
Дітям і так часто дово-
диться чекати: батьків із 
роботи, літніх канікул, мож-

ливості погратись і часом 
побешкетувати, свят із ба-
жаними подарунками. І як 
боляче сприймаються ска-
сування очікуваних заходів.

Тож свято відбулось! Ма-
ленькі гості і глядачі, хоч і 
за несприятливих погодних 
умов, але мали можливість 
взяти участь у святі до Дня 
захисту дітей.

Спершу присутніх привіта-
ли Дергачівський міський го-
лова Вячеслав Задоренко і 
депутат Харківської обласної 
ради Євген Шатохін. 
Вячеслав Валентино-

вич наголосив, що найпо-
чесніші гості свята – не 
депутати і керівники гро-
мади, а саме діти. Нагадав 
про те, що ми щомиті тур-
буємось про наших дітей і 
любимо їх понад усе на світі. 
Піклування про молоде по-
коління – головний обов’язок 
не лише батьків, а і влади. 

Святкова концертна про-
грама відбулася за участі 
зразкових аматорських хо-
реографічних колективів і 
вокальних ансамблів Будин-
ку культури Дергачівської 
міської ради. 

Для дітей на стадіоні «Аван-
гард» були куточки дозвілля і 
розваг: великий надувний ба-
тут, карусель. Можна було сфо-

тографуватись із улюбленими 
героями коміксів і казок – Лю-
диною-павуком, Бетменом, ко-
ролевою та маркізом. Був і май-
стер-клас із аква-гриму, а крім 
цього - купа інтерактивних ігор. 

Старші діти випробовува-
ли сили у шахах і позмага-
лися на спортивному май-
данчику, де на них чекала 
збірна Дергачівської ОТГ із 
боксу. Боксери 1 та 2 розря-
ду, кандидати та майстри 
спорту нашої громади про-
демонстрували велику силу і 
провели для бажаючих тре-
нування.
За підтримки Фельдман 

Екопарку серед присутніх 
гостей і учасників заходу 
розіграли лотерею. В якості 
виграшу можна було отри-
мати домашніх пухнастиків 
– кроликів, морських свинок 
тощо.
Були на святі й улюблені 

солодощі для усіх маленьких 
зірочок свята – солодка вата 
і морозиво.
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ДОЩ  НЕ  ЗАВАДДОЩ  НЕ  ЗАВАДИВ  СВЯТКУВАННЮ ИВ  СВЯТКУВАННЮ 
ДНЯ  ЗАХИДНЯ  ЗАХИСТУ  ДІТЕЙСТУ  ДІТЕЙ

Нетипово довелося святкувати цього року 
День захисту дітей і перший день літа. Мабуть, 
і не пригадаємо такого холодного першого дня 
червня за останні роки. Але дитяче свято є ди-
тяче, воно має відбутись за будь-якої погоди. 
Не можна переносити радість, посмішки та 
обіцяне частування, як і не можна відкласти 
нашу увагу до дітей.

«Будемо вкладати у на-
ших дітей душу і все най-
краще, що є сьогодні у  
людини! Виховуватиме-
мо достойне покоління 
наших українців, а діти 
нехай будуть здорові і 
щасливі, щоб завжди на 
їх обличчях були пре-
красні усмішки!», 

- привітав гостей свя-
та Євген Шатохін, депу-
тат Харківської обласної 
ради.



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ 
СЕКТОР 

Проходівці звернулися до 
керівництва громади з про-
ханням налагодити систему 
вивозу сміття із садового то-
вариства у Великих Проходах 
і посприяти підвищенню по-
тужності електроенергії, що 
надходить до домоволодінь. 

Євген Шатохін разом із Ан-
ною Биченко зауважили, що 
садовому товариству за згодою 
його членів необхідно укласти 
договір на вивіз сміття, після 
чого будуть встановлені баки і 
сміття регулярно вивозитимуть.

Відповідне письмове звер-
нення до старостату слід на-
дати і щодо проблеми слабкої 
електронапруги. З ним староста 
матиме підставу звернутися до 
Дергачівського РЕМу, а перший 
заступник міського голови по-
обіцяв проконтролювати вирі-
шення ситуації.

