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Жінка, яка відбулася 
в житті

Що таке авітаміноз та 
як з ним боротись?

Стор.11Стор. 6-7

Вітаємо переможця!Святкування Масляної

ВІТАЄМО З ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА І ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ! 

Нехай завжди у вашому  розпо-
рядженні будуть всі засоби і ма-
теріали для запланованих робіт, 
а також - терпіння, повага ото-
чуючих, міцне здоров'я і невичерп-
не життєлюбство.
Прийміть наші вітання зі свя-

том!  Нехай все навколо вас, і 
в робочій сфері, і в особистому 
житті сяє ідеальним порядком!
Спасибі, що ви завжди поруч і 

приходите на допомогу вчасно.

Вячеслав Задоренко, 
Дергачівський міський голова

Євген Шатохін, 
депутат Харківської обласної ради  

Народний депутат України Юлія Світлична відвідала святкування 
Масляної на Дергачівщині.

 МАСЛЯНА  МАСЛЯНА 
НА ДЕРГАЧІВЩИНІНА ДЕРГАЧІВЩИНІ

На минулих вихідних пройшли святкові гулян-
ня з нагоди Масляної в громадах Дергачівщини.
Жителі Дергачівської, Малоданилівської і Соло-

ницівської громад весело та смачно провели час, 
проводжаючи зиму й холодну погоду. 
Всі гості й учасники гулянь мали змогу поспіл-

куватись із друзями і близькими, розділити з ними 
радість свята, відчути єдність і тепло, скуштувати 
традиційні для свята смаколики: млинці, пиріжки, 
вареники, і випробувати свої сили в різних змаган-
нях та конкурсах.
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ЦІКАВО ЗНАТИНА ТЕМИ ДНЯ

Кошторисна вартість об’єкта 
становить майже 14 мільйонів 
гривень. На сьогодні всі робо-
ти знаходяться на стадії завер-
шення. Внаслідок проведених 
ремонтних робіт у ЦРЛ вдалося 
створити дійсно сучасне від-
ділення екстреної ме-
дичної допомоги, 

До приймального від-
ділення екстреної до-
помоги тепер входять 
діагностичні кабінети, 
рентген-кабінети, кім-
ната для комп’ютер-
ного томографа. От-
римали комп’ютерний 
томограф на 32 зрізи, 
який дасть змогу знач-
но розширити спектр 
медичних послуг. Рані-
ше у нас у районі та-
кого не було. .

Тепер у лікарні буде до-
ступний кабінет ульт-
развукової діагностики та 
цілодобова ендоскопічна 
діагностика. 

Зробили ремонт 
та встановили нове 
обладнання й у малій 
операційній. Прид-
бали операційний 
стіл та світильник.

- У зв’язку з тим, 
що тепер маємо 
таке обладнання, 
подали в Національ-
ну службу здоров’я 
України пропозицію 
на надання медичної 
допомоги хворим з го-
стрими інсультами. 
Раніше у нас не було 

такої можливості, - сказала  
медична директорка Світла-
на Бережна і зазначила, що 
на початку цього року також 
уже було закуплено нове об-
ладнання.

Наразі роботи ще ведуться в 
кімнаті приймання пацієнтів, 
кімнаті ургентної лабораторії 
та кабінеті фіброгастроскопії.

На початку року лікарня 
отримала понад 3 мільйони 

районних коштів на за-
безпечення медиків за-
собами індивідуального 
захисту та придбання 
10 кисневих концен-
траторів.

Дергачівська місь-
ка рада приймає ак-
тивну участь в ре-
конструкції лікарні, 
зокрема виділила 
в рамках програми 
співфінансування 
420 тисяч гривень.

У ПРИЙМАЛЬНОМУ 
ВІДДІЛЕННІ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ 
ЗАВЕРШУЮТЬ РЕМОНТ

Продовжується комплексна реконструкція Дергачівсь-
кої ЦРЛ, яка розпочалася за ініціативи губернаторства 

Юлії Світличної. Оновлене приймальне відділення розшири-
ли до 700 квадратних метрів. Раніше воно розташовувалося 
у старому приміщенні площею 150 метрів.

Міський голова Вячеслав 
Задоренко, директор обласного 
центру зайнятості Володимир 
Міненко, керівництво Центру 
професійно-технічної освіти та 
представники 22 громадських 
організацій обговорили шляхи 
подолання безробіття, розви-
ток малого підприємництва, 
стратегію підтримки ветеранів 
і діяльності громадських ор-
ганізацій за напрямами: бізнес, 
спорт, молодь, соціально неза-
хищені верстви населення.

За підсумками обговорен-
ня визначили актуальні та 
першочергові завдання:

� Створити Громадську 
раду для координації діяльності 
громадських організацій у гро-
маді.

� Ініціювати створення ву-
личних комітетів для моніто-
рингу поточних проблем грома-
ди й взаємодії із громадськими 
організаціями та міською ра-
дою.

� Брати активну участь 
в організації заходів щодо 
профорієнтації випускників 
навчальних закладів: прово-
дити екскурсії, майстер-кла-
си, тестування, організацію 
профорієнтаційних проб та 
таборів.

� Допомагати в кадровому 
забезпеченні установ громади: 
виявляти нагальну кадрову по-
требу підприємств/організацій 
громади, розробляти напрями 
навчання під потребу місцевих 
роботодавців та інформувати 
їх про послуги служби зайня-
тості та проводити навчання.

� Залучати грантові й 
міжнародні кошти для реалі-
зації заходів, направлених на 
розширення можливостей міс-
цевих мешканців та навчання 
уразливих верств населення.

«Дергачівська тери-

торіальна громада має гар-

ні перспективи для розвит-

ку, тому бачимо великі 
можливості для ефектив-

ної співпраці», - зазначив 
Вячеслав Задоренко.

Харківський центр професій-
но-технічної освіти державної 
служби зайнятості – інституція, 
яка виступає посередником між 
шукачами роботи й роботодав-
цями, має потужну матеріаль-
но-технічну базу для підготовки, 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації усіх потребуючих.

Ключовий пріоритет роботи 
служби – активне сприяння за-
йнятості населення, допомога у 
працевлаштуванні та професій-
не навчання.

Безкоштовними сервісами 
центру користуються десятки 
тисяч людей.

У Харківському центрі зайня-
тості, розташованому в м.Дер-
гачі, проводиться підготовка 
спеціалістів за 34 професіями.

Контактна інформація 
центру:

м.Дергачі, вул. Наукова, 1, 
тел.: (057) 786 – 71 – 60, (057) 
738 – 12 – 92 .

ПЕРСПЕКТИВИ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

16 березня в Дергачах відбувся «круглий стіл» на 
тему «Перспективи та основні напрямки взаємодії щодо 

проєктної діяльності, кадрової потреби, профорієнтації, 
підвищення рівня зайнятості населення» за участі міськради, 
Харківського центру професійно-технічної освіти держав-
ної служби зайнятості, громадських організацій і представ-
ників громади.  Обговорення проблем кадрового забезпе-
чення й питання працевлаштування, а також нагальних 
проблем громади відбулося в приміщенні центру.  
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ЦІКАВО ЗНАТИНОВИНИ
ШТРАФИ 

ЗА ПОРУШЕННЯ ПДР
Закон про підвищення від-

повідальності за порушен-
ня безпеки дорожнього руху 
вступив у силу 14 березня. 
Посилюється покарання 
за керування в стані алко-
гольного або наркотичного 
сп'яніння. 

Вперше винуватець запла-
тить штраф від 10 до 17 тисяч 
гривень. За другий випадок 
протягом року - від 20 до 34 
тисяч гривень, за третій - 51 
тис. грн і позбавлення прав на 
10 років, конфіскація авто-
мобіля з компенсацією суми 
його продажу з торгів за ви-
рахуванням податків і зборів. 

Крім того, п'яному водієві, який 
вчинив ДТП без постраждалих, 
може загрожувати адміністра-
тивний арешт на 15 діб, а якщо 
з потерпілими - позбавлення 
волі, як було і раніше.

За перевищення швидкості 
більш, ніж на 50 км/год штраф 
зріс з 510 до 1700 гривень. За 
залишення місця ДТП - з 255 до 
3400 гривень з позбавленням 
права керування на 2 роки.

Якщо водій передасть авто-
мобіль в управління людині без 
прав - штраф не 510, а 3400 гри-
вень, а за повторне порушення 
- 40800 гривень з позбавленням 
водійського посвідчення на тер-

мін від 5 до 7 років.
За керування машиною 

без прав, якщо ви, напри-
клад, забули їх вдома - 425 
гривень.

За непропуск авто-
мобілів швидкої допомоги, 
поліції і Служби порятунку 
штраф підвищили з 510 до 
680 гривень.

За створення аварійної 
ситуації - не 340, а 1445 
гривень.

Крім того, водії можуть 
заплатити штраф у розмірі 
510 гривень за: непристеб-
нутий пасок безпеки на 
будь-якому місці в легково-
му автомобілі; відсутність 
шолома у мотоцикліста; не 
підсвічений вночі номерний 
знак; розмова за кермом 
по мобільному телефону 
без гарнітури; порушення 
правил проїзду перехресть 
і зупинок громадського 
транспорту, проїзд на забо-
ронний сигнал світлофора, 
порушення правил обгону.

МІЖНАРОДНЕ СВІДОЦТВО 
ПРО ВАКЦИНАЦІЮ

З його слів, якщо певна 
країна вимагатиме під час 
перетину кордону міжнарод-
не свідоцтво про вакцинацію 
проти COVID-19, українці от-
римуватимуть таку безплатну 
довідку у два кліки.

В яких країнах діють або 
діятимуть «COVID-паспор-
ти»?

Запровадження «COVID-па-
спортів» активно обговорюва-
лося в ЄС. За них виступала 
Греція — туристична країна. 
У Брюсселі ідею Греції сприй-
няли прохолодно — передусім 
тому, що наразі до кінця не 
зрозуміло, чи не є вакцино-
вані люди носіями вірусу і що 
робити, якщо людина вакци-
нувалася препаратом, не за-
твердженим у ЄС.

Поки що ЄС планує лише 
видавати сертифікати вак-
цинації від коронавірусу, які 
фіксуватимуть сам факт ще-
плення і не надаватимуть жод-

них переваг їхнім власникам.
На національному рівні 

ідея «COVID-паспортів» уже 
втілюється в життя. Від кінця 
січня Ісландія першою з країн 
Шенгенської зони почала вида-
вати сертифікати вакцинації 
всім, хто отримав другу дозу 
вакцини, а також визнаватиме 
аналогічні документи з інших 
країн Європи.

