
Понад 90 років тому від-
булась визначна подія для 
всього українського народу 
– 22 січня 1919 року дві су-
веренні українські держави 
— Українська Народна Ре-
спубліка й Західно-Україн-
ська Народна Республіка 
– об’єдналися в самостійну 
соборну державу.

З цієї нагоди у Дергачах взя-
ли участь у церемонії покла-
дання квітів до пам’ятника 
Тарасу Шевченку 
депутат Харківсь-
кої обласної ради  
Євген Шатохін, Дер-
гачівський міський 
голова Вячеслав  
Задоренко, пред-
ставники влади, 
місцеві депутати та 
громадськість. 

 «День Соборності України 
покликаний виховати в нас 
почуття соборності, єднання, 
свободи в незалежній країні. 
Це свято має стати об’єд-

нуючим чинником для всього 
українського народу. Тож ми 
повинні працювати на ідею за-

гальнонаціональної єдності, бо 
відродження Вітчизни — це єд-

ність наших душ, воскресіння 
духовності, культури, мови»,- 
зазначив міський голова. 
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Л. Каденюк: Із мрією 
про всесвіт

УВАГА!

ЯКЩО ХОЧЕШ – 
ЗАПИТАЙ!

У середу, 27 січня з 
12:00 до 13:00 відбу-
деться телефонна «га-
ряча» лінія з начальни-
ком управління освіти, 
культури та спорту Дер-
гачівської міської ради  
Тетяною Дударєвою.

Протягом години вона 
відповідатиме на запитан-
ня наших читачів. 

Якщо для вас це незруч-
ний час, можна зателефо-
нувати заздалегідь і поста-
вити запитання, яке ми 
озвучимо під час «гарячої» 
лінії. 

Всі відповіді будуть надру-
ковані у наступному номері 
газети.

Телефони: (063) 863-34-93.

У ДЕРГАЧАХ ВІДЗНАЧИЛИ 
ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

На зв’язку Дергачівський 
Пенсійний фонд

Свято Водохреща на 
Дергачівщині

Ретро-миті
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ЦІКАВО ЗНАТИНА ЗВ’ЯЗКУ 

У ВІВТОРОК, 19 СІЧНЯ З 11:00 ДО 12:00 У 
РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ ВІДБУЛАСЯТЕЛЕФОННА 
«ГАРЯЧА» ЛІНІЯ. 
НА ЗАПИТАННЯ ЧИТАЧІВ ВІДПОВІДАЛА ЗА-

СТУПНИЦЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ОБСЛУГО-
ВУВАННЯ ГРОМАДЯН ДЕРГАЧІВСЬКОГО ПЕН-
СІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА 
БІЛАШ.  

ТЕЛЕФОННА «ГАРЯЧА» ЛІНІЯ

Я – працюючий пенсіонер. Чи 
мені нараховується індексація? – 
Віктор Іванович (смт Прудянка).

 Працюючим пенсіонерам, у 
першу чергу, індексується сума 
оплати праці. Індексація пенсії 
провадиться після індексації суми 
оплати праці на підставі довідки 
підприємства, установи, органі-
зації, де працює пенсіонер, в якій 
зазначається розмір оплати праці 
працюючого пенсіонера, проіндек-

сована її сума і сума індексації.
 У всіх випадках загальний доход 

працюючого пенсіонера, який під-

лягає індексації, не повинен пере-

вищувати прожиткового мініму-

му, встановленого для працездатної 
особи.

 Таким чином, працюючим пен-

сіонерам пенсія може індексувати-

ся, крім інших умов, якщо заробіт-

на плата менше прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб.

Я сестра померлого одиноко-
го пенсіонера, поховання здій-
снювала за свої кошти. На яку 
допомогу можу розраховувати 
та які документи для цього по-
трібні? – Вікторія Ігорівна (с. 
Великі Проходи).

 Відповідно до статті 53 Закону 
України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”, 
у разі смерті пенсіонера особам, 
які здійснили поховання, випла-

чується допомога на поховання 
пенсіонера в розмірі двомісячної 
пенсії, яку отримував пенсіонер на 
момент смерті.

 Для отримання допомоги на 
поховання особа, яка звертається, 
подає до органу Пенсійного фонду 
України, де померлий перебував 
на обліку, заяву про виплату до-

помоги на поховання та довідку 
про смерть пенсіонера або витяг з 
Державного реєстру актів цивіль-

ного стану громадян про смерть.

Заявнику 19 років, одержу-
вав пенсію за померлого батька, 
закінчив навчання у коледжі. 
Пенсію було виплачено по чер-
вень. Із вересня заявник розпо-
чав навчання в університеті. Чи 
буде йому виплачуватись пен-
сія за літній час? – Світлана Ми-
хайлівна (смт Мала Данилівка).

Відповідно до статті 36 Закону 
України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” 
(далі – Закон), діти, які навчають-

ся за денною формою навчання у 
загальноосвітніх навчальних за-

кладах системи загальної серед-

ньої освіти, а також професій-

но-технічних, вищих навчальних 
закладах, мають право на отри-

мання пенсії у зв’язку з втратою 
годувальника  до закінчення таки-

ми дітьми навчальних закладів, 
але не довше ніж до досягнення 
ними 23 років, та діти-сироти – до 
досягнення ними 23 років незалеж-

но від того, навчаються вони чи ні.

Період навчання підтверджується 

довідками навчальних закладів 
про те, що зазначені вище осо-

би навчаються за денною фор-

мою навчання.
Після надання одержувачем 

пенсії до управління Пенсійного 
фонду України довідки навчально-

го закладу про навчання на першо-

му курсі, виплату пенсії буде про-

довжено з часу навчання.
Щодо виплати пенсії протягом 

періодів, коли одержувач пенсії не 
навчався, то з липня цього року до 
Закону внесені зміни.

При надходженні довідок з на-

вчальних закладів про продов-

ження навчання непрацездатних 
членів сім’ї померлого годуваль-

ника, виплата пенсії буде прово-

дитись також за період між за-

вершенням навчання в одному із 
навчальних закладів та вступом 
до іншого навчального закладу або 
у період між завершенням навчан-

ня за одним освітньо-кваліфікацій-

ним рівнем та продовженням нав-

чання за іншим, але не раніше, ніж 
за період з 01.07.2013 р.

Виплата пенсії за час перерв 
у навчанні не проводиться, якщо 
така перерва перевищує чотири 
місяці.

Отже, виплату пенсії у наве-

деному випадку буде продовжено 
з вересня та доплачено пенсію за 
липень і серпень.

Я отримую пенсію через 
банк. Працюю, тому пенсію з 
рахунку не знімав. Отримав 
повідомлення від Пенсійного 
фонду, що виплату моєї пенсії 
буде переведено на пошту. Чи 
правомірно це? – Іван Іванович 
(с. Безруки).

Виплата пенсій через банківські 
установи регулюється Порядком 
виплати пенсій та грошової допо-

моги за згодою пенсіонерів та одер-

жувачів допомоги через їх поточні 
рахунки у банках, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 30.08.1999 р. №1596 (зі 
змінами).

 Пунктом 14 Порядку перед-

бачено, що якщо суми пенсій та 
грошової допомоги одержують-

ся за довіреністю більше як один 
рік або не одержуються з поточ-

ного рахунка більше як один рік, 
уповноважений банк зобов’язаний 
повідомити про це відповідний ор-

ган Пенсійного фонду не пізніше 
28 числа місяця, в якому виникли 
такі обставини, а одержувач пен-

сії – подати нову заяву в орган Пен-

сійного фонду.
 У разі невиконання одержува-

чем пенсії цієї умови орган Пенсій-

ного фонду припиняє перерахуван-

ня пенсії на поточний рахунок у 
визначену одержувачем установу 
банку і здійснює виплату через під-

приємство поштового зв’язку за 
місцем проживання одержувача в 
установленому порядку.

 Тому якщо пенсіонер не планує 
скористатися пенсією на своєму 
рахунку в банку, необхідно надати 
заяву про перерахування коштів 
через банк після надходження пові-
домлення від управління Пенсійно-

го фонду. Заяву можна надати до 
зазначеного управління або зали-

шити в банку, де пенсіонер виявив 
бажання одержувати пенсію.

 Якщо пенсіонер не надав своє-

часно заяву, пенсію буде нарахова-

но на поштове відділення за міс-

цем проживання.
Заявниці призначено пенсію 

за вислугу років. Чи має право 
заявниця на перерахунок пен-
сії, якщо вона працює, але при 
цьому не досягла встановлено-
го законодавством пенсійного 
віку? – Микола Пилипович (смт 
Козача Лопань). 

 Ні, оскільки дія частини 4 ст. 
42 Закону України “Про загаль-

нообов’язкове державне пенсійне 
страхування” не поширюється на 
пенсіонерів, яким призначено пен-

сію за вислугу років на умовах, пе-

редбачених Законом України “Про 
пенсійне забезпечення”, та які не 
досягли віку, встановленого стат-

тею 26 цього Закону.
Чи повинен пенсіонер пові-

домляти органи Пенсійного 
фонду в разі працевлаштуван-
ня?

 Законом України “Про загаль-

нообов’язкове державне пенсійне 
страхування” передбачено, що за-

страхована особа зобов’язана пові-
домляти територіальні органи 
Пенсійного фонду про зміну даних, 
що вносяться до її персональної 
облікової картки в системі пер-

соніфікованого обліку, виїзд за межі 
держави та про обставини, що 
спричиняють зміну статусу за-

страхованої особи, протягом деся-

ти днів з моменту їх виникнення.
 У разі працевлаштування осо-

би, якій призначено пенсію, така 
особа протягом десяти днів надає 
органу, що призначає пенсію, довід-

ку про прийняття на роботу.
Згідно із рішенням суду на 

мою користь повинно бути 
стягнено з пенсії громадянина 
К. борг в сумі 10 000 грн. Як 
скоро я отримаю цю суму?

 З пенсії може бути відраховано 
не більш як 50 відсотків її розміру: 
на утримання членів сім’ї (алімен-

ти), на відшкодування збитків від 
розкрадання майна підприємств 
і організацій, на відшкодування 
пенсіонером шкоди, заподіяної 
каліцтвом або іншим ушкоджен-

ням здоров’я, а також у зв’язку зі 
смертю потерпілого, на повернен-

ня переплачених сум заробітної 
плати в передбачених законом ви-

падках.
 З усіх інших видів стягнень 

може бути відраховано не більш 
як 20 відсотків пенсії.

 Тобто, щомісяця Ви будете от-

римувати утриману з пенсії ча-

стину боргу в розмірі, яка визначе-

на державним виконавцем в своїй 
постанові, що направляється до 
органу Пенсійного фонду України, 
де боржник перебуває на обліку.

На телефонну «гарячу» лінію 
зателефонувало безліч читачів 
з приводу перерахунку пенсії з  
1 січня. Тож, загальна інформа-
ція з цього приводу. 