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ 

Місцеві мешканці поскар-
жились, що вартість автобус-
них поїздок (23 грн до Харко-
ва в один бік) за відсутності 
пільг «б’є по кишені» пенсіо-
нерів, а неприйнятна хамська 

поведінка одного з водіїв ство-
рює ще більше дискомфорту.

Євген Шатохін наголосив: 
«Ми не можемо вплинути на 
вартість проїзду, бо її визна-
чає перевізник і вона повинна 
бути рентабельною для ньо-
го. Однак, можемо допомогти 
пільговикам. У середині лип-
ня стане зрозумілою ситуа-
ція з перевиконанням бюдже-
ту Дергачівської міської ради. 
Його надлишок направимо 
на компенсацію проїзду для 
пільгових категорій населен-
ня. Це питання вже ініційо-
вано мною і головою громади 
не тільки щодо Проходів, а 
й стосовно інших населених 
пунктів. 

Щодо хамської поведінки 
водія,  особисто зателефоную 
перевізнику і хочу вас запев-
нити – його буде покарано. 
Сьогодні на нашій зустрічі 
присутній дільничний поліцей-
ський, який надав з цього при-
воду необхідну інформацію».

РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО 
ПОКРИТТЯ 

Жителька Великих Проходів 
звернула увагу на необхід-
ність ремонту дороги по вули-
ці Козинівка. З цього приводу 
перший заступник міського 
голови зауважив, що наразі 
керівництво Дергачівщини 
акумулює «дорожню» пробле-
матику, і коли через півтора 
місяця міськрада за результа-
тами півріччя отримає кон-
кретні цифри щодо надлиш-
ку бюджету, їх частина буде 
розподілена на ремонт доріг.

 «Якщо у вас виникають пи-
тання щодо стану доріг, які 
знаходяться в комунальній 
власності громади, – обов’яз-
ково пишіть відповідну заяву 

до старости. На основі заяви 
проведемо обстеження дорож-
нього покриття по вулиці і, 
якщо там допоможе ямковий 
ремонт, зробимо його силами 
старостинського округу», – 
підкреслила Анна Биченко.

ВСТАНОВЛЕННЯ 
БАНКОМАТУ ТА ТЕРМІНАЛУ 

Не менш актуальною про-
блемою, озвученою місцеви-
ми мешканцями, є відсутність 
банкомату та терміналу для 
проведення грошових опера-
ційц. 

Євген Шатохін та Анна 
Биченко запевнили, що це 
питання буде вирішено про-
тягом найближчих півтора 
місяця. Зараз в адмінбудівлі 
Проходівського округу  про-
довжуються роботи з підклю-
чення банкомату і терміналу 
самообслуговування, встанов-
люється сигналізаційна систе-
ма.

ЕКОЛОГІЯ 

Староста Анна Биченко 
висвітлила представникам 
міської ради та Євгену Ша-
тохіну, як депутату обласної 
ради, глобальну екологіч-
ну проблему регіону, що сто-
сується роботи Проходівських 
очисних споруд за фітотехно-
логією «Біоплато». Вони пра-
цюють з 1997 року та потребу-
ють капітального ремонту.

ОСВІТА 
Після прийому громадян 

Євген Шатохін ознайомився 
зі станом реконструкції Про-
ходівського ліцею.
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МІСЦЕВА ВЛАДА

ЗАПИТУВАЛИ - ВІДПОВІДАЄМО

Одного весняного ранку до 
Центру прийшла жінка на ім’я 
Олена. Вона знала дещо про 
сімейні форми виховання ді-
тей, неодноразово замислюва-
лась і розуміла, що це велика 
відповідальність. Коли почула 
про соціальну послугу патрона-
ту над дитиною – дуже зраділа, 
бо це  альтернатива інтернат-
ним закладам, у яких дитина 
внаслідок розлуки з родиною, 
залишається без підтримуючо-
го оточення, яке є необхідним 
для її гармонійного розвитку

До рішення про надання 
послуги патронату над дити-
ною привело розуміння цін-
ності сім’ї для дитини, на-
віть не просто цінності, а 
життєво важливої потреби. 
Олена мала досвід вихован-
ня своєї дитини, спілкування 

з малечою, бо колись працю-
вала у дитячому садочку, і 
побачила, що кожний хлоп-
чик чи дівчинка хоче індиві-
дуального піклування.

