2» 

(16+)
18.15 Х/ф «Знамение» (16+)
20.45 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» (16+)
23.00 Х/ф «Урок выжива-

ния» (18+)
 0.55 Затерянный мир
 1.50 ДжеДАИ. Дайд-

жест-2017
 2.35 ДжеДАИ-2019
 3.10 Совершенно секретно
 4.45 Лучшее
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазин

НТН
 7.45 Будьте здоровы
 8.20 Украина впечатляет
 9.20 Т/с «Досье «Майорка» 

(16+)
12.20 Х/ф «Формула люб-

ви»
14.05 Х/ф «Ход конем»
15.40 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
17.10 Х/ф «Игрушки для 

взрослых» (16+)
19.00 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице»
20.50 Х/ф «Гусарская бал-

лада»
22.35 Х/ф «Бинго Бонго»
 0.35 Х/ф «Смертельная 

тропа» (16+)
 2.15 Вещественное доказа-

тельств

ТЕТ
 9.25 Х/ф «История вечной 

любви, или Золушка»

11.40 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»

13.20 М/ф «Головоломка»

15.10 М/ф «Моана»

17.15 М/ф «Храбрая серд-

цем»

19.00 Однажды под Полтавой
22.30 Х/ф «От семьи не 

убежишь»

 0.30 Семейка У
 1.00 Страна У. Новый год
 1.30 Страна У
 2.00 «Панянка-селянка»
 2.50 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)

 3.45 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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КОНКУРС
НЕДІЛЯ, 7 БЕРЕЗНЯ

Дергачівська міська рада Харківської області ого-

лошує конкурс на заміщення вакантної посади голов-

ного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Дергачівської міської ради.

Для участі у конкурсі приймаються заяви від громадян 

України, які не досягли граничного віку перебування на 

службі в органах місцевого самоврядування, мають вищу 
освіту не нижче ступеня бакалавра, вільно володіють дер-

жавною мовою та основними навиками роботи на комп’ю-

тері з відповідними програмними засобами на рівні до-

свідченого користувача. Без вимог до стажу роботи.

Перелік документів для участі в конкурсі:
особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто 

подають:
1) заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної 

посади головного спеціаліста відділу відділу бухгалтерсько-

го обліку та звітності Дергачівської міської ради;

2) автобіографію (прізвище, ім’я, по батькові, число, мі-
сяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про 

освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, 

а також відомості про наявність чи відсутність судимості;
3) копію паспорта громадянина України;

4) копію документа про вищу освіту з додатками;

5) копію трудової книжки з відомостями про трудову 
діяльність станом на момент оголошення конкурсу та/або 

копію послужного списку (за наявності);
6) копію реєстраційної картки платника податків;

7) фотокартку розміром 4 х 6 см;

8) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не 
застосовуються заборони, визначені частиною третьою або 

четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 

і надає згоду на проходження перевірки та оприлюднен-

ня відомостей стосовно неї відповідно до Закону України 

«Про очищення влади».  У разі, якщо кандидат на посаду 
проходив перевірку, передбачену Законом України «Про 

очищення влади», така особа подає копію висновку про 

результати перевірки;

9) копію військового квитка (за наявності);
10) декларацію особи, уповноваженої на виконання 

функцій  держави або місцевого самоврядування, у поряд-

ку, визначеному Законом України «Про запобігання коруп-

ції»;
11) інші документи, які характеризують фаховий 

рівень особи (за бажанням такої особи).

Документи приймаються протягом 30 календарних 

днів з дня оприлюднення оголошення про проведення кон-

курсу за адресою: Харківська область, місто Дергачі, вули-

ця Сумський шлях, 79-Б (конкурсна комісія).

Довідки за телефоном: 2-07-44, або безпосередньо 

до міської ради.

Конкурсна комісія.

Дергачівська міська рада Харківської області ого-

лошує конкурс на заміщення вакантної посади голов-

ного спеціаліста з охорони праці Дергачівської місь-

кої ради.

Для участі у конкурсі приймаються заяви від грома-

дян України, які не досягли граничного віку перебуван-

ня на службі в органах місцевого самоврядування, мають 
вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, вільно володіють 
державною мовою та основними навиками роботи на 

комп’ютері з відповідними програмними засобами на рівні 
досвідченого користувача, володіти знаннями в галузі охо-

рони праці.   Без вимог до стажу роботи.  