Із 1 січня 2021 року в Україні 
зросла мінімальна зарплата з  
5 тис. до 6 тис. грн. Це автоматич-
но потягнуло за собою зростання 
деяких виплат, у тому числі й пен-
сії за віком. З 1 січня мінімальна 
пенсія становитиме 2400 грн. Не 
треба плутати з соціальною ви-
платою для людей, які не мають 
достатньо стажу для отримання 
пенсії (ця виплата становить 1 769 
грн.). До 2400 грн зросли пенсії у 
тих, кому більше 65 років і чий ро-
бочий стаж сягає 30 років – для жі-
нок і 35 років – для чоловіків.

Взагалі Пенсійним фондом 
України є передбачена п’ятиетап-
на програма підвищення пенсій 
на 2021 рік. У січні підвищуєть-
ся найменша пенсійна виплата 
для людей, яким виповнилося 65 
років, але які мають повний стаж. 
Повний стаж для жінки визначено 
30 років, а для чоловіка – 35. Для 
цих людей мінімальна пенсійна ви-
плата підвищується. Наприклад, 
є людина з такими параметрами, 
у неї 2000 гривень, то вона буде 
підвищена на 400 гривень. У кого 
2100, то, значить, на 300 гривень. 

Наступне підвищення для пен-
сіонерів, які не працюють, яким 
виповнилося 65 років і вони мають 
достатній стаж, заплановано на 
грудень 2021 року, коли мінімаль-
на зарплата, згідно із держбюдже-
том, зростатиме до 6,5 тис. грн. 
Тоді пенсія відповідно збільшиться 
до 2600 грн.

Пенсіонерів, які працюють, це 
підвищення не стосуватиметься. 
Коли пенсіонер звільняється, пере-
рахунок пенсії йому здійснюється 
з урахуванням мінімальної зарпла-
ти, визначеної на дату звільнення 
з роботи.

(Прим. ред. – заступниця на-

чальника зауважила, що кожен 
випадок потребує індивідуального 
розгляду. Якщо з деяких причин 
громадянам перерахунок пенсії 
не здійснено – потрібно зверта-

тися безпосередньо до Пенсійного 
фонду України у Дергачівському  
районі, що знаходиться за адресою: 
м.Дергачі, вул.Сумський шлях, 9. 
Телефони:  (05763) 20187, (05763) 
20188, (05763) 20487).

ПРОХАННЯ УВАЖНО ЧИТАТИ 
АНОНСИ ТА СТАВИТИ ЗАПИТАН-
НЯ, ЩО В МЕЖАХ КОМПЕТЕНТ-
НОСТІ ТОГО, ХТО ВІДПОВІДАЄ!



Із 1 січня 2021 року україн-
ські студенти не отримува-
тимуть червоний диплом,  
повідомляється в указі глави 
МОН Сергія Шкарлета «Про 
затвердження форм доку-
ментів про вищу освіту».

Згідно з цим документом, 
відтепер при закінченні вузу 

випускникам будуть видава-
тися дипломи: доктора наук; 
доктора філософії; доктора 
мистецтв; магістра:  бакалав-
ра; молодшого бакалавра; зра-
зок академічної довідки; дода-
ток до дипломів європейського 
зразка.

Крім того, в дипломах мо-
лодшого бакалавра, бакалавра 
або магістра, що видається ви-
пускникам без громадянства, 
буде додатково вказуватися рік 
вступу і повне найменування 
навчального закладу, до якого 
особа вступила на початку нав-
чання в Україні.
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НОВИНИ
ЦІНА НА ГАЗ

Прем'єр-міністр Денис Шми-
галь підкреслив, що постачаль-
ники газу не зможуть піднімати 
ціну вище, ніж 6,99 грн за ку-
бометр - це дасть змогу знизити 
ціну на газ для українців в се-
редньому на 30%.

"Сьогодні без втручання в си-

туацію вже б у лютому кубо-

метр газу міг подорожчати до 
12 грн. В умовах недосконалої 
конкуренції, монополізації рин-

ку встановлення граничної ціни 
є необхідним, щоб збалансува-

ти та спрямувати ринок на 
шлях розвитку, а не консерва-

ції монополій.
Надалі ми зробимо так, щоб 

усі газопостачальні компанії 
представили свої річні продук-

ти для українців. Тоді люди 
зможуть підписати річний кон-

тракт і заздалегідь розуміти, 
скільки вони платитимуть 
узимку або влітку. Це євро-

пейський підхід, який діє в усіх 
цивілізованих та розвинених 
країнах", - заявив прем'єр.

Уряд тимчасово встановив граничну ціну на газ 
для населення - 6,99 грн за куб. м. Така ціна діятиме 

з 1 лютого і до завершення опалювального сезону або до 
завершення карантину.

ВІДМІНА ЛОКДАУНА
В Україні не будуть про-

довжувати жорсткий каран-
тин, який діє з 8 по 24 січня. 
З 25 січня країна має по-
вернутися до «помаранчево-
го» рівня карантину, заявив 
прем'єр-міністр Денис Шми-
галь. За його словами, по-
силені обмеження вводили, 
щоб зменшити зростання за-
хворюваності на COVID після 
новорічних свят.

Про те, що локдаун не плану-
ють продовжувати заявив і го-
ловний санлікар Віктор Ляшко. 
За його словами, МОЗ планує, 
що Україна з 25 січня перейде 
на адаптивний карантин, який 
будуть застосовувати там, де 
фіксують локальні спалахи за-
хворюваності. Водночас він не 
виключає, що може статися 
така ситуація, що посилення у 
країні будуть знову необхідні.

ВІДМІНА 
ЧЕРВОНИХ ДИПЛОМІВ

ВАКЦИНИ ВІД COVID-19
Початок вакцинації в 

Україні очікується в сере-
дині лютого. Спочатку при-
буде 910 тисяч доз вакцини, 
за допомогою якої вакци-
нують близько 367 тисяч 
українців.

Насамперед вакцинувати бу-
дуть: медиків, які безпосеред-
ньо працюють з пацієнтами з 
коронавірусів; соцпрацівників 
з геріатричних пансіонатів та 
пацієнтів; військовослужбов-

ців, які перебувають в зоні 
ООС. 

Міністр охорони здоров'я 
Максим Степанов заявив, 
що другий етап вакцинації в 
Україні може початися в кінці 
березня.  У цей період плану-
ють прищепити 2,5 мільйона 
медпрацівників, викладачів, 
людей 60+ з супутніми захво-
рюваннями. Вакцину очікують 
від Covax або Sinovac з ефек-
тивністю не менше 70%.

ПОКАРАННЯ ЗА СЕКСИЗМ

Народні депутати пропонують карати за прояви 
сексизму штрафами, громадськими роботами або ад-
міністративним арештом.
Так, перший законопроєкт 

"Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів 
України щодо заборони про-
явів сексизму у суспільстві" 
пропонує внести у закон "Про 
забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків" 
саме поняття сексизму:

"Сексизм – будь-які дії, же-

сти, візуальні прояви, вимов-

лені або написані слова, прак-

тика або поведінка, в основі 
яких лежить ідея про те, що 
людина або група людей гірші 
через свою стать, та які про-

являються в публічній або при-

ватній сферах, у мережі Інтер-

нет або поза нею і скеровані на 
(або спричиняють): порушення 
власної гідності або прав люди-

ни чи групи людей; сексуальну, 
психологічну шкоду або страж-

дання особи чи групи осіб; ство-

рення загрозливого, ворожого, 
принизливого або образливого 
середовища; перешкоджання 
незалежності або повноцінно-

му здійсненню прав людини з 
боку особи чи групи осіб; під-

тримку та посилення ґендер-

них стереотипів".

Другий законопроєкт "Про 
внесення змін до Кодексу Украї-
ни про адміністративні право-
порушення щодо встановлення 
відповідальності за прояви сек-
сизму у суспільстві" пропонує 
внести сексизм у статтю КУпАП 
№ 173-2, згідно з якою вчинен-
ня сексизму, як і домашнє на-
сильство чи насильство за оз-
накою статі, буде каратися 
штрафом у розмірі від 10 до 
20 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або 
громадськими роботами на 
строк від 30 до 40 годин, або 
адміністративним ареш-
том на строк до 7 діб.

Повторне порушення буде 
тягти за собою накладення 
штрафу від 20 до 40 неопо-
датковуваних мінімумів до-
ходів громадян або громад-
ські роботи на строк від 40 
до 60 годин, або адміністра-
тивний арешт на строк до 
15 діб. Ці законопроєкти на-
разі направлені на розгляд 
профільного комітету.

В ПРИМІСЬКИХ ПОЇЗДАХ 
ВІДЕОКАМЕРИ 

І «ТРИВОЖНІ» КНОПКИ

«Укрзалізниця» працює 
над підвищенням рівня 
безпеки під час перевезен-
ня пасажирів у примісь-
кому залізничному сполу-
ченні, зокрема, встановить 
камери спостереження. Про 
це заявив голова правління 
компанії Володимир Жмак, 
інформує прес-служба «Укр-
залізниці».

«Якщо ми говоримо про 
електропоїзди, то зараз ми 
вже займаємось їх модерніза-

цією, яка включає в себе уста-

новку камер спостереження, 
котрі дозволять машиністу 
контролювати ситуацію у 

вагонах електропоїзда», – ска-
зав він.

Також, за його словами, у 
рамках такої модернізації у 
кабінах машиністів встанов-
люватиметься оперативна, 
так звана «червона кнопка», 
за допомогою якої машиніст 
зможе викликати на наступ-
ну станцію за маршрутом 
руху правоохоронців - для 
того, щоб запобігти чи попе-
редити випадки неналежної 
поведінки деяких пасажирів.

«Моя ціль – повернути на 
наші поїзди пасажирів, забра-

ти їх з пасажирського авто-

транспорту, та повернути в 
наші поїзди, які будуть ком-

фортними», – зазначив Жмак.
«Укрзалізниця» 25 серпня 

розпочала пілотний проєкт із 
охорони пасажирських поїздів 
у русі силами працівників 
воєнізованої охорони ком-
панії.
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20 СІЧНЯ 2015 РОКУ – НАЙТРАГІЧНІШИЙ 
ВІНЕЦЬ ІСТОРІЇ ОБОРОНИ ДАПУ 

Цього дня, 6 років тому, 
російські окупанти підірва-
ли перекриття в новому 
терміналі Донецького аеро-
порту, який незламно утри-
мували українські військо-
вослужбовці, добровольці, 
медики та волонтери. 

Від трьох тонн тротилу сте-
ля в багатьох секціях обвали-
лася. Вибух поховав під за-
валами десятки українських 
бійців. Оборона Донецького 
аеропорту, яка стала симво-
лом незламності та мужності 
українських військових, три-
вала 242 дні: з 26 травня 2014 
року по 22 січня 2015 року. 
242 дні українські військові, 
добровольці, медики та во-
лонтери протистояли навалі 
російсько-окупаційних військ 

і проросійським бойовикам, 
затято відстоюючи малесень-
кий клаптик української землі.  
Останні вцілілі оборонці вихо-
дили з території ДАПу через 
два-три дні. Але саме 20 січня 
варто вважати Днем пам’яті 
загиблих «кіборгів» та Днем за-
вершення героїчної оборони 
аеропорту.