Ідею документа, що посвід-
чує вакцинацію, підтримують, 
зокрема, Іспанія, Кіпр, Швеція 
і Данія; в низці інших членів 
ЄС (Чехія, Польща, Португалія 
тощо), питання принаймні об-
говорюється.

В Ізраїлі — лідері за темпами 
вакцинації від коронавірусу — 
уряд видає «зелені паспорти» 
тим, хто отримав дві дози вак-
цини. На початку лютого Греція 
та Ізраїль підписали угоду, згід-
но з якою щеплені від COVID-19 
зможуть подорожувати між 
країнами без обмежень.

Його видаватимуть і в Україні, а жодних інших 
«імунних паспортів» держава не впроваджуватиме. Про 

це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний 
санітарний лікар Віктор Ляшко.

ВЕЛИКИЙ ПІСТ, 
АБО СЕЗОН ГАСТРИТІВ

15 березня розпочався 
Великий піст — найдовший 
та найбільш суворий у пра-
вославних християн. Він 
триватиме до Великодня, 
який цьогоріч припадає на 
2 травня. До цього, за релі-
гійними звичаями, віряни 
східного християнства ма-
ють практикувати духовне 
та фізичне утримання.

Але часто до посту долу-
чаються й нерелігійні люди, 
які завдяки голодуванню хо-
чуть оздоровитися чи схуд-
нути. Постування має по-
чинатися поволі. Спочатку 
треба виключити важкий 
білок — червоне м’ясо (яло-
вичину, свинину, баранину), 
— продукти, які містять цу-
кор, і трансжири (магазинну 
випічку). Після посту, якщо 
ви відмовлялися від усіх біл-
ків, варто починати з яєць, 
молочних продуктів або мо-
лодих білих сирів — моцарели 
та сулугуні. 

Тим, хто буде дотримува-
тися посту, пропонується та-
кий раціон: на сніданок бо-

бові — сочевиця чи хумус, а 
також овочеве соте; на обід 
— гречка з грибами чи тофу з 
овочевою нарізкою; на вече-
рю до овочів, бажано в тер-
мообробці, додати корисні 
жири — оливкову олію, на-
сіння кунжуту, льон, авокадо, 
які достатньо поживні. 

Від овочів не треба відмов-
лятися, зараз це можуть бути 
заморожені сезонні овочі або 
квашені — наприклад, капу-
ста, бажано домашня. 

Ті, хто дотримуються суво-
рого посту, виключають із ра-
ціону й рибу з морепродукта-
ми. Однак усе ж рибу краще 
залишити, як джерело легко-
го білка. 

Для здорової людини 
вистачає трьох прийомів їжі 
на день. Між ними можна ро-
бити 1-2 додаткових переку-
си, але не треба їсти нон-стоп. 

Якщо між вживаннями їжі 
виникає відчуття голоду, то 
найбезпечніший перекус — 
це горіхи. Наприклад, грець-
кі — вони добре насичують і 
притуплюють апетит. 

ПОСИЛЕННЯ КАРАНТИНУ

У Харківській області з 
18 березня посилюють ка-
рантинні обмеження, шко-
лярів переводять на дистан-
ційне навчання і заборонять 
проведення масових за-
ходів. Про посилення за-
ходів повідомила Харківська 
облдержадміністрація. Рі-
шення про посилення каран-
тину 17 березня ухвалила 
регіональна комісія з техно-
генно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій.

У звичайному режимі на-
вчатимуться у спеціальних, са-
наторних установах, закладах 

спеціалізованої освіти обласно-
го підпорядкування та навчаль-
но-реабілітаційних центрах за 
умови дотримання санітарних 
і протиепідемічних заходів. 
Установам професійної та про-
фесійно-технічної освіти, а та-
кож вищої освіти рекоменду-
вали перейти на дистанційну 
форму навчання.

В області забороняють про-
ведення масових спортивних, 
культурних, розважальних, со-
ціальних, релігійних, наукових, 
освітніх та інших заходів за 
участі понад однієї людини на 
4 м². Заборонено заповнювати 
зали, де проводять масові захо-
ди, більш ніж на половину.

Окрім того, забороняють 
приймання відвідувачів у кі-
нотеатрах та інших закладах 
культури з наповненням понад 
50% місць. Забороняють роботу 
спортивних залів і фітнес-цен-
трів, які не забезпечують мож-
ливості розміщення 1 людини 
на 10 м². У басейнах може пла-
вати не більше ніж четверо лю-
дей на одній доріжці під час ін-
дивідуальних занять і не більше 
ніж шість – під час групових.



Авітаміноз – це патологічні 
стани людини, коли в її харчу-
ванні повністю відсутні вітамі-
ни. Але це буває вкрай рідко, 
тільки в якихось екстремальних 
ситуаціях. А ось гіповітаміноз 
– це вже «тепліше». Такий стан 
розвивається при понижено-
му вмісті вітамінів у раціоні і, 
відповідно, в організмі. Але най-
частіше, особливо навесні, бу-
ває полігіповітаміноз, коли не 
вистачає цілого ряду вітамінів. 
І такий стан організму часто 
називають саме «весняним 
авітамінозом». 

Вітаміни беруть участь у 
найважливіших процесах об-
міну речовин, які безпосеред-
ньо впливають на розвиток і 
життєздатність людини. Якщо 
вітамінів не вистачає, погір-
шується здоров’я, знижуються 
захисні сили організму. Ситуа-
ція ускладнюється ще й тим, що 
вітамінами не можна запастися 
про запас, їх необхідно спожи-
вати регулярно. Приміром, во-
дорозчинні вітаміни виводять-
ся з організму протягом кількох 
годин. Жиророзчинні вітаміни 
А, Е і D затримуються в ор-
ганізмі трохи довше, але і їх по-
трібно регулярно заповнювати. 
Нестачею вітамінів страждають 
всі, хто живе в цивілізованих 
країнах. Причина – малорух-
ливий спосіб життя і зниження 
енерговитрат (порівняно з на-
шими предками), а також ра-
ціон сучасної людини. Ми спо-
живаємо багато рафінованих, 
висококалорійних, консервова-
них, бідних вітамінами і міне-
ралами продуктів харчування. 

ЧОМУ ПОЛІГІПОВІТАМІНОЗ 
ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ 
ПІСЛЯ ЗИМИ? 

Зміна рівня вітамінів у крові 
– абсолютно нормальне явище. 
Найбільший їх вміст у крові во-

сени, найменший – навесні. Є й 
об’єктивні чинники, чому після 
зими полігіповітаміноз зустрі-
чається частіше. Так, ми цілий 
рік вживаємо фрукти й овочі, 
але кількість вітамінів у них 
зменшується через їх тривале 
зберігання. Якщо не переїдати, 
то добовий раціон навіть при 
збалансованому харчуванні не 
наситить організм вітаміна-
ми. Перші ознаки весняного 
авітамінозу з’являються  ще 
взимку: слабкість; сонливість; 
дратівливість; різні нездужан-
ня; знижений імунітет; швид-
ка стомлюваність; знижен-
ня тонусу; погіршення стану 
шкіри; погана концентрація 
уваги, неуважність загальний 
занепад сил. 

Для діагностики браку 
вітамінів цього списку ціл-
ком достатньо. При нестачі 
вітаміну А порушується сутін-
ковий зір, розвивається так 
звана «куряча сліпота». Шкіра 
стає сухою і лущиться (особли-
во на п’ятах, колінах, ліктях), 
волосся стає ламким і випадає. 
При дефіциті вітамінів гру-
пи В з’являються неврологічні 
порушення: по шкірі «повзають 
мурашки», відчуваються судо-
ми окремих м’язів, порушуєть-
ся сон, з’являється дратів-
ливість. 

При нестачі вітаміну С 
підвищується проникність 
дрібних судин і на шкірі легко 
виникають «синці», з’являються 
носові кровотечі, кровоточать 
ясна, знижується імунітет і лю-
дина не виходить з ГРВІ і так 
далі. Не вистачає в організмі 
кальцію – розвивається осте-
опороз (підвищена крихкість 
кісткової тканини), порушуєть-
ся згортання крові, бувають су-
домні посмикування м’язів. 

Мало заліза – поступово 
розвивається недокрів’я. 

Весняну нестачу вітамінів 
досить просто подолати, якщо 
внести корективи у свій ра-
ціон і освоїти деякі кулінар-
ні хитрощі. Тільки візьміть 
до уваги: одноразовими ак-
ціями, на кшталт приготу-
вання склянки фруктового 
смузі на тиждень, не обійти-
ся. “Вітамінізація” повинна 
проводитися  ґрунтовно і без 
перерв. Пам’ятайте, що жи-
ророзчинні вітаміни, напри-
клад, А, D, Е, накопичують-
ся за умови, що їх надходить 
більше, ніж потрібно, а ось 
з водорозчинним вітаміном 
(це все групи В і С) ситуація 
інша: їхні надлишки просто 
виводяться з сечею. 

Найголовніший принцип у 
попередженні авітамінозу – 
це збалансоване харчування. 
Весняна дієта повинна обов’яз-
ково містити весь спектр по-
живних речовин: білків, жирів 
і вуглеводів, які відповідно 
можна знайти в м’ясі, крупах 
та овочах/фруктах. 

Для профілактики авітаміно-
зу також необхідно часто гуляти 
на свіжому повітрі, виконувати 
прості фізичні вправи, які змі-
цнюють здоров’я і покращують 
загальне самопочуття. Не варто 
забувати про повноцінний від-
починок і достатню кількість 
сну. Лікування авітамінозу по-
лягає у прийомі вітамінів, яких 
бракує організмові. Для цього 
використовують полівітамін-
ні препарати або спеціальні 
вітаміни для апетиту. Призна-
чати такі препарати повинен 
тільки лікар після встановлен-
ня точного діагнозу. 

ПРОДУКТИ, ЯКІ МІСТЯТЬ 
НЕОБХІДНІ ВІТАМІНИ

Залежно від того, якої речо-
вини не вистачає, слід збага-
тити свій раціон відповідними 
продуктами: А – морква, якісне 
вершкове масло, квасоля, бу-
ряк, гарбуз і теляча печінка. 
В

1
 – гречка, свинина, карто-

пля (відварена або запечена), 
вівсянка, горіхи і рис. В

2
 – мо-

локо, мигдаль і нежирна сви-
нина. В

3
 – яйця, риба, куряче 

м’ясо, арахіс, чорнослив і сир. 
В

5
 – цільнозерновий хліб, риба 

та м’ясо. В
6
 – печінку, висівки, 

пророщені зерна пшениці. В
9
 – 

буряк, квасоля, морква, салат 
і зелені овочі. В

12
 – яйця і кисло-

молочні продукти. С – цитру-
сові фрукти, капуста, яблука, 
ківі і шипшина. D – сир, риб’ячий 
жир, гриби і масло. Р – печінка 
яловича, молоко і горіхи. Морк-
ва та яйця містять вітамін А. 

