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2 ТРАВНЯ СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ
ВОСКРЕСІННЯ
Шановні дергачівці!

З нагоди великого свята – Світлого Христового Воскресіння прийміть наші вітання і побажання Божого благословення.
Для кожної людини, яка живе з
вірою в душі, найголовнішим є любов і повага до всіх і до всього, що
нас оточує. Бажання зрозуміти,
прийняти, пробачити і допомогти
робить нас людьми. Це нелегкий
шлях, але тільки він веде до гармонії, миру і взаєморозуміння.
Сердечно бажаємо кожному
з вас душевного тепла, здоров’я,
щастя і благополуччя, Великодньої
радості і Божої благодаті, душевного просвітління, щоб дух надії,
радості і всепрощення і надалі супроводжував вас і ваші родини,
додав сили та енергію, наснагу
для добрих і корисних справ на
добробут і процвітання нашої рідної України!
Євген Шатохін,
депутат Харківської обласної ради
Вячеслав Задоренко,
Дергачівський міський голова

Свято Великодня для кожного особливе. Для когось – це, в першу чергу,
день завершення Великого посту, коли ми шануємо Воскресіння Христове.
Для інших – свято традицій та історії. Українські писанки – це справжні
витвори мистецтва, що увібрали в себе народні орнаменти і символи.
Для багатьох – це сімейне та тепле свято. День, коли родина збирається
за одним столом. День затишку і маленьких радощів.
Але є у цьому святі те, що об’єднує усіх. Любов і турбота про ближнього,
прагнення щастя та злагоди – усі справжні людські почуття і бажання.
Добро, яке може творити кожен – ось сила, що робить цей день справді
особливим, бо саме людяність єднає нас разом.
У цей великий день бажаю кожній родині відчути теплу та яскраву
атмосферу свята. Нехай сьогодні у ваших оселях відчувається той самий
затишок, якого іноді так не вистачає у повсякденності!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Юлія Світлична, народний депутат України

Продовження інтерв'ю
з міським головою

Стор. 2-3

Річниця партії

Стор. 4

Перевиконання бюджету

Стор. 5

Історія, традиції і звичаї
Великодня

Стор. 6-7
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ІНТЕРВ'Ю З ВЯЧЕСЛАВОМ ЗАДОРЕНКОМ
Я відкритий до діалогу. З кожним готовий спілкуватись.

– До останніх виборів
громадою управляли Дергачівська районна державна
адміністрація, Дергачівська районна, міська, селищні та сільські ради. Тепер
їх повноваження фактично
відійшли до новоствореної
Дергачівської
об’єднаної
територіальної
громади.
Як йде процес створення
об’єднаної громади?
– Планово йде, хоча і з труднощами. Працюємо над прийняттям на баланс майна міськради,
приймаємо сільські та селищні ради в громаду. Створено
ліквідаційні комісії, йде процес
по перепису майна. На жаль, податкова не може сьогодні прискорено перевірити всі населені
пункти. Є два інспектори, які по
черзі й поступово перевіряють
кожну сільську раду. Цей процес пришвидшити не можемо,
не все від нас залежить. Прийняття об’єктів проходить через податкову: перевіряється
майно, яке стоїть на балансі, укладаються акти, і тоді
вже ми приймаємо в громаду
сільську раду з її установами
й об’єктами.
На сьогодні Козачолопанська
громада вже в стадії завершення переходу і триває процес по
Русько-Лозівській. Але там складна громада, є безліч проблем,
що накопичувались: наприклад,
розташовані будівлі, які числяться на балансі, вони зруйновані
фактично, тому це необхідно
правильно описати, прийняти і
списати за необхідності.
Раніше була районна рада, яка
відповідала за відповідні питання, мала своє фінансування й
прописувала свої програми. Була
райдержадміністрація із певними функціями, яка відповідала
за розвиток культури, медицини
й освіти. Колишня Дергачівська
міська рада забезпечувала комунальне обслуговування міста так
само, як і сільські й селищні ради,
утримувала дитячі садочки тощо.
На сьогодні всі ці зазначені
функції перейшли під управління всієї об’єднаної громади.
Через це нова міська рада
проходила складний період
становлення громади. Кадрове питання в ньому – ключове. Необхідно було підібрати спеціалістів, а люди не мали
впевненості, сумнівались з різних
причин – хто через пенсійний
стаж, хто через статус держслужбовця, і через це перехід фахових

працівників відбувався повільніше, ніж хотілося б. Звільнення й
прийняття їх через процедуру
конкурсу теж забирають час.
Тому процес підбору кадрів був
складним і, визнаю, допущені
певні помилки. Коли на громаду перейшла відповідальність за
медицину, освіту, комунгосп: за
всі ті функції, які раніше виконували різні структури, а
кадрів не вистачало, конкурси
йшли і строки підганяли, то кожен у громаді намагався бути
корисним, хапався за все, намагались вирішувати всі нові
завдання.
Хочу відзначити важливу роль у цих процесах
депутата обласної ради
Євгена Шатохіна, який у
ці складні часи не тільки відстоює інтереси
Дергачівщини на обласному рівні, але й як мій
перший заступник налагоджує роботу громади:
координує створення потужного
комунального
підприємства,
питання
розвитку освіти і багато
інших важливих напрямків роботи.
Громада об’єдналась наприкінці року в перехідний період, коли
Дергачівський район переходив
до Харківського, ліквідовувались райдержадміністрації, Дергачівській міськраді передавали
нові повноваження. В цей час
необхідно було проводити тендери по постачанню електроенергії
в лікарню, заклади освіти, оплата
харчування дітям теж мала проходити через не швидку процедуру тендера. Зокрема, не було і
політичної волі у Харківської
районної ради на швидку передачу майна в громаду. Цей процес відбувався повільно і через
всі ці складнощі кожен спеціаліст
у громаді на себе брав 3-4 напрямки управлінь і розбирався
в процесах, щоб не гальмувалась
робота освітніх установ, не зупинялось медичне обслуговування,
діти були нагодовані, каналізація
викачувалась, всі забезпечені водозабезпеченням.
Були складнощі у перехідному періоді, але вже сьогодні бачу, що кадрові питання
розв’язані – визначили та закріпили функціональні обов’язки за кожним спеціалістом і
за кожним відділом. Сьогодні
бачимо, що громада йде в правильному напрямку. Але спланувати послідовну й чітку роботу зможемо тільки тоді, як
проживемо бюджетний рік.
Ще не розуміємо весь обсяг
витрат, який потрібен на медицину, освіту. Маємо прорахувати бюджет на весь рік, як,
наприклад, сім’янин – сімейний
бюджет або бізнесмен, який
складає бізнес-план. Підприємство працює рік, бізнесмен бачить помилки, які було допущені
на виробництві, заробітні плати, які отримували працівни-

ки. Проживши бюджетний рік,
він бачить, де покращити і модернізувати базу, де підвищити
заробітну плату, де – доукомплектувати спеціалістами, які
кошти та їх обсяг залишаються
на подальший розвиток. У громаді – так само. Пройдемо бюджетний рік і побачимо структуру бюджету: які видатки, який
залишок зможемо спрямувати
на розвиток освіти, медицини,
комунального господарства. І
наступних чотири роки зможемо планово розробити програми, розбити їх помісячно
й конкретно під це виділяти
фінансування. Тоді ті складні
питання, які сьогодні вирішуються важко, вирішуватимемо
швидше.
Якщо, наприклад, порівняти
сьогоднішній стан громади із сараєм, який захаращений мотлохом, що роками накопичувався
й утворював величезні купи, то
стане зрозуміло, що бажання побудувати в такому сараї Ейфелеву вежу виглядає недоречним і
невідповідним ситуації.
Сьогодні, прибираючи сміття в
громаді, цілий рік будемо його вичищати, косити бур’яни, приводити естетичний вигляд громади
до ладу, це триватиме цілий рік.
І коли ми наведемо порядок,
тоді почнемо планувати, де і
що побудувати, що розвивати.
Ми чуємо критику, поважаємо її і прохаємо жителів громади критикувати об’єктивно за ту
зону відповідальності, яка нам
підвладна. Зараз не можемо
відновити державні колгоспи
або повернути заводи у власність громади, як деякі пишуть,
підвищити заробітні плати або
зменшити тарифи – це не в компетенції органів місцевої влади.

обслуговувати Прудянку, Цупівку
і Дубівку. Триває процес по організації
відкриття амбулаторій у Проходах і Руській Лозовій.
У Дергачівській центральній
лікарні завершуються роботи з ремонту приймального відділення.
Наша громада – єдина в Харківській області, яка встигає завершити
все в строк. Очікуємо на аплікатора
(прим. – пояснення, хто це і для чого
були в попередніх випусках) для запуску томографа.
Є плани щодо будівництва дитячого садочка у Безруках, зараз займаємося розробкою проєктної документації. Складаємо плани не на
один рік, а на весь період каденції.
В кожному населеному пункті
обираємо важливі глобальні інфраструктурні об’єкти, які необхідно побудувати або відремонтувати. Асфальтні дороги теж
будемо ремонтувати, грунтові
– підсипатимемо щебенево-піщаною сумішшю.
Пріоритетом на найближчий час
буде відновлення поліклініки у Козачій Лопані, будівництво дитсадка у Безруках, запуск амбулаторій
у Руській Лозовій і Проходах, вирішення питання забезпечення стоматологічними послугами у населених
пунктах громади через сприяння
відкриття приватних кабінетів.

Коли ми з Євгеном Шатохіним йшли на вибори,
наголошували, що освіта,
медицина, ЖКГ і дороги
- стануть пріоритетними
напрямками, на розвиток
яких варто спрямувати
значну частину зусиль і
бюджетних коштів.
Цих принципів дотримуємось і сьогодні.

– Розкажіть про плани
щодо розвитку медицини й
інфраструктури у громаді.
- Сьогодні медичні послуги, які
надаються через направлення
сімейних лікарів – безкоштовні.
На жаль, внаслідок медичної реформи в амбулаторіях скоротили
штати, при чому прибрали у населених пунктах тих медиків, послуги яких були найбільш затребувані, різні «побутові» медичні
послуги: прогрівання дитині у холодний період та інші процедури
фізіотерапевтичного
кабінету,
кардіограму, УЗД, можливість
робити деякі важливі аналізи.
Наша позиція – повернути фізкабінети та інші необхідні процедури в населені
пункти, щоб люди могли
прийти й отримати крапельницю, зробити кардіограму
й вчасно отримати призначення, зберегти здоров'я і
врятувати життя.
Зазначені процедури та послуги позакривали по населених
пунктах, а ними користувались
сотні людей щоденно. Плануємо у
найвіддаленішу точку громади – у
Козачу Лопань – повернути фізіотерапевтичний кабінет, який буде