Дергачівський РТЦК та 
СП вшанував пам'ять всіх 
тих, хто з неймовірною стій-
кістю, відвагою й незламні-
стю тримав оборону пекель-
ного летовища:

«Ми зібралися для того, щоб 
вшанувати всіх тих, хто по-

клав своє життя за нас, за те, 
щоб не допустити до нас вій-

ну. Кожного дня, кожної годи-

ни, кожної хвилини ми повинні 

пам’ятати тих, хто поклав 
своє життя за незалежність 
та суверенітет нашої Украї-
ни.  Ми пам’ятаємо тих, хто 
боронив Донецький аеропорт. 
Ми дякуємо всім нашим вої-
нам, які на сході України захи-

щали і захищають наше мир-

не життя».
 Героям Слава!

НІ – ПОЖЕЖАМ!

ПАМ'ЯТАЄМО!

ДСНС ІНФОРМУЄ

Основну увагу рятуваль-
ники приділили особам, які 
входять до так званої «гру-
пи ризику». А саме: особам 
похилого віку, багатодіт-
ним родинам, соціально 
незахищеним сім’ям та 
особам, які ведуть анти-
соціальний спосіб життя. 
Рятувальники поспілкува-

лись з кожним, кого зустрі-
чали в ході рейду. Окремо 
завітали до об’єктів со-
ціальної сфери, де також 
провели профілактичну 
роботу і залишили наочну 
агітацію для розміщення 
їх в куточки безпеки, щоб 
зайвий раз кожен відві-
дувач мав можливість ще 

раз собі нагадати про Пра-
вила пожежної безпеки в  
побуті.

Вони розповідали про 
безпеку користування елек-
тронагрівальними та обі-
грівальними приладами, 
правила поводження з від-
критим полум’ям, газовим 
обладнанням тощо. Кож-
ному були надані пам’ят-
ки з нагадуванням про 
важливість дотримання 
Правил пожежної безпеки 
в побуті. Для більш ефек-
тивної роботи в даному на-
прямі, в поштові скриньки 
було залишено відповідні 
пам’ятки для самостійного 
ознайомлення.

Особовий склад 2 караулу 53 Державної пожежно-ря-
тувальної частини м. Дергачі провів роз’яснювальні за-

ходи з попередження виникнення пожеж у житловому сек-
торі Дергачів.

Дергачівська міська рада Харківської області ого-
лошує конкурс на заміщення вакантної посади голов-
ного спеціаліста сектору усиновлення, опіки, піклу-
вання, розвитку сімейних форм виховання Служби у 
справах дітей Дергачівської міської ради

Для участі у конкурсі приймаються заяви від грома-
дян України, які не досягли граничного віку перебування 
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. 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 сектору усиновлення, опіки, 
піклування, розвитку сімейних форм виховання Служби у 
справах дітей Дергачівської міської ради

2) автобіографію (прізвище, ім’я, по батькові, число, 
місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості 
про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце ро-
боти, а також відомості про наявність чи відсутність су-
димості;

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 опри-
люднення 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, за рік, 
що передує року, у якому було оприлюднено оголошення 
про конкурс;

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 безпосеред-
ньо до міської ради.

ОГОЛОШЕННЯ

Дергачівська міська рада Харківської області 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади го-
ловного спеціаліста-юрисконсульта Служби у справах 
дітей Дергачівської міської ради

Для участі у конкурсі приймаються заяви від грома-
дян України, які не досягли граничного віку перебування 
на службі в органах місцевого самоврядування, мають 
повну вищу освіту не нижче ступеня спеціаліста, ма-
гістра (за спеціальністю правознавство), вільно володіють 
державною мовою та основними навиками роботи на 
комп’ютері з відповідними програмними засобами на 
рівні досвідченого користувача. Без вимог до стажу ро-
боти.

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

подають:
1) заяву про участь у конкурсі на заміщення вакант-

ної посади головного спеціаліста-юрисконсульта Служби у 
справах дітей Дергачівської міської ради

2) автобіографію (прізвище, ім’я, по батькові, число, 
місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості 
про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце ро-
боти, а також відомості про наявність чи відсутність су-
димості;

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 опри-
люднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону 
України «Про очищення влади».  У разі, якщо кандидат на 
посаду  проходив перевірку, передбачену Законом Украї-
ни «Про очищення влади», така особа подає копію виснов-
ку про результати перевірки;

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

функцій  держави або місцевого самоврядування, за рік, 
що передує року, у якому було оприлюднено оголошення 
про конкурс;

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

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

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

Дергачівська міська рада Харківської області ого-
лошує конкурс на заміщення вакантної посади заві-
дувача сектору соціального захисту дітей Служби у 
справах дітей Дергачівської міської ради

Для участі у конкурсі приймаються заяви від грома-
дян України, які не досягли граничного віку перебування 
на службі в органах місцевого самоврядування, мають 
повну вищу освіту не нижче ступеня спеціаліста, магістра, 
вільно володіють державною мовою та основними нави-
ками роботи на комп’ютері з відповідними програмними 
засобами на рівні досвідченого 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 вакант-

ної посади завідувача сектору соціального захисту дітей 
Служби у справах дітей Дергачівської міської ради

2) автобіографію (прізвище, ім’я, по батькові, число, 
місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості 
про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце ро-
боти, а також відомості про наявність чи відсутність су-
димості;

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 опри-
люднення 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, за рік, 
що передує року, у якому було оприлюднено оголошення 
про конкурс;

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 безпосеред-
ньо до міської ради.
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СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 
ІЗ МРІЄЮ ПРО ВСЕСВІТ

У 1971 році закінчив 
Чернігівське вище військо-
ве авіаційне училище льот-
чиків. 

У 1978-1983 роках про-
ходив підготовку до по-
льотів на кораблях типу «Бу-
ран». Опанував до 60 типів 
літаків, переважно винищу-
вачів.

Як згадувала дружина 
Віра Каденюк, коли відкри-
лася програма підготовки 
космонавтів на космічний 
корабель «Буран», спочатку 
охочих  було більше дев’яти 
тисяч. Потім після різних 
тестів та випробувань число 
претендентів скоротилося 
більш як удвічі. А до фіна-
лу дійшло лише дев’ятеро, 
бо відбір був по-радянськи 
супержорстким. «Я розка-

жу лише про один із таких 
тестів, яких було сотні. 
Людину клали на стіл, про-

пускали через неї струм, 
доки серце не зупинялося. А 
тоді проводили реанімацій-

ні заходи, щоб побачити, як 
швидко можна «запустити» 
серце і чи можна це зробити 
взагалі. Як їм потім поясню-

вали, це робилося для того, 
щоб зрозуміти, що буде, 
якщо в космосі раптом кос-

монавта вдарить стру-

мом, як швидко людина 
прийде до тями».

Не раз Леонід Каденюк 
опинявся на межі жит-
тя і смерті, коли служив 
у загоні льотчиків-випро-
бувачів. Бо практично всі 
експерименти, які прово-
дили вони на літаках, були 
теж на межі життя і смерті. 
«Один із них  я і досі з жахом 
згадую про це – літак підні-
мали на максимальну висо-

ту і там вимикали двигун. 

І коли літак починав пада-

ти, на мінімальній висоті 
треба було запустити дви-

гун  знову і вирівняти літак. 
Але це не завжди вдавало-

ся. І ми, жінки льотчиків, 
понад усе боялися почути 
звук сирени, бо це означало, 
що хтось знову розбився. 
І кожна молилася, щоб це 
був не її чоловік. А розбива-

лися часто. Загалом із 50 
осіб льотного загону випро-

бувачів у живих залишило-

ся семеро. І Льоня був серед 
них», – згадувала вона.

У 1977-1979 роках 
пройшов загальну косміч-
ну підготовку, отримав 
кваліфікацію космонав-
та-випробувача і до 1983 
року тренувався у складі 
загону космонавтів колиш-
нього СРСР. А потім трапи-
лося непередбачене – розлу-
чення з дружиною і Леонід 
посмів (!!!) сказати началь-
ству: «Моє земне життя до 
космосу не стосується», і 
його було відраховано із за-
гону космонавтів наказом 

Головнокомандувача ВПС.
Але Каденюк не зламав-

ся, він вірив у свою зірку – і 
через п’ять років був за-
рахований до групи кос-
монавтів 929 державного 
науково-випробувального 
інституту імені В.П. Чкало-
ва ВПС колишнього СРСР. 

У 1990-1992 роках Ле-
онід Каденюк пройшов 
підготовку як командир 
транспортного корабля «Со-
юз-ТМ», отримав грома-
дянство України, і в 1995 
році його відібрали у гру-
пу космонавтів Націо-
нальної космічної агенції 
України; він готувався до 
космічного польоту в NASA 
як фахівець з корисного на-
вантаження.

19 листопада 1999 року 
в рамках програми спільно-
го українсько-американсь-
кого біологічного експери-
менту на космічному кораблі 
«Колумбія» на навколозем-
ну орбіту у складі екіпа-
жу Шаттл «STS-87» полетів 
український космонавт Ле-
онід Каденюк. Пробувши у 

космосі 15 днів, 16 годин, 
34 хвилини та 4 секунди 
й подолавши за цей час 

6,5 мільйона миль, вранці 
5 грудня він благополуч-
но повернувся на Землю. І 
став першим і поки що 
єдиним українцем, який 
підняв жовто-блакит-
ний прапор на космічну  
висоту.

Згодом він згадував: «У 
космосі найбільше вражає 
невагомість. Вражає  сам 
космос і весь Всесвіт. Я був 
вражений тим, який вигляд 
має Земля з космосу. Це було 
просто неймовірно… Жод-

на фотографія космосу не 
здатна передати тієї краси 
Всесвіту, яку людина може 
побачити своїми очима».

Після повернення він 
намагався бути корисним 
Україні та її народу. Він 
був депутатом Верховної 
Ради, членом комісії з пи-
тань космічної діяльності, 
Народним послом України, 
із січня 2011 року – радни-
ком прем’єр-міністра Украї-
ни з питань авіації і космо-
навтики, автор книги «Місія 
– космос» (2017 рік) і п’яти 
наукових робіт. Але часто 
нарікав, що залишається не-
затребуваним.

31 січня 2018 року у 
віці 67 років раптово по-
мер перший космонавт 
незалежної України, Герой 
України Леонід Каденюк.

Україна втратила чес-

ну, мудру, порядну людину, 
можливо, недооцінену за 
життя. Найбільшим вша-

нуванням пам’яті Леоніда 
Каденюка стане розвиток 
космічної галузі, щоб Украї-
на, одна з шести держав 
світу, зберегла статус кос-

мічної держави.
Додаткову інформа-

цію про видатного кос-
монавта можна знайти в 
Дергачівській публічній 
бібліотеці.

Перший космонавт незалежної України наро-
дився 28 січня 1951 року в селищі Клишковичі Хо-

тинського району Чернівецької області, в родині вчи-
телів. Йому було десять, коли 12 квітня 1961 року він 
почув про політ Юрія Гагаріна. Саме тоді у хлопчика 
з буковинського села зародилася мрія, яка через 36 
років привела його в космос. Шлях до нього був дов-

гим і наполегливим.



У церкві свято отримало 
назву Богоявлення, оскільки 
під час Хрещення Ісуса від-
булося особливе явлення всіх 
трьох ликів Бога: Бог Отець 
з небес свідчив про Сина, що 
хрестився, і Дух Святий у ви-
гляді голуба зійшов на Ісуса, 
підтверджуючи таким чином 
Слово Отця.