Для того, щоб зберегти мак-
симальний вміст вітамінів у 
продуктах, необхідно їх пра-

вильно зберігати, готувати і 
вживати. Зберігати їжу варто 
в темному прохолодному міс-
ці. Зелень, свіжі овочі і фрукти 
не підлягають тривалому збері-
ганню і їх не потрібно підда-
вати довгій термічній обробці 
під час готування. М’ясо і рибу 
краще запікати в духовці або 
готувати на пару. Готову стра-
ву необхідно вживати одразу. 

НАРОДНІ РЕЦЕПТИ ПРОТИ 

АВІТАМІНОЗУ 

У народі є чимало вітамін-

них “бомб”, які здатні покра-

щити ваш тонус. 

Свіжовичавлений морквяний 

або гарбузовий сік з невеликою 

кількістю меду. Пити такий 

коктейль щодня. 

Джерелом вітамінів і кори-

сних мінералів є пророщені зер-

на пшениці, гороху або квасолі. 
Відвар шипшини – унікаль-

ний засіб, який значно покращує 
стан здоров’я, тонізує організм 

і усуває дефіцит вітамінів А, 

В
2
, Е, С, Р і К. Для приготуван-

ня напою необхідно висипати в 

термостійку ємність (напри-

клад, термос) ягоди і залити 

окропом. Закрити і дати на-

стоятися протягом декількох 

годин. 

Відвар калини теж здат-

ний поновити баланс багатьох 

вітамінів. Для його приготуван-

ня слід одну столову ложку ягід 

залити 250 мл окропу і насто-

ювати протягом 4-5 годин. Го-

товий напій процідити і пити 

по ½ склянки двічі на добу. 

Велику популярність має на-

родний супервітамінний засіб. 

Для його приготування слід змі-
шати і подрібнити в однакових 

пропорціях родзинки, лимон, 

журавлину, курагу і волоські 
горіхи. Отриману суміш зали-

ти медом і приймати щодня 

вранці по 1 столовій ложці.
Щоб уникнути авітаміно-

зу треба дотримуватися про-

стих, на перший погляд, пра-

вил: правильно харчуватися, 

вживати в їжу лише корисні 
продукти, які треба не тіль-

ки правильно зберігати, але 

й готувати. 

Звичайно, що в нашому 

бурхливому житті дотриму-

ватися всіх цих правил склад-

но, але якщо хочемо бути 

здоровими треба чимось 

жертвувати і не заощаджу-

вати час та сили на дотри-

манні правил. Сьогодення не 

дає нам змогу виконувати 

всі настанови лікарів, але на-

віть частина з них дасть нам 

змогу менше хворіти, а отже 

жити довго та щасливо. 
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НА ПРОХАННЯ ЧИТАЧІВ

За вікном весняне сонце, якого всі так довго чека-
ли. Але чому ми так швидко втомлюємося, без причи-

ни роздратовані, а постійна застуда все ніяк не проходить? 
Причина банальна – організму не вистачає вітамінів.  Все це 

– яскраві ознаки весняного авітамінозу. 

ЩО ТАКЕ АВІТАМІНОЗ 
ТА ЯК З НИМ БОРОТИСЬ
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НАШІ ЗЕМЛЯКИ

ЖІНКА, ЯКА ВІДБУЛАСЯ В ЖИТТІ

Народилася Алла у 1937 
році у Дергачах у сім’ї твор-
чої інтелігенції. Її батько, 
Олександр Никифорович, був 
зі знаної не тільки на Дергачів-
щині родини Свашенків. Його 
двоюрідними братами були 
Петро Свашенко – відомий на 
початку ХХ століття журналіст, 
письменник, який писав під 
псевдонімом Петро Лісовий, 
Семен Свашенко – актор те-
атру Леся Курбаса «Березіль», 
який знімався у фільмах 
О. Довженка «Земля», «Арсе-
нал». Олександр Никифорович 
мав вищу філологічну освіту, 
працював у відділі освіти при 
уряді Миколи Скрипника, по-
тім був завідувачем кафедри 
Харківського інституту зер-
нових культур, заступником 
редактора газети «Вісті». У 
рік народження доньки його 
заарештували і розстріляли 
16 листопада 1937 року. Мати, 
Ольга Станіславська  була ак-
торкою театру Леся Курбаса 
«Березіль», але після арешту і 
страти чоловіка так і не змогла 
повернутися до театру, бо вже 
мала тавро «дружина «ворога 
народу». 

Мати піднімала доньку сама, 
особливо важко було в роки 
Другої світової війни. Ось одна 
з оповідей, що була надруко-
вана у збірнику Харківсько-

го університету про вражен-
ня маленької Аллочки в роки 
окупації: «Мені було 4 роки, 
коли прийшли німці, які одразу 
вигнали нас із хати у кухню, 
де ми всі повинні були місти-
тися, й забрали кращу кімна-
ту. Вони були дуже страшні: 
в чорних мундирах, а на по-
ясі – пряжка з черепом і кіст-
ками. Але дитина є дитина, 
і коли один із них (його звали 
Альфред), простягнув мені цу-
керку, то я протягнула руку 
за нею. Двері в нас були на 
пружині, і коли він із-за них 
простягнув мені цукерку, то я 
хотіла її взяти, і в цей момент 
він кинув двері. То був біль 
надзвичайний, пальці мої, усі 
чотири пальці мої, були при-
биті, і я стала дико кричати. 
Він спочатку сміявся, а потім 
почав витягати пістолет із 
кобури, а він у нього не виходив, 
не вилазив звідти. Він злився, 
смикав, і в цей момент мама 
мене схопила і винесла в куку-
рудзу. А це вже був жовтень, 
було вже холодно. В кукуруд-
зі  ми роздягнуті просиділи до 
вечора, ввечері влізли у вікно, 
бо боялися, якщо він ще раз 
мене побачить, то може кину-
тись стріляти. Оце такий був 
страшний німець. А другий у 
нас був (його звали Вальтер) 
молодий гарний хлопець, який 

дуже мене любив. Маленьку 
дівчинку носив на руках, возив 
на собі, як ото коником, і ка-
зав, що коли скінчиться війна, 
то він обов’язково напише нам 
листа. На жаль, він його ніко-
ли не написав. Мабуть, такі 
гарні хлопці гинули, а такі, як 
отой фашист страшний, ті, 
мабуть, живі залишалися». 

Маючи таких батьків, Аллі 
на генетичному рівні була пе-
редана любов до рідного слова, 
тож передбачуваним був вибір 
майбутньої професії. Після 
закінчення Дергачівської  шко-
ли  № 1, молода дівчина всту-
пає на українське відділення 
філологічного факультету Хар-
ківського університету, який у 
1959 році закінчує з відзнакою. 
По його закінченні вона їде 
працювати вчителем українсь-
кої мови до Чугуївської школи 
№ 3, де набуває педагогічної 
майстерності.

З 1965 по 1984 роки пра-
цює у Харківському педаго-
гічному інституті: спершу 
викладачем, потім доцен-
том. У 1968 році блиску-
че захищає кандидатську 
дисертацію, дослідивши 
вперше в українському мо-
вознавстві давню рукопис-
ну пам’ятку «Кролевець-
ку ратушну книгу». У 1984 
році переходить працювати  
до рідного університету, де 
з 1997 року обіймає посаду 
професора. 
Працюючи викладачем, 

Алла Олександрівна вважала 
за необхідне давати не тільки 
академічні знання, а й прище-
плювати любов до рідного сло-
ва у всіх його проявах: збира-
ла народні пісні, вела заняття 
виразного читання, готувала 
аматорські вистави. 

Студенти завжди цінува-
ли її відданість мові і ви-
могливість. Бо, перш за все, 
Алла Олександрівна була ви-
могливою до себе. Студенти 
згадують: «щоб здати Свашен-
ко залік треба було знати 
предмет досконало», «в неї не 
можна було отримати гарної 
оцінки, маючи просто гарні 
знання, треба було довести, 
що ти володієш матеріалом 
настільки глибоко і доскона-
ло, наскільки вона вимагала». 
А про її вимогливість складали 
легенди. Не одне покоління 
вчителів української мови 
не тільки Дергачівщини, а 
й Харківщини підготувала 
вона. А вимогливості навча-
лася майбутній професор у 
стінах рідної Дергачівської 
школи № 1. Ось як Алла Олек-
сандрівна пригадувала свою 
вчительку англійської мови: 
«Шкільні знання з англійської 
мови навіть визначили мою 
подальшу долю. Наша вчи-

телька була дуже вимогливою 
і до вимови, і до усного мовлен-
ня. Протягом чотирьох років 
навчання в університеті мене 
звільнили від вивчення англій-
ської мови, бо моя шкільна під-
готовка дорівнювала вузівсь-
кій».

Коло її вподобань та за-

цікавлень було безмежне, вона 

встигала збирати мовний 

матеріал у польових умовах, 

опрацювати величезну кіль-
кість давньої літератури для 

своїх наукових робіт, брати 

участь у багатьох міжнарод-

них конференціях і конгре-
сах, викладати в університеті.

Алла Олександрівна була 

різносторонньо обдарованою, 

маючи прекрасну пам’ять і 
успадкований від матері ар-

тистизм, незабутньо розказу-
вала як гуморески, дотепні 
історії з життя людей, з якими 

знайомилася під час своїх ек-

спедицій, де знаходила новий 

матеріал для наукових робіт, 
прекрасно вишивала, люби-

ла малювати, гарно співала і 
знала багато народних пісень, 
що були нею зібрані в етно-

графічних експедиціях.

Талановита людина – та-

лановита у всьому. Цей 

вислів безперечно можна 

віднести до нашої героїні. 
Маючи гострий розум, краси-

ву мову, Алла Олександрівна 

була прекрасним оповідачем, 

її можна було слухати година-

ми, ловлячи кожне слово. Вона 

охоче ділилася своїми талан-

тами з друзями, студентами, 

колегами. Близькі і рідні їй 

люди, чоловік Віктор Васильо-

вич і донька Лариса, завжди 

були поруч і підтримували її у 
всіх її добрих справах. А ото-

чуючі вважали за честь бути 

її співрозмовниками, бути в 

колі її незабутньої аури. 