Перелік документів для участі в конкурсі:
особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто 

подають:
1) заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної 

посади головного спеціаліста з питань охорони праці Дер-

гачівської міської ради;

2) автобіографію (прізвище, ім’я, по батькові, число, мі-
сяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про 

освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, 

а також відомості про наявність чи відсутність судимості;
3) копію паспорта громадянина України;

4) копію документа про вищу освіту з додатками;

5) копію трудової книжки з відомостями про трудову 
діяльність станом на момент оголошення конкурсу та/або 

копію послужного списку (за наявності);
6) копію реєстраційної картки платника податків;

7) фотокартку розміром 4 х 6 см;

8) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не 
застосовуються заборони, визначені частиною третьою або 

четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 

і надає згоду на проходження перевірки та оприлюднен-

ня відомостей стосовно неї відповідно до Закону України 

«Про очищення влади».  У разі, якщо кандидат на посаду 
проходив перевірку, передбачену Законом України «Про 

очищення влади», така особа подає копію висновку про 

результати перевірки;

9) копію військового квитка (за наявності);
10) декларацію особи, уповноваженої на виконання 

функцій  держави або місцевого самоврядування, у поряд-

ку, визначеному Законом України «Про запобігання коруп-

ції»;
11) інші документи, які характеризують фаховий 

рівень особи (за бажанням такої особи).

Документи приймаються протягом 30 календарних 

днів з дня оприлюднення оголошення про проведення кон-

курсу за адресою: Харківська область, місто Дергачі, вули-

ця Сумський шлях, 79-Б (конкурсна комісія).

Довідки за телефоном: 2-07-44, або безпосередньо 

до міської ради.

Конкурсна комісія.

Дергачівська міська рада Харківської області ого-
лошує конкурс на заміщення вакантної посади заві-
дувача сектору реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання  відділу цивільного захисту, мобілізацій-
ної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 
Дергачівської міської ради.

Для участі у конкурсі приймаються заяви від грома-
дян України, які не досягли граничного віку перебуван-
ня на службі в органах місцевого самоврядування, мають 
вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, віль-
но володіють державною мовою та основними навиками 
роботи на комп’ютері з відповідними програмними засо-
бами на рівні досвідченого користувача. Стаж роботи на 
службі в органах місцевого самоврядування, на посадах 
державної служби або досвід роботи на керівних посадах 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності не менше 2 років.

Перелік документів для участі в конкурсі:
особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто 

подають:
1) заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної 

посади завідувача  сектору реєстрації/зняття з реєстрації 
місця проживання  відділу цивільного захисту, мобілізацій-
ної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Дер-
гачівської міської ради;

2) автобіографію (прізвище, ім’я, по батькові, число, мі-
сяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про 
освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, 
а також відомості про наявність чи відсутність судимості;

3) копію паспорта громадянина України;
4) копію документа про вищу освіту з додатками;
5) копію трудової книжки з відомостями про трудову 

діяльність станом на момент оголошення конкурсу та/або 
копію послужного списку (за наявності);

6) копію реєстраційної картки платника податків;
7) фотокартку розміром 4 х 6 см;
8) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не 

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

9) копію військового квитка (за наявності);
10) декларацію особи, уповноваженої на виконання 

функцій  держави або місцевого самоврядування, у поряд-
ку, визначеному Законом України «Про запобігання коруп-
ції»;

11) інші документи, які характеризують фаховий 
рівень особи (за бажанням такої особи).

Документи приймаються протягом 30 календарних 
днів з дня оприлюднення оголошення про проведення кон-
курсу за адресою: Харківська область, місто Дергачі, вули-
ця Сумський шлях, 79-Б (конкурсна комісія).

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

Конкурсна комісія

Дергачівська міська рада Харківської області 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
провідного спеціаліста сектору реєстрації/зняття з 
реєстрації місця проживання  відділу цивільного за-
хисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохо-
ронними органами Дергачівської міської ради.

Для участі у конкурсі приймаються заяви від громадян 
України, які не досягли граничного віку перебування на 
службі в органах місцевого самоврядування, мають вищу 
освіту не нижче ступеня бакалавра, вільно володіють дер-
жавною мовою та основними навиками роботи на комп’ю-
тері з відповідними програмними засобами на рівні до-
свідченого користувача. Без вимог до стажу роботи.