В прагненні допомага-
ти сім’ям, які перебувають 
у складних життєвих обста-
винах, її підтримав чоловік. 
Участь у навчанні за Програ-
мою підготовки патронатних 
вихователів ще раз надала 
можливість бути частиною 
цієї діяльності. Підготов-
ка передбачала отримання 
знань, вмінь стосовно догля-
ду, виховання дітей, які бу-
дуть влаштовані в сім’ю.

Із зацікавленістю і від-
повідальністю Олена віднес-
лася до процесу навчання. 
Спілкування з тренерами, 
обмін досвідом із іншими 
учасниками тренінгу зміц-
нило думку про правильність 
свого вибору, та, як резуль-

тат, вона отримала рекомен-

дацію з підтвердженням про 

готовність надавати послугу 

патронату над дитиною. Най-
головніше, - сказала Олена, - 
це чесність з самим собою у 
питанні: чому я хочу цим за-
йматися? Якщо бажання до-
помогти дитині йде від серця, 
то все інше можна вирішити: 
допомогу отримати від фахів-
ців і оточення, знання здобу-
ти на тренінгах. 

У грудні 2018 року перші 
малюки з cім’ї, яка переб-
уває у складних життєвих 
обставинах, були тимчасово 
влаштовані до сім’ї Олени, 
яка почала свій шлях патро-
натного вихователя. Для неї 
це був перший досвід у такій 
справі, але вона впоралася 
завдяки своїй  невичерпній 
енергії та життєвому досвіду.

Минуло більше двох років, 

але спільна робота Олени, як 

патронатного вихователя, та 

соціальних служб в інтересах 

дітей, які потребують соціаль-
ного захисту, продовжується. 
Справа важлива і вкрай необ-
хідна.

Ця професійна діяльність 
дає можливість дитині від-
чути сімейне тепло та перед-
бачає грошове забезпечення 
патронатного вихователя, 
соціальну допомогу на дити-
ну і сплату державою ЄСВ за 
патронатного вихователя.

Ми вдячні Олені за її від-
даність своїй справі та, ко-
ристуючись нагодою, хочемо 
звернутися до жителів нашої 
громади. 

Чекаємо вас у Центрі со-
ціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді Дергачівської 
міської ради за адресою: м. 
Дергачі, пл. Перемоги, 1, де 
фахівці нададуть необхідну 
інформацію щодо послуги 
патронату над дитиною. 
Якщо ви любите дітей і шу-
каєте роботу, то вам – у па-

тронатні вихователі!

 Центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 
Дергачівської міської ради 

ЯК СТАТИ ПАТРОНАТНИМ ВИХОВАТЕЛЕМ

ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ ЄВГЕНА ШАТОХІНА

Перший заступник Дергачівського міського голо-
ви  Євген Шатохін 2 червня провів виїзний прийом 
громадян в адмінбудівлі Проходівського округу 
(с. Малі Проходи). За участі секретаря виконкому 
Таміли Остропілець і старости округу Анни Биченко 
актуалізовано коло проблемних питань, що турбують 
місцевих жителів. Серед таких – проблеми житлово-ко-
мунального господарства, громадського транспорту, ре-
монт доріг і встановлення банкомату.
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ЦІКАВО ЗНАТИНОВИНИ

РОБОЧА НАРАДА

За дорученням міського голови Вячеслава Задоренка 
1 червня провели робочу нараду під головуванням ди-
ректора Центру первинної медико-санітарної допомоги 
Романа Кушнарьова з представниками підрядника ПП 
"Фасад-Сервіс" про хід і терміни закінчення будівництва 
амбулаторій загальної практики сімейної медицини у се-
лах Руська Лозова та Великі Проходи.