Багатьох цікавить, коли вже
відкриємо парк для відпочинку у
Дергачах. Інформую: вже підписано акт на введення в експлуатацію
і тепер потрібно його з усіма розташованими на ньому об’єктами та
майданчиками прийняти. Підрядна організація не передала документи, що саме має бути прийнято,
що є в парку і що на обліку. Очікуємо на передавальні акти. Коли підготовчий процес завершиться і в
міську раду надійдуть всі папери,
зможемо перевірити, чи працюють
фонтани, чи горять ліхтарі, чи всі
лавки є за обліком? Коли проведемо інвентаризацію та опис всього майна, тоді й постане питання про відкриття парку.
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– На великих виробничих
підприємствах Ви проводите робочі зустрічі з працівниками і керівниками.
Для чого і з якою метою їх
організовуєте?
– Об’їжджаючи територію громади, знайомлюсь із працівниками й керівництвом підприємств
для того, щоб зрозуміти, хто сьогодні «з нами», а хто – ні. Під час
візитів стає зрозуміло, кому
маємо підставити своє плече як влада, на кого можемо
покластись як на соціальних
партнерів, оскільки бізнес,
який працює на території громади, – її соціальний партнер:
він працевлаштовує людей,
платить податки, допомагає
розвивати благоустрій території і реалізовувати спільно
соціальні проєкти.
Під час відвідування підприємств дізнаюсь, перш за все,
– чим можу допомогти як міський голова. Повинен розуміти,
що можу зробити для них, щоб
вони створили ще більше робочих місць і більше сплачували податків. Відвідуючи підприємство, обходжу територію,
цікавлюсь процесами й одразу
спілкуюсь із головним бухгалтером, з’ясовую: де підприємство
зареєстроване, скільки сплачує
податків, скільки робітників
працює, яка середня заробітна
плата і яке зацікавлення громади в тому, щоб саме це підприємство працювало на її території. Отримую інформацію
про чисельність працівників,
про кількість місцевих, що на
ньому працюють, а це важливо: при спілкуванні завжди
наголошую на тому, щоб при
працевлаштуванні надавали
перевагу саме місцевим жителям Дергачівської громади. Це моє прохання як голови.
Друге прохання – сплачувати
податки на території громади, в
якій вони працюють.
Якщо
сьогодні
ви
сплачуєте податки в Дергачівську громаду, якщо
даєте роботу місцевому населенню, то ви для
мене як родичі: буду вас
захищати,
відстоювати
ваші інтереси, буду за вас
боротись. Не дам жодним перевіркам утискати вас, буду допомагати
реєструвати нові об’єкти,
потужності, будівництво
тощо. Завжди буду поруч
з вами.
Якщо підприємства на «податковій території» громади немає - вибачте, то в такому разі
міського голови для вас немає.
Для мене важливо виконати
ті накази, які люди надсилали
протягом виборчої кампанії.
А як можна їх виконати, якщо
підприємство не сплачує податки в бюджет?

Вони користуються інфраструктурою, до підприємств їздять автомобілі, розбивають дороги в громаді, забруднюють
повітря, територію, екологію – викидами із виробництв, а громада
нічого не отримує. Навіщо тоді на
території громади підприємство,
яке в цей важкий економічний
час сплачує податки до бюджету іншого міста? В такому разі,
з питаннями та проблемами, що
виникають, звертайтесь до того
міста, яке отримує ваші податки.
Хто сьогодні сплачує податки – ми з вами. А хто не сплачує – не розраховуйте на нашу
допомогу.
В мене одна вимога: підприємства сплачують податки і
для вас не має значення, до якого
міста або громади,
але для нас ваші
надходження – це
принципово.
Це
поповнення бюджету, за рахунок
якого
зможемо
розвивати громаду, будувати нові
об’єкти, реалізувати
програми
сфер освіти й медицини.
Багатьох турбує
проблема промзони
на в’їзді до Дергачів (залізнична
зупинка «Моторна»). Тут регулярно стоять фури, що створюють
складні умови роз’їзду та розбивають узбіччя. Це автомобілі одного великого підприємства, що
там розташоване. В мене заплановано візит до нього. На ділянці
через дорогу стихійно виникли
місця для стоянки машин. Вони в
жахливому стані. Там стара зруйнована автозаправка, крізь яку
ростуть дерева, будівлі знищені.
Я дав доручення з’ясувати деталі
цієї ситуації. Маємо намір знайти можливості для облаштування паркування й розвантаження цього складного вузла.
Наразі всі, з ким проводимо зустрічі, йдуть на контакт.
Розуміють, що настав час працювати прозоро і відкрито, законно і чесно. Є усвідомлення,
що цей процес тривалий, він не
швидкий, але краще витратити
сьогодні час на доведення всієї
дозвільної і робочої документації до чинного законодавства і
решту часу працювати спокійно, передати свій бізнес навіть
у спадок. Це вклад підприємців у розвиток території: коли
сплачуєте податки – створюєте частку історії цієї громади.
А працювати «у тіні» або напівлегально, постійно остерігатись перевірок, ризикувати
втратити все напрацьоване разом із усім капіталом – від цього
не виграє ні громада, ні її жителі,
ні підприємство.
Бюджет за перші місяці роботи виконується із перебільшенням. Це говорить про те, що
підприємці мене чують і готові

до партнерства. Наша громада
має право і можливості для нормального існування й розвитку.
Давайте змінюватись разом
і разом створювати історію.
Коли вперше балотувався на посаду голови селищної ради (прим.
– у Козачій Лопані в 2010 році),
моє гасло було: «РАЗОМ зробимо
більше». Я зазначав: «сам мало
що зможу і не покладайте на
мене сподівань, ви маєте стати
помічниками». І сьогодні, проїжджаючи дорогами громади, бачу,
що навколо бруд і захаращення,
сміття, а як тільки в’їжджаємо
на територію Козачої Лопані, то
одразу кидається в око, що всюди чисто й прибрано. Вдячний
козачанам за їх підтримку, за
участь та усвідомлення, що в
чистоті жити - комфортніше.

важко і він хоче змінитись на
краще. Що варто зробити в першу чергу? Вважаю – вимити.
Сьогодні маємо стати
культурними людьми й
цінувати те середовище,
в якому живемо.
Потім підстригти і переодягти,
а вже потім відправляти на навчання. Так і ми на сьогодні як
громада – безхатько, якого треба
відчистити, помити, прибрати
смітники і звалища, вирізати чагарники і кущі, розрівняти земляні кучугури, а потім будувати
об’єкти інфраструктури, пішохідні доріжки, ремонтувати траси,
ставити спортивні майданчики,
відновлювати амбулаторії. Але
спочатку необхідно очиститись
від бруду. Чи хочете, щоб дитячі
майданчики будувались прямо на
звалищах серед битих пляшок?
Якщо згадувати пережитки
радянського минулого, в якому
було багато складнощів: дефіцит
продуктів, безробіття після занепаду СРСР, тотальне пияцтво,
але були й гарні явища: взаємовиручка, взаємодопомога, повага до старших.

Сьогодні старости доклали
великих зусиль, щоб навести
лад і порядок у своїх округах.
Сподіваюсь, жителі зрозуміють,
яка це важка праця і що її необхідно цінувати. Прибирати нелегко, доводиться лізти в смітники, бруд і калюжі, в кущі, в дощ
і сніг, за вітряної погоди збирати до купи сміття, дрантя, бите
скло, пакувати й вивозити. А там
не тільки скло, а й залишки тварин, використані памперси, відходи людської життєдіяльності й
чого там тільки не трапляється.
Сьогодні критиків багато – помічників, на жаль,
обмаль.
Якщо сьогодні люди готові
до змін – влада громади готова їх запроваджувати. Якщо
ні – будемо жити як останні 10
років: лаяти один одного, критикувати в Інтернеті, голова не
реагуватиме і змін ніяких не
відбудеться. Непогана перспектива: лаятись, критикувати й
жити в багні?
Коли чую нарікання, мовляв,
«скільки можна папірці прибирати, коли вже будете щось будувати?», хочу навести такий
приклад: порівняймо громаду із
безхатьком. Така особа, яка не
має місця проживання, виглядає не надто чистою й зовсім
несвіжою. Він брудний, здичавілий, у драних штанях і чоботах.
Ми збираємось цього бомжа перетворити на нормальну культурну й виховану людину, повернути до нормального життя,
бо хоча він і бомж, він, перш за
все, – людина. Без підтримки

Під час передвиборчої кампанії зазначав:
«Можу обіцяти: буду працювати. Буду працювати на наповнення бюджету, на розвиток
інфраструктури. Як швидко це
відбудеться – прогнозувати не
стану, не очікуйте оманливих
золотих гір. Але громада, впевнений, буде розвиватись».
Цей бюджетний рік покаже,
до яких змін громада готова та
як швидко вони відбудуться.
Коли хтось голосно й амбітно заявляє, що якби він був при
владі, то все миттєво зробив
на краще, розумію, що людина
ніколи не працювала в таких
структурах і ніякої гадки не має
про реальну складність процесів
у громаді. Всі знають: «Найменше діло — балакати».
Не треба критикувати через
Інтернет і соцмережі. Кожен
житель Дергачівщини має доступ до голови. Міський голова не ховається, він проводить
прийоми. Всі, хто має намір
озвучити свою думку в очі – не
будьте боягузами інтернетними, приходьте й висловіть своє
невдоволення, отримайте відповідь на свої питання й розкажіть, що конкретно ви зробили для громади корисного,
які плани допомоги громаді в
цілому.
Я відкритий до діалогу. З
кожним готовий спілкуватись.

Разом ми зробимо більше!
З повагою,
Вячеслав Задоренко
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НОВИНИ
ПОДОРОЖЧАННЯ ГАЗУ

З 1 травня поточного року ГК «Нафтогаз України» автоматично переводить своїх клієнтів на новий річний
тарифний план – «Фіксований». Тепер ціна на «блакитне
паливо» до 30 квітня 2022 року становитиме 7,96 гривні за метр кубічний, з ПДВ, без вартості його розподілу
(доставки).
Як зазначають у Нафтогазі, «Фіксований» тарифний план
не передбачає жодних передплат. Клієнти оплачують суму
виключно спожитого об'єму газу до 25 числа кожного місяця
за фіксованою ціною.

НОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ

ПОЛІТИЧНІЙ ПАРТІЇ "БЛОК СВІТЛИЧНОЇ
"РАЗОМ!" ВИПОВНИВСЯ ОДИН РІК

22 квітня 2020 року було
створено політичну партію
«Блок Світличної «РАЗОМ!»,
представники якої за результатами останніх місцевих виборів
отримали
суттєвий
кредит
довіри від жителів Харківської
області.
Нагадаємо, що лідер партії –
Юлія Олександрівна Світлична
– з 2016 по 2019 роки очолювала
Харківську облдержадміністрацію. Під її керівництвом темпи будівництва, промисловості
та експорту місцевих товарів у
Харківській області зростали в
середньому на 20-30% швидше,
ніж в інших регіонах країни.

На черговій сесії Дергачівської міської ради, яка відбулась 27 квітня, міський голова Вячеслав Задоренко
представив новопризначених керівника Дергачівської
окружної прокуратури Катерину Шевцову і керівника Дергачівського міжрайонного відділу УСБУ Тетяну
Мірюк.

ІНСПЕКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ У БЕЗРУКАХ

Юлія Олександрівна декілька років поспіль очолювала
Всеукраїнський рейтинг ефективності голів ОДА, що проводився Комітетом виборців
України, а 15 березня 2020
року перемогла на довиборах
до Верховної Ради у виборчому
окрузі № 179, набравши 77,5%
голосів, що є рекордом для парламентських виборів в Україні.
Невдовзі після перемоги на
довиборах до Верховної Ради,
Світлична ініціювала створення політичної партії. Її метою
стало покращення добробуту

людей завдяки створенню потужної команди досвідчених
однодумців, що користуються
повагою народу.
Так виникла партія «Блок
Світличної «РАЗОМ!», до якої
почали долучатися місцеві лідери – політики, держслужбовці, активісти, підприємці, фермери та ініціативні громадяни.
За результатами виборів, що
відбулись восени 2020 року,
представники команди Світличної пройшли до місцевих рад
всіх рівнів Харківщини, а також
здобули перемогу у 12 громадах
на виборах голів ОТГ. Зокрема,
головами Дергачівської та Солоницівської громад стали представники партії Вячеслав Задоренко та Андрій Литвинов. На
обласному рівні Дергачівщину
представляє депутат Харківської обласної ради Євген Шатохін
– член фракції «Блок Світличної
"РАЗОМ!".
Тим часом Юлія Олександрівна продовжує відстоювати інтереси Слобожанщини
на парламентському рівні.
Згідно з останніми даними
аналітичного порталу «Слово
і діло», Світлична вже виконала 80% своїх передвиборчих обіцянок.