У цей день після освячен-
ня джерела священнослу-
жителі окропили святою во-
дою всіх присутніх і воду, 
яку вони принесли. Після 
цього  усі бажаючі, навіть  
перебуваючи на карантині, з 
молитвою занурились у ставок.

 «Сьогодні справжня зимо-

ва погода, зануритися у воду 
зовсім нескладно. Вода гар-

на: вона очищає, не обпікає, 
а навпаки здається теплі-
шою, ніж температура на 
вулиці. Для мене купання в 
освяченій воді - це певний ри-

туал, який необхідно викону-

вати в цей день. Це те очи-

щення, з яким людина потім 
живе весь рік, до наступного 
Водохреща», - розповів міс-
цевий житель Дергачів.

У день Хрещення люди 
звертали особливу увагу на 
погоду. Вважалося, що від 
неї залежить урожай у 

новому році. Так, 
якщо під час хре-
щення води йшов 
сніг, це обіцяє 
гарний врожай 
хліба і багатий 
приплід бджіл. А 
ось ясна погода 
означає бідний 
урожай і спекот-
не літо. У ці дні 
дивилися на ніч-
не небо - якщо 
воно чисте і ясне, це озна-
чає, що весна рано прий-
де, а літо буде довгим, 

спекотним і посушливим. 
Яскраві зірки означали 
зростання домашнього го-
сподарства, великий уро-
жай горіхів, рік грибів.

Вважаєть-
ся, що всі, 
кого хрести-
ли в цей день, 
п р о ж и в у т ь 
довге і щас-
ливе життя, 
а у молодих, 
які одружи-
лися на Водо-
хреща, буде 
міцна сім'я і 
здорові діти.

Ч о л о в і к 
з Малої Да-
нилівки не 
виключає ри-
зику при купанні в ополон-
ці без підготовки, однак дав 
поради на майбутнє тим, хто 
на Водохреща зважиться на 
такий крок вперше.

 "Я думаю, що лізти в опо-

лонку безпечно тільки, якщо 
немає ніяких хронічних 
захворювань, хвороб сер-

ця або судин, тиску. Не 
пити спиртне до і після 
процедури в ополонці, 
краще замінити його на 
теплий чай.  І не палити 
хоча б пару днів до цього. 
Прогнати погані думки: 
"А раптом захворію? А 
раптом продує?". З та-

ким настроєм катего-

рично не варто лізти в 
воду. В ідеалі за тиж-

день-два до Хрещення, 
якщо ви все-таки зва-

жилися на ополонку, робити 
контрастний душ, спати з 
відкритим вікном або хоча 
б у добре провітрювано-

му приміщен-

ні. Запастися 
термосом з 
чаєм, одягну-

тися в одяг, 
що легко зні-
мається та 
одягається. І не 
радив би силь-

но розтирати-

ся рушником 
після купан-

ня, бо можна 
пошкодити не-

підготовлену 
шкіру", - розповідає Степан.

Чоловік стверджує, що мо-
тивація для нього - це здо-
ров'я і задоволення.

 "Кожен раз, заходячи в 
воду, і вихо-

дячи звідти, 
розумієш, що 
до цього не 
звикнеш. Але 
кайф після ви-

ходу з води не 
описати сло-

вами, це ней-

мовірний при-

плив ейфорії. 
Хто купався 
хоч раз на Во-

дохреща, той 
знає, про що я 
говорю", - під-

креслив мешканець Малої 
Данилівки.

Шановні читачі, а хто 
з вас у цьому році купав-
ся на Водохреща? Діліть-
ся своїми вражаннями з 
нами!
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СВЯТО

НА ДЕРГАЧІВЩИНІ ВІДЗНАЧИЛИ 
ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ

Хрещення Господнє (Богоявлення) - одне з най-
стародавніших свят християнської церкви, пра-

вославні відзначають його 19 січня. Хрещення Ісуса 
Христа від Предтечі Іоанна було символічним і оз-
начало, що душа людини, яка кається і повірила у 
Спасителя, очиститься від усіх гріхів. На це свято 
існує традиція освячувати воду. Велике водосвяття 
проводять двічі - в самий день Богоявлення, а також 
напередодні, у навечір'я Богоявлення (Хрещенський 
святвечір). У цей день Іоанн Хреститель хрестив Ісу-
са в річці Йордан. Згідно з християнським віровчен-
ням, саме після Хрещення Ісус почав освячувати лю-

дей, осяючи їх світом істини.

Храм Різдва Пресвятої Богородиці, м.Дергачі

У Дергачах

У Черкаській Лозовій

У Дергачах

У Козачій Лопані
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РЕТРО-МИТІ 
Редакція започаткувала рубрику «РЕТРО-МИТІ», де 

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

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

Фото надала Ганна Плешкан.

З КОЛЯДОЮ ЙДЕМО!ЦІКАВО ЗНАТИ

ТЕТЯНИН ДЕНЬ

День Тетяни та День сту-
дента відзначають 25 січня 
в Україні. Що це за свята і 
чому їх стали відзначати 
саме в цей день - у цьому 
матеріалі.

Православна церква від-
значає 25 січня День Тетя-
ни. Свято пов'язане зі святою 
великомученицею Татіаною 
Римською.  Вона народилась 
в Римі близько 200 року в сім'ї 
знатних римлян-християн.

Коли почалися гоніння на 
християн, язичники схопили 
дівчину. Її жорстоко катували 
вогнем, намагалися втопити, 
заганяли в клітку до лева. За 

переказами, її рани 
зникали щоранку, во-
гонь не залишав опіків 
на тілі Татіани, а лев 
мирно лизав її ноги.

Татіані був винесе-
ний смертний вирок 
- усікновення мечем. 
Її позбавили життя  
25 січня. День смерті 
дівчини і став Тетяни-
ним днем.

Мощі святої мучени-
ці Татіани зберігаються 
в Свято-Успенському 
Псково-Печерському 
монастирі.

У цей день всі жінки 
з ім'ям Тетяна відзна-
чають день янгола.

Саме на День Тетяни 
в 1755 році був засно-
ваний Московський 
університет. Тодішня 
влада порахувала, що 

саме ім'я "Тетяна" означає в 
перекладі з грецької "заснов-
ниця, упорядниця", тож день її 
пам'яті якнайкраще підходить 
для такого починання.

А з часом свята Тетяна ста-
ла вважатися покровитель-
кою всіх студентів. Офіційно 
ж день студента 25 січня став 
святкуватися після указу Ми-
коли I.

Студенти традиційно 
йшли до церкви і ставили 
свічки - для успішного нав-
чання та складання іспитів. 
У святої Тетяни  просять яс-
ного розуму і доброї пам'яті.

І хоча проведення фольклор-
ного свята вже стало тради-
ційним для вільшанців, цього 
разу воно було надзвичайним. 
Як говорять учасники ансам-
блю: «Наш виступ – це не про-

сто наше бажання створити 
святковий настрій, ми хотіли 
познайомити усіх з чудовими 
національними традиціями. 
Багатющий скарб звичаїв на-

шого народу отримали в спа-

док і мусимо зберегти його та, 
нічого не втративши, переда-

ти нашим дітям, онукам, щоб 

не перервався зв'язок поколінь. 
Велика вдячність шануваль-

никам нашої творчості за під-

тримку, щирі відгуки, любов до 
культури рідного краю!». 

***

Дякуємо Перетятько На-
талії, працівнику Вільшан-
ського Будинку культури, за 
креативні ідеї з виготовлення 
костюма Кози на свято Мелан-
ки! Сподіваємось, що наша 
енергійна Кізонька подарувала 
всім веселий настрій та неза-
бутні враження!

З КОЛЯДОЮ ЙДЕМО!РЕДАКЦІЙНА ПОШТА
ЗБЕРІГАЮТЬ ЗВИЧАЇ НАРОДУ

Веселим обрядовим дійством вокальний ансамбль 
«Струни душі» Вільшанського Будинку культури ра-

зом із старостою Вільшан Левицьким Олегом Івановичем 
привітали зі святами Солоницівського селищного голову 
Литвинова Андрія Олексійовича, працівників Солоницівсь-

кої селищної ради та мешканців Вільшан. 

Віра,1949 р. Надія, 1954 р. Марія, 1952 р.

Коля, 1954 р. Петро та син Коля, 1954 р.

1946 р. 1951 р.

Петро, Анна та син Коля, 1954 р.

Коля, 1954 р.

Три сестри із родини Петра Ворони

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

лек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Ателье Фонтана 

-- сестры моды»
14.40, 15.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый слу-

чай. Роковая страсть
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело 

(16+)
22.05 Следствие вели...
23.00 «Аушвиц». Инструкция 

по НЕприменению
23.55 Следствие вели...
 0.45 Т/с «Вспомнить моло-

дость-7» (12+)
 2.40 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

Перший
 6.30 М/ф «Самое настоящее 

приключение»
 6.40 М/ф «Про поросенка, 

который умел играть в 
шашки»

 6.50 М/ф «Непослушная 
мама»

 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.15 Новости

 7.05, 8.05, 9.05, 12.01, 13.10, 
18.20 Общественная 
студия

 9.30 Т/с «Гранд-отель» (12+)
11.25 Телепродажа
12.00 Минута молчания. День 

памяти жертв холокоста
15.10, 21.35, 23.40 Спорт
15.20, 21.45 Спецпроект «Хо-

локост. Засвидетельство-
ванное преступление»

16.30 Т/с «Настоящая игра 
престолов» (16+)

17.25 Наши деньги
18.55 Оружие животных
19.55, 23.45 Суперчувство
20.25 Дикие животные
22.35 Борьба за выживание

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 людей
11.00 Х/ф «Анжелика и 

султан»
12.00 ТСН
12.20 Х/ф «Анжелика и 

султан»
13.25 Х/ф «Парфюмер. 

История одного убий-
цы» (16+)

14.00 ТСН
14.15 Х/ф «Парфюмер. 

История одного убий-
цы» (16+)

16.45 ТСН
17.10 Т/с «Женщина» (12+)
19.30 ТСН
20.30 Х/ф «Люси» (16+)
22.05 Х/ф «Красный воро-

бей» (16+)
 0.55 Жизнь известных людей
 4.40 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

Новый канал
 6.00 М/Ф «Никита Кожемяка»
 7.40 Kids’ Time
 7.40 Х/ф «Драконий жемчуг. 

Эволюция»
 9.20 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте. Испытание 
огнем» (16+)

12.00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Лекарство от 
смерти» (16+)

15.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
16.50 Х/ф «Хитмэн. Агент 

47» (16+)
18.40 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» (16+)
21.00 Х/ф «Угнать и про-

дать» (16+)
23.00 Х/ф «Тачка 19» (16+)
 0.40 Т/с «Путь волшебника» 

(16+)
 2.25 Служба розыска детей
 2.30 Зона ночи

СТБ
13.30 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.55 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
18.15 СуперМама
20.15 Х/ф «Список желаний» 

(16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Х/ф «Список желаний» 

(16+)
 1.00 Т/с «Анна-детектив» 

(12+)
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 Гражданская оборона
11.15 Х/ф «Полет Феникса» 

(16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Полет Феникса» 

(16+)
14.00 Т/с «Нюхач» (12+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Кавалерия» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Секретный фронт
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Нюхач» (12+)
23.15 Х/ф «28 недель спу-

стя» (18+)
 1.35 Антизомби
 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. Новый 

сезон
10.45 Свекровь или невестка
11.40 Реальная мистика
13.40 Агенты справедливости 

(12+)
15.00 Сегодня
15.30 Агенты справедливости 

(12+)
17.00 История одного престу-

пления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/Ф «Одна на двоих», с. 