За результатами наради узгоджено кінцеві терміни будів-
ництва – до кінця 2021 року.

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ!

Перше місце на фестивалі з сучасного класичного 
танцю "Арт майовка" в м. Суми зайняв хореографічний 
колектив "ОК Dance"  Козачолопанського Будинку куль-
тури, керівник - Олександр Заболотний. 
Вітаємо з перемогою!

ПРЕТЕНЗІЇ ДО ПЕРЕВІЗНИКА

До Солоницівської селищної ради все частіше над-

ходять звернення мешканців щодо неналежного ви-

конання перевізником ТОВ «ФРЕГАТ-К» професійних 

обов’язків. Соціальна напруга у Солоницівській громаді 
зростає, а поведінка перевізника залишається без змін. 

На місцевому рівні з боку органу місцевого самовряду-

вання були спроби розв’язати конфлікт, але бажаних ре-

зультатів не отримали.

Депутати селищної ради з цього приводу звернулися до 

голови Харківської облдержадміністрації Айни Тимчук із 
проханням розірвати договір із перевізником. Серед причин 

дострокового розірвання договору про організацію перевезень 
пасажирів на маршруті №1159 «ДП «Холодна  Гора – Санаторій 

«Бермінводи» з перевізником ТОВ «ФРЕГАТ – К»: водій відмо-

вився надавати послуги з перевезення пільгових категорій 

громадян; недотримання санітарного стану в автобусах; по-

рушення графіку руху транспорту.

ШЛЯХ ДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ 
ЛЮДЕЙ БЕЗ ДОКУМЕНТІВ

Згідно із Постановою Кабміну України №317 
«Деякі питання визнання особою без громадян-
ства», що набрала чинності 16 квітня поточного 
року, затверджено Порядок розгляду заяв про 
визнання особою без громадянства (ОБГ). Зазна-
чені категорії осіб можуть подати відповідні за-
яви про визнання їх особами без громадянства 
до територіальних підрозділів Державної мігра-
ційної служби. У Дергачівському РВ  стартував  
прийом і розгляд заяв про визнання ОБГ.

Одним із перших із заявою до Дергачівського 
РВ ГУДМС України в Харківській області звер-
нувся пан Ігор, який  тривалий час  проживав на 
території Токарівського старостинського округу 
Харківського району Харківської області без до-
кументів.

За результатами  проведення ряду необхідних  про-
цедур пан Ігор у разі визнання особою без громадян-
ства матиме підстави для отримання посвідки на 
постійне проживання й у подальшому набуття  грома-
дянства України та отримання  медичних, соціальних 
послуг, працевлаштування, оформлення прав влас-
ності тощо.

Урядове врегулювання процедури визначен-
ня особою без громадянства сьогодні відкриває 
шлях для легалізації багатьох таких людей, що в 
силу обставин живуть без документів.



Незважаючи на те, що у 
футбольному середовищі 
матчі за Суперкубок вва-
жають більше виставкови-
ми, команди-учасниці були 
представлені найсильніши-
ми складами.

АФК «Безруки»: Охото-
вич, Махлоєв, Родітєлєв, Гу-
ляєв, Білан, Даренко, П’єр, 
Алексєєв, Коваленко, Фо-
менко, Ікем.

«Фортуна»: Єрохін, На-
лигач, Сидоренко, Батусов, 
Олійник, Воронцов, Мрячен-
ко, Ернест, Костюк, Філо-
ненко, Іщенко.  

Перші хвилини зустрічі 
пройшли, як прийнято го-
ворити у таких випадках, 
«у розвідці». Перший на-
тяк на небезпеку створили 
безруківці. Після передачі 
з правого флангу на даль-

ню стійку форвард лише 
трішки не встиг замкнути 

передачу партнера. «Форту-
на» відповіла після помилки 

захисника, але Мряченко 

замість передачі на пар-
тнера по команді вирішив 
бити по воротах, але удар 
Івана був заблокований. У 
подальшому грали практич-
но без гольових нагод. Біль-
шість часу, що залишився 
у першому таймі, команди 
намагалися не поступати-
ся один-одному у боротьбі, 
а тому часто порушували 
правила, іноді грубо, за що 

отримували попередження 
від головного арбітра. Але 
були і моменти. Першим 
з них був удар по воротах 
Єрохіна, Максим зреагував 
на нього і відбив кулястого 
у праву стійку воріт. У «Фор-
туни» найреальніший мо-
мент був у Батусова, який 
не зміг із вигідної позиції 
влучити у дальній кут воріт. 
У «Фортуни» після сольно-
го проходу Мряченка Іван 
віддав у центр на Іщенка, а 
той влучив у захисника.