ЧИСТІ УЗБІЧЧЯ - КРАЩІ ДОРОГИ

У Безруківському старостинському окрузі провели зустріч за участі директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Романа Кушнарьова та старости
Безруківського округу Володимира Мицая.
Головне питання, яке обговорювалося - благоустрій території амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі.
Під час зустрічі вирішено нагальні питання, пов'язані з облагородженням території навколо амбулаторії.

Якісну роботу Дергачівської та Солоницівської громад по приведенню до належного санітарного стану узбіч доріг на своїй території відзначили в Службі автомобільних доріг України.
Зекономлені таким чином кошти "Облавтодор" зможе направити
на ремонт дорожнього покриття, встановлення знаків або нанесення
дорожньої розмітки на території цих ОТГ, про це Служба автомобільних доріг України повідомила на своїй сторінці у фейсбук.
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МІСЦЕВА ВЛАДА

ЧЕРГОВА СЕСІЯ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

На сесії, яка відбулась 27 квітня,
депутати розглянули й прийняли
272 питання порядку денного,
серед яких найбільше уваги привернув звіт із виконання міського
бюджету за I квартал поточного
року.
За результатом урахування всіх надходжень
бюджет перевиконано на
11% від запланованого,
що становить майже + 8,5
млн. грн, загалом отримано 84,53 млн. грн. Видаткова частина склала 77,33
млн. грн.

новлення строкового земельного
сервітуту
для
обслуговування тимчасових
споруд для провадження
підприємницької діяльності
у місті Дергачі. Це надасть
можливість
підприємцям
брати в оренду приміщення,
наприклад, у місцевих амбулаторіях і відкривати приватні стоматологічні кабінети для надання населенню
стоматологічних послуг. Ця
вкрай важлива необхідність
виникла через вилучення
(внаслідок медичної реформи) стоматології зі списку
безкоштовних медичних поФактична структура витрат слуг, які забезпечує НСЗУ.
бюджету:
Та й інші питання сесії
фінансування освіти - 53 млн.
варті
уваги, сегрн;
ред
яких:
задержавне управління - 9 млн.
т
в
е
р
д
ж
е
н
н
я
грн;
Програми
підкультура і мистецтво - 4,8 млн.
тримки і розвитгрн;
ку
вторинної
ЖКГ - 2,9 млн. грн;
медичної
допоохорона здоров’я - 2,8 млн. грн;
моги
на
2021соціальний захист і соціальне забезпечення - 2,4 млн. грн; 2025 роки, що
фізична культура і спорт - надається Дергачівською цен2 млн. грн.
тральною лікарВажливе питання стосу- нею, Програми
та
валось рішення про вста- підтримки

розвитку КП «СОК "ЗЕВС"»,
Положення
про
відділ
цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії із правоохоронними
органами, Положення про
забезпечення доступу до
публічної інформації.
Депутати ухвалили рішення про участь в обласному
конкурсі мініпроєктів «Ефективна медицина в громаді» у
поточному році мініпроєкту
«Сучасна хірургія – здорове
майбутнє громади!». За цим
проєктом стане можливим
придбання спеціального обладнання для лапороскопічних операцій.

ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ

СМІТТЄВЕ СВАВІЛЛЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
Журналісти «Вістей Дергачівщини» продовжують
знайомити мешканців нашого краю з поточним станом сміттєвих справ.
У минулому випуску
ви мали змогу дізнатися про відношення безвідповідальних
слатинчан до комфорту живих і спокою
мертвих на прикладі
стихійних смітників
на кладовищах. Зусиллями комунальників
під керівництвом Слатинського та Прудянського старост Євгена
Івахненка й Олександра Рубана ці смітники прибрано.

Дуже сподіваємось,
що місцеві мешканці
напередодні великого
християнського свята - Великодня зроблять висновки щодо
ставлення як до рідної природи, так і до
своїх ближніх.
Сьогодні, шановні
читачі, хочемо звернути вашу увагу на
Токарівський
старостинський
округ.
Протягом
останніх

1.5 місяця в рамках
акції «За чисте довкілля» місцевою старостою
Вікторією
Колодочкою організовано близько десятка
заходів, присвячених
озелененню й облагородженню території.
Поки комунальники
та небайдужі громадяни долучаються до
прибирання спільного
дому, деякі токарівчани ніби навмисно у
відповідь на акцію чистоти проявляють
брудну реакцію.
Наприклад, у головному населеному пункті округу –
селі Гоптівка – одні
жителі підпалюють
сміття прямо біля
сміттєвих баків, а
інші на наявність
баків взагалі не
зважають,
залишаючи
відходи
життєдіяльності
на загальне споглядання, де їм
схочеться. І це все
незважаючи на те,

що в окрузі двічі на ди, взаємоповаги
тиждень комунальні одне до одного!
служби регулярно вивозять сміття!
Сподіваємось,
наша рубрика допоНа жаль, у свідо- може вплинути на
мості багатьох лю- цю ситуацію і мешдей відсутнє ро- канці Дергачівщини,
зуміння багатьох
простих речей – читаючи наші мастануть
любові до рідного теріали,
більш
чуйними.
краю, до приро-
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ВЕЛИКДЕНЬ – ЩО І ЯК МИ СВЯТКУЄМО?
ми можемо причащатися, тобто, приймати, споживати в
себе Бога. Це таїнство було
встановлено Ісусом Христом на
таємній вечері. Заглянувши до
Біблії, ви можете пересвідчитися в цьому (Матфея 26:2629). Тому неможливо повноцінно святкувати Воскресіння
Христове без Причастя.

Цього року православні християни святкують Воскресіння Христове, Великдень або Пасху 2 травня.
Нагадаю про обставини, які
передували події воскресіння
Ісуса Христа із мертвих. Після
створення світу і людини Господь поселив її в едемському
саду. Диявол спокусив Єву, яка
дала скуштувати плід із дерева
пізнання добра і зла Адаму. Це
називається гріхопадінням, з
цього моменту і до народження Ісуса Христа від Діви Марії
людство очікує пришестя Спасителя. Цей період називається – старий Завіт.
Ісус Христос народився,
зростав, працював і почав в 30
років проповідувати, приніс
людям революційну думку, за
це був засуджений, розіп`ятий
на хресті і на третій день воскрес (ожив) із мертвих. Нагадаю, що Він є Бог, а Бог це творець, початок всього… Тому
він долає смерть своїм воскресінням. І саме це ми святкуємо! Бог, який воплотився, а
після смерті воскрес із мертвих

- основа всього богословського
вчення. Із розвитком структури Церкви формуються богослужбова практика та традиції
святкування Великодня, які
поєднуються із народними.
Передує святу Великодня великий піст. Традиція якого на
теренах України встановилася
в ХVI столітті. Піст - це період
підготовки до зустрічі свята.
Час особливих богослужінь,
які мотивують до роздумів про
наше відношення до Творця,
до самого себе, до оточуючих.
Час, який наповнюється молитвою (спілкування з Богом), читанням Святого Письма. Існує

Термін "святкувати" означає – свято (прикметник), проводити час. Тож перейдемо
до традицій святкування, а
саме благословення кошиків
із продуктами харчування та
розговіння (трапези). Як не
дивно, ми зустрічаємося із
двома неприємними явищами, які є наслідками неправильного сприйняття таїнств
Церкви і традицій святкування. По-перше, відкидання молитовної (богослужбової) частини святкування натомість
максимальні гуляння, трапези, зловживання алкоголем і
неважливо коли «до освячення
пасок чи після». По-друге, «неправдиве християнство». Звісно, судити всю спільноту по
деяких негативних прикладах
це неправильно, так як і всю
Церкву по прикладу «негарних
священників».
З приводу цього свята гарно сказав один із вчителів
Церкви, святитель Іван Золотоустий: «…Де твоє, смерте,
жало? Де твоя, пекло, перемога? Воскрес Христос, – і ти
повалене! Воскрес Христос,
– і попадали демони! Воскрес
Христос, – і радіють янголи! Воскрес Христос, – і життя триває! Воскрес Христос,
– і немає жодного мертвого в
гробі...».

Христос Воскрес! Воскресення Христове бачивши,
поклонімся святому Господу, Ісусу, єдиному безгрішному, Хресту Твоєму поклоняємося, Христе, і святеє
Воскресення Твоє оспівуємо і славимо. Ти бо єси Бог
наш, крім Тебе, іншого не знаємо, ім'я Твоє іменуємо.
стереотип, ніби піст - поняття гастрономічне і стосується тільки заборони
на вживання продуктів
тваринного походження.
Це судження помилкове! Для визначення добровільного обмеження в
їжі, людство придумало
термін – «дієта». ПІСТ –
НЕ ДІЄТА!

У
Великодню
ніч
звершується
святкове
Богослужіння, пісні якого славлять воскреслого
Ісуса. Вони складалися
і доповнювалися протягом всієї історії існування Церкви. Центром,
наріжним
каменем,
обов`язковим для всіх
християн є літургія Богослужіння, під час якої

Якщо ви не постили, починайте! Готуйте себе і зустрічайте Світле Христове
Воскресіння! Правдиво і щиро
відкинувши всі стереотипи!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
Михайло Лівіцький, священник
Парафія апостолів Петра і
Павла, м. Дергачі
Православна Церква України
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ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЇ І ЗВИЧАЇ

СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ
до життя, звільнення нас від
тягаря гріхів, це — перехід людини з рабства гріха, зла до
свободи любові, добра.
Дата Великодня щороку
змінюється, але обчислюється
завжди за одним правилом: це
неділя після першого повного
місяця, який настав після дня
весняного рівнодення. Згідно з
біблійськими писаннями, саме
в цей день Ісус Христос воскрес після страти.

Для українців Великдень – це не тільки різнокольорові писанки і смачна паска. Це світле свято в пам’ять про диво Воскресіння Сина Божого, що припадає цього року на 2 травня,
і відзначається християнами всього світу протягом багатьох
століть. Його традиції передаються з покоління в покоління,
і багато з них виконуються і в наш час.
Воскресіння Христове
У ніч на неділю, після опівночі, дзвін сповіщає про Воскресіння Христове і початок великодньої служби. Богослужіння
проводяться особливо урочисто
й тривають до ранку. Кульмінацією служби стає обряд освячення пасок, яєць, вина тощо.
Частину принесених страв залишають у церкві для знедолених.
Святкування тривають тиждень, який називається Світлою
великодньою седмицею, а кожен із днів носить назву світлого – світлий понеділок, світлий
вівторок і т.д.
Чим відрізняється православна паска від католицької?
Великдень - головне і найдавніше релігійне свято у християн
усіх напрямків. Назва Великдень взята від єврейського свята Пасхи, але суть їх принципово різна.
В євреїв Великдень - це святкування виходу з єгипетського рабства. У християн - свято воскресіння з мертвих Ісуса
Христа. Тому християнська
паска має і другу назву - Христове Воскресіння. Принципових відмінностей в святкуванні
Пасхи між православними християнами і католиками немає.
Є розбіжності в деяких деталях
і місцевих традиціях, які тісно
переплелися з давніми язичницькими обрядами. Основна
відмінність - дата самого свята.
Там і там Великодню передує
Великий піст і Страсний тиждень.
Спочатку православні і католики керувалися одним правилом: Великдень припадає на
першу неділю після першого
весняного повного місяця й обчислюється на багато років вперед по так званих пасхаліях пасхальних календарях.
Великодній благовіст, паски,
святковий стіл, фарбовані яйця,
- все це теж присутнє в католицькому святкуванні Великодня.
Сувенірні великодні зайці
роблять з глини, пластику, тка-

нини, дерева і т.п., встановлюють їх на камінах, тумбочках
та інших видних місцях і святкують вони наче разом з господарями. Великодній заєць
- дуже популярний персонаж!
У багатьох західних країнах
існує повір'я, що великодні подарунки та великодні яйця не
приходять самі, а їх потрібно
знайти. Батьки ховають їх десь
в будинку, а діти з задоволенням знаходять.
Прикметною
відмінністю є великодній кролик або
великодній заєць. Це західна
католицька традиція. Корінням вона сягає до давнього поклоніння зайцю або кролику,
як символу родючості (всі знають плодючість цих звіряток).
Їстівних великодніх зайців і
кроликів випікають з тіста, роблять з шоколаду, мармеладу,
з чого завгодно. Дуже часто в
такого їстівного зайця запікають або ховають великоднє
яйце.