1, 2 (12+)
 1.40 Телемагазин
 2.10 Х/ф «Одна на двоих», 

С. 3, 4 (12+)
 3.40 Сегодня
 4.30 Реальная мистика
 5.30 Агенты справедливости 

(12+)

2+2
 6.45 Х/ф «Кармузская вой-

на» (16+)
 8.55 Х/ф «Круты 1918»
11.00 Х/ф «Пекло» (16+)
13.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков» (16+)
22.25 Х/ф «Колония» (18+)
 0.15 Т/с «Кости-9» (16+)
 2.05 Спецкор
 2.35 ДжеДАИ
 3.05 Облом.ua
 4.30 102. Полиция
 5.10 Злоумышленники

НТН
 6.55 М/ф «Как казаки невест 

выручали»
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Дураки умирают 

по пятницам» (16+)
11.00 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Тайны криминального 

мира
14.40 Вещественное доказа-

тельство
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Стоимость жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.20 Случайный свидетель
22.00 «Свiдок»
22.30 Т/с «Нарко-3» (18+)
 0.50 Легенды бандитской 

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

тельство
 3.55 Правда жизни
 4.45 Top Shop

ТЕТ
 9.45 Х/ф «Железный Ганс»
11.25 Х/ф «Спящая краса-

вица»
12.35 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
14.20 Х/ф «Земля в осаде»
16.00 Х/ф «Хранитель вре-

мени»
18.20 Х/ф «Я, Франкен-

штейн» (16+)
20.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
22.45 Х/ф «Век Адалин» 

(16+)
 0.45 «Панянка-селянка»
 1.45 Спасатели
 2.45 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 3.30 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

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

лек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Ателье Фонтана 

-- сестры моды»
14.40, 15.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый слу-

чай. Роковая страсть
17.40 Новости
18.00, 19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело 

(16+)
22.10 Следствие вели...
23.55 Х/ф «Визит инспек-

тора»
 1.35 Х/ф «Два сердца» (12+)
 3.20 Касается каждого
 4.55 Телемагазин
 5.25 Следствие вели...

Перший
 6.30 М/ф «Трубка мира»
 6.40 М/ф «Маленький боль-

шой пес»
 6.50 М/ф «Самый малень-

кий»
 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новости
 7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Общественная 
студия

 9.30 Т/с «Гранд-отель» (12+)
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35, 23.40 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.30 Т/с «Настоящая игра 

престолов» (16+)
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.55 Оружие животных
19.55, 23.45 Суперчувство
20.25 Дикие животные
21.45 Наши деньги
22.10 Д/с «Мир удивительных 

животных»

1+1
 7.00, 8.00, 9.00 ТСН
 7.10, 8.10, 9.10 Завтрак с 1+1
 9.25 Жизнь известных людей
12.00, 14.00 ТСН
12.20, 14.15 Х/ф «Анжелика и 

король»
14.55 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика»
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Женщина» (12+)
19.30 ТСН
20.30 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2» (16+)
22.20 Х/ф «Джек Райан. Тео-

рия хаоса» (16+)
 0.20 Жизнь известных людей
 4.40 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
10.10 Варьяты (12+)
10.50 Х/ф «Гостья» (16+)
13.00 Любовь на выживание 

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

(16+)
23.00 Х/ф «Закатать в ас-

фальт» (18+)
 2.00 Т/с «Путь волшебника» 

(16+)
 2.45 Зона ночи

СТБ
 5.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 8.50 Битва экстрасенсов. Со-

блазн и искупление (16+)
13.25 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
18.15 СуперМама
20.15 Х/ф «Только скажи» 

(12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Х/ф «Только скажи» 

(12+)
 1.05 Т/с «Анна-детектив» 

(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 Богач -- бедняк
11.05 Секретный фронт
12.00 Х/ф «Секретные аген-

ты» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Секретные аген-

ты» (16+)
14.45 Т/с «Нюхач» (12+)

15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Нюхач» (12+)
17.05 Х/ф «Наемный убий-

ца» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Гражданская оборона
21.00 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Нюхач» (12+)
23.10 Х/ф «28 дней спустя» 

(18+)
 1.25 Секретный фронт

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь. Новый 

сезон
10.45 Свекровь или невестка
11.40 Реальная мистика
13.40 Агенты справедливости 

(12+)
15.00 Сегодня
15.30 Агенты справедливости 

(12+)
17.00 История одного престу-

пления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Контролер
23.50 Х/ф «Коснувшись 

сердца», с. 1, 2 (12+)
 1.40 Телемагазин
 2.10 Х/ф «Коснувшись серд-

ца», с. 3, 4 (12+)
 3.40 Сегодня
 4.30 Реальная мистика
 5.30 Агенты справедливости 

(12+)

2+2
 7.55 Х/ф «Другие сорок 

восемь часов» (16+)
 9.50 Х/ф «Громобой» (16+)
12.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков» (16+)
22.15 Т/с «Кости-9» (16+)
 0.00 Х/ф «Поворот с Тахо» 

(18+)
 1.50 Спецкор
 2.20 ДжеДАИ
 2.50 Месть природы
 4.30 102. Полиция
 5.10 Злоумышленники

НТН
 7.05 М/ф «Как казаки кулеш 

варили»
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Берем все на 

себя»
10.35 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 «Свiдок». Агенты
14.40 Вещественное доказа-

тельство
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Будьте здоровы
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.20 Случайный свидетель
22.00 «Свiдок»
22.30 Т/с «Нарко-3» (18+)
 0.45 Легенды бандитской 

Одессы
 2.10 «Свiдок»
 2.40 Случайный свидетель
 3.25 Вещественное доказа-

тельство
 4.55 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Однажды в Одессе
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Страна У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки У
12.15 М/ф «Братец медвежо-

нок-2»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 Богиня шопинга
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Однажды в Одессе
19.45 Однажды под Полтавой
20.15 Танька и Володька
20.45 Однажды в Одессе
21.15 Однажды под Полтавой
21.45 Танька и Володька
22.15 Однажды под Полтавой
22.45 Сказки У
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 «Панянка-селянка»
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 3.15 Х/ф «Шербурские 

зонтики»
 5.00 Телемагазин
 5.30 Следствие вели...
 7.00, 8.00, 9.00 Новости
 7.10, 8.10, 9.20 Утро с Интером
10.05 Касается каждого
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто»
16.05 Жди меня. Украина
17.40 Новости
18.00, 19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело 

(16+)
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Вспомнить моло-

дость-6» (12+)
 1.50 Х/ф «Два сердца» (12+)
 3.25 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

Перший
 6.30 М/ф «Круглячок»
 6.40 М/ф «Лисичка со ска-

лочкой»
 6.50 М/ф «Самолетик Лип»
 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новости
 7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Общественная 
студия

 9.30 Т/с «Гранд-отель» (12+)
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35, 23.40 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.30 Т/с «Империя» (16+)
17.25, 21.45 Борьба за выжи-

вание
18.55 Невероятный город
19.55 Суперчувство
20.25 Дикие животные
22.10 Д/с «Мир удивительных 

животных»
23.45 «Перша шпальта»

1+1
 7.00, 8.00, 9.00 ТСН
 7.10, 8.10, 9.10 Завтрак с 1+1
 9.25 Жизнь известных людей
11.15 Х/ф «Анжелика -- мар-

киза ангелов»
12.00 ТСН
12.20 Х/ф «Анжелика -- мар-

киза ангелов»
14.00 ТСН
14.15 Х/ф «Анжелика -- мар-

киза ангелов»
14.25 Х/ф «Прекрасная Ан-

желика»
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Женщина» (12+)
19.30 ТСН
20.30 Х/ф «Знакомство с 

родителями»
22.40 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» (16+)
 0.55 Жизнь известных людей
 4.40 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
10.10 Варьяты (12+)
11.20 Х/ф «Уличные танцы»
13.20 Х/ф «Уличные тан-

цы-2»
15.00 Орел и решка
17.00, 19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «На драйве» (16+)
23.10 Х/ф «Вечер Судного 

дня» (16+)
 1.10 Х/ф «Уличные танцы. 

Все звезды»
 2.55 Служба розыска детей

СТБ
 5.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 8.50 Битва экстрасенсов. Со-

блазн и искупление (16+)
13.25 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
18.15 СуперМама
20.15 Х/ф «Два полюса люб-

ви» (16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Х/ф Два полюса люб-

ви (16+)
 1.15 Т/с «Анна-детектив» 

(12+)
ICTV

 5.05 Эврика!
 5.10 Служба розыска детей
 5.15 Гражданская оборона
 6.05 Факты недели
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Антизомби
11.05 Секретный фронт
11.45 Х/ф «Доспехи бога»
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Доспехи бога»
13.55 Х/ф «Доспехи бога-2. 

Операция «Кондор»
15.45 Факты. День

16.10 Х/ф «Доспехи бога-2. 
Операция «Кондор»

16.25 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Х/ф «Преступник» 

(16+)
21.05 Факты. Вечер
21.25 Х/ф «Преступник» 

(16+)
22.55 Свобода слова
 0.05 Х/ф «Секретные аген-

ты» (16+)
 2.05 Антизомби
 3.40 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь. Новый 

сезон
10.45 Свекровь или невестка
11.40 Реальная мистика
13.40 Агенты справедливости 

(12+)
15.00 Сегодня
15.30 Агенты справедливости 

(12+)
17.00 История одного престу-

пления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Мальчик мой», с. 

1, 2 (12+)
 1.40 Телемагазин
 2.10 Х/ф «Мальчик мой», с. 