Перелік документів для участі в конкурсі:
особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто 

подають:
1) заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної 

посади провідного спеціаліста сектору реєстрації/зняття з 
реєстрації місця проживання  відділу цивільного захисту, 
мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними ор-
ганами Дергачівської міської ради;

2) автобіографію (прізвище, ім’я, по батькові, число, мі-
сяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про 
освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, 
а також відомості про наявність чи відсутність судимості;

3) копію паспорта громадянина України;
4) копію документа про вищу освіту з додатками;
5) копію трудової книжки з відомостями про трудову 

діяльність станом на момент оголошення конкурсу та/або 
копію послужного списку (за наявності);

6) копію реєстраційної картки платника податків;
7) фотокартку розміром 4 х 6 см;
8) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не 

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

9) копію військового квитка (за наявності);
10) декларацію особи, уповноваженої на виконання 

функцій  держави або місцевого самоврядування, у поряд-
ку, визначеному Законом України «Про запобігання коруп-
ції»;

11) інші документи, які характеризують фаховий 
рівень особи (за бажанням такої особи).

Документи приймаються протягом 30 календарних 
днів з дня оприлюднення оголошення про проведення кон-
курсу за адресою: Харківська область, місто Дергачі, вули-
ця Сумський шлях, 79-Б (конкурсна комісія).

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

Конкурсна комісія.
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ОГОЛОШЕННЯ 

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗА-
ЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ СТРОКИ ВІД 1 
ТИЖНЯ
ТЕЛ. (099) 737-65-52, (097)824-73-57. (12-11)

ПРОДАМ

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

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

Бабушка вычитывает по старинной книге. Поможет 
решить проблемы в личной жизни и наладит бизнес. Сни-
мет порчу. Ставит защиту на удачу, лечит деток, помо-
жет алкоголику. Тел. 095-826-81-25, 068-625-30-41    (4-1)

ПЕРЕГНОЙ. НАВОЗ. ДОСТАВКА КА-
МАЗ И МЕШКИ. ТЕЛ. 097-299-66-16. (3-2)

Про проведення конкурсного добору на посади педагогіч-
них працівників комунальної установи «Дергачівський інклю-
зивно-ресурсний центр «Без меж» Дергачівської міської ради

Відповідно до рішення VII сесії Дергачівської міської ради VІІІ 
скликання від 26 січня 2021 року № 26  оголошується конкурсний 
добір претендентів на посади педагогічних працівників комуналь-
ної установи «Дергачівський інклюзивно-ресурсний центр «Без 
меж» Дергачівської міської ради.

Найменування та місце знаходження закладу:  Комунальна 
установа  «Дергачівський інклюзивно-ресурсний центр «Без меж» 
Дергачівської міської ради. Адреса реєстрації: вул. Сумський Шлях, 
6,  м. Дергачі, Харківська область, 62303.

Найменування посади та умови оплати праці: 
Вчитель-логопед - посадовий оклад встановлюється відповідно 

до штатного розпису.
Вчитель-дефектолог - посадовий оклад встановлюється від-

повідно до штатного розпису.
Практичний психолог - посадовий оклад встановлюється від-

повідно до штатного розпису.
Вчитель-реабілітолог - посадовий оклад встановлюється від-

повідно до штатного розпису.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду педаго-

гічних працівників закладу. Вища освіта не нижче ступеня ма-
гістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціаль-
ністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», 
«Психологія», «Логопедія» «Реабілітологія». Стаж роботи – мінімум до 
3 років, бажано педагогічний.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в 
конкурсному відборі та строки їх подання. Особа, яка претен-
дує на посаду педагогічного працівника установи, подає особисто 
або надсилає скан-копії на електронну адресу КУ «Дергачівський 
ІРЦ» dergachiv.irc.20@gmail.com :

- копію паспорта громадянина України; письмову заяву про 
участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі; 
копію трудової книжки; копія (копії) документа (документів) про 
освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження на-
укового ступеня; письмова згода на збір та обробку персональних 
даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має пра-
во додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, неперед-
бачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи приймаються конкурсною комісією 30 днів з дня 
оголошення, з 26.02.2021 р. до 28.03.2021 р.