«Великдень» чи «Пасха»?
Слово «Великдень» — великий день — означає прихід
весни, сонечка, всього найкращого, відродження природи. Тож Великдень, у своїй
першооснові — це святкування воскресіння землі та
природи до нового життя.
Слово «Пасха» походить від
назви старозаповітного свята
песах (з івриту — «перехід»),
що святкували юдеї в пам’ять
про звільнення від єгипетського полону. Тож для ізраїльтян
це свято символізує перехід від
рабства до свободи.
Зазначені свідчення підтверджують думку, що сучасне
свято Великодня та пасхальні
обряди, запозичені в язичницьких та юдейських культах,
і, вже в оновленому вигляді,
пов’язані з особою Ісуса Христа
як свято Воскресіння Христового. Це — перехід від смерті

Сьогодні свято Великодня
в Україні символізує загальне
відродження й оновлення світу. В
пам’яті українців збереглося багато звичаїв та обрядів, котрі здійснюються й досі, проте не мають
прямого зв’язку з християнством.
З Великоднем
безліч вірувань:

пов’язано

• Вважається, на Великдень
все стає видимим, навіть містичне; маленькі діти з чистою душею можуть побачити всі земні
скарби, які у цю ніч світяться вогниками.
• На Великдень можна прохати у Бога все. Так, люди похилого віку розчісували своє волосся з
думкою про онуків, щоб їх було
стільки, скільки волосся на голові. Бажаючі розбагатіти, вмивалися зі срібного посуду. Дівчата
просили нареченого.
• З нетерпінням чекали першого удару дзвонів. Якщо з першим ударом перехреститися зі
словами: «Христос воскрес, а рабу
(ім’я) здоров’я», то одужає навіть
важко хвора людина.
• Вставали до світанку, щоб
не проспати щастя.
• Дівчата вмивалися водою з
червоного яйця, щоб бути рум’яними.
• На Великдень усі мають веселитися, інакше сумувати доведеться весь рік.
Як зустрічають Великодню
неділю?
Це свято прийнято проводити
в колі близьких людей. За святковий стіл сідають одразу після
церковної служби. В українців є
таке вірування про те, що саме
на Великдень сонце піднімається, грає, танцює над горизонтом
та радіє з усім світом. Розговлятися потрібно паскою або яйцем,
хоча наші предки розговлялися
навіть хріном, щоб зуби не боліли.
Велика неділя символізує очищення душі та позбавлення від
гріхів, тому зустрічати її потрібно
зі світлими помислами, чистим
не тільки фізично, а й духовно.
У цей день не можна сваритися і лаятися, всі образи слід пробачити й забути. Не варто також
займатися домашніми справами, роботою на землі, прибиранням.
Святкують Великдень три
дні, протягом яких віруючі
христосуються, співають, обливаються та навідують родичів.
Тож гарних вам свят і смачної паски, шановні читачі!

БОГОСЛУЖІННЯ
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ У
ХРАМІ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА
(ПЦУ) НА ТРАВЕНЬ
1травня(субота)–ВЕЛИКАСУБОТА
9.00 – Літургія свт. Василія Великого
1 – 2 травня (субота – неділя) –
ВОСКРЕСІННЯХРИСТОВЕ..ВЕЛИКДЕНЬ.
23.00 – Полуношниця. Пасхальна
рання.
01.00 – Літургія
03.00 – 6.00 – Благословення пасок та
приношень
3 травня (понеділок)
9.00 – Літургія
6 травня (четвер)
9.00 – Літургія Великомученика Юрія
Переможця
8 травня (субота)
9.00 – Літургія
16.00 – Всенічне бдіння
Роздроблення та роздача артоса
9 травня (неділя) - АНТИПАСХА.
ПОМИНАННЯ СПОЧИЛИХ ВОЇНІВ.
10.00 – Літургія
11 травня (вівторок) – РАДОНИЦЯ
(ПРОВОДИ)
8.00 – Літургія
9.00 – Панихида
***

РОЗКЛАД ВЕЛИКОДНІХ
БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ
РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
МІСТА ДЕРГАЧІ

1 травня (субота)
7.00 – Божественна Літургія
12.00 – Пасхальна ранкова Літургія
17.00 – Освячення пасок
21.00 – Читання апостолів
23.00 – Полуношниця
2 травня (неділя)
3.00 – Освячення пасок
3 травня (понеділок)
8.00 – Божественна Літургія
Концерт Недільної школи
15 травня (субота)
9.00 – Літургія
16.00 – Всенічне бдіння
16 травня (неділя)
10.00 – Літургія СВЯТИХ
ЖІНОК-МИРОНОСИЦЬ
22 травня (субота)–ПЕРЕНЕСЕННЯ
МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ І ЧУДОТВОРЦЯ
МИКОЛАЯ
9.00 – Літургія
16.00 – Всенічне бдіння
ГРАФІК ПОМИНАЛЬНИХ
СЛУЖБ НА КЛАДОВИЩАХ
У МІСТІ ДЕРГАЧІ
9 травня (неділя)
9.00 – Буряківське
12.00 – Піски
14.00 – Посьолок
10 травня (понеділок)
9.00 – Замірці
10.00 – Ремесляна
10.30 – Рудичі
11.30 – Салафонка (Губівка)
13.00 – Криниці
11 травня (вівторок)
9.00 – Нові Дергачі
11.30 – Посьолок
13.00 – Бабине

ТЕЛЕПРОГРАМА
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ПОНЕДІЛОК, 3 ТРАВНЯ
12.45 Факты. День
Интер
3.55 Касается каждого
5.25 Следствие вели...
7.00 Вещдок
8.55 Х/ф «Игрушка»
10.40 «Позаочi»
11.35 Х/ф «Папаши без вредных привычек» (16+)
13.35 Х/ф «Агент Лев» (16+)
15.15 Вещдок
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Эхо войны
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Любовь по закону» (16+)
1.35 Т/с «Гречанка»
3.50 Касается каждого
4.55 Телемагазин

Перший

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.35
Новости
7.10--7.40 М/ф
8.05, 9.05 Дикари. Дикие забавы в зоопарке Сан-Диего
9.30 Т/с «Девчата войны»
(12+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
12.00 Т/с «Наши матери,
наши отцы» (16+)
14.50 Оттенки Украины
15.20 Концерт. Д. и Н. Яремчуки
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 Города и городки
17.50 Спецпроект «Ошибка
83»
18.55 Удивительные создания
19.55 Мир дикой природы
21.25 Дикие животные
22.00 Дикие стаи
23.00 «Перша шпальта»

1+1
7.50 Жизнь известных людей
8.50 ТСН
10.20 Х/ф «Эрагон»
12.40 Х/ф «Анжелика -- маркиза ангелов»
15.00 Х/ф «Прекрасная Анжелика»
17.10 Х/ф «Анжелика и
король»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Сваты»
21.25 Т/с «Сваты»
22.30 Т/с «Славяне»
23.30 Т/с «Славяне»
0.30 Лига смеха-2021
3.00 Х/ф «Эрагон»
4.35 Х/ф «Анжелика -- маркиза ангелов»

Новый канал

6.00 М/ф
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
10.30 Х/ф «К-9»
12.40 Х/ф «Мстители. Война
бесконечности» (12+)
15.40 Х/ф «Мстители. Финал» (12+)
19.00 От пацанки до панянки
(16+)
21.00 Х/ф «Ной» (16+)
23.50 Х/ф «Мама!» (16+)
2.15 Служба розыска детей
2.20 Зона ночи

СТБ

5.50 Неизвестная версия.
«Верные друзья» (12+)
6.25 Неизвестная версия.
«Высота» (12+)
7.10 Неизвестная версия.
«Свадьба в Малиновке»
(12+)
8.15 Х/ф «Максим Перепелица»
9.55 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
11.45 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»
13.30 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама (12+)
19.05 Детектор лжи (16+)
20.15 Т/с «Папаньки» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Папаньки» (12+)
0.55 Х/ф «Обучаю игре на
гитаре»

ICTV
5.45 Эврика!
5.50 Служба розыска детей
5.55 Гражданская оборона
7.50 Факты недели
10.20 Х/ф «Альфа» (12+)
12.05 Х/ф «Мир юрского
периода» (16+)

13.00 Х/ф «Мир юрского
периода» (16+)
14.45 Х/ф «Риддик» (16+)
16.45 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Двойной форсаж-2» (16+)
21.05 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (16+)
23.00 Х/ф «Легион» (18+)
0.50 Х/ф «Трудная мишень»
(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
11.00 Х/ф «Нулевой цикл»
(12+)
12.50 Х/ф «Отец-одиночка»,
с. 1, 2 (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Отец-одиночка»,
с. 3, 4 (16+)
17.10 Т/с «Вызов» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Теория зла» (16+)
23.00 Х/ф «Честная игра»,
с. 1, 2 (16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Х/ф «Честная игра»,
с. 3, 4 (16+)
3.00 Х/ф «Навсегда»

2+2
6.10 Т/с «Опер по вызову-5»
(16+)
9.50 Затерянный мир
15.20 Х/ф «Дом у дороги»
(16+)
17.30 Х/ф «Соломон Кейн»
(16+)
19.25 Т/с «Опер по вызову»
(16+)
20.20 Т/с «Одиночка» (16+)
22.30 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
0.05 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
1.55 Видеобомба-2
2.25 Люстратор. Проклятие
системы-2017
4.05 Оружие-2016
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

5.15 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
6.40 М/ф «Как казаки...»
8.25 Случайный свидетель
10.10 Т/с «Коломбо» (16+)
12.00 Х/ф «Один шанс на
двоих» (16+)
14.00 Х/ф «Берегите женщин»
16.40 Случайный свидетель
17.50 Тайны мира
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Девушка без
адреса»
21.15 Х/ф «Жандарм из
Сен-Тропе»
23.10 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
0.55 Вещественное доказательство
1.30 «Свiдок»
2.00 Случайный свидетель
3.15 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни
4.55 Top Shop

ТЕТ

8.15 М/ф «Ледниковый
период»
10.00 Х/ф «Бетховен»
11.45 Х/ф «Бетховен-2»
13.30 Х/ф «Бетховен-3»
15.15 Звезды, слухи и Галливуд
16.15 Богиня шопинга
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Страна У. 2.1
20.15 Однажды под Полтавой
20.45 Танька и Володька
21.15 М/ф «Миньоны»
23.00 Страна У. 2.0
23.30 Семейка У
0.00 Страна У
1.00 Сказки У. Кино
1.45 «Панянка-селянка»
2.45 Теория измены
3.30 Виталька
5.50 Полезные подсказки