3, 4 (12+)
 3.40 Сегодня
 4.30 Реальная мистика
 5.30 Агенты справедливости 

(12+)

2+2
10.00 Х/ф «Время псов» 

(16+)
11.45 Х/ф «Последний за-

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

ны. Харьков» (16+)
22.20 Деньги
23.35 Дубинизмы
 0.15 Т/с «Кости-9» (16+)
 2.05 Спецкор
 2.35 ДжеДАИ
 3.05 Облом.ua
 4.30 102. Полиция
 5.10 Злоумышленники

НТН
 5.30 Х/ф «Женская доля»
 8.25 Случайный свидетель
 9.15 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...»
10.55 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30, 16.30 «Свiдок»
12.50 Тайны мира
14.45 Вещественное доказа-

тельство
16.50 Случайный свидетель
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.25 Случайный свидетель
22.00 «Свiдок»
22.30 Т/с «Нарко-3» (18+)
 0.30 Х/ф «Багровые реки-2» 

(18+)
 2.25 «Свiдок»
 2.55 Случайный свидетель
 3.25 Вещественное доказа-

тельство
 3.55 Правда жизни
 4.45 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 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки У
12.15 М/ф «Братец медве-

жонок»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 Богиня шопинга
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Однажды в Одессе
19.45 Однажды под Полтавой
20.15 Танька и Володька
20.45 Однажды в Одессе
21.15 Однажды под Полтавой
21.45 Танька и Володька
22.15 Однажды под Полтавой
22.45, 23.45 Сказки У
23.15 Однажды под Полтавой
 0.15 Страна У
 1.15 Спасатели
 2.15 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 3.45 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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Интер
 6.35 М/ф
 6.55 Х/ф «Ворчун» (12+)
 9.00 Готовим вместе. Домаш-

няя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает познако-
миться»

12.50 Х/ф «Прежде чем рас-
статься»

14.20 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»

16.00 Х/ф «Здравствуй и 
прощай»

18.00 Х/ф «Несладкое пред-
ложение», с. 1, 2 (12+)

20.00 Подробности
20.30 Х/ф «Несладкое пред-

ложение», с. 3, 4 (12+)
22.20 Юбилейный вечер Ва-

лерия Леонтьева «Лучший 
навсегда»

 0.30 Х/ф «Только любовь» 
(16+)

 2.15 Х/ф «Случайная за-
пись» (16+)

 3.30 Орел и решка. Курорт-

ный сезон
 5.00 М/ф

Перший
 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.45 

Новости
 7.10 Уроки тетушки Совы
 7.30 М/ф «Как казак счастье 

искал»
 7.40 М/ф «Как казаки на 

свадьбе гуляли»
 8.05 Суперчувство. Отряд 

особого назначения
 9.05 Оттенки Украины
 9.40 Т/с «Снегопад»
11.25, 13.55 Биатлон. ЧЕ
12.15, 17.20 Дикие животные
13.20 Телепродажа
14.55 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.00 Города и городки
16.20 Охота
18.00 Х/ф «Иисус. Бог и 

человек», с. 2 (12+)
19.50 Мир дикой природы
21.25 Борьба за выживание
22.00 Х/ф «Тюльпаны для 

Роуз»
1+1

 8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
17.30 Вечерний квартал
19.30 ТСН
20.15 Вечерний квартал
21.50 Женский квартал-2020
23.15 Светская жизнь-2021. 

Дайджест
 0.15 Светская жизнь-2021. 

Дайджест
 1.15 Лига смеха
 3.00 Лига смеха
 4.35 ТСН
 5.20 Жизнь известных людей

Новый канал
 8.20 Kids’ Time

 8.20 М/ф «Феи»
10.00 Kids’ Time

10.00 Орел и решка
12.00 У кого больше? (12+)
14.00 М/ф «Тачки-3»
16.00 Т/с «Сторожевая 

застава»
19.10 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» (12+)
21.00 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» 
(12+)

23.00 Х/ф «Крутые стволы» 
(16+)

 0.50 Т/с «Путь волшебника» 
(16+)

 1.40 Варьяты (12+)
 2.40 Зона ночи

СТБ
 5.30 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 6.25 Х/ф «Кафе на Садо-

вой» (12+)
 7.55 Невероятная правда о 

звездах
10.50 Х/ф «Кафе на Садо-

вой» (12+)
13.10 Х/ф «Солнечные дни» 

(12+)
17.00 «Хата на тата» (12+)
19.00 Званый ужин (12+)
 1.10 Х/ф «Мачеха»

ICTV
 4.30 Эврика!
 4.40 Факты
 5.05 Т/с «Копы на работе» 

(12+)
 6.55 На троих (16+)
 7.55 Т/с «Выжить любой 

ценой»
 8.25 На троих (16+)
 9.30 Т/с «Выжить любой 

ценой»
10.00 На троих (16+)
10.50 Т/с «Нюхач» (12+)
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Нюхач» (12+)
16.40 Х/ф «Миссия: невы-

полнима» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Миссия: невы-

полнима-2» (16+)
21.35 Х/ф «Миссия: невы-

полнима-3» (16+)
23.50 Х/ф «Эшер» (16+)
 1.45 Т/с «Тайные двери» 

(12+)
Украина

 7.30 Реальная мистика
11.00 Х/ф «Замок на песке» 

(12+)
14.50 Х/ф «Дом, который...», 

с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «Дом, который...», 

с. 3, 4 (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Маска
23.00 Т/с «Забудь и вспом-

ни» (16+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Т/с «Забудь и вспом-

ни» (16+)
 4.20 Реальная мистика

2+2
 7.55 ДжеДАИ-2020
 8.55 Затерянный мир
13.55 Х/ф «Джек Ричер» 

(16+)
16.20 Х/ф «Миссия: невы-

полнима. Протокол 
«Фантом» (16+)

19.00 Х/ф «Миссия: невы-
полнима. Племя изгоев» 
(16+)

21.40 Х/ф «Миссия: невы-
полнима. Последствия» 
(16+)

 0.30 Х/ф «Литовская свадь-
ба» (18+)

 2.15 Облом.ua
 2.50 Совершенно секретно
 4.30 102. Полиция
 5.10 Злоумышленники

НТН
 8.50 Х/ф «Жду и надеюсь»
11.20 Х/ф «Торпедоносцы»
13.10 Легенды уголовного 

розыска
15.35 Случайный свидетель
18.05 Переломные 80-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «За двумя зайца-

ми»
21.00 Х/ф «Плохой лейте-

нант» (16+)
23.20 Х/ф «Крутые стволы» 

(16+)
 1.25 Реальные преступники
 2.30 «Свiдок»
 3.00 Случайный свидетель
 3.10 Вещественное доказа-

тельство
 4.10 Легенды бандитского 

Киева
 5.00 Top Shop

ТЕТ
10.30 М/ф «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва»
12.10 Х/ф «Хранитель вре-

мени»
14.30 Х/ф «Я, Франкен-

штейн» (16+)
16.15 Х/ф «Марсианин» (16+)
19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Однажды в Одессе
21.00 Однажды под Полтавой
21.30 Танька и Володька
22.00 Однажды под Полтавой
22.30 Однажды в Одессе
23.00 Сказки У
23.30 Страна У
 0.00 Сказки У
 0.30 Страна У
 1.00 «Панянка-селянка»
 2.40 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

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

лек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Подруги понево-

ле» (16+)
14.35 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый слу-

чай. Роковая страсть
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Т/с «Шерлок»
 2.15 Вещдок
 3.00 Касается каждого
 4.30 Жди меня. Украина

Перший
 6.30 М/ф «Склока»
 6.40 М/ф «Парасолька на 

модном курорте»
 6.50 М/ф «Парасолька и 

автомобиль»
 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Ново-
сти

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

 9.30 Т/с «Гранд-отель» (12+)
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35, 23.40 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.30 Т/с «Настоящая игра 

престолов» (16+)
17.25 «Перша шпальта»
18.55 Оружие животных
19.55, 23.45 Суперчувство
20.25 Дикие животные
21.45 Борьба за выживание
22.10 Герои Украины

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 людей
11.45 Х/ф «Доброе утро» 

(16+)
12.00 ТСН
12.20 Х/ф «Доброе утро» 

(16+)
14.00 ТСН
14.15 Х/ф «Доброе утро» 

(16+)
14.45 Х/ф «Блондинка в 

эфире»
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Женщина» (12+)
19.30 ТСН
20.10 Лига смеха
22.10 Лига смеха
 0.15 Х/ф «Красный воро-

бей» (16+)
 2.50 Жизнь известных людей
 4.35 ТСН
 5.15 Светская жизнь-2021. 

Дайджест
 6.05 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
10.10 Варьяты (12+)
11.00 Х/ф «Тачка 19» (16+)
12.40 Суперинтуиция (12+)
17.50 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» (16+)
20.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.00 Х/ф «Особо опасен» 

(18+)
 0.10 Х/ф «24 часа на жизнь» 

(18+)
 2.00 Варьяты (12+)
 2.50 Служба розыска детей
 2.55 Зона ночи

СТБ
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «Слепая»
20.15 Х/ф «Солнечные дни» 

(12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Х/ф «Солнечные дни» 

(12+)
 0.55 Т/с «Анна-детектив» 

(12+)
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+)
11.35 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День

13.15 На троих (16+)
13.25 Х/ф «Кавалерия» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Кавалерия» (16+)
16.20 Х/ф «Каратель» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.10 Дизель Шоу (12+)
22.50 На троих (16+)
 0.50 Факты
 1.15 Т/с «Выжить любой 

ценой»
 2.25 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь. Новый 

сезон
10.50 Х/ф «С меня хватит» 

(12+)
14.40 Х/ф «Вспомнить 

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

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

Шустера
 0.00 Х/ф «После зимы», с. 1, 

2 (12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «После зимы», с. 3, 

4 (12+)
 3.50 Х/ф «Курица»
 5.25 Реальная мистика

2+2
 6.15 Х/ф «Рейд в пустыню» 

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

(16+)
21.25 Х/ф «Миссия: невы-

полнима. Протокол 
«Фантом» (16+)

 0.05 Х/ф «Ее звали Никита» 
(16+)

 2.20 Спецкор
 2.50 ДжеДАИ
 3.20 Облом.ua
 4.45 Совершенно секретно
 5.10 Злоумышленники

НТН
 6.50 М/ф «Как казаки на 

свадьбе гуляли»
 7.55 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Ночной патруль»
11.00 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Правда жизни
14.40 Вещественное доказа-

тельство
16.30 «Свiдок»
16.50 Наши права
17.25 Случайный свидетель
18.20 Тайны мира
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.00 Случайный свидетель
22.00 «Свiдок»
22.30 Т/с «Нарко-3» (18+)
 0.30 Легенды бандитской 

Одессы
 1.50 «Свiдок»
 2.20 Случайный свидетель
 2.25 Вещественное доказа-

тельство
 3.50 Правда жизни
 4.45 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Однажды в Одессе
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Страна У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки У
12.15 М/ф «Секрет Робинсо-

нов»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 Богиня шопинга
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Однажды в Одессе
19.45 Однажды под Полтавой
20.15 Танька и Володька
20.45 Однажды в Одессе
21.15 Однажды под Полтавой
21.45 Танька и Володька
22.15 Однажды под Полтавой
22.45 Сказки У
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 Сказки У
 0.15 Страна У
 1.15 Спасатели
 2.15 «Панянка-селянка»
 3.45 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

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

лек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Все или ничего» 

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

чай. Роковая страсть
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело 

(16+)
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Вспомнить моло-

дость-7» (12+)
 1.55 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
 3.20 Касается каждого
 4.05 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

Перший
 6.30 М/ф «Красная жаба»
 6.40 М/ф «Что на что похо-

же»
 6.50 М/ф «Чудасия»
 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новости
 7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Общественная 
студия

 9.30 Т/с «Гранд-отель» (12+)
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35, 23.40 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.30 Т/с «Настоящая игра 

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

(16+)
18.55 Оружие животных
19.55, 23.45 Суперчувство
20.25 Дикие животные
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.10 Д/с «Мир удивительных 

животных»

1+1
 7.00, 8.00, 9.00 ТСН
 7.10, 8.10, 9.10 Завтрак с 1+1
 9.25 Жизнь известных людей
11.50 Х/ф «Другая женщина» 