Щедра і мудра, вона тонко 

відчувала усі політичні про-

цеси, що діялися в Україні, 
пропускаючи через душу, 
уособлювала непохитний на-

ціональний дух.

Алла Олександрівна прожи-

ла життя яскраве, наповнене 
подіями й справами її покли-

кання – служіння науці, рід-

ній мові. У 2005 році після 

хвороби вона померла. 

Ця непересічна особистість, 

мудра і так щедро обдарована 

Богом жінка, залишила по собі 
не тільки безліч фундамен-

тальних наукових робіт, але 

й навчальну літературу для 

молодших школярів, словни-

ки, методичну літературу, 

якою користується не одне 

покоління вчителів та учнів.                                                    

Валентина Гуріна

Щасливою вважається та людина, яка знайшла свою 
стезю, зрозуміла і виконала відведене їй Богом. І тоді 

вона залишає після себе пам’ять,  справи, учнів. Мабуть, так 
вимірюється повнота та якість життя. Алла Олександрівна 
Свашенко повною мірою довела, що знайшла своє місце в 
житті, бо залишила після себе чималий доробок наукових 
праць, вдячних учнів і добре ім’я. Всі, кому пощастило пра-
цювати, навчатися у неї і просто спілкуватися з нею відзна-
чали її відданість справі та глибоку порядність. 



ДЕРГАЧІ
На площі у центрі міста розта-

шувався великий ярмарок із різ-
ними товарами за доступними 
цінами, нижче ринкових: домаш-
німи кисло-молочними продук-
тами, стиглими яблуками декіль-
кох сортів, м'ясом і ковбасами, 
свіжою рибою, солодощами, го-
сподарським інструментом, ви-

робами із дерева, 
прикрасами та деко-
ром. У ярмарці взяли 
участь як місцеві ви-
робники й підприєм-
ці, так і приїжджі з 
різних міст України, 
навіть із Західної 
України.

Голодними теж ніхто не 
залишився: гостей свята ча-
стували смачними млинця-
ми, пиріжками, кашею. Та-
кож можна було пригоститись 
шашликом, глінтвейном або 
чаєм.

Для дітей організували ве-
селі катання на поні, мож-
ливість пострибати на батуті, а 
для всіх бажаючих випробува-
ти удачу в лотереї з корисними 
призами. 

Активні учасники свята змага-
лись у різних видах спорту, бра-
ли участь в атракціонах і роби-
ли пам’ятні знімки із друзями та 
знайомими.

Розважали дорослих і дітей 
чисельні танцювальні та співочі 
творчі колективи громади, а при-
крашали свято кращі представ-
ниці громади, які брали участь у 
конкурсі «Весна-красна».

На свято до Дергачів завітала 
народний депутат України Юлія 
Світлична, яка поспілкувалася із 
мешканцями громади, відвідала 
ярмарок та провела церемонію на-
городження й вручення почесних 
відзнак учасницям конкурсу «Вес-
на-красна».

Юлія Світлична звернулась до 
гостей свята із щирими побажан-
нями миру, добра й злагоди.

Святковий захід відбувся за 
сприяння і підтримки міського 
голови Вячеслава Задоренка та 
депутата обласної ради Євгена 
Шатохіна.
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Головну щедру Масляну в громаді гучно та весело 
провели й відсвяткували 14 березня в Дергачах.

МАСЛЯНА У ГРОМАДІМАСЛЯНА У ГРОМАДІ

СЛАТИНЕ
Свято щасливої та щедрої Масля-

ної провели й у Слатине, де зібра-
лось чимало людей на святкуван-
ня. Місцевих жителів зі святом 
привітали міський голова Вячеслав 
Задоренко, депутат обласної ради 
Євген Шатохін та староста Євген 

Івахненко.

Для присутніх 

провели святко-

вий концерт міс-
цевих талантів 

з піснями й тан-

цями, для дітей 

були різноманіт-
ні розваги, батут, 
конкурси, часту-
вання смаколи-

ками. Всі могли при-

гоститись млинцями із начинками 

на будь-який смак, польовою ка-

шею, шашликом, зігрітись чаєм, 

а діти – скуштувати солодку вату. 
Гості свята чудово та радісно про-

вели цей час.

ТОКАРІВКА

13 та 14 березня у Токарівському ста-
ростинському окрузі, в селах Дубівка та 
Токарівка відбулося святку-
вання Масляної.

У центрі Дубівки та Токарів-
ки, розгорнулося справжнє гу-
ляння.

Всіх присутніх зі святом 
привітали міський голова 
Вячеслав Задоренко, депу-

тат обласної ради Євген Шатохін, депу-
тат міської ради Ігор Нікольченко, ста-
роста Вікторія Колодочка та побажали 
святкового настрою, гарно провести час, 
теплої весни, рясного врожаю.

Справжнє театралізоване дійство підго-
тували для жителів та гостей заходу Андрій 
Поздняков (режисер-постановник), вчителі й 
учні  Токарівського ліцею, учасники худож-
ньої самодіяльності Токарівського сільського 
клубу, танцювальний колектив «ArtDance» 
Дергачівського БДЮТ. 

Театралізоване свято пройшло на висо-
кому рівні. Артисти створювали атмосферу 
і колорит справжнього українського свята, 
запрошуючи до танців, хороводів. Було ба-

гато конкурсів і розваг для дітей та дорос-
лих. 

Усі присутні мали змогу поласувати різ-
ними смаколиками та випити смачного 
чаю.

Родзинкою свята стало спалення опудала, 
яке символізує зиму, а разом з тим і всі нега-
разди та проблеми.

Галина
Молодці! Так тримати! Дя-

кую за свято!
Ольга
Організація супер! Все сподо-
балося. :))



ВЕЛИКІ Й МАЛІ 
ПРОХОДИ

Безліч радісних моментів супровод-
жувало святкування Масляної у Про-
ходівському старостинському окрузі. 
Завдяки спільним зусиллям жителів сіл 
всі присутні чудово провели час, свят-
куючи, спілкуючись, фотографуючись 
у тематичній фотозоні. Для присутніх 
був організований святковий концерт 
із піснями й танцями, жартівливими но-
мерами та веселими конкурсами з пода-
рунками. Пісенними номерами радували 
гостей і дарували святковий настрій  во-

кальні гурти «Калинка» і «Джерело».
На свято із привітаннями та тепли-

ми словами завітали міський голова 
Вячеслав Задоренко та депутат обласної 

ради Євген Шатохін. Старо-
ста Анна Биченко висловила 
щирі побажання добробуту 
присутнім та подяку усім, 
хто підтримував і допома-
гав в організації святкуван-
ня.

Діти та дорослі танцювали 
й водили хороводи, кушту-
вали млинці й пригощались 
глінтвейном, зігрівались чаєм. 
Наприкінці свята за тради-
цією підпалили велику бабу-

опудало, символізуючи закінчення 
зими та холодів.

МАЛА ДАНИЛІВКА
Широка Масляна, що святкувалася 

у Малій Данилівці, дійсно, відповіда-
ла своїй назві. У підготов-
ці та проведенні святко-
вих заходів взяли участь 
усі структури громади. 

Концертну програму під-
готував Черкасько-Лозівсь-
кий Будинок культури за 
участі Музичної школи ім. 
Гната Хоткевича, кращих 
представників Харківської 
державної зооветакадемії. 
Кінно-спортивна школа по-
дарувала чудове шоу, а Ма-

лоданилівський ліцей і 
дитсадок "Барвінок" — 
запальні номери. Діт-
ки та дорослі активно 

брали участь у різноманітних конкурсах 
і майстер-класах, за що отримували по-
дарунки. А Фельдман Екопарк ощасли-
вив багатьох своєю вже традиційною 
лотереєю.

Благодійний фонд Малоданилівської 
громади в рамках святкування провів 
благодійну акцію, під час якої зібрав ко-
шти на лікування для Клімова Олексан-
дра. За два дні святкування Масляної 

зібрали 9000 грн. Хлопець знаходиться 
у важкому стані в реанімації. Для меш-
канки Черкаської Лозової Марії Мануй-
ленко теж були зібрані кошти на ліку-
вання.

 Свято було душевне і відбулося на 
найвищому рівні. Завершилося тради-
ційним спалюванням опудала.
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СОЛОНИЦІВКА
14 березня у Солоницівці меш-

канці громади відсвяткували 
Масляну. 
На святкування завітала 

народний депутат України Юлія 
Світлична.

На жителів селища чекав святко-
вий концерт, різноманітні конкур-
си та безпрограшна лотерея. Крім 
цього, всі мали змогу поспівати 
«караоке» та отримати призи. Всіх 
бажаючих пригощали смачною ка-
шею, варениками та млинцями.

Александр 

Молодці !!! Увага і турбо-

та про людей, в наш непро-

стий час дуже важлива !!!

Ирина
Свято вдалося. Було чудово!
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Интер
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Х/ф «СуперЗять» (16+)
14.30 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.00 Следствие вели...
23.50 Т/с «Агата Рэйзин» 

(12+)
 1.50 Т/с «Искушение» (12+)
 4.00 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, 0.00 Новости
 7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Общественная 
студия

 9.30 Т/с «Вера» (12+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
15.55 Т/с «Любовь во время 

войны» (12+)
17.25 #ВУКРАИНЕ
18.55 UEFA U21. ЧЕ по футбо-

лу-2021. Чехия -- Италия
21.55 UEFA U21. ЧЕ по 

футболу-2021. Венгрия -- 
Германия

 0.35 Спорт

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

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

бить» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Папик» (12+)
22.00 Т/с «Родственнички» 

(12+)
23.05 Т/с «Кухня»
 0.10 Т/с «Кухня»
 1.15 Х/ф «Ва-банк-2»
 3.05 Жизнь известных людей
 4.10 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
11.00 Х/ф «Мерлин»
13.00 Любовь на выживание 

(16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Варьяты (12+)
21.00 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла» 

(18+)
 1.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» (16+)
 2.40 Служба розыска детей
 2.45 Зона ночи

СТБ
 8.55 Битва экстрасенсов. 