ВІВТОРОК, 4 ТРАВНЯ
16.50 Х/ф «Двойной форИнтер
саж-4» (16+)

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 «Школа хороших
жен»
14.35 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай.
По ту сторону фронта
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Эхо войны
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Любовь по закону»
(16+)
1.35 Т/с «Гречанка»
3.50 Касается каждого
5.00 Телемагазин

Перший

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.35
Новости
7.10--7.40 М/ф
8.05, 9.05 Дикари. Дикие забавы в зоопарке Сан-Диего
9.30 Т/с «Девчата войны»
(12+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
12.00 Т/с «Наши матери, наши
отцы» (16+)
14.50 Оттенки Украины
15.20 Концерт. Н. Матвиенко и
Д. Андриец
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 Города и городки
17.50 Спецпроект «Сто лет
изоляции»
18.55, 22.00 Дикие стаи
19.55 Мир дикой природы
21.25 Дикие животные
23.00 #ВУКРАЇНI

1+1
8.30 Жизнь известных людей
9.30 Жизнь известных людей
10.30 Жизнь известных людей
11.30 Х/ф «Колдунья и верующий»
13.20 Х/ф «Анжелика и король»
15.40 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
17.30 Х/ф «Анжелика и султан»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Сваты»
21.25 Т/с «Сваты»
22.30 Т/с «Славяне»
23.30 Т/с «Славяне»
0.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого»
2.40 Х/ф «Прекрасная Анжелика»
4.30 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/ф
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
9.30 Х/ф «11 друзей Оушена»
12.00 Х/ф «12 друзей Оушена»
14.20 Х/ф «13 друзей Оушена»
17.00 Х/ф «8 подруг Оушена»
(12+)
19.00 Где логика? (12+)
20.00 Improv Live Show (12+)
21.00 Х/ф «Механик» (16+)
23.00 Х/ф «Подпольная арена»
(18+)
0.40 Х/ф «Киллер-псих» (18+)
2.30 Зона ночи

СТБ

6.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
8.10 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»
10.00 Х/ф «Баламут»
11.45 Х/ф «Максим Перепелица»
13.20 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама (12+)
19.05 Тайны ДНК (16+)
20.15 Х/ф «Летний снег»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Х/ф «Летний снег»
0.50 Х/ф «Обучаю игре на
гитаре»

ICTV
4.10 Эврика!
4.15 Факты
4.40 Т/с «Тайные двери» (16+)
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.00 Я снял!
10.05 Х/ф «Назад в будущее»
12.25 Х/ф «Назад в будущее-2»
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
14.40 Х/ф «Назад в будущее-3»

18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Двойной форсаж-5» (16+)
21.35 Х/ф «Двойной форсаж-6» (16+)
23.55 Х/ф «Глубоководный
горизонт» (12+)
1.50 Гражданская оборона
2.35 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
9.50 Миссия: красота
10.50 Охотники за чудесами
11.45 Реальная мистика
13.50 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
17.10 Т/с «Вызов-2» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Теория зла» (16+)
23.00 Х/ф «Почти вся правда», с. 1, 2 (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Х/ф «Почти вся правда», с. 3, 4 (12+)
3.00 Сегодня
3.50 Реальная мистика
4.40 Т/с «Женский доктор-4»
(16+)

2+2
6.15 Х/ф «Исход. Цари и
боги» (16+)
9.10 Затерянный мир
15.35 Х/ф «Совместная
поездка» (16+)
17.25 Х/ф «Миссия в Майами» (16+)
19.25 Т/с «Опер по вызову»
(16+)
20.20 Т/с «Одиночка» (16+)
22.30 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
0.05 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
1.55 Видеобомба-2
3.40 Люстратор. Проклятие
системы-2017
4.05 Оружие-2016
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.55 М/ф «Как казаки на
свадьбе гуляли»
8.35 Случайный свидетель
9.10 Х/ф «Девушка без
адреса»
10.55 Х/ф «Оцеола»
13.00 Х/ф «Жандарм из
Сен-Тропе»
14.55 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
16.40 Случайный свидетель
17.50 Будьте здоровы
18.30 Акцент
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.10 Х/ф «Возврата нет»
1.05 Реальные преступники
2.10 «Свiдок»
2.40 Случайный свидетель
3.05 Вещественное доказательство
3.55 Правда жизни
4.50 Top Shop

ТЕТ

8.15 М/ф «Ледниковый
период-2. Глобальное
потепление»
10.00 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров»
11.45 Х/ф «Бетховен-4»
13.30 Х/ф «Бетховен-5»
15.15 Звезды, слухи и Галливуд
16.15 4 свадьбы
17.15 Богиня шопинга. Экстремальный сезон
18.15, 19.15 Однажды под
Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.45 Страна У. 2.1
20.15 Однажды под Полтавой
20.45 Танька и Володька
21.15 М/ф «Гадкий Я»
23.00 Страна У. 2.0
23.30 Семейка У
0.00 Страна У
1.00 Сказки У. Кино
1.45 «Панянка-селянка»
2.45 Т/с «Дневники Темного» (16+)
4.15 Виталька
5.50 Полезные подсказки

30 квітня 2021 року
СЕРЕДА, 5 ТРАВНЯ
6.30 Утро в большом городе
Интер
8.45 Факты. Утро

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 «Кто тебе доктор?» (12+)
14.10 Вещдок
14.55 Вещдок
15.50 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай. По ту сторону фронта
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Эхо войны
23.15 Следствие вели...
0.10 Т/с «Любовь по закону» (16+)
1.50 Т/с «Гречанка»
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, 23.35 Новости
7.05, 8.05, 9.05 Общественная студия. Главное
9.30 Т/с «Девчата войны»
(12+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Концерт. И. Бобул
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 #ВУКРАЇНI
18.55, 22.00 Дикие стаи
19.55 Мир дикой природы
21.55 Спорт. Аспект
23.00 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 людей
10.20 Жизнь известных людей
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня любить» (12+)
18.30 Впечатляющие истории
ТСН
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Сваты»
21.20 Т/с «Сваты»
22.30 Т/с «Славяне»
23.30 Т/с «Славяне»
0.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков черного»
2.35 Х/ф «Неукротимая
Анжелика»
4.00 Х/ф «Анжелика и
султан»
6.00 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри
шоу»
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.20 Х/ф «Чего хочет девушка»
13.40 Эксы (16+)
15.10 Кто сверху? (12+)
19.00 Варьяты (12+)
20.00 Варьяты (12+)
21.00 Х/ф «Шальная карта»
(16+)
23.00 Х/ф «Погнали» (16+)
0.40 Т/с «Путь волшебника»
2.25 Служба розыска детей
2.30 Зона ночи

СТБ

6.50 Т/с «Комиссар Рекс»
10.25 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
13.00 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама (12+)
19.05 Один за всех (16+)
20.15 Х/ф «Мой любимый
друг»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Х/ф «Мой любимый
друг»
0.50 Х/ф «Обучаю игре на
гитаре»

ICTV
4.10 Эврика!
4.15 Служба розыска детей
4.20 Факты
4.45 Т/с «Тайные двери»
(16+)

9.15 Я снял!
11.00 Х/ф «Флот МакХэйла»
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Флот МакХэйла»
13.30 Х/ф «Телохранитель
киллера» (16+)
15.45 Факты. День
16.20 Х/ф «Остров головорезов»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Секретный фронт
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Первый парень на
деревне» (16+)
23.40 Т/с «Истребители»
(12+)
2.10 Секретный фронт
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
9.50 Миссия: красота
10.50 Охотники за чудесами
11.45 Реальная мистика
13.50 Т/с «Женский доктор-4»
(16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский доктор-5»
(16+)
17.10 Т/с «Вызов-2» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Теория зла» (16+)
23.00 Х/ф «Я никогда не плачу», с. 1, 2 (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Х/ф «Я никогда не плачу», с. 3, 4 (12+)
3.10 Сегодня
4.00 Реальная мистика
4.40 Т/с «Женский доктор-5»
(16+)

2+2
7.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
9.35 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
11.05 Затерянный мир
13.55 25-й тур ЧУ по футболу.
«Динамо» -- «Мариуполь»
16.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Опер по вызову»
(16+)
20.20 Т/с «Одиночка» (16+)
22.30 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
0.05 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
1.55 Спецкор
2.25 ДжеДАИ
2.55 Видеобомба-2
4.05 Оружие-2016
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.25 Х/ф «Богдан-Зиновий
Хмельницкий»
10.50 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «Коломбо» (16+)
15.00 Легенды уголовного
розыска
16.30 «Свiдок»
17.00 Случайный свидетель
17.50 Стоимость жизни
18.30 Акцент
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.10 Х/ф «Бессмертный
гарнизон»
1.00 Реальные преступники
2.05 Вещественное доказательство
2.35 «Свiдок»
3.05 Случайный свидетель
3.25 Вещественное доказательство
3.50 Правда жизни
4.45 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Танька и Володька
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Страна У. 2.1
10.15 Семейка У
10.45 Страна У. 2.0
11.15 Танька и Володька
11.45 Однажды под Полтавой
12.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Галливуд
16.15 4 свадьбы
17.15 Богиня шопинга. Экстремальный сезон
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Страна У. 2.1
20.15 Однажды под Полтавой
20.45 Танька и Володька
21.15 М/ф «Гадкий Я-2»
23.00 Страна У. 2.0
23.30 Семейка У
0.00 Страна У

1.00 Сказки У. Кино
1.45 «Панянка-селянка»
2.45 Т/с «Дневники Темного» (16+)
4.15 Виталька
5.50 Полезные подсказки

ТЕЛЕПРОГРАМА

30 квітня 2021 року

ЧЕТВЕР, 6 ТРАВНЯ
17.30 «Вiкна-Новини»
Интер
18.05 СуперМама (12+)

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 «Шеф»
14.05 Вещдок
14.55 Вещдок
15.50 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый
случай. По ту сторону фронта
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «Женщины-агенты» (16+)
23.10 Следствие вели...
1.00 Т/с «Любовь по
закону» (16+)
2.30 Т/с «Гречанка»
3.55 Касается каждого
4.55 Телемагазин

Перший

6.30 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00,
23.35 Новости
7.05, 8.05, 9.05 Общественная студия.
Главное
9.30 Т/с «Девчата
войны» (12+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Концерт. А. Гнатюк
16.30 Т/с «Гордость»
(12+)
17.25 Дикие животные
18.55, 22.00 Дикие стаи
19.55 Мир дикой природы
21.55 Спорт. Аспект
23.00 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
людей
10.20 Жизнь известных
людей
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня
любить» (12+)
18.30 Впечатляющие
истории ТСН
19.30 ТСН
20.35 ЧистоNews-2021
20.40 Т/с «Сваты»
21.45 Право на
власть-2021
0.45 Х/ф «Темные
времена»
3.05 Х/ф «Колдунья и
верующий»
4.25 ТСН
5.30 Жизнь известных
людей

Новый
канал

6.00 М/с «Том и Джерри
шоу»
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
10.30 Эксы (16+)
15.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Дэнни-пес»
(16+)
23.00 Х/ф «Сибирь» (18+)
0.50 Т/с «Путь волшебника»
1.45 Варьяты (12+)
2.55 Служба розыска
детей

СТБ

7.00 Т/с «Комиссар
Рекс»
10.40 Следствие ведут
экстрасенсы (16+)
13.25 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.40 Т/с «След» (16+)