(16+)
12.00 ТСН
12.20 Х/ф «Другая женщина» 

(16+)
14.00 ТСН
14.15 Х/ф «Другая женщина» 

(16+)
14.40 Х/ф «Доброе утро» 

(16+)
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Женщина» (12+)
19.30 ТСН
20.30 Х/ф «Как украсть небо-

скреб» (16+)
22.30 Х/ф «На грани» (16+)
 0.25 Жизнь известных людей
 4.40 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
10.10 Варьяты (12+)
11.00 Х/ф «На драйве» (16+)
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 «Овердрайв» (16+)
23.00 Х/ф «16 кварталов» 

(16+)
 0.50 Т/с «Путь волшебника» 

(16+)
 1.40 Варьяты (12+)
 2.45 Служба розыска детей
 2.50 Зона ночи

СТБ
 5.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 8.50 Битва экстрасенсов. Со-

блазн и искупление (16+)
13.30 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
18.15 СуперМама
20.15 Х/ф «Любовь с арома-

том кофе» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Х/ф «Любовь с арома-

том кофе» (12+)
 0.50 Т/с «Анна-детектив» 

(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
11.00 Х/ф «Апполон-13» 

(16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Апполон-13» 

(16+)
14.15 Т/с «Нюхач» (12+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Нюхач» (12+)
16.45 Х/ф «Преступник» 

(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Антизомби
21.00 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Нюхач» (12+)
23.15 Х/ф «Девушка с татуи-

ровкой дракона» (18+)
 2.15 Антизомби
 3.00 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь. Новый 

сезон
10.45 Свекровь или невестка
11.40 Реальная мистика
13.40 Агенты справедливости 

(12+)
15.00 Сегодня
15.30 Агенты справедливости 

(12+)
17.00 История одного престу-

пления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Х/ф «Чужой грех», с. 1, 

2 (16+)
 1.40 Телемагазин
 2.10 Х/ф «Чужой грех», с. 3, 

4 (16+)
 3.40 Реальная мистика

2+2
 7.40 Х/ф «Мастер Тай-Цзи» 

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

ны. Харьков» (16+)
22.30 Т/с «Кости-9» (16+)
 0.20 Т/с «Кости-9» (16+)
 2.10 Спецкор
 2.40 ДжеДАИ
 3.10 Облом.ua
 4.30 102. Полиция
 5.10 Злоумышленники

НТН
 7.05 М/ф «Как казаки олим-

пийцами стали»
 8.00 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Человек в зеле-

ном кимоно»
10.30 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Стоимость жизни
14.45 Вещественное доказа-

тельство
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Правда жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.20 Случайный свидетель
22.00 «Свiдок»
22.30 Т/с «Нарко-3» (18+)
 0.35 Легенды бандитской 

Одессы
 1.55 «Свiдок»
 2.25 Случайный свидетель
 2.35 Вещественное доказа-

тельство
 4.05 Правда жизни
 4.55 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Однажды в Одессе
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Страна У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки У
12.15 М/ф «Геркулес»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 Богиня шопинга
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Однажды в Одессе
19.45 Однажды под Полтавой
20.15 Танька и Володька
20.45 Однажды в Одессе
21.15 Однажды под Полтавой
21.45 Танька и Володька
22.15 Однажды под Полтавой
22.45 Сказки У
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 Сказки У
 0.15 Страна У
 1.15 Спасатели
 2.15 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 3.45 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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Интер
 7.15 Х/ф «Принцесса 

специй»
 9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
11.00 Другая жизнь
12.00 Другая жизнь
13.05 Вещдок. Личное дело 

(16+)

18.00 Т/с «Детектив Ренуар» 
(12+)

20.00 Подробности недели
22.00 Т/с «Шерлок

Перший
 7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.40 

Новости
 7.10 Уроки тетушки Совы
 7.30 М/ф «Парасолька на 

рыбалке»
 7.40 М/ф «Парасолька на 

охоте»
 7.50 М/ф «Как казаки кулеш 

варили»
 8.20, 16.25 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 Города и городки
13.55 Биатлон. ЧЕ
16.05 Студия «Биатлон»
17.00 Древние невидимые 

города
18.20 Неизведанный океан
19.20 Д/с «Масштабные инже-

нерные ошибки»
20.20 Мир дикой природы
21.25 #@)[]?$0 с М. Щуром 

(16+)

22.00 Х/ф «Герой моего вре-
мени» (12+)

1+1
 8.00 Завтрак. Выходной
 9.00 Лото-забава
 9.30 Мир наизнанку
15.40 Х/ф «Люси» (16+)
17.30 Х/ф «На грани» (16+)
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Голос страны-11
23.05 Х/ф «Блондинка в 

эфире» (16+)
 1.05 Х/ф «Джек Райан. Тео-

рия хаоса» (16+)
 2.55 Мир наизнанку
 5.00 «ТСН-Тиждень

Новый канал
 7.50 Kids’ Time

 7.50 М/ф «Тачки-3»
 9.50 Kids’ Time

 9.50 М/ф «Херби. Сумас-
шедшие гонки»

11.50 Т/с «Сторожевая 
застава»

15.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)

16.50 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров» 
(12+)

18.40 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(16+)

21.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)

23.40 Х/ф «Особо опасен» 
(18+)

 1.50 Варьяты (12+)

СТБ
 5.55 Неизвестная версия. 

«Джентльмены удачи» 
(12+)

 7.00 Неизвестная версия. 
«Бриллиантовая рука» 
(12+)

 7.55 Х/ф «Максим Перепе-
лица»

 9.45 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» 
(«Ночь перед Рожде-
ством»)

11.05 СуперМама
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)
20.00 Один за всех (16+)
22.05 «Я соромлюсь свого 

тiла» (16+)
 0.05 Тайны ДНК (16+)

ICTV
 4.55 Эврика!
 5.00 Факты
 5.25 Больше чем правда
 6.15 Антизомби
 7.05 Секретный фронт
 8.00 Гражданская оборона
 8.55 Т/с «Тайные двери» 

(12+)
11.50 Х/ф «Миссия: невы-

полнима» (16+)
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Миссия: невы-

полнима» (16+)
14.05 Х/ф «Миссия: невы-

полнима-2» (16+)
16.25 Х/ф «Миссия: невы-

полнима-3» (16+)
18.45 Факты недели
21.15 Х/ф «Американский 

снайпер» (16+)
23.45 Х/ф «28 дней спустя» 

(18+)
 1.50 Х/ф «28 недель спу-

стя» (18+)
Украина

 6.50 Реальная мистика
 9.50 Т/с «Наследница поне-

воле» (12+)
16.50 Х/ф «Алмазная коро-

на», с. 1, 2 (12+)
19.00 Сегодня. Итоги
21.00 Х/ф «Алмазная коро-

на», с. 3, 4 (12+)
23.00 Т/с «Забудь и вспом-

ни» (16+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Т/с «Забудь и вспом-

ни» (16+)
 4.20 Контролер
 4.45 Агенты справедливости 

(12+)

2+2
 7.00 ДжеДАИ-2019
 8.00 Затерянный мир
13.50 Х/ф «Бог войны» (16+)
16.15 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
19.00 Х/ф «22 пули» (16+)
21.10 Х/ф «Леон-киллер» 

(16+)
23.20 Х/ф «Работорговля» 

(16+)
 1.10 Затерянный мир
 2.10 Облом.ua
 4.30 102. Полиция
 5.10 ЗлоумышленникИ

НТН
 7.40 Будьте здоровы
 8.20 Страх в твоем доме
12.00 Х/ф «За двумя зайца-

ми»
13.30 Х/ф «Снежная коро-

лева»
15.05 Х/ф «Морозко»
16.45 Х/ф «Плохой лейте-

нант» (16+)
19.00 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы»
20.35 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
22.15 Х/ф «Новый апокалип-

сис. Молния судьбы» 
(16+)

 0.10 Х/ф «Крутые стволы» 
(16+)

 2.15 Вещественное доказа-

тельство

ТЕТ
11.00 М/ф «Геркулес»
12.45 М/ф «Динозавр»
14.15 М/ф «Братец медве-

жонок»
15.50 М/ф «Братец медвежо-

нок-2»
17.15 М/ф «Секрет Робин-

сонов»
19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Однажды в Одессе
21.00 Однажды под Полтавой
21.30 Танька и Володька
22.00 Однажды под Полтавой
22.30 Однажды в Одессе
23.00 Х/ф «Марсианин» 

(16+)
 1.45 «Панянка-селянка»
 2.35 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 3.25 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

КРОСВОРД
По горизонталі:
1. Вузька грядка квітів уздовж паркових доріжок, 

навколо клумб і т. ін. 7. ...-Яга. 8. Річка в регіоні Кан-
то, в Японії. 10. Українська Народна Республіка. 12. 
Частина обличчя. 13. Те саме, що згар. 16. Одиниця 
генетичного коду, три послідовно розташовані нукле-
отидні залишки в ДНК або РНК, що кодують вклю-
чення однієї амінокислоти. . 17. Безладне звучання 
багатьох голосів. 18. Хвойне вічнозелене дерево або 
чагарник із твердою бурувато-червоною деревиною. 
20. Те саме, що далечінь. 23. Прилад для вимірюван-
ня радіоактивності речовини. 26. Селянин-кріпак 
або слуга кріпосника. 27. Витягнуте у довжину 
приміщення (або частина приміщення), відокремле-
не рядом колон чи стовпів. 28. Царське дитя (розм.). 
30. Страва з дрібно насічених овочів, грибів. 31. 
Книгознавець, видавець і популяризатор української 
книги, автор бібліографічних статей, краєзнавець.

По вертикалі:
1. Спеціальне звання, чин. 2. Безглуздий набір 

слів; нісенітниця. 3. Здивування, здогад. 4. Пістолет 
Токарєва. 5. Український громадський діяч, член 
Української Гельсінської Групи. 6. Бог Сонця — один 
з головних богів у давньоєгипетській релігії. 7. Ко-
муна у повіті Клуж в Румунії. 9. Перська (іранська) 
срібна монета. 11. Сукупність однорідних предметів 
або живих істот, розташованих одне поруч з одним, 
одне за одним, витягнутих в одну лінію. 14. Літера-
турний жанр, найпоширеніший у XVIII—XX століт-
тях; великий за обсягом, складний за будовою епіч-
ний твір, у якому широко охоплені життєві події, 
глибоко розкривається історія формування харак-
терів багатьох персонажів. 15. У первісних релігіях 
— тварина (рідше рослина, явище природи й т. ін.), 
що вважалася родоначальником і охоронцем роду 
або племені й була культовим об’єктом. 19. Гц. 21. 

«Вухогорлоніс». 22. Щипковий музичний інструмент, що має форму трикутної рами з натягнутими на ній стру-
нами. 24. Річка у Франції, Бельгії і Нідерландах. 25. Річка в Україні, права притока Сули (басейн Дніпра). 29. 
Робоча й навчальна веслово-вітрильна широка шлюпка з двома, трьома й чотирма парами весел. 30. Жак-... 
Кусто (французький дослідник Світового океану, фотограф, режисер, винахідник, автор великої кількості книг 
і фільмів, першовідкривач).