Мужчины против женщин 
(16+)

13.10 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.35 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама
19.05 Один за всех (16+)
20.15 Т/с «Любовь Веры» 

(12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Любовь Веры» 

(12+)
23.00 Т/с «Жених» (16+)
 1.05 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)

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

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

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

жет-2» (16+)
16.25 Х/ф «Одним меньше» 

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

жет-2» (16+)
23.30 Х/ф «Судная ночь-2» 

(18+)
 1.25 Х/ф «Судная ночь» 

(18+)
 2.40 Я снял!

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

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

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

УЕФА. Франция -- Украина
23.50 Сегодня
 0.00 Т/с «Три сестры» (12+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Т/с «Три сестры» (12+)
 2.25 Сегодня
 3.15 Реальная мистика
 4.45 Т/с «Вызов» (12+)

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

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

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

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

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

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

розыска
14.40 Тайны криминального 

мира
16.30 «Свiдок»
16.50 Легенды бандитской 

Одессы
17.15 Случайный свидетель
18.20 Стоимость жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.00 Х/ф «Черный принц»
 0.50 Состав преступления
 1.35 Вещественное доказа-

тельство
 2.10 «Свiдок»
 2.40 Случайный свидетель
 3.00 Вещественное доказа-

тельство
 4.00 Правда жизни
 4.55 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Сказки У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У
11.15 Т/с «Папа рулит-4»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Папа рулит-4»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Да, возможно» 

(16+)
23.30 Страна У
 0.30 Семейка У
 1.00 Сказки У
 2.15 Спасатели
 3.15 Т/с «Хамелеон» (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
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Из Неаполя с 

любовью» (12+)
14.30 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Агата Рэйзин» 

(12+)
 1.45 Т/с «Искушение» (12+)
 3.55 Касается каждого
 5.00 Телемагазин

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

18.00, 21.00, 23.35 Ново-
сти

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

 9.30 Т/с «Вера» (12+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35, 0.10 Спорт
15.20 Страна песен
15.55 Т/с «Любовь во время 

войны» (12+)
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.55 Д/с «Дикая прогулка»
19.55 Мир дикой природы
21.55, 0.20 Спорт. Аспект
22.00 Выживание в дикой 

природе
23.00 #ВУКРАИНЕ
 0.30 Суперчувство

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

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

бить» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Папик» (12+)
22.00 Т/с «Родственнички» 

(12+)
23.05 Т/с «Кухня»
 0.05 Т/с «Кухня»
 1.10 Х/ф «Ва-банк»
 3.10 Жизнь известных людей
 4.10 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

Новый канал
 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.30 Kids’ Time
 7.30 Орел и решка. Неиздан-

ное
 8.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
11.00 Х/ф «Крутые виражи»
13.00 Любовь на выживание 

(16+)
15.00 Орел и решка
17.10 Кто сверху? (12+)
19.00 Где логика? (12+)
20.00 Improv Live Show (12+)
21.00 Х/ф «13-й район. Кир-

пичные особняки» (16+)
22.50 Х/ф «В осаде» (16+)
 0.40 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» (16+)
 2.20 Зона ночи

СТБ
 9.00 Битва экстрасенсов. 

Мужчины против женщин 
(16+)

13.10 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама
19.05 Тайны ДНК (16+)
20.15 Т/с «Любовь Веры» 

(12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Любовь Веры» 

(12+)
23.00 Т/с «Жених» (16+)
 1.05 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)

ICTV

 4.25 Эврика!
 4.30 Факты

 4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
 5.35 Гражданская оборона
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Решает Онистрат
12.10 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
13.45 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
15.10 Х/ф «Гангстер» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Гангстер» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Гражданская оборона
21.00 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
23.15 Х/ф «Судная ночь» 

(18+)
 0.45 Х/ф «Пристрели их» 

(16+)
 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
10.40 Миссия: красота
11.45 Реальная мистика
13.55 Т/с «Женский док-

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

тор-2» (16+)
17.10 Т/с «Вызов» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Х/ф «Сашка», с. 3, 4 

(12+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Три сестры» (12+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Т/с «Три сестры» (12+)
 2.25 Сегодня
 3.15 Реальная мистика
 4.00 Т/с «Вызов» (12+)

2+2
 6.10 Т/с «Ласко» (16+)
 8.10 Х/ф «Первое убийство» 

(16+)
10.10 Х/ф «Гнев» (16+)
12.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Карпатский рейн-

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

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

ны. Харьков-3»
22.25 Т/с «Кости-11» (16+)
 0.00 Т/с «Кости-11» (16+)
 1.50 Спецкор
 2.20 ДжеДАИ
 2.50 Он, она и телевизор
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Страх высоты»
10.45 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного 

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

Одессы
17.15 Случайный свидетель
18.20 Будьте здоровы
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
 0.50 Состав преступления
 1.30 Вещественное доказа-

тельство
 2.05 «Свiдок»
 2.35 Случайный свидетель
 3.05 Вещественное доказа-

тельство
 4.05 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Сказки У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У
11.15 Т/с «Папа рулит-4»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Папа рулит-4»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Святой Винсент» 

(16+)
23.15 Страна У
 0.15 Семейка У
 0.45 Сказки У
 2.00 Спасатели
 3.00 Т/с «Хамелеон» (16+)
 3.45 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 4.55 Телемагазин
 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 «Париж подождет» 

(12+)
14.15 Х/ф «Ты умеешь хра-

нить секреты?» (12+)
16.05 Жди меня. Украина
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Агата Рэйзин» 

(12+)
 1.50 Т/с «Искушение» (12+)
 3.55 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, 0.05 Новости
 7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Общественная 
студия

 9.30 Т/с «Вера» (12+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.25, 0.30 Спорт
15.20 Страна песен
15.55 Т/с «Любовь во время 

войны» (12+)
17.25 Борьба за выживание
18.55 Противники рифов
19.55 Мир дикой природы
21.35 Обратный отсчет
23.30 «Перша шпальта»
 0.40 Суперчувство

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

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

бить» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Папик» (12+)
22.00 Т/с «Родственнички» 

(12+)
23.05 Т/с «Родственнички» 

(12+)
 0.10 Т/с «Кухня»
 1.10 Голос страны-11
 4.10 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

Новый канал
 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.30 Kids’ Time
 7.30 Орел и решка. Чудеса 

света
 8.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
10.30 Х/ф «Крокодил Данди» 

(16+)
12.30 Х/ф «Крокодил Дан-

ди-2» (16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест» (16+)
19.00 От пацанки до панянки 

(16+)
21.00 Х/ф «13-й район» (16+)
22.50 Х/ф «13-й район. Уль-

тиматум» (16+)
 0.50 Х/ф «Опасный бизнес» 

(16+)
 2.50 Служба розыска детей
 2.55 Зона ночи

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

Мужчины против женщин 
(16+)

13.10 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.35 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама
19.05 Детектор лжи (16+)
20.15 Т/с «Любовь Веры» 

(12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Любовь Веры» 

(12+)
23.00 Т/с «Жених» (16+)
 1.05 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)

ICTV

 5.05 Эврика!

 5.10 Служба розыска детей
 5.15 Гражданская оборона
 6.00 Факты недели
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Гражданская оборона
11.05 Секретный фронт
12.10 Антизомби
12.45 Факты. День
13.15 Антизомби
13.50 Х/ф «Напряги извили-

ны!»
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Напряги извили-

ны!»
16.25 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 

(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Больше чем правда
21.00 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Пес» (16+)
22.35 Свобода слова
 0.00 Х/ф «Гангстер» (16+)
 2.50 Я снял!

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

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

тор-2» (16+)
17.10 Т/с «Вызов» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Х/ф «Сашка», с. 1, 2 

(12+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Три сестры» (12+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Т/с «Три сестры» (12+)
 2.25 Сегодня
 3.15 Реальная мистика
 4.45 Т/с «Вызов» (12+)

2+2

 6.45 Т/с «Звонарь-2» (16+)
10.50 Х/ф «Петля времени» 

(16+)
13.00 Х/ф «Осада» (16+)
15.10 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Карпатский рейн-

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

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

ны. Харьков-3»
22.20 Деньги
22.35 Дубинизмы
 0.05 Х/ф «Приговорен-

ные-2» (18+)
 1.50 Спецкор
 2.20 ДжеДАИ
 2.50 Он, она и телевизор
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 5.15 Х/ф «Чертова дюжина»
 6.45 Случайный свидетель
 7.35 Х/ф «Они сражались за 

Родину»
10.40 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Х/ф «Победители и 

грешники» (16+)
14.55 Тайны мира
16.30 «Свiдок»
16.50 Легенды бандитской 

Одессы
17.15 Случайный свидетель
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.00 Х/ф «Страх высоты»
 0.45 Х/ф «Ночная бригада» 

(18+)
 2.50 «Свiдок»
 3.20 Случайный свидетель
 3.40 Вещественное доказа-

тельство
 4.10 Правда жизни
 4.55 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Страна У
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Страна У
10.15 Т/с «Папа рулит-3»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Папа рулит-4»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Двое. Я и моя 

тень»
23.15 Страна У
 0.15 Семейка У
 0.45 Сказки У
 2.00 Спасатели
 3.00 Т/с «Хамелеон» (16+)
 3.45 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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Интер
 7.05 Слово Предстоятеля
 7.15 Х/ф «Высокий блон-

дин в черном ботинке»

 9.00 Готовим вместе. До-

машняя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 Х/ф «Когда я стану 

великаном»

12.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. Со-

кровища Агры»

15.50 Т/с «Следователь 

Горчакова» (12+)

20.00 Подробности
20.30 Место встречи
22.10 Х/ф «Кровь не вода»

 1.45 Х/ф «Полет фанта-

зии» (16+)

 4.15 Подробности

Перший
 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00 

Новости
 7.10 Уроки тетушки Совы
 7.40 М/ф
 8.05 Оружие животных
 9.05 Оттенки Украины
 9.35 #ВУКРАИНЕ
10.00 Останови меня, если 

сможешь
11.00 Х/ф «Домой» (12+)

12.40 Дитеныши панды
13.40 Невероятный мир 

щенков
14.25 Телепродажа
15.00 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.05 Т/с «Любовь во вре-

мя войны» (12+)

17.40 Охота
18.40 Города и городки
18.55 UEFA U21. ЧЕ по 

футболу-2021. Венгрия 

-- Румыния
21.20 Борьба за выживание
21.55 UEFA U21. ЧЕ по 

футболу-2021. Испания 

-- Италия

1+1

 8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
12.50 Т/с «Папик» (12+)
18.20 Мир наизнанку-12
19.30 ТСН
20.15 Липсинк баттл
22.00 Женский квар-

тал-2021
23.20 Светская жизнь-2021
 0.20 Светская жизнь-2021
 1.20 Лига смеха
 5.00 ТСН
 6.00 Жизнь известных 

людей

Новый канал
 8.30 Kids’ Time

 8.30 М/ф «Заколдован-

ный принц»

10.00 Kids’ Time

10.00 Орел и решка. Юби-

лейный сезон
11.00 Орел и решка. Чудеса 

света
12.10 У кого больше? (12+)

14.20 Х/ф «Погоня» (16+)

16.20 Х/ф «Автомонстры» 

(12+)

18.20 Х/ф «Реальная 

сталь» (16+)

21.00 Х/ф «Обитель зла. 