19.05 Как выйти замуж
(16+)
20.15 Х/ф «Здравствуй,
папа!» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Х/ф «Здравствуй,
папа!» (12+)
0.50 Х/ф «Обучаю игре
на гитаре»

ICTV
4.20 Эврика!
4.25 Факты
4.45 Т/с «Тайные двери»
(16+)
6.30 Утро в большом
городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Я снял!
11.05 Х/ф «Парк юрского
периода» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Парк юрского
периода» (16+)
14.05 Х/ф «Парк юрского
периода. Затерянный
мир» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Парк юрского
периода. Затерянный
мир» (16+)
17.00 Х/ф «Парк юрского
периода-3» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные
новости
20.15 Антизомби
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Первый парень
на деревне» (16+)
23.35 Т/с «Истребители»
(12+)
1.55 Антизомби
3.25 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
9.50 Миссия: красота
10.50 Охотники за чудесами
11.45 Реальная мистика
13.50 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
17.10 Т/с «Вызов-2» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Теория зла»
(16+)
23.00 По следам
23.30 Х/ф «Без колебаний», с. 1, 2 (12+)
1.45 Телемагазин
2.00 Х/ф «Без колебаний», с. 3, 4 (12+)
3.50 Сегодня
4.40 Т/с «Женский доктор-5» (16+)

2+2
9.40 Х/ф «Робин Гуд»
(16+)
12.15 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Опер по
вызову» (16+)
20.20 Т/с «Одиночка»
(16+)
22.30 Т/с «C.S.I.
Место преступления» (16+)
0.05 Т/с «C.S.I. Место
преступления»
(16+)
1.55 Спецкор
2.25 ДжеДАИ
2.55 Видеобомба-2
4.05 Оружие-2016

НТН

7.55 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «За витриной
универмага»
10.50 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «Коломбо» (16+)
14.55 Легенды уголовного
розыска
16.30, 2.05 «Свiдок»
17.00 Случайный свидетель
17.50 Правда жизни
18.30 Акцент
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.10 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика»
0.45 Реальные преступники
1.45 Вещественное доказательство
2.35 Случайный свидетель
3.25 Вещественное доказательство
3.50 Правда жизни
4.50 Top Shop

П’ЯТНИЦЯ, 7 ТРАВНЯ
17.30 «Вiкна-Новини»
Интер
18.05 Т/с «Слепая»

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 «Молодость
по страховке» (12+)
14.05 Вещдок
14.55 Вещдок
15.50 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый
случай. По ту сторону фронта
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «Двенадцатый» (16+)
23.30 Следствие вели...
1.20 Вещдок
2.45 Орел и решка.
Чудеса света
4.15 Люди Победы
5.05 Х/ф «Аты-баты,
шли солдаты...»

Перший

6.30--6.50 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00,
23.35 Новости
7.05, 8.05, 9.05 Общественная студия.
Главное
9.30 Т/с «Девчата войны» (12+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Концерт. Р. Скорпион
16.30 Т/с «Гордость»
(12+)
17.25 «Перша шпальта»
18.55, 22.00 Дикие стаи
19.55 Мир дикой природы
20.20 Дикие животные
21.55 Спорт. Аспект
23.00 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
10.20 Жизнь известных
людей
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня
любить» (12+)
18.30 Впечатляющие
истории ТСН
19.30 ТСН
20.10 ЧистоNews-2021
20.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию»
22.10 #ГУДНАЙТ_КЛАБ2021
22.50 Х/ф «Спасти рядового Райана»
2.10 Х/ф «Темные
времена»
4.10 Жизнь известных
людей
5.10 ТСН
6.05 Жизнь известных
людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри
шоу»
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
9.40 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.20 От пацанки до
панянки (16+)
13.20 Варьяты (12+)
15.30 Где логика? (12+)
16.20 Х/ф «Васаби»
18.20 Х/ф «Перл-Харбор»
22.00 Х/ф «Поцелуй
дракона» (18+)
23.55 Х/ф «Подпольная
арена» (18+)
1.50 Т/с «Путь волшебника»
2.35 Служба розыска
детей
2.40 Зона ночи

СТБ

6.35 Х/ф «Моя любимая
свадьба» (12+)
8.05 Холостяк (12+)
12.10 Как выйти замуж
(16+)
13.15 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»

19.00 Холостяк (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Холостяк (12+)
0.35 Детектор лжи (16+)

ICTV
4.15 Эврика!
4.20 Служба розыска
детей
4.25 Факты
4.50 Т/с «Тайные двери» (16+)
6.30 Утро в большом
городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Дизель Шоу (12+)
10.45 На троих (16+)
11.05 Х/ф «Остров головорезов»
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Остров головорезов»
14.05 Х/ф «Джуниор»
(12+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Джуниор»
(12+)
16.45 Х/ф «Жемчужина
Нила»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные
новости
20.05 Дизель Шоу (12+)
22.50 На троих (16+)
23.50 Факты
0.25 Т/с «Истребители»
(12+)
4.10 Секретный фронт

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
9.50 Миссия: красота
10.50 Охотники за чудесами
11.45 Реальная мистика
13.50 Т/с «Женский
доктор-5» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский
доктор-5» (16+)
17.10 Т/с «Вызов-2»
(12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Свобода слова
Савика Шустера
0.00 Х/ф «Отец-одиночка», с. 1, 2 (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Отец-одиночка», с. 3, 4 (16+)
3.50 Реальная мистика

2+2
6.15 Х/ф «2012. Сверхновая» (16+)
8.00 Х/ф «Быстрый и
жестокий» (16+)
9.45 Х/ф «Посылка»
(16+)
11.40 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Охотники
за сокровищами»
(16+)
21.50 Х/ф «Бунт» (16+)
23.35 Х/ф «Боевые
свиньи» (16+)
1.05 Х/ф «Непостижимый» (16+)
2.55 Спецкор
3.25 ДжеДАИ
3.55 Месть природы
4.30 Люстратор. Проклятие системы-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика»
10.40 Т/с «Коломбо»
(16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «Коломбо»
(16+)
14.30 Х/ф «Судьба
человека»
16.30 «Свiдок»
17.00 Х/ф «Помни
имя свое»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо»
(16+)
21.30 Мир или война
23.30 Х/ф «Взорванный ад»
1.20 Вещественное
доказательство
2.45 «Свiдок»
3.15 Случайный свидетель
3.40 Вещественное
доказательство
5.00 Top Shop

9
СУБОТА, 8 ТРАВНЯ
14.40 Х/ф «УнесенИнтер
6.45 Х/ф «Следы
апостолов»
(16+)
9.00 Готовим
вместе. Домашняя кухня
10.00 Полезная
программа
11.00 «Позаочi»
12.00 Минута
молчания
12.00 Т/с «Ни
шагу назад!»
(12+)
18.05 Х/ф «Перебежчик» (16+)
20.00 Подробности
20.30 Х/ф «Перебежчик» (16+)
22.10 Х/ф
«Аты-баты,
шли солдаты...»
0.00 Х/ф
«Ожидание
полковника
Шалыгина»
1.45 Х/ф «Это
было в разведке»
3.10 Подробности
3.40 Ватутин

Перший

7.00, 8.00, 9.00,
21.00 Новости
7.10--7.40 М/ф
8.05 Дикари.
Дикие забавы
в зоопарке
Сан-Диего
9.05 Общественная студия.
Спецэфир ко
Дню памяти и
примирения
12.00 Минута
молчания.
День памяти и
примирения
12.01 Т/с «Девчата войны»
(12+)
14.40 Телепродажа
15.10 Примирение с победой
15.55, 22.25 Пишем историю
17.50, 21.25 Х/ф
«Столетие
Якова», с.
1--4

1+1
8.00 Завтрак. Выходной
10.00, 18.20 Мир
наизнанку
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Сторожевая застава»
22.25 Х/ф «Лара
Крофт -- расхитительница
гробниц. Колыбель жизни»
0.50 Х/ф «Все без
ума от Мэри»
2.55, 6.00 Жизнь
известных
людей
5.05 ТСН

Новый
канал

8.50 Т/с «Геркулес»
12.10 Х/ф «По
соображениям
совести» (16+)
15.00 Х/ф
«Перл-Харбор»
18.20 Х/ф «Железный человек»
(16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2»
(16+)
23.40 Х/ф «Шальная карта»
(16+)
1.30 Т/с «Путь
волшебника»
2.20 Зона ночи

СТБ

8.00 Невероятная правда о
звездах
10.50 Х/ф «Садовница» (12+)

ные ветром»
19.00 МастерШеф.
Профессионалы
(12+)
21.55 СуперМама
(12+)

ICTV
5.20 Эврика!
5.25 Факты
5.55 Д/ф «Они закончили войну»
7.30 Гражданская
оборона
9.25 Секретный фронт
10.20 Д/с «1945»
12.45 Факты. День
13.00 Д/с «1945»
14.10 Т/с «Бомба»
(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Т/с «Бомба»
(16+)
20.55 Х/ф «Дюнкерк»
(12+)
23.00 Т/с «Истребители» (12+)
1.35 Секретный фронт

Украина

7.25 Реальная мистика
8.00 Т/с «Чужая
жизнь» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Т/с «Чужая
жизнь» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Т/с «Чужая
жизнь» (16+)
23.20 Х/ф «Несломленная», с. 1, 2
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Несломленная», с. 3, 4
3.15 Реальная мистика

2+2
8.00 Затерянный
мир
14.00 Х/ф «Исход. Цари и
боги» (16+)
16.55 Х/ф «Отряд
особого
назначения»
(16+)
19.00 Х/ф «Крейсер» (16+)
21.20 Х/ф «16
кварталов»
(16+)
23.15 Х/ф «Экспансивная
пуля» (16+)
1.00 Х/ф «Империя акул»
(16+)
2.35 Видеобомба-2
3.15 Люстратор.
Проклятие
системы-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

12.50, 2.50 Случай-

ный свидетель
14.40 Т/с «Смерть
в раю» (16+)
19.00, 2.20 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго»
21.20 Х/ф «Легенды. Гробница
дракона» (16+)
23.20 Х/ф «Дельфийский эффект» (16+)
1.10 Лохотрон
3.40 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни
4.55 Top Shop

НЕДІЛЯ, 9 КВІТНЯ
стемы-2017
Интер
7.00 Марафон «Наша
Победа»
10.45 Х/ф «А зори здесь
тихие...»
13.40 Т/с «Ни шагу
назад-2. На линии
фронта» (12+)
18.30 Х/ф «В бой идут
одни «старики»
20.00 Подробности
20.30 Концерт «Победа.
Одна на всех»
23.55 Х/ф «Шел четвертый год войны»
1.30 Х/ф «В бой идут
одни «старики

Перший

7.00, 8.00, 8.55, 18.00,
21.00 Новости
7.10--7.40 М/ф
8.20 Борьба за выживание
9.00 Божественная литургия Православной
Церкви Украины
11.00 Воскресная литургия Украинской
Греко-Католической
Церкви
12.30 Воскресная Святая
Месса Римско-Католической Церкви в
Украине
13.30, 20.20 Пишем
историю
15.20 Телепродажа
15.55 Х/ф «Столетие
Якова», с. 1, 2
18.20 Х/ф «Столетие
Якова», с. 3, 4
21.25 Х/ф «Украинская
вендетта»
23.20 Дикие животные

1+1
' 7.40 М/ф «Мистер

Линк. Потерянное
звено эволюции»