Етапи проведення конкурсного відбору. 
1. Подача претендентами документів здійснюється з 26.02.2021 р. 

до 28.03.2021 р.
2. Засідання конкурсної комісії для розгляду документів пре-

тендентів на посади. Усі претенденти, які своєчасно подали доку-
менти для участі у конкурсі, повідомляються уповноваженим орга-
ном, управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської 
міської ради або директором КУ «Дергачівський ІРЦ» про прийняте 
рішення щодо їх кандидатур.

3. Складання кваліфікаційного іспиту та співбесіда відбудеться 
30 березня 2021 року. 

Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямами: знання за-
конодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потреба-
ми; знання основ спеціальної педагогіки.

Іспит складається з 6 питань по 3 питання за напрямами, 
зазначеними вище.

Загальний час для проведення іспиту повинен становити не 
більш, як 1 година 20 хвилин.

Претенденти, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допу-
скаються до співбесіди, про що їм повідомляється після виставлен-
ня балів членами конкурсної комісії.

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, 
досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної 
компетентності претендента та до відповідних посадових обов’яз-
ків.

4.  Комісія протягом одного робочого дня після завершення 
співбесіди, надає претендентам та засновнику висновок щодо ре-
зультатів конкурсного відбору.

Прізвище, ім’я, по батькові, адреса електронної пошти 
особи, яка надає додаткову інформацію про проведення кон-
курсного відбору, - Гуріна Валентина Володимирівна, директор 
КУ «Дергачівський інклюзивно-ресурсний центр «Без меж»» Дер-
гачівської міської ради,

 е-mail: dergachiv.irc.20@gmail.com

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ 
ЗАГУБЛЕНЕ:

Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї 
на ім’я Зарубіної Маргарити Ігорівни.

Благоустрій і буріння свердловин. Приям-
ки. Зливні ями. Проведення води, каналіза-
ції у дім і по будинку. Ремонт, встановлення 
насосного обладнання, бойлерів. Aquaidea.
kr.ua Тел. 066-752-80-59.    (5-1)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЮРИДИЧНА ФІР-
МА «ВЕРІТАС» допоможе відновити або 
встановити статус ліквідатора аварії 
на ЧАЕС.

Отримати статус інваліда війни.
Перерахувати пенсію у бік збільшен-

ня ліквідаторам 1 та 2 категорій.
Надасть консультацію за будь-яки-

ми юридичними питаннями.
Тел.: (068)209-55-75, (099)799-25-00.

Шпаклёвка, электрика, гипсокартон, по-
клейка обоев, ремонт крыши, утепление дома.
Недорого, быстро. Тел. 099-775-10-21.       (2-1)

08.03.2021 року о 10:00 відбудеться встанов-
лення та погодження меж земельної дiлянки, 
розташованої в с. Руська Лозова, вул. Зоряна, 
28 Дергачівського району Харківської області. 
Запрошуємо сумiжних землевласникiв/земле-
користувачiв для підписання відповідних актів. 
Тел. (066)-797-16-79.

ДП «Харківський інститут землеустрою» 
09.03.2021 року  о 10 годині 00 хвилин запрошує 
суміжних землевласників (користувачів)земель-
ної ділянки, що перебуває у постійному кори-
стуванні ДУ «Курязька виховна колонія ім. А.С. 
Макаренка», розташованої за межами населених 
пунктів на території Солоницівської селищної 
ради за адресою: вул. Макаренка, 1, с. Подвірки, 
Дергачівського району Харківської обл. для про-
ведення землевпорядних робіт по встановленню 
та погодженню меж земельної ділянки.

Телефони для довідок: (067) 485-87-58, (095) 
487-37-70

ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ

КОНКУРС

Дергачівська міська рада Харківської 
області інформує, що конкурс на замі-
щення вакантної посади державного 
реєстратора відділу державної реєстрації 
Дергачівської міської ради скасовано від-
повідно до розпорядження міського голо-
ви від 19.02.2021 р. № 55.

Відділ житлово-комунального господарства 
Дергачівської міської ради  доводить до ві-
дома жителів громади, що завершується про-
цес реорганізації комунальних підприємств:
 Токарівське житлово-комунальне підприємство, 
комунальне підприємство «Проходівське джерело», 
Козачолопанське житлово-комунальне підприєм-
ство, комунальне підприємство «Слатинське», шля-
хом приєднання до КП «ДЕРГАЧІКОМУНСЕРВІС».