Друга половина зустрічі 
розпочалась із небезпеки 

біля воріт Безрук. Сергій бив 

зі штрафного, але Охотович, 

хоч і не одразу, але зафіксу-
вав м’яч у руках. Потім пі-
допічні Дуплія швидко розі-

грали стандарт, Мряченко 
віддавав на дальню стійку 
на Батусова, але Дмитро не 
встиг замкнути.

Практично весь другий 
тайм проходив під акомпа-
немент атак «Фортуни», яка 
мала вигравати цей матч в 
основний час. Тут можна 
згадати і удари з дальньої 
відстані, і гарні комбіна-
ції. Чорно-білим відверто 
не щастило. Перевага не 
призвела до зміни нулів на 
табло. Іщенко бив головою з 
близької відстані, Мрячен-
ко виходив майже один на 
один із голкіпером, але не 
зміг влучити в ворота, а по-
тім Костюк дальнім ударом 
ледь не змусив Охотовича 
капітулювати, але куля-
стий, вдарившись у попе-
речину, «вилетів у поле».

Зустріч завершилась ну-
лями на табло. За регламен-
том матчу команди мали 
вирішити хто підніме цього 
вечора кубок у серії пеналь-
ті. Тут розпочалося най-
цікавіше. Спочатку все було 
як звичайно. Команди били 
безпомилково. Першим схи-
бив гравець «Фортуни» Бе-
рест, який не влучив у во-
рота. Гравці «Безрук» не 
помилялись і все йшло до їх 
перемоги. Але арбітр матчу 
вирішив, що треба внести 
родзинку і, після забитого 
Костюком пенальті, дав сви-
сток про перемогу команди з 
Безрук. Як виявилось пізні-
ше, арбітр неправильно по-
рахував удари суперників і 
команді, яка вже святкува-
ла разом із вболівальника-
ми, треба було повертатися 
до пробиття вирішального 
удару. Невідомо чи то па-
уза так вплинула на грав-
ця АФК «Безруки», чи щось 
інше, але він свій пенальті 
не забив. «Фортуна» сповна 
скористалася подарунком і 
виграла цю серію.

Свято футболу вдалося 
на славу. Команди про-
демонстрували гарну гру 
і подарували вболіваль-
никам незабутні емоції. 
Саме для таких позитив-
них емоцій потрібні мат-
чі за Суперкубок, який 
багато хто вважає непо-
трібним.
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СПОРТ

СУПЕРКУБОК ВИГРАЛА «ФОРТУНА»

На стадіоні «Авангард» у Дергачах 2 червня відбувся 
Суперкубок з футболу. Цього разу за почесний трофей 
змагалися АФК «Безруки» та «Фортуна». Протистояння не 
нове, а тому дуже цікаве. Цей матч викликав неабиякий 
ажіотаж серед вболівальників, серед яких були пред-
ставники як помаранчево-чорної команди, так і діючого 
чемпіона. Це той випадок, коли вільне місце треба було 
шукати. На стадіоні були вболівальники як команд, так 
і окремих гравців. Наприклад, прізвище Микити Іщенка 
лунало протягом усього матчу.

ГУМОР
Розмовляють два футболь-

них коментатора:
- Як вам подобається гра 

цього футболіста?
- Він нагадує мені Моцарта. 
- Але Моцарт ніколи не грав 

у футбол! 
- Саме так!

***
— Ізю, візьми дитину на 

футбол!
— Навіщо? Він ще малень-

кий.
— Ну, а що він верещить 

просто так?