9.20 Kids’ Time
9.20 Х/ф «Чокнутый
профессор»
11.20 Х/ф «Чокнутый
профессор-2»
13.20 Х/ф «Железный
человек» (16+)
16.00 Х/ф «Железный
человек-2» (16+)
18.20 Х/ф «Железный
человек-3» (16+)
21.00 Х/ф «Доктор
Стрэндж» (12+)
23.20 Improv Live Show
(12+)
0.10 Варьяты (12+
23.15 Х/ф «Последний день войны»,
с. 1, 2 (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Последний
день войны», с. 3,
4 (16+)
4.00 Реальная мистика

2+2
7.00 ДжеДАИ-2019
8.00 ДжеДАИ-2020
9.15 Затерянный
мир
13.25 Х/ф «Хороший, плохой,
мертвый» (16+)
15.10 Х/ф «12 раундов» (16+)
17.15 Х/ф «Коллектор» (16+)
19.10 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
21.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
23.20 Х/ф «Поймать и убить»
(16+)
1.15 Затерянный
мир
2.15 Видеобомба-2
3.05 Люстратор.
Проклятие си-

4.45 Лучшее
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазин

НТН

7.25 Слово Предстоятеля
7.35 Случайный
свидетель. Вокруг света
9.25 Т/с «Смерть в
раю» (16+)
13.45 Х/ф «Легенды. Гробница
дракона» (16+)
15.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго»
17.35 Х/ф «Хорошо
сидим!»
19.00 Х/ф «Криминальный
талант»
22.00 Х/ф «Фунт
плоти» (18+)
0.05 Х/ф «Дельфийский эффект» (16+)
1.55 Вещественное
доказательство

СТБ

5.25 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
7.00 Х/ф «А зори
здесь тихие»
10.40 МастерШеф.
Профессионалы
(12+)
13.30 «Хата на
тата» (12+)
15.20 СуперМама
(12+)
19.00 Следствие
ведут экстрасенсы (16+)
20.00 Один за всех
(16+)
23.10 Тайны ДНК
(16+

ICTV
3.40 Эврика!
3.50 Факты
4.15 Д/с «1945»
7.40 Т/с «Конвой»
(12+)
11.15 Т/с «Один
в поле воин»
(12+)
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Один
в поле воин»
(12+)
15.30 Т/с «Танк»
(12+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Т/с «Танк»
(12+)
20.15 Х/ф «Бесславные
ублюдки» (16+)
23.20 Т/с «Истребители-2. Последний бой» (12+)
2.15 Я снял!

Украина

6.50 Реальная мистика
9.15 Х/ф «Любимые
дети» (16+)
16.50 Х/ф «Сестричка», с. 1, 2 (12+)
19.00 Сегодня. Итоги
21.00 Х/ф «Сестричка», с. 3, 4 (12+)

10
ОГОЛОШЕННЯ. КОНКУРС

30 квітня 2021 року

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА Харківської області
оголошує конкурс суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
комунальної власності територіальної громади Дергачівськї міської ради, а саме:
ʋ
ɩɩ

ɇɚɡɜɚɨɛ¶ɽɤɬɭɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬɿ

Ɂɚɝɚɥɶɧɚ
ɩɥɨɳɚ
ɤɜɦ 
50,9

1

ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹɝɚɪɚɠɚȾɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ

2

31,6

3

ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɿɞɜɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀɛɭɞɿɜɥɿȾɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀ
ɪɚɞɢ
ȽɚɪɚɠɊ

4

ɆɚɣɫɬɟɪɧɹȾ

201,8

5

Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ©Ⱥ-1»

120,1

6

ɋɤɥɚɞɫɶɤɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ©Ƚª

91,5



ɉɨɛɭɬɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ©ɐª

16,9

8

ɇɟɠɢɬɥɨɜɚɛɭɞɿɜɥɹ



9

ɇɟɠɢɬɥɨɜɚɛɭɞɿɜɥɹ

80,6

10

ɇɟɠɢɬɥɨɜɚɛɭɞɿɜɥɹ

160,1

11

Ȼɭɞɿɜɥɹɦɟɞɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿʀɩɨɜɟɪɯ

65,8

12

ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

69,0

13

ɇɟɠɢɬɥɨɜɚɛɭɞɿɜɥɹ



14

ɇɟɠɢɬɥɨɜɚɛɭɞɿɜɥɹɥɿɬ©Ⱥ-1»

205,8

15

ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

8,5

16

ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

8,5



ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

12,0

18

Ɉɤɪɟɦɟɧɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

81,4

19

ɑɚɫɬɢɧɚɮɨɣɽɄɍ©Ȼɭɞɢɧɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢ
Ⱦɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢª

1,0

20

ɑɚɫɬɢɧɚɞɚɯɭɧɟɠɢɬɥɨɜɨʀɛɭɞɿɜɥɿɄɍ©Ȼɭɞɢɧɨɤ
ɤɭɥɶɬɭɪɢȾɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢª

2,0

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɩɥ
ɉɟɪɟɦɨɝɢ©Ȼɭɞɢɧɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢª

21

ɑɚɫɬɢɧɚɞɚɯɭɧɟɠɢɬɥɨɜɨʀɛɭɞɿɜɥɿɄɍ©Ȼɭɞɢɧɨɤ
ɤɭɥɶɬɭɪɢȾɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢª

18,0

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɩɥ
ɉɟɪɟɦɨɝɢ©Ȼɭɞɢɧɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢª

22

ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ



23

129,2

24

ɇɟɠɢɬɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹȾɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀ
ɪɚɞɢ
ɇɟɠɢɬɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɧɚɩɟɪɲɨɦɭɩɨɜɟɪɫɿ

25

ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

26,4

26

ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

46,1



ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

3,0

28

ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɄɍ
©ȻɭɞɢɧɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢȾɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢª

150,0

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿ
ɜɭɥɢɰɹ1Ɍɪɚɜɧɹɛɭɞɢɧɨɤ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɋɟɪɩɧɹ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɩɥ
ɉɟɪɟɦɨɝɢʋɜɭɥɁɨɥɨɱɿɜɫɶɤɢɣ
ɲɥɹɯʋ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɆɚɥɿ
ɉɪɨɯɨɞɢɜɭɥɄɨɧɽɜɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɄɨɡɚɱɚ
ɅɨɩɚɧɶɜɭɥɄɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɦɬɋɥɚɬɢɧɟ
ɜɭɥɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɩɥ
ɉɟɪɟɦɨɝɢ

29

ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɄɍ
©ȻɭɞɢɧɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢȾɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢª

150,0

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɩɥ
ɉɟɪɟɦɨɝɢ

30

ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɄɁ
©Ⱦɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀɩɭɛɥɿɱɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢª
Ⱦɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ

219,9

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɋɭɦɫɶɤɢɣɲɥɹɯ

31

ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɄɍ
©ȻɭɞɢɧɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢȾɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢª

3,4

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɩɥ
ɉɟɪɟɦɨɝɢ

32

ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɄɁ
©Ⱦɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɢɣɥɿɰɟɣʋª

100,0

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɋɚɞɨɜɚ

33

ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɄɁ
©Ⱦɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɢɣɥɿɰɟɣʋª

50,0

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɋɭɦɫɶɤɢɣɲɥɹɯȼ

34

ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɄɁ©ɊɭɫɶɤɨɅɨɡɿɜɫɶɤɢɣɥɿɰɟɣª



ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɊɭɫɶɤɚ
ɅɨɡɨɜɚɜɭɥɆɚɬɸɲɟɧɤɚȺ

35

ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɄɁ
©Ʉɨɡɚɱɨɥɨɩɚɧɫɶɤɢɣɥɿɰɟɣª

50,0

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɄɨɡɚɱɚ
Ʌɨɩɚɧɶɩɥɨɳɚɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ

36

ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

116,1

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶ ɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
Ɍɪɚɜɧɹ



ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

100,5

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶ ɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
Ɍɪɚɜɧɹ



ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ



ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɋɚɞɨɜɚ



ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯ

54,2

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿ
ɜɭɥɋɭɦɫɶɤɢɣɲɥɹɯ

122,0



Ⱥɞɪɟɫɚɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ

Ȼɚɥɚɧɫɨɭɬɪɢɦɭɜɚɱ

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɋɭɦɫɶɤɢɣɲɥɹɯȻ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɋɭɦɫɶɤɢɣɲɥɹɯȻ

Ⱦɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɚɦɿɫɶɤɚɪɚɞɚ

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɦɬɋɥɚɬɢɧɟ
ɜɭɥɄɚɥɢɧɨɜɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɦɬ
ɋɥɚɬɢɧɟɜɭɥɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɦɬɋɥɚɬɢɧɟ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɦɬɋɥɚɬɢɧɟ
ɜɭɥɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɦɬɋɥɚɬɢɧɟ
ɜɭɥɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫȼɟɥɢɤɿ
ɉɪɨɯɨɞɢɜɭɥȱɥɥɿɧɫɶɤɚ-Ⱥ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫȼɟɥɢɤɿ
ɉɪɨɯɨɞɢɜɭɥȱɥɥɿɧɫɶɤɚ-Ⱥ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɄɨɡɚɱɚ
Ʌɨɩɚɧɶɜɭɥɉɟɪɟɦɨɝɢ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɄɨɡɚɱɚ
Ʌɨɩɚɧɶɜɭɥɉɟɪɟɦɨɝɢ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɄɨɡɚɱɚ
Ʌɨɩɚɧɶɜɭɥɉɟɪɟɦɨɝɢ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɐɭɩɿɜɤɚɜɭɥ
ɒɤɿɥɶɧɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɩɥ
ɉɟɪɟɦɨɝɢ©Ȼɭɞɢɧɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢª

Ⱦɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɚɦɿɫɶɤɚɪɚɞɚ
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©Ⱦɟɪɝɚɱɿɤɨɦɭɧɫɟɪɜɿɫª
Ⱦɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ:
Конкурсна документація претендента на конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
для проведення експертної грошової оцінки подається в запечатаному конверті і складається
із:
1) підтвердних документів претендента на конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності;
2) конкурсної пропозиції щодо
ціни виконання робіт з оцінки,
а також строку виконання робіт
(у календарних днях), підписаної
керівником претендента та скріпленої печаткою (у разі її наявності) та запечатаної в окремому
конверті;
3) копії документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у
Державному реєстрі фізичних осіб
– платників податків, або копія
сторін паспорта для осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті( для претендента
– фізичної особи-підприємця).
До підтвердних документів,
поданих на конкурс з відбору
суб'єктів оціночної діяльності,
належать:
1) заява про участь у конкурсі з
відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 1);
2) копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у
штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
3) копія сертифіката суб'єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
4) інформація про претендента
(документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі
та залучаються ним, з незалежної
оцінки майна тощо) (додаток 2);
5) документи, що підтверджують
досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які перебувають у трудових
відносинах із таким учасником конкурсу та будуть залучені до проведення оцінки й підписання звіту про
оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, з оцінки об’єкта оцінки
(копії актів приймання-передавання
робіт з оцінки об’єкта оцінки).
Конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Закону
України «Про оренду державного
та комунального майна», відповідно до ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. 10 Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність
в Україні», «Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності комунального майна територіальної громади Дергачівської ради», затвердженого рішенням сесії №389-18 від 27.04.2021
року. Документи приймаються
протягом 14 календарних днів з
дня оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу за адресою:
Харківська область, місто Дергачі,
пл.Перемоги,2 (конкурсна комісія).
Довідки
за
телефоном:
+380502597226, або безпосередньо до міської ради.
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ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАМ

АСФАЛЬТОБЕТОН (АСФАЛЬТ)

Золочівський асфальтний завод пропонує свою продукцію — асфальтобетон різних марок і типів.