Финальная битва» 

(16+)

23.00 Х/ф «Командир эска-

дрильи»

 1.00 Варьяты (12+)

 2.30 Зона ночи

СТБ
 6.20 Т/с «Любовь Веры» 

(12+)

 7.55 Невероятная правда о 

звездах
10.50 Т/с «Любовь Веры» 

(12+)

17.00 «Хата на тата» (12+)

19.00 МастерШеф. Профес-

сионалы (12+)

22.20 Dizel Night (12+)

 0.15 Т/с «Коли ми вдома»

ICTV

 5.40 Эврика!

 5.50 Факты

 6.15 Т/с «Марк + Наталка» 

(16+)

 8.10 На троих (16+)

 9.05 Т/с «Выжить любой 

ценой»

 9.45 На троих (16+)

10.15 Т/с «Выжить любой 

ценой»

10.55 На троих (16+)

11.30 Т/с «Тайные двери» 

(16+)

12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Тайные двери» 

(16+)

13.35 Т/с «Пес» (16+)

16.45 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» 

(16+)

18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Бладшот» (16+)

21.25 Х/ф «Хищники» (16+)

23.25 Х/ф «Нечто» (16+)

 1.15 Т/с «Тайные двери» 

(16+)

 3.45 Я снял!

Украина
 7.25 Реальная мистика
 8.55 Х/ф «Когда меня по-

любишь ты» (12+)

11.00 Х/ф «Беглянка» (12+)

14.50 Х/ф «Беглянка-2», с. 

1 (12+)

15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «Беглянка-2», с. 

2--4 (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Маска
23.15 Х/ф «Когда меня 

полюбишь ты» (12+)

 1.30 Телемагазин
 2.00 Контролер
 2.25 Т/с «Вызов» (12+)

 4.10 Реальная мистика

2+2

 7.30 ДжеДАИ-2019

 7.50 ДжеДАИ-2020

 8.50 Затерянный мир
13.50 Х/ф «Человек ноя-

бря» (16+)

15.55 Х/ф «Экспедиция 

«Ноев ковчег» (16+)

18.40 Х/ф «Александр» 

(16+)

22.00 Х/ф «Хищник» (18+)

 0.05 Х/ф «Зной» (16+)

 2.00 Он, она и телевизор
 3.15 Совершенно секретно
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
13.00 Случайный свиде-

тель. Вокруг света
14.15 Х/ф «Белые волки»

16.05 Х/ф «Лорд Дракон»

18.05 Крутые 90-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «В бой идут 

одни «старики»

21.15 Х/ф «Кодекс вора» 

(16+)

23.20 Х/ф «Страховщик» 

(16+)

 1.25 Болезни-убийцы
 2.35 «Свiдок»
 3.05 Случайный свидетель
 3.25 Вещественное доказа-

тельство
 3.55 Правда жизни
 4.25 Легенды бандитского 

Киева
 4.50 Top Shop

ТЕТ
 9.35 М/ф «Маленький 

большой герой»

11.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейн-

джеры»

12.50 Х/ф «Прекрасные 

создания» (16+)

15.15 Х/ф «Между небом и 

землей» (16+)

17.00 Х/ф «Святой Вин-

сент» (16+)

19.00 Однажды под Пол-

тавой
23.00 Игры приколов
 0.00 Семейка У
 1.00 «Панянка-селянка»

 2.55 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Добро пожало-

вать на борт» (16+)
14.30 Вещдок
15.25 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «21 мост» (16+)
22.50 Следствие вели...
 0.30 Вещдок
 2.15 Жди меня. Украина
 3.25 М/ф
 3.55 Орел и решка. Чудеса 

света
 4.45 Телемагазин

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

18.00, 21.00, 23.55 Ново-
сти

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

 9.30 Т/с «Вера» (12+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
15.55 Т/с «Любовь во время 

войны» (12+)
17.25 «Перша шпальта»
18.55 Д/с «Дикая прогулка»
19.55 Мир дикой природы
21.55 Спорт. Аспект
22.00 Х/ф «Домой» (12+)
 0.30 Суперчувство

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

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

бить» (12+)
19.30 ТСН
20.15 Лига смеха-2021
22.20 Липсинк баттл
 0.15 Х/ф «Я, снова я и 

Ирэн»
 2.30 Х/ф «Ва-банк-2»
 4.10 ТСН
 4.55 Светская жизнь-2021
 6.05 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
11.20 От пацанки до панянки 

(16+)
13.20 Варьяты (12+)
15.20 Где логика? (12+)
16.20 Х/ф «13-й район» (16+)
18.00 Х/ф «13-й район. Уль-

тиматум» (16+)
20.00 Х/ф «Обитель зла-3. 

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

Потусторонняя жизнь» 
(18+)

23.50 Х/ф «Обитель зла-5. 
Возмездие» (18+)

 1.40 Варьяты (12+)
 2.55 Служба розыска детей

СТБ
 6.55 Холостяк (12+)
11.50 Как выйти замуж (16+)
12.55 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «Слепая»
19.00 Холостяк (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Холостяк (12+)
23.50 О чем молчат женщины 

(16+)

ICTV

 4.20 Эврика!
 4.25 Служба розыска детей
 4.30 Факты
 4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
 5.35 Гражданская оборона
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Дизель Шоу (12+)

11.25 Т/с «Выжить любой 
ценой-2»

12.45 Факты. День
13.15 На троих (16+)
15.45 Факты. День
16.15 На троих (16+)
16.20 Х/ф «Доспехи бога-3. 

Миссия «Зодиак» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Дизель Шоу (12+)
22.45 На троих-9 (16+)
23.50 На троих (16+)
 0.50 Факты
 1.15 Х/ф «Судная ночь-3» 

(18+)
 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
10.50 Х/ф «Пробуждение 

любви» (12+)
14.45 Х/ф «Королева дорог», 

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

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

Шустера
 0.00 Х/ф «Рысь», с. 1, 2 

(12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Рысь», с. 3, 4 

(12+)
 3.50 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь» (12+)
 5.30 Реальная мистика

2+2

 7.55 Х/ф «Осада» (16+)
10.05 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
11.55 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Обет молчания» 

(16+)
21.10 Х/ф «Охранник» (16+)
23.00 Х/ф «Пробуждение 

смерти» (16+)
 0.50 Х/ф «Война дронов» 

(16+)
 2.05 Спецкор
 2.35 ДжеДАИ
 3.05 ДжеДАИ-2019
 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 «Сицилианская 

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

розыска
14.35 Правда жизни
16.30 «Свiдок»
16.50 Легенды бандитской 

Одессы
17.15 Случайный свидетель
18.20 Тайны мира
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
22.50 Х/ф «Дезертир» (16+)
 0.40 Состав преступления
 2.10 «Свiдок»
 2.40 Случайный свидетель
 3.00 Вещественное доказа-

тельство
 4.00 Правда жизни
 4.30 Легенды бандитского 

Киева
 4.55 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Сказки У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Т/с «Папа рулит-4»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Папа рулит-4»
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Управление гне-

вом» (16+)
23.25 Страна У
 0.25 Семейка У
 0.55 Сказки У
 2.10 Спасатели
 3.10 Теория измены
 3.55 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Мужчина нарас-

хват» (16+)
14.30 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Агата Рэйзин» 

(12+)
 1.45 Т/с «Искушение» (12+)
 3.45 М/ф
 4.10 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

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

18.00, 21.00, 0.25 Новости
 7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Общественная 
студия

 9.30 Т/с «Вера» (12+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
15.55 UEFA U21. ЧЕ по футбо-

лу-2021.  Англия -- Швей-
цария

18.55 Выживание в дикой 
природе

19.55 Мир дикой природы
21.55 UEFA U21. ЧЕ по футбо-

лу-2021. Франция -- Дания
 0.00 Схемы. Коррупция в 

деталях

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

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

бить» (12+)
19.30 ТСН
20.30 Т/с «Папик» (12+)
21.45 Право на власть-2021
 0.45 Х/ф «Король Артур»
 3.05 Х/ф «Ва-банк»
 5.10 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
11.00 Х/ф «Мерлин»
13.00 Любовь на выживание 

(16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Погоня» (16+)
23.10 Х/ф «Обитель зла-2. 

Апокалипсис» (18+)
 1.00 Варьяты (12+)
 2.45 Служба розыска детей
 2.50 Зона ночи

СТБ
 8.55 Битва экстрасенсов. 

Мужчины против женщин 
(16+)

13.10 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама
19.05 Как выйти замуж (16+)
20.15 Т/с «Любовь Веры» 

(12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Любовь Веры» 

(12+)
23.00 Т/с «Жених» (16+)
 1.05 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)

ICTV
 4.25 Эврика!
 4.30 Факты
 4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
 5.35 Гражданская оборона
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Решает Онистрат
12.00 Т/с «Пес» (16+)

12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
14.50 Т/с «Вскрытие пока-

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

жет-2» (16+)
17.05 Х/ф «Пассажир 57» 

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

жет-2» (16+)
23.30 Х/ф «Судная ночь-3» 

(18+)
 1.35 Х/ф «Судная ночь-2» 

(18+)
 3.05 Я снял!