***
- Моя дівчина заявила, що 

йде від мене до іншого хлопця, 
бо я схиблений на футболі.

Я  ж запитав у неї лише 
про одне: “Люсю, а це транс-
фер чи оренда?”

***
У першому таймі фут-

больного матчу суддя нахабно 
зливає одну команду, до м'яча 
доторкнутися не дає. У пере-
рві розлючений начальник ко-
манди біжить до суддівської 
розбиратися. Повертається в 
роздягальню задоволений:

- Не хвилюйтеся, хлопці, 
перемога буде за нами.

- А що ж сталося? - запи-
тує тренер.

- Він виявляється майки пе-
реплутав...

***
Фрази білявок під час 

футболу:

-  А де наші? (ну, це зро-
зуміло)

-  Дай я на хвилинку гляну, 
що по інших каналах!

- Ой, це Туреччина грає? 
Коли ми вже туди поїдемо?

- Цей із прапорцем гірше 
всіх грає - м'яч поруч із ним 
прокотився, а він навіть не 
вдарив.

- Боже! Кінець листопада, 
а вони в шортах і футболках! 
Хокеїстам хоч шапки якісь 
дивні дають.

- А чому він свистить? Він 
суддя? А що буде суд? Ой, цьо-
го гравця посадити можуть?

- А що це за фігурки, нама-
льовані на траві?

-  А чому говорять: стоїть 
НА воротах? Він же БІЛЯ них 
стоїть?

- О! Це Бекхем на полі? А 
чому без дружини?

- Боже, той, що біля воріт у 
рукавицях! Спека ж!

-  Скільки він буде сви-
стіти? Один раз свиснув і йди, 
усі почули ж, правда, коха-
ний?

- А навіщо завтра чемпіо-
нат дивитися, якщо ТВОЇ не 
пройшли?

Але найстрашніше запи-
тання білявки: ЩО ТАКЕ ОФ-
САЙД?

***

- От ніяк не зрозумію, на-
віщо на тренуваннях фут-
болістів разом із ними бігає й 
воротар! Він же тільки на во-
ротах стоїть!

- А щоб тікати від тренера 
після програшу!

- Ти за кого на чемпіонаті 
світу вболівати будеш?

- За наших.
- Це зрозуміло, а потім за 

кого?
***

Чорти запропонували янго-
лам зіграти у футбол.

- Ми згодні, - відповіли янго-
ли. - Тим більше, що найкращі 
гравці перебувають у нас...

- Можливо, - не стали спе-
речатися чорти. - Зате всі 
судді наші...
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6 ЧЕРВНЯ - ДЕНЬ ЖУРНАЛІСТА

У XVI столітті капітанів кораблів, які 
продавали і купували товари, цікавили 

різні відомості про політичні події, ціни 

на товари, рух кораблів тощо. Поширю-

вати таку інформацію взялося спеціальне 
бюро, в якого був цех письменників но-

вин. Цех випускав рукописний листок, в 

якому повідомляли новини. Його прода-

вали за дрібну італійську монету – газзету.
Перша газета з’явилася у Римі в І століт-

ті до нашої ери. Вона мало чим нагаду-
вала сучасні видання. В Римі видавалися 

закони, обов’язкові для всього населення 

– про нові податки, підготовку до військо-

вих походів, введення нового календаря 

тощо. Але як зробити, щоб про ці закони 
одразу дізналися всі римляни? Як повідо-
мити всім, щоб несли у державну казну 
гроші і коштовності? Як попередити про 
наближення ворога до кордонів Римської 
держави? Вихід знайшов видатний діяч 
давньоримської держави Юлій Цезар, 

який наказав поставити у центрі міста на 

майдані великі гіпсові плити. На них що-

ранку записували розпорядження римсь-
кої влади та повідомлення про різні події, 
що відбувалися у місті напередодні. Вони 

були короткі, бо плити не могли вмістити 

багато тексту, але давали змогу щоденно 

бути в курсі подій.