ЦІНА:
2500 ГРН/ТОННА

Щебень, Гравий, Песок, Керамзит.
Доставка Камаз. Тел. 093-308-38-68. (2-2)
Перегной. Навоз. Доставка Камаз и
мешки. Тел. 097-299-66-16.
(5-2)

(гуртом дешевше).
Вартість асфальту відповідає якості. Наші
асфальтові суміші повністю відповідають
ДСТУ. Можлива доставка.

Тел.: (066)718-99-29, (066)724-48-84.

СТЕНОВЫЕ ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ БЕЛ. И КРАСН.
ДОСТАВКА МАНИПУЛЯТОРОМ. ТЕЛ. 050-976-76-96. (10-3)
Насіння люцерни, конюшини, еспарцету, стоколосу, суданки, сидератів, медоносів, соняшнику, кукурудзи та ін. Тел. 0676892726 www.semenatrav.com (8-3)

ОРЕНДА
Здам в оренду приміщення пл. 30 кв. м
в центрі м. Дергачі, пл. Перемоги, 14,
торгово-офісний центр «Промінь».
Тел. (099)-960-30-06.
(4-3)

КУПЛЮ
КУПЛЮ
Куплю авто будь-якої марки у
будь-якому стані, будь-якої реєстрації. Тел.: (095)-007-30-63, (096)-681-0650, (066)-082-61-44.
(6-6)
Куплю биків, корів, телиць, свиней, кіз
(вимушений доріз). Тел.: (095)-007-30-63,
(096)-681-06-50, (066)-082-61-44.
(6-6)

ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ
26.05.2021 Р. ВІДБУДЕТЬСЯ ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА АДРЕСОЮ: М. ДЕРГАЧІ, ВУЛ. МАЛАХОВА, 26. ЗАПРОШУЮТЬСЯ СУМІЖНІ ЗЕМЛЕВЛАСНИКИ ДЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТА ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ.

СПІВЧУВАЄМО
ГІРКА ВТРАТА РЯТУВАЛЬНИКІВ

КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ ВІД 2500 ГРН СТРОКИ ВІД 1 ТИЖНЯ.
ТЕЛ. (099) 737-65-52, (097)824-73-57.
(12-7)

Чистимо та поглиблюємо колодязі.
Тел.: (066)-504-35-79, (063)-881-00-27,
(068)-075-97-97.
(5-3)

Народився Микола у с. Цупівка. Він - учасник
Другої
світової
війни,
майстер
спорту СРСР з пожежно-прикладного спорту.
Близько
30
років свого життя присвятив пожежній
охороні
Харківщини,
пройшовши шляхом від рядового
пожежного до начальника пожежної частини по

Світла пам'ять
про Миколу Юхимовича назавжди
залишиться
у
пам’яті вогнеборців.
Колектив Головного управління
ДСНС
України у Харківській області
висловлює щирі
слова
співчуття його рідним і
близьким

КАДАСТРОВІ НОМЕРИ, (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ,
ГЕОЛОГІЯ.
ТЕЛ.: 095-428-22-87, 097-923-20-34 (12-5)
Послуги рієлтора. Тел. 098-955-22-19
(3-2)

КІННИЙ СПОРТ

Справжній пожежний, яскрава
постать.
Офіцер,
який
був прикладом і
наставником, командиром для багатьох
поколінь
вогнеборців.
Професіонал,
який мав величезний
досвід,
вчитель - знання якого, здавалось, були невичерпні, керівник
- авторитет якого
був непохитним,
справжня людина, сповнена невичерпного
оптимізму та енергії.

Представники м’ясокомбінату дорого
викуповують корів, биків, телиць. Доріз.
Термінові виклики цілодобово. Тел.: 095466-35-41, 067-729-80-56.
(5-3)

ПОСЛУГИ

охороні Харківського науково-дослідного інституту
АН України.

25 квітня на
95 році життя
перестало битися серце заслуженого ветерана
МВС та пожежної охорони Харківщини Миколи
Юхимовича Лимаренка.

АВТОВИКУП

Терміновий викуп скутерів, автомобілів, причепів будь-яких моделей, в будь-якому стані. Всі
витрати за мій рахунок. Порядність гарантую.
Тел. (050)70 79 797, (098) 265 6421 Олександр
(4-1)

Поліна Ільчинська

23-25 квітня спортсмени Дергачівської
дитячо-юнацької кінно-спортивної
школи
у складі збірної команди Харківської області
взяли участь у ІІ етапі
Кубка України з конкуру, що проходив у місті
Жашків (Черкаська область).

Незважаючи на наявні труднощі, у тому числі фінансового характеру,
спільними зусиллями колектив школи зміг організу-

вати участь спортсменів у
змаганнях.
Наші вершники гідно
представили рідну Слобожанщину на змаганнях
всеукраїнського рівня серед кращих спортсменів
з шести областей країни.
Учасники
змагалися
у трьох вікових групах.
За результатами 3 днів
у спортивній скарбничці
нашої команди 1 золота, 2 срібні та 3 бронзові
медалі. Зокрема, Поліна Ільчинська посіла
І, ІІ і ІІІ призові місця
у категорії «діти» і за
результатами І етапу
включена до збірної команди України з кінного спорту для участі у
міжнародних турнірах.
Дмитро Іващенко виборов срібну і 2 бронзові
медалі, у тому числі ІІІ
місце в маршруті ГранПрі, поступившись Олександру Іванову з Сум та
Костянтину Рудому, що
представляв
команду
Одеси.
У непростий період
реорганізації,розуміючи
складність фінансування спортивної сфери,
колектив
Дергачівської
дитячо-юнацької
кінно-спортивної шко-

Дмитро Іващенко

ли висловлює подяку
голові
Дергачівської
міської ради Вячеславу
Задоренку, голові Малоданилівської
об’єднаної
територіальної
громади
Олександру
Гололобову та в.о. ректора Харківської державної зооветеринарної академії Сергію
Боровкову за підтримку
кінного
спорту,
надання
можливості
місцевій молоді на здорове, цікаве та змістовне дозвілля. Сподіваємося на подальшу командну
роботу задля звершення
нових досягнень!
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ВАКЦИНА В ГРОМАДІ Є!

Усі бажаючі особи віком категорій «65+»
мають право отримати безкоштовну вакцинацію безперешкодно.
Інші категорії осіб отримають щеплення
за залишковим принципом, оскільки 1 доза
вакцини розрахована на 10 щеплень.
В наявності по пунктах
щеплень –
вакцина AstraZeneca.
У тяжких умовах реальності, коли кількість постраждалих від коронавірусної
пандемії щохвилини зростає, вакцинація – єдиний
порятунок і надія від можливих фатальних наслідків COVID-19. Ми повинні
сформувати
колективний
імунітет боротьби зі «зброєю
всесвітнього ураження» - невпинним COVID-19.
КАРТА ПУНКТІВ
ЩЕПЛЕНЬ
У
ДЕРГАЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ:
• м. Дергачі
• смт Солоницівка
• смт Козача Лопань
• с. Руська Лозова
• с. Черкаська Лозова
• смт Слатине
• смт Пересічне
• смт Вільшани
• с. Подвірки.

технологіями виготовлення,
а саме тому – взаємозамінними. Виходячи з цього положення, ефективність Covishield не
нижча від тієї, яка виробляється колективними зусиллями
Оксфордського університету та
британсько-шведської компанії
AstraZeneca.

Так, тромбоз визнано дуже рідкісним побічним
ефектом
вакцини
ASTRAZENECA/
COVISHIELD. Але, безумовно, користь від вакцинації перевищує ризики побічних ефектів.
А наслідки від ураження
COVID-19 ще більш непередбачувані та у своїй
більшості
закінчуються
трагічно: стенокардія та
аритмія, синдром вірусної втоми, порушення м’язових функцій, розлади
функції органів травлення і
низка проблем із психічним
здоров’ям, легеневий фіброз
тощо.

Будь-яка ліцензована вакцина, незалежно від виробника, проходить декілька етапів
випробувань під пильним контролем, перш ніж вона буде
схвалена для використання,
а надалі препарат піддається
регулярним перевіркам.

Експерти запевняють, що
виникнення
надзвичайно
рідкісних тромбозів у реципієнтів може не бути наслідком процесу вакцинації,
оскільки вони, найбільш вирогідно, викликані хронічними захворюваннями або
Так, після вакцинації пасамим COVID-19, якщо за- цієнт, у більшості випадків,
раження відбулось перед са- помітить низку побічних ефекмим щепленням.
тів, серед яких: біль у руці або
незначне підвищення температури, але це – цілком передбачувані нормальні наслідки.
Наслідки для НЕвакцинованих спостерігаємо весь
останній рік: зруйноване
життя, зростання кількості самогубств, поховання у пакетах, «домашні
арешти», втрата здоров’я.
Безмежний страх.

PHIZER/BIONTECH
Дана
вакцина
розробляється
німецькою
біотехнологічною
компанією
BioNTech разом із американським фармацевтичним
гігантом Phizer. Її основу
складає технологія, яка розробляється
спеціалістами
вже протягом декількох десятиліть і раніше не використовувалася у вакцинах.
Вона складає найголовніший
недолік і незручність використання: препарат необхідно зберігати за температури
до -80°C протягом 30 діб.

ВИБІР ЗА ТОБОЮ!

Phizer/BionTech
застосовують для щеплення осіб
віком від 16 років, а для
Симптоми тромбозу мозастосування на особах мо- жуть дати про себе знати
лодшого віку ще проводять- переважно через 4 – 20 днів
ся дослідження.
ЩО РОБИТИ?
після вакцинації, серед таких: порушене дихання,
- Зв’язатись із сімейГОЛОВНИЙ СТРАХ крихітні плями крові під
ним лікарем.
шкірою у межах уколу, біль
- ТРОМБОЗ
- Повідомити про бау грудях, неврологічні симжання вакцинуватися за
птоми – сильні головні болі
віком або залишковим
чи
помутніння зору, постійПереважну
більпринципом.
ний
біль у животі, набряк
шість випадків вияв- Записатись у сімейнонижніх
кінцівок.
лення побічних реакго лікаря в чергу на вакцій – 92,8% складають
цинацію.
Якщо ви помітили у себе
легкі й очікувані насхожі
симптоми, погіршенслідки, як: головний
ПРО ВАКЦИНИ
ня
стану
здоров`я чи загальбіль, тимчасове підвиНезалежно від країни вине
нездужання,
ні в якому
щення температури,
робництва, абсолютно всі вакразі
не
зволікайте
та негайно
втома та м’язовий
цини AstraZeneca є ідентичзвертайтеся
за
допомогою
до
біль у місці щеплення.
ними за своїм складом та
вашого сімейного лікаря.
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Ніхто не може змусити
вакцинуватися, ми обираємо подальший розвиток
подій самостійно.
Епідеміологічна наука,
розробка препаратів для
вакцинації не має нічого
спільного із теорією змов
про «чіпування»!
Краще вакцинуватися і
тим самим зупинити COVIDний спрут, так само, як свого
часу ліквідували натуральну
віспу та майже викорінили
збудника поліомієліту.
Безперечно, є маса питань
до вакцинації, бо ми тільки
на початку цього процесу, але
питань щодо COVID–19 - незліченно, і більшість відповідей
жахають.

ВАКЦИНУЙМОСЯ!
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