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

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

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

мечта», с. 1, 2 (12+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Х/ф «Хрустальная 

мечта», с. 3 (12+)
 1.40 Телемагазин
 2.10 Х/ф «Хрустальная меч-

та», с. 4 (12+)
 2.25 Сегодня
 3.15 Реальная мистика

2+2
 7.50 Х/ф «Летающие мечи у 

врат дракона»
10.10 Х/ф «Герой»
12.10 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Карпатский рейн-

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

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

ны. Харьков-3»
22.25 Т/с «Кости-11» (16+)
 0.00 Т/с «Кости-11» (16+)
 1.50 Спецкор
 2.20 ДжеДАИ
 2.50 Он, она и телевизор
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Черный принц»
10.50 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного 

розыска
14.35 Стоимость жизни
16.30 «Свiдок»
16.50 Легенды бандитской 

Одессы
17.15 Случайный свидетель
18.20 Правда жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.00 Х/ф «Сицилианская 

защита»
 0.45 Состав преступления
 1.30 Вещественное доказа-

тельство
 2.35 «Свiдок»
 3.05 Случайный свидетель
 3.35 Вещественное доказа-

тельство
 4.05 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Сказки У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У
11.15 Т/с «Папа рулит-4»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Папа рулит-4»
19.45 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Между небом и 

землей» (16+)
23.00 Страна У
 0.00 Семейка У
 0.30 Сказки У
 1.45 Спасатели
 2.45 Т/с «Хамелеон» (16+)
 3.30 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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ЗАПИТУВАЛИ - ВІДПОВІДАЄМО

ВЕСНЯНИЙ ДОГЛЯД 
ЗА КІМНАТНИМИ РОСЛИНАМИ: 

ОСНОВНІ ПРАВИЛА

З наближенням весни кімнатні рослини поступово виходять зі стану 
спокою і рушають у ріст. Як допомогти квітам прокинутися і підготувати 
їх до періоду вегетації? 

Освітлення навесні
Весна часто приходить несподівано і різко 

- після похмурих зимових днів раптом визи-

рає яскраве сонце і починає палити нещадно. 

У цей час важливо забезпечити кімнатним 

рослинам поступове пробудження. Якщо квіти 

стоять на сонячному підвіконні, їм необхідно 

притінення, навіть якщо це сонцелюбиві рос-
лини.

В ясний день сонячні промені прогріють не 
лише скло, але й підвіконня, а при працюючих 

батареях температура повітря може значно 

піднятися, що сильно ускладнить життя рос-
лин. Якщо є можливість, то квіти краще при-

брати в достатньо освітлене місце, але подалі 
від прямих сонячних променів.

Обрізка й омолодження
Багато кімнатних рослин взимку продовжу-

ють рости. Нестача світла в зимовий час пла-

чевно позначається на зовнішньому вигляді 
деяких квітів - пагони їх витягуються, а ли-

стя бліднуть або частково осипаються. Весна - 

саме час привести такі екземпляри в порядок.

Довгі пагони багатьох рослин можна і на-

віть потрібно вкоротити. Добре реагують на 

обрізку ліани. Укорочення таких пагонів допо-

може квітці наростити нову зелену масу і по-

вернути колишню пишність.
Багатьом старим рослинам можуть знадо-

битися омолоджуючі процедури і їх теж краще 
всього проводити навесні. Для одних омолод-

ження буде полягати у сильній обрізці - зазви-

чай, це дорослі рослини, саджанці, які втрати-

ли форму.

Пересадка
Кращий час для пересадки кімнатних 

квітів березень-квітень. Пересадка, насампе-
ред, необхідна молодим рослинам, бо коренева 

система зажадає більше простору і поживних 

речовин. Тому для молодих рослин потрібна 

ємність побільше, і новий родючий грунт. До-

рослі рослини, які добре перезимували, не по-

требують щорічної пересадки. Для них досить 
замінити верхній шар землі - це дасть мож-

ливість пересаджувати квіти один раз на два-

три роки.

Багато кімнатних рослин погано переносять 
зиму - сухе тепле повітря від приладів опален-

ня і часто холодні підвіконня позначаються не 

кращим чином. Листя жовтіє та опадає, і самі 
рослини виглядають пригніченими. Такі екзем-

пляри пересаджують передусім.

Якщо є підозра на перелив, то, пересаджу-
ючи, необхідно очистити коріння від старого 

грунту і промити їх у слабкому розчині марган-

цівки, після чого посадити в чистий горщик зі 
свіжою землею.

Не варто пересаджувати квітучі рослини. 

Нічого страшного не трапиться, якщо орхідеї, 
припізнілий декабрист, гібіскус будуть пере-
саджені після цвітіння - на початку літа. Тре-
ба обов'язково дочекатися закінчення цвітін-

ня. Якщо зробити це раніше, великий ризик 

пошкодження молодих пагонів.

Поливи і підживлення
Рослинам, які пробуджуються, потрібні 

збільшені поливи, але краще це робити посту-
пово. Вода для будь-яких квітів повинна бути 

м'яка, кімнатної температури. Цією ж водою 

можна обприскувати рослини, але тільки ті, 
яким це потрібно.

У березні зазвичай починають підживлення 

кімнатних рослин. Винятком з правила є пе-
ресаджені квіти. Новий грунт містить все не-
обхідне для харчування, тому після пересадки 

про підгодівлю на місяць можна забути.

Розмноження - живцювання, 
поділ, посів насіння

Розмноження для захоплених квітникарів - 

найцікавіший етап у вирощуванні кімнатних 

рослин. І цим теж краще всього займатися на-

весні, бо саме в цей час відбувається пробуд-

ження рослин, і вкорінюються, приживають-
ся, вони теж краще всього в цей час. Під час 
омолоджувальної обрізки деяких рослин можна 

заготовити черенки. Для цього зрізані пагони 

ділять на частини так, щоб на кожній було не 
менше 2-3 міжвузля.

При весняній пересадці багато дорослих 

рослин можна розділити й отримати молоді 
саджанці. Таким способом легше всього роз-
множуються аглаонема, папороті, рео, аспара-

гус, фіалки, більбергія і багато інших рослин.

Розмноження листом, укорінення частини 

листка, повітряні відводки і посів насіння - для 

кожної рослини свій спосіб розмноження, але 
майже для всіх оптимальний час, звичайно, 

весна.

НЕДІЛЯ, 28 БЕРЕЗНЯ
Интер

 6.25 Х/ф «Возвращение вы-
сокого блондина»

 8.00 Удачный проект
 9.00 Готовим вместе
10.00, 11.00, 12.00 Другая жизнь
12.50 Вещдок. Опережая время
17.20 Т/с «Проект «Синяя 

книга»
20.00 Подробности недели
22.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры»

 1.00 Вещдок

Перший
 7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00 

Новости
 7.10 Уроки тетушки Совы
 7.40 М/ф
 8.20, 18.00 Дикие животные
 9.00 Божественная литургия 

Православной Церкви 
Украины

11.00 Воскресная Литургия 
Украинской Греко-Католиче-
ской Церкви

12.30 Воскресная Святая Месса 
Римско-Католической Церк-
ви в Украине

13.30 Невероятный мир щенков 
14.25 Телепродажа
14.55 Страна песен
15.55 UEFA U21. ЧЕ по футбо-

лу-2021. Исландия -- Дания
18.40 Города и городки
18.55 UEFA U21. ЧЕ по футбо-

лу-2021. Хорватия -- Швей-
цария

21.20 #@)[]?$0 с М. Щуром 
(12+)

21.55 UEFA U21. ЧЕ по фут-
болу-2021. Португалия 
-- Англия

 0.20 Д/ф «Северин Наливайко. 
Последний бой!» (12+)

1+1
 8.00 Завтрак. Выходной
 9.00 Лото-забава
 9.45 Мир наизнанку-12
10.50 Мир наизнанку
17.40 Х/ф «Суррогаты» (16+)
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Голос страны-11
 0.00 Светская жизнь-2021
 1.00 Женский квартал-2021
 2.20 Мир наизнанку
 5.00 ТСН

Новый канал
 7.30 Kids’ Time
 7.30 М/ф «Заколдованный 

принц»
 9.20 Kids’ Time
 9.20 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор»
11.00 Х/ф «Небесные гонцы»
13.00 Х/ф «Автомонстры» 

(12+)
15.00 Х/ф «13-й район. Кир-

пичные особняки» (16+)
17.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
18.50 Х/ф «Могучие рейндже-

ры» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (16+)
23.40 Improv Live Show (12+)
 0.40 Х/ф «Я тебя вижу» (16+)
 2.40 Варьяты (12+)

СТБ
 6.40 Х/ф «Покровские воро-

та»
 9.30 МастерШеф. Профессио-

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

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

ICTV
 4.25 Эврика!
 4.30 Факты
 4.55 Не дай себя обмануть!
 5.40 Больше чем правда
 6.35 Антизомби
 7.30 Секретный фронт
 8.25 Гражданская оборона
 9.20 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
12.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» (16+)
12.45 Факты. День

13.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)

14.20 Х/ф «Доспехи бога-3. 
Миссия «Зодиак» (16+)

16.40 Х/ф «Бладшот» (16+)
18.45 Факты недели
21.15 Х/ф «От колыбели до 

могилы» (16+)
23.20 Х/ф «Наемник» (16+)
 1.25 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
 3.40 Я снял!

Украина
 6.50 Реальная мистика
 8.50 Х/ф «Сашка» (12+)
12.45 Х/ф «Добро пожаловать 

на Канары» (12+)
16.40 Т/с «Скажи мне правду» 

(12+)
19.00 Сегодня. Итоги
20.00 Т/с «Скажи мне правду» 

(12+)
21.35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Украина -- Финлян-
дия

23.50 Х/ф «Хрустальная меч-
та», с. 1, 2 (12+)

 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Хрустальная меч-

та», с. 3, 4 (12+)
 4.00 Громкое дело
 4.45 Т/с «Вызов» (12+

2+2
 7.30 ДжеДАИ-2019
10.25 Затерянный мир
14.15 Т/с «Перевозчик» (16+)
18.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-

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

ангел»
22.45 Х/ф «Фар Край» (18+)
 0.40 Затерянный мир
 1.40 Он, она и телевизор
 4.00 Лучшее
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазин

НТН
 7.00 Слово Предстоятеля
 7.05 Будьте здоровы
 7.50 Случайный свидетель. 

Вокруг света
 9.00 Х/ф «Белые волки»
10.55 Х/ф «Кодекс вора» (16+)
12.55 Х/ф «Сокровища древ-

него храма»
15.25 Х/ф «Одиночное плава-

ние»
17.15 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»
19.00 Х/ф «Сержант милиции» 

(16+)
22.50 Х/ф «Кровавая месть» 

(18+)
 0.55 Х/ф «Страховщик» (16+)
 2.50 Вещественное доказа-

тельство

ТЕТ
10.50 Х/ф «Мармадюк»
12.35 Х/ф «Управление гне-

вом» (16+)
14.45 Х/ф «Да, возможно» 

(16+)
17.00 Х/ф «Двое. Я и моя 

тень»
19.00 Однажды под Полтавой
22.30 Х/ф «Нянь» (16+)
 0.10 «Панянка-селянка»
 2.25 Т/с «Хамелеон» (16+)
 3.15 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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ЗАМОВЛЯЙ  РЕКЛАМУ,ЗАМОВЛЯЙ  РЕКЛАМУ,
 ОГОЛОШЕННЯ,  ОГОЛОШЕННЯ, 

ПОЗДОРОВЛЕННЯ ПОЗДОРОВЛЕННЯ 
У ГАЗЕТІ У ГАЗЕТІ 

«ВІСТІ ДЕРГАЧІВЩИНИ»«ВІСТІ ДЕРГАЧІВЩИНИ»

+38 063 863 34 93+38 063 863 34 93

ОГОЛОШЕННЯ 

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

ПРОДАМ

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    (4-4)

АВТОВИКУП
Терміновий викуп скутерів, авто-

мобілів, причепів будь-яких моделей, в 
будь-якому стані. Всі витрати за мій ра-
хунок. Порядність гарантую.
Тел. (050)70 79 797, Олександр.