ДАВАЙТЕ ПОСМІЄМОСЬ

Відповіді на кросворд:

По горизонталі:
1. Рабатка. 7. Баба. 8. Тама. 10. Унр. 12. Лоб. 13. Згарятина. 16. Кодон. 17. Гам. 18. Тис. 20. Далеч. 23. 

Еманометр. 26. Раб. 27. Неф. 28. Царя. 30. Ікра. 31. Саливон.
По вертикалі:
1. Ранг. 2. Абракадабра. 3. Ба. 4. Тт. 5. Калиниченко. 6. Амон. 7. Буза. 8. Абаз. 11. Ряд. 14. Роман. 15. 

Тотем. 19. Герц. 21. Лор. 22. Арфа. 24. Маас. 25. Терн. 29. Ял. 30. Ів.
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ОГОЛОШЕННЯ 

КУПЛЮ
Радиодетали (СССР). Платы, прибо-

ры и т.д. в любом состоянии. Оценка и 
оплата на месте. Самовывоз. Александр. 
Т. 066-637-40-20, 098-751-12-23.         (12-9)

ПОСЛУГИ
КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗА-

ЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ ВІД 2500  ГРН. 
СТРОКИ ВІД 1 ТИЖНЯ
ТЕЛ. (099) 737-65-52, (097)824-73-57. (12-6)

РОБОТА
ТОВ "Дергачівському заводоуправлінню" 

на роботу потрібен газоелектрозварник. 
Заробітна плата договірна. 
Тел.: 067 57 21 999, 067 57 44 259.    (4-3)

ПРОДАМ
Продам топливный торфобрикет, брикеты из 

дуба, пеллеты древесные для отопления. Доставка. 
Фасовка.Гарантия качества.Высокая теплоотдача.
Длительное время горения. 1т торфобрикета заме-
няет 5-7 складов дров. 0677230713, 0662996882.

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

Корисні поради

ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ

ПОТРІБНІ ГРОШІ? 
МОЖУ КУПИТИ МОНЕТИ, ПАПЕРОВІ ГРОШІ, НАГОРОДИ, ДОКУМЕНТИ, ЛИ-
СТІВКИ, КЛИКИ, ЗНАЧКИ,ФОТОАПАРАТИ, СТАТУЕТКИ, ГОДИННИКИ, СТА-
РОВИННІ РЕЧІ ТОЩО. МОЖЛИВИЙ ВИКУП КОЛЕКЦІЇ. ДОСИТЬ ТРИМАТИ 
ВДОМА ТЕ, ЩО МОЖЕ ПРИНЕСТИ ВАМ ГРОШІ. 097-626-57-79.  (2-1)

01.02.2021 року о 10:00 відбудеть-
ся погодження меж земельної дiлянки, 
розташованої в с. Безруки, вул.Бузко-
ва, 14 Дергачівського району Харківсь-
кої області. Запрошуємо сумiжних зем-
левласникiв/землекористувачiв  для 
погодження та підписання акту погод-
ження меж земельної ділянки. 

тел.066-797-16-79.

НАВОДИМО ЧИСТОТУ В БУДИНКУ 

Кава проти 
неприємного запаху

Не поспішайте викидати кавову гущу - 
вона чудово нейтралізує неприємні запа-
хи. Кавову гущу можна покласти на дно 
сміттєвого пакету або натерти нею старі 
дошки для нарізки продуктів. Ну, а якщо 
неприємний запах оселився в приміщенні 
або автомобілі - зшийте мішечок з щільної 
тканини і засипте туди мелену каву. Роз-
кладіть їх по всій квартирі чи будинку, і 
чудовий аромат оселиться  надовго.

Бананова шкірка для 
блиску листя рослин

 Як виявляється, будь-яка частина ба-
нана дуже корисна. Це не тільки смачний і 
поживний фрукт, але і його шкірка стане в 
нагоді в господарстві. Якщо ви захоплює-
теся розведенням кімнатних рослин і ваші 
улюбленці страждають від пилу - протріть 
листя білою стороною шкірки банана. Це 
допоможе надовго зберегти блиск. А ще 
шкірку можна використовувати в якості 
натуральних добрив.

Оливкова олія для 
блиску дерев'яних меблів
 Якщо ваш улюблений дерев'яний комод 

потьмянів або на ньому з'явилися дрібні 
подряпини - впоратися з проблемою допо-

може оливкова олія. 
Усього кілька кра-
пель, і ваш улюблений 
предмет інтер'єру за-
сяє як новий.

Сира картопля для 
виробів із шкіри

 Про користь картоплі для косметич-
них процедур відомо багато. Але мало хто 
знає, що картопля корисна і для виробів зі 
шкіри. Щоб повернути шкіряному взуттю 
блиск і приховати дрібні подряпини - до-
сить натерти його половинкою картопли-
ни. А вже після використовувати спеціаль-
ний крем для взуття.

Чистка стоків 
содою та оцтом

 Якщо засмітилася труба - не проблема. 
Насипте в сток півсклянки харчової соди 
і погасіть оцтом. За півгодини хімічна ре-
акція позбавить від дрібних засмічень або 
неприємних запахів з каналізації.

Чистка душової лійки 
оцтом

 Щоб душова лійка завжди блищала і да-
вала гарий напір води, при появі нальоту 
обв'яжіть її пакетом, наповненим оцтом. 
Через півгодини ваша насадка буде як 
нова!

Будинок - наша фортеця. А чистий дім - запорука здоров'я та комфор-
ту. І необов'язково витрачати величезні фінанси, щоб підтримувати чисто-

ту. Домогосподарки використовують звичайні продукти, які допомагають їм у  
побуті. Ось кілька порад, завдяки яким ви зможете не тільки швидко впоратися 

з рутинною роботою, але і заощадити фінанси.

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

Управління праці та соціального за-
хисту населення Дергачівської рай-
онної державної адміністрації Хар-
ківської області розпочало процедуру 
реорганізації установи шляхом приєд-
нання до Харківської районної держав-
ної адміністрації Харківської області.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ
Вважати недійсними загублені посвідчення 

учасника бойових дій (№ 165242) та довідку про 
безпосередню участь в зоні АТО на ім’я Чернова 
Максима Андрійовича.

Насіння люцерни, конюшини, еспарцету, стоколосу, су-
данки, сидератів, медоносів, соняшнику, кукурудзи та ін. 
Тел. 0676892726 www.semenatrav.com



Вперше з командою, про 
яку ви зараз читаєте, по-
знайомився кілька років 

тому. Команда тоді була од-
ним із лідерів першості і зі-
грати з нею навіть внічию 
було майже подвигом, а пе-
ремога здавалася дивом. 
Одразу кинулося в очі те, 
що дуже затишний стадіон 
і по цей день знаходить-
ся в сосновому лісі і цим 
він відрізняється від всіх 
інших стадіонів області. 
Таке його розташування 
має свою родзинку. 

ФК «Енергетик» з Солони-
цівки протягом багатьох 
років - одна з найкра-
щих команд Харківської 
області. Це команда, яка 
завжди була конкурент-
ноздатною в аматорсько-
му футболі Харківщини. 
Звичайно, були різні періо-
ди як гарні, так і ті, які 
вболівальникам згадувати 
неприємно, але з впевнені-
стю можна сказати про те, 
що «Енергетик» представ-
ляє Дергачівський край у 
Вищій Лізі першості Харківсь-
кої області з футболу і має 
свою, дуже цікаву історію.

«Енергетик» - це коман-
да, що записала своє ім’я 
в історію футболу, одного 

разу навіть золотими лі-
терами. Якщо говорити 
детальніше, то команда 
з Солоницівки двічі ста-
вала бронзовим призером 
(2007, 2014 рр.), тричі бра-
ла срібло (2005, 2008, 2010 
рр.), а одного разу ста-
ла тріумфатором вищого 
дивізіону з футболу серед 
аматорських команд Хар-
ківської області (2004 р). 
Не можна оминути увагою 
той факт, що «Енергетик» 
двічі був фіналістом іншо-
го престижного змагання 
в аматорському футболі 
Харківщини, а саме кубка 
області, але двічі поступав-
ся у цих матчах, зупинив-
шись за крок до трофею. 

У минулому сезоні виступ 
команди не можна назва-
ти вдалим. Починала вона 
чемпіонат з трьох поспіль 
поразок з різницею м’ячів 
2-12 і лише в четвертому 
турі здобула першу перемо-
гу, здолавши команду «Аре-
на» з рахунком 3:1. Треба 

зазначити, що перші шість 
матчів «Енергетик» виму-
шено проводив на виїзді. 
У 7 турі команда зіграла 
свій перший поєдинок на 
своєму полі і це позитив-
но вплинуло на колектив, 
який здобув другу свою пе-
ремогу, здолавши опір ФК 
«Богодухів» - 3:1.

Після цього команда 
почала виступати більш 
вдало, а після пораз-
ки від діючого чемпіо-
на «Універ-Динамо», мала 
серію без поразок протя-
гом 4 турів. Залишок чем-
піонату «Енергетик» провів 
з перемінним успіхом, де 
були як несподівані втрати 
очок, так і гучні перемоги 
над все тим же «Універ-Ди-
намо». 

Як наслідок, команда за-
йняла 8 сходинку за підсум-
ками чемпіонату. Звичайно, 
такий результат не можна 
назвати вдалим, але друге 
коло команда провела на гар-
ному рівні, не програвши на 
футбольному полі жодного 
матчу (ред. були технічні по-

разки), і це дозволяє сподіва-
тися на те, що наступного 
року команда знову буде 
серед лідерів Харківського 
футболу, де її звикли бачити 
вболівальники. 

Незважаючи на неза-
довільний результат у тур-
нірній таблиці, треба ска-
зати, що в команді є люди, 
гру яких було відзначено. 
Так, голкіпер «Енергети-
ка» Денис Сойко (на знім-

ку внизу) увійшов у трійку 

найкращих гравців сво-
го амплуа, які провели на 
полі більше 50% матчів: у 
середньому за гру він про-
пускав 1,22 голи в одно-
му матчі. Дергачівському 
вболівальнику Денис відо-
мий за виступами в АФК 
«Безруки», де, як не дивно, 
не є основним голкіпером. 
Це ще раз доводить висо-
кий рівень гравців, які 
виступають у першості 
Дергачівської ОТГ. 

Треба сказати, що 
більшість гравців, які 
грають за «Енергетик», 
представляють саме 
першість нашого краю. 
Тут зібрані футболісти з 
найкращих команд ми-
нулого сезону та декіль-
кох легіонерів. 

Якщо команда збере-
же свій минулорічний 
склад, то можна з впев-
неністю сказати, що 
вона обов’язково пора-
дує своїх вболівальників 
високими результатами 
та буде претендентом на 
найвищі місця!
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ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ ФУТБОЛ

ФК «Енергетик» (Солоницівка) - одна із найкра-
щих аматорських команд Харківської області. Ко-

манда, що завжди сповідувала атакувальний стиль 
гри і цим притягувала до себе все більше і більше 
вболівальників не тільки в нашому районі, але й за 
його межами. Сьогодні ми розповімо читачам про 

цю команду та її історію.

ЗАВЖДИ СЕРЕД НАЙКРАЩИХ