18 лютого відбулася робоча нарада, під час 
якої заступник міського голови Олександр Турен-
ко, директор КП «ДЕРГАЧІКОМУНСЕРВІС» Віктор 
Сучов, начальник відділу житлово-комунального 
господарства Вікторія Таранова спільно з керівни-
ками  та бухгалтерами комунальних підприємств 
громади обговорили питання завершення проце-
су передачі майна до КП "ДЕРГАЧІКОМУНСЕРВІС" 
(правонаступника), бухгалтерського обліку, особ-
ливості переведення працівників на роботу у зв'яз-
ку з реорганізацією та інші проблемні питання.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що у зв’язку з реоргані-
зацією шляхом приєднання будуть змінені рекві-
зити в платіжках за житлово-комунальні послуги 
для жителів Дергачівської територіальної громади, 
для жителів міста Дергачі реквізити залишаються 
існуючі: 

РЕКВІЗИТИ РАХУНКУ  
№ UA613518230000026007300288685 (UAH)
Код отримувача 38655895
Отримувач платежу: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМ-

СТВО  «ДЕРГАЧІКОМУНСЕРВІС» ДЕРГАЧІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ (КП «ДЕРГАЧІКОМУНСЕРВІС»)

Банк -  Філія Харківське обласне управління АТ 
«Ощадбанк»

МФО банку  351823
Будьте уважні при сплаті комунальних пла-

тежів у березні!
ДО УВАГИ БОРЖНИКІВ по сплаті за житло-

во-комунальні послуги!
Просимо Вас звернутись до КП «ДЕРГАЧІКО-

МУНСЕРВІС» протягом березня 2021 року з зая-
вою про реструктуризацію боргів по сплаті за 
житлово-комунальні послуги, в іншому випадку 
КП «ДЕРГАЧІКОМУНСЕРВІС» буде змушений звер-
нутись до суду.

Чистимо та поглиблюємо колодязі. 
Тел.: (066)-504-35-79, (063)-881-00-27, 
(068)-075-97-97. (5-1)

ПОСЛУГИ

АВТОВИКУП
Терміновий викуп автомобілів будь-

яких моделей, в будь-якому стані. Всі ви-
трати за мій рахунок. 
Тел. (066)62-700-71, Олександр.

КУПЛЮ

НАМ ПИШУТЬ

Жителі Малої Данилівки Ковальова Клавдія та 
Іванова Любов дякують селищному голові Малої 
Данилівки Гололобову Олександру Олександро-
вичу за його чуйне і добре серце.

«По якій би справі до нього не прийшли, завжди вис-
лухає, дасть пораду, якщо треба, а через деякий час 
письмово відповість. Він дуже багато гарного зробив 
для селища. Скільки майданчиків з’явилось для діт-
лахів, який ремонт у школі, яка амбулаторія. Дороги 
і вулиці освітлені та багато чого іншого».

Автори листа бажають Олександру Гололобо-
ву наснаги, здоров'я, мирного і довгого життя, 
Господь нехай йому допомагає, і нехай селище 
буде ще кращим!

Жителі Безрук висловлюють велику подя-
ку депутату Харківської обласної ради Євге-
ну Шатохіну, Дергачівському міському голові 
Вячеславу Задоренку, секретарю міської ради 
Світлані Кучеренко за небайдужість, чуйність та 
увагу до людей старшого покоління, а також всім, хто 
допоміг в організації поїздки до «Фельдман Екопарк» 
та Опішні – козацького старовинного гончарного мі-
стечка у Зіньківському районі Полтавської області.

«Ці екскурсії залишили у нас незабутнє вражен-
ня. Бажаємо всім побувати там. Описати красу та 
наші почуття – неможливо. Нам практично подару-
вали третю молодість. Велике спасибі всім, хто не 
забуває про нас, пенсіонерів».

ДО УВАГИ!