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.    (5-4)

ДО УВАГИ!

Насіння люцерни, конюшини, еспарцету, стоколосу, 
суданки, сидератів, медоносів, соняшнику, кукурудзи 
та ін. Тел.: (067)-689-27-26 www.semenatrav.com       (4-3)

Перегной. Навоз. Доставка Камаз и 
мешки. Тел. 097-299-66-16.   (3-2)

Дергачівська міська рада Хар-
ківської області оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади 
провідного спеціаліста відділу со-
ціального захисту Дергачівської 
міської ради
Для участі у конкурсі приймають-

ся заяви від громадян України, які не 
досягли граничного віку перебуван-
ня на службі в органах місцевого са-
моврядування, мають вищу освіту не 
нижче ступеня бакалавра, вільно во-
лодіють державною мовою та основ-
ними навиками роботи на комп’ютері 
з відповідними програмними засоба-
ми на рівні досвідченого користува-
ча. 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 провід-
ного спеціаліста відділу соціального 
захисту Дергачівської міської ради;

2) автобіографію (прізвище, ім’я, 
по батькові, число, місяць, рік і міс-
це народження, громадянство, відо-
мості про освіту, трудову діяльність, 
посаду (заняття), місце роботи, а та-
кож відомості про наявність чи від-
сутність судимості;

3) копію паспорта громадянина 
України;

4) копію документа про вищу освіту 
з додатками;

5) копію трудової книжки з відомо-
стями про трудову діяльність станом 
на момент оголошення конкурсу та/
або копію послужного списку (за на-
явності);

6) копію реєстраційної картки 
платника податків;

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

повідомляє, що до неї не застосову-
ються заборони, визначені части-
ною третьою або четвертою статті 1 
Закону України «Про очищення вла-
ди», і надає згоду на проходження 
перевірки та оприлюднення відомо-
стей стосовно неї відповідно до Зако-
ну України «Про очищення влади».  У 
разі, якщо кандидат на посаду прохо-
див перевірку, передбачену Законом 
України «Про очищення влади», така 
особа подає копію висновку про ре-
зультати перевірки;

9) копію військового квитка (за на-
явності);

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

11) інші документи, які характери-
зують фаховий рівень особи (за ба-
жанням такої особи).
Документи приймаються протягом 

30 календарних днів з дня оприлюд-
нення оголошення про проведення 
конкурсу за адресою: Харківська об-
ласть, місто Дергачі, вулиця Сумсь-
кий шлях, 79-Б (конкурсна комісія).
Довідки за телефоном: 2-07-44, 

або безпосередньо до міської ради.
Конкурсна комісія

КОНКУРС Відділ житлово-комунального 
господарства Дергачівської 

міської ради інформує
Відповідно до 

рішення вико-
навчого коміте-
ту від 9 березня 
2021 року №48 
з 15 березня до 
15 травня 2021 
року на тери-
торії  Дергачівської міської ради прово-
диться щорічна акція «За чисте довкілля» 
та день благоустрою населених пунктів 
Дергачівської міської ради із залученням 
громадськості, людських та матеріальних ре-
сурсів підприємств, організацій та установ 
всіх форм власності, які здійснюють свою 
діяльність на  території громади. Також за-
тверджено План заходів щодо проведення 
щорічної акції «За чисте довкілля» у 2021 році.

Вищевказані заходи будуть проведені з ме-
тою приведення в належний санітарний стан 
території Дергачівської громади: зон відпо-
чинку, ігрових майданчиків, парків, скверів, 
вуличної мережі, прибудинкових територій, 
кладовищ, підприємств та відомств, лікуваль-
них, оздоровчих, навчальних, спортивних за-
кладів, ринків та торгівельних майданчиків і 
прилеглих до них територій, подальшого ком-
плексного розвитку та відновлення зеленої 
зони.

Запрошуємо жителів громади долуча-
тись до заходів з проведення щорічної 
акції «За чисте довкілля», надавати пропо-
зиції через відділ житлово-комунального 
господарства.

Просимо привести прилеглу до будинків те-
риторію у відповідний санітарний стан (при-
брати купи піску, щебеню, інших будівельних 
матеріалів тощо) відповідно до вимог закону 
України «Про благоустрій населених пунктів».

Розраховуємо на відповідальне ставлення 
кожного громадянина до благоустрою грома-
ди в цілому! 

Зробимо громаду чистою разом!

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЮРИДИЧНА 
ФІРМА «ВЕРІТАС»

Допоможе відновити або встанови-
ти статус ліквідатора аварії на ЧАЕС.

Отримати статус інваліда війни.
Перерахувати пенсію у бік збіль-

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

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

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

Вітаємо переможця чемпіонату 
Харківської області з боксу серед юніорів 
у вазі 63 кг, учня Дергачівського ліцею 
№3, вихованця тренера Грінченка Дми-
тра Олександровича. 
Бажаємо спортсмену гідно представи-

ти нашу громаду й Харківську область 
на Всеукраїнському чемпіонаті з боксу 
на Івано-Франківщині в смт. Ворохта. 
Перемог і нових досягнень!

ПЕРЕМОГ І НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ!



З метою розвитку творчості 
та педагогічної ініціативи ви-
хователів закладів дошкільної 
освіти Дергачівської міської 
ради (у тому числі дошкільних 
підрозділів закладів загальної 
середньої освіти), популяризації 
кращих зразків педагогічного 
досвіду, вдосконалення іміджу 
професії вихователя дошкіль-
ної освіти 10-11 березня було 
проведено І (міський) тур об-
ласного конкурсу «Кращий 
вихователь Харківщини» у 
2021 році. 

Цей захід зби-
рає для участі 
справжніх май-
стрів своєї спра-
ви, у чиїх сер-
цях палає вогонь 
щирої любові до 
дітей, плекають-
ся надії на їхнє 
світле майбутнє. 
Конкурс спри-
яє підвищенню 
престижност і 
праці вихова-
телів дошкіль-
них навчальних 
закладів, їхньої 

ролі в розвитку і вихованні 
дітей дошкільного віку, са-
мореалізації й розкриттю 
творчого потенціалу педа-
гогів. І справді, креатив-
ність та ініціативність, яку 
проявили вихователі під 
час підготовки до конкур-
су, свідчить про надзви-
чайно високий рівень пе-
дагогічної майстерності та 
захопленість своєю спра-
вою. 

За право здобути по-
чесне звання «Кращий 
вихователь року» змага-
лися п’ять вихователів 
— представників за-
кладів освіти. 

Конкурсна програма 
проходила у два етапи. Під 

час першого етапу члени журі 
оцінювали фахову контрольну 
роботу, переглядали презента-
цію педагогічного досвіду з об-
раної теми. Другий етап перед-
бачав перегляд відеоматеріалів 
конкурсантів (заняття з дітьми) 
та самоаналізу. 

Кожна з учасниць продемон-
струвала сучасні підходи до 
освітньої роботи з дітьми, твор-
чі здібності, кмітливість, пси-
хологічну грамотність, вміння 
швидко орієнтуватися в робо-

чих ситуаціях і приймати ра-
ціональні рішення.

Усім, без винятку, виховате-
лям вдалося проявити індиві-
дуальність і талановитість. Тож 
обрати кращу з кращих — ви-
явилося справою нелегкою. 
Члени оргкомітету та журі від-
значили глибокі знання конкур-
сантами дошкільної педагогіки 
та психології, конструктивність 
їх виступів, гнучкість, вива-
женість, емоційність і про-
фесійну компетентність.

Переможцем у номінації 
«Вихователь-новатор» стала 
Важинська Юлія Геннадіїв-
на, вихователь КЗ «Слатин-
ський ліцей».

Переможцем у номінації 
«Вихователь дітей різновіко-

вої групи» стала Бєлоус Надія 
Вячеславівна, вихователь 
Прудянського ЗДО «Ялинка».

Лауреатом у номінації 
«Вихователь дітей різновіко-
вої групи» стала Онопрієнко 
Юлія Миколаївна, вихова-
тель КЗ «Слатинський ліцей».

Переможцем у номінації 
«Вихователь дітей старшо-
го дошкільного віку» стала 
Котенко Ірина Василівна, 
вихователь «Козачолопансь-
кого ЗДО «Сонях».

Лауреатом у номінації     
«Вихователь дітей старшо-
го дошкільного віку» стала 
Мельник Інна Володимирів-
на, вихователь «Козачолопан-
ського ЗДО «Сонях».

Ірина Сафарова

12 19 березня 2021 року
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Щороку вихователі закладів дошкільної освіти, у тому 
числі дошкільних підрозділів закладів загальної серед-

ньої освіти беруть активну участь у Всеукраїнському кон-
курсі професійної майстерності педагогічних працівників 
дошкільних навчальних закладів «Вихователь року».

І. Котенко: «Вперше брала участь у такому конкур-
сі, ретельно готувалась і сподівалась гідно продемон-
струвати свої знання та навички. Вимоги конкурсу були 
досить високі, а члени журі – досвідчені й професійні. За-
галом під час проведення заходу атмосфера склалась у 
нас робоча та дружня, конкурс став місцем, де ми змогли 
обмінятись досвідом, перейняти багато цікавих напрацю-
вань і методів для втілення в роботу. Кожен учасник мав 
змогу перевірити свої сили і тепер, гадаю, що всі отрима-
ли мотивацію для подальшого професійного зростання. 
Вдячна організаторам за проведення цього конкурсу. 

Такі конкурси сприяють впровадженню кращих практик у 
вихованні та навчанні дітей».

Важинська Юлія

Важинська Юлія

Бєлоус Надія

Котенко Ірина

ВРАЖЕННЯ