 

Першою у світі друкованою газетою 

став «Столичний вісник», що виходив 

у Китаї у 713 році, при імператорі Сю-

ань-цзюні. Укази імператора та повідом-

лення про найважливіші події друкували 

на дошках, на яких вирізали ієрогліфи, 

покривали тушшю і робили відбитки. Ця 

технологія була вкрай незручною, оскіль-
ки дошки від частого покривання фар-
бою швидко ставали непридатними. 

Протягом наступних століть у газетах 
мало що змінилося: аж до винаходу в 
Німеччині у 1450 році друкарського вер-
стата, що дозволяв розмножувати текст і 
зображення, не вдаючись до послуг пере-
писувачів. Переписані від руки сувої з го-
ловними новинами були дуже дорогими, 
тож ними могли користуватися лише чи-
новники чи багаті торговці. 

Сучасного вигляду газети почали 
набувати у XVI столітті. На той час 
стала звичною сама назва  — від най-
менування дрібної італійської монети 
gazzetta, яку сплачували за рукопис-
ний листок новин у Венеції. Вважаєть-
ся, що саме в цьому місті були утворені 
перші бюро зі збирання інформації — 

прообрази інформаційних агенцій — і 
з'явилася професія «письменник". До чис-
ла перших газет прийнято відносити «La 

Gazette», що видавалася з 30 травня 1631 

році у Франції. 
Українська преса бере свій початок 

від неукраїнських видань ХVІІІ століття. 

Першим у 1749 році був польськомовний 

«Кур'єр львовскі». Щотижневик «Львівська 

газета» розпочав свою діяльність у 1772 

році.
 В Україні, де в умовах Російської імперії 

століттями було заборонене українське дру-
коване слово, початок пресі поклав "Харь-
ковский еженедельник" (1812 р.). 

Із 30-х років ХХ століття у Деркачах 
починає відлік часу свого існування 
районна газета, яка виконувала роль ви-
кривача куркулів і розкуркулених, звели-
чувала радянську владу. Але, у порівнянні 
з іншими періодичними виданнями, «рай-
онка» писала про людей краю та події, що 
відбувалися. Назва і зміст газети відзна-
чались одним: усе "ленінське", "сталінсь-
ке", "радянське", "червоні прапори" тощо. 
Даних про назву першої газети, на жаль, 

не збереглось і відсутні будь-які відомості.
У час існування колишнього СРСР 

основним місцевим друкованим за-
собом масової інформації у Деркачах 
була газета, що видавалася місцевим 
районним комітетом компартії. Пер-
ший номер «Сталінського шляху» 
вийшов 28 липня 1939 року. Пер-
шим головним редактором районної га-
зети був Ф. Мороз. Потім була перерва у 
виданні, викликана Другою світовою вій-
ною, окупацією. Після визволення Дер-
качів газета "Сталінським шляхом" поно-

вила свою роботу і виходила до вересня 

1956 року (№ 90). У 1956 році газету на-

звали "Ленінською правдою". 

Під час укрупнення Дергачівського 

району у 1963 році «районка» отримала 

назву "Трибуна трудящих". У ній не було 

міжнародних новин, за винятком якихось 
дрібних повідомлень, обмаль інформації 
на теми культури, літератури. Головним 

її завданням було пропагувати "трудовий 

ентузіазм", стахановщину, розповідати 

про підвищені надої, високі врожаї, ви-

сувати догідливих і нападати на менш 
догідливих відповідно до гасла класової 
боротьби. 

Зміст районної преси значно збагатив-

ся в роки хрущовської "відлиги", як і всіх 

видань тоді в цілому. Вони стали більш 

цікавими, з'явилися матеріали районного 

масштабу, які цікавили усіх – краєзнав-

чого, історичного характеру. Газета відгу-
кувалась на місцеві події. Вміщувались 
професійні знімки фоторепортерів 

В. Головка, Ю. Андріяненка. Незва-

жаючи на вкрай обмежені можливості 
для творчості, обов'язковість прославлен-
ня робітничого і колгоспного ладу газета 

була своєрідним часописом району, від-

бивала соціальні зміни, розповідала про 

події, цікавих людей. «Районка» виходила 

тричі на тиждень. Її охоче передплачува-

ли всі.
З 1967 по 1991 роки районна газета 

мала назву «Ленінський шлях», а з 10 жо-
втня 1991 року - «Вісті Дергачівщини» і 
проіснувала вона до квітня 2018 року. 
Потім, на жаль, районне періодичне ви-
дання з історією у більше ніж 80 років 
припинило свою діяльність.