СКАСУВАННЯ КОНКУРСУ



Щороку в області внаслідок необережного поводження на 
льоду гинуть люди. Небезпека зростає навесні, коли актив-
но починає танути крига на водоймах, або під час зимового 
періоду, де нерідко спостерігається мінлива погода, що су-
проводжує собою значне підвищення температурних показ-
ників повітря навколишнього середовища. � виходити на лід можна тільки за стійкої морозної 

погоди;
� забороняється виходити на кригу, товщина і мі-

цність якої вам невідомі;
� переходити водойми потрібно в спеціально позна-

чених і обладнаних для цього місцях;
� забороняється спускатися на лижах з крутого бере-

га на неперевірений на міцність і товщину лід;
� забороняється збиратися на кризі великими група-

ми в одному місці;
� не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у 

випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наяв-
ності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших пред-
метів; у випадку різного забарвлення льоду; під час 
сильного перепаду температури й потепління;

� не вживайте спиртні напої біля водойм;
� пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм не-

безпеку тонкої криги.
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Медичні послуги 

та можливість тер-

міново купити ліки 

– це ті життєво важ-

ливі можливості, 
над існуванням 

яких мешканці міст 

навіть не замислю-

ються, але для жи-

телів села це часто 

серйозна гостра 

проблема.

 Не так просто за-

безпечити важли-

ву інфраструктуру у 
віддалених або неве-
личких селах. Саме питання 

охорони здоров'я має бути 

в пріоритеті влади громади. 

Так, за ініціативи Анни Би-

ченко, старости Проходівсь-
кого старостинського округу 
та за сприяння міського го-

лови Вячеслава Задоренка 

проблему доступу населен-

ня до медикаментів вдалось 
вирішити у цьому окрузі. 
Сьогодні в амбулаторії Вели-

ких Проходів всі мешканці 
можуть придбати ліки ціло-

добово або замовити необхід-

ні медикаменти, які будуть 
доставлені в короткі терміни.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!

Перебуваючи зимової пори 
на замерзлих водоймах: чи то 
рибалячи, чи то активно відпо-
чиваючи, – потрібно пам’ятати 
Правила поводження на льоду. 

З метою попередження не-
щасних випадків Дергачівсь-
ке РУ ГУ ДСНС України у Хар-
ківській області нагадує, що 
міцна крига, на відміну від 
слабшої (білої та жовтуватої), 
має, зазвичай, синюватий або 
зеленкуватий відтінок. Тонкий 
лід, як правило, трапляється 
біля берегів, заростей очерету 
та під снігом. Будьте обережні: 
у цих місцях можна провалити-
ся! Найбільш небезпечна крига 
– перша та остання: вона ще 
(або вже) неміцна.

Залишаються лічені дні і на-

стане весняний період, з при-

ходом якого завжди розпочи-

нається поступове підвищення 

температури навколишнього 

середовища, тож не виходь-
те на ненадійну кригу і засте-
режіть від цього своїх дітей. 

Пам'ятайте, що необдумана та 

необережна поведінка може 
коштувати життя!

***

 «Телефон довіри» Голов-

ного управління  Державної 
служби України з надзвичай-

них ситуацій у Харківській 

області
737-13-59 з 09:00 до 18:00.

На днях у смт Прудянка під 
час прибирання вивезли 70 
мішків зі сміттям (переваж-
но пластик й бите скло від 
пляшок) зі скверу, де місцеві 
мешканці нарешті зможуть 
проводити час за гарної пого-
ди.  В сквері планується по-
дальший благоустрій та озеле-
нення. 

Зі слів старости Олександра 
Рубана тут посадять молоді беріз-
ки, щоб бажаючі могли відпочи-
ти в охайному й красивому місці 
для прогулянок і дозвілля. Очи-
стили від парості, кущів і старих 
гілок територію біля залізничної 
станції, прибрали зону обабіч пе-

рону та ділянки навколо містка. 
Проблема сміття, захараще-

них лісосмуг і скверів стосується 
всіх. Питання чистоти населених 
пунктів можна завжди скинути 
на комунальні служби, які від-
повідають за прибирання, мов-
ляв, брудно тому, що є проблеми 
зі штатом, якість прибирання на 
неналежному рівні і т.д. Список 
можна продовжувати до нескін-
ченності. Але всі забувають про 
золоте правило: чисто не там, 
де прибирають, а там, де не 
смітять. Цю проблему потрібно 
вирішувати комплексно. 

Давайте зробимо 
світ чистішим!

НОВИНИ СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ
ПРУДЯНКА ВЕЛИКІ ТА МАЛІ ПРОХОДИ