За період від виходу першого номера 

газети і до сьогоднішнього дня були різні 
часи. Були успіхи і поразки, пошуки, твор-

чі удачі, але незмінним залишалося одне: 

журналісти минулих років і сьогодення 

писали і пишуть історію свого славного 

краю. За свою понад 80-річну історію  га-

зета «Вісті Дергачівщини» разом із дер-

гачівцями кількох поколінь пережила і 
вкарбувала в свої рядки усі масштабні 
події свого часу, відобразила здобутки і 
лихоліття, радощі й болі народу, разом 
з ним горювала і веселилась, захищала 
рідну землю від ворожої навали, зводила 
новобудови, сіяла і жала хліб, була вісни-
ком освіти і культури, оборонцем добра 
і справедливості. З честю виконувала 

і виконує свою місію літописця життя 

Дергачівського краю.

МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ ГАЗЕТИ
Сьогодні важко уявити собі ті часи, коли не було газет, журналів, радіо, 

телебачення,  Інтернет. Люди не тільки не знали про те, що відбуваєть-
ся у світі, але і про події у своїй країні дізнавалися через місяці, а то й 
роки. Якщо треба було повідомити щось важливе, відправлялися вістові 
з указами і розпорядженнями. У більшості ж випадків новини розносили 
мандрівники, які дізнавалися про події від таких же, як і вони мандрів-
них людей. 

Із липня 2020 року завдяки 
депутату Харківської обласної 
ради Євгену Шатохіну газета 
«Вісті Дергачівщини» віднови-
ла свою роботу. Понад 16000 
читачів отримують її кожної 
п’ятниці. 

«Вісті Дергачівщини» - бажа-
ний гість в оселях дергачівців. 
Читачі з нетерпінням чекають 
кожен номер.
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ТАЛАНТИ  КРАЮ

ЯСКРАВИЙ СВІТ ВИШИВКИ

Ольга Михайлівна 
Кушнарьова – мешканка 
міста Дергачі, бухгал-
тер за професією. Дов-
гі роки й думки не мала, 
що захопиться вишивкою 
бісером. Вона клопітлива 
господиня, відповідальна 

у ставленні до роботи, не-
байдужа до людей, дбай-
лива матуся, бабуся, дру-
жина. Здавалося б, звідки 
час на захоплення? Але ж 
всім добре відомий на-
родний вислів: «хочеться, 
гірше ніж болить» знають 
майже всі. Одного разу 
вона побачила вишиті 
бісером роботи майстра 
і «захворіла» назавжди. З 

неабиякою наполегливі-
стю Ольга Михайлівна 
взялась до освоєння но-
вої і цікавої техніки. Оз-
найомилась з якістю бісе-
ру та підбором особливої 
нитки. Придбала основу, 
тобто майбутню картину 

і почалася робота, що за-
хоплювала, потребувала 

терпіння. Звертала увагу 
на колір бісеру, на його 
гармонійне поєднання. 

Незабаром прийшла май-
стерність та якість. Тонка 
голка, дрібні  бісеринки, 
образ майбутнього ше-
девру - ось компанія,  в 
якій проводить майстри-
ня часи душевної насоло-
ди.   
Будучи людиною, яка 

тонко відчуває красу, 
Ольга Михайлівна дуже 
вибагливо підбирає кар-
тини. У виборі допома-
гає особистий неабиякий 

смак, бо картина повинна 
подобатись, тоді і натх-
нення буде, і час для ро-
боти знайдеться. Роман-
тичний пейзаж, цікавий 
сюжет, ніжний чи яскра-
вий букет квітів, красиві 
тварини стануть прикра-

сою в домі чи подарунком 
дорогій людині. В затиш-
ній і симпатичній квар-
тирі жінки, як у музеї, 
велика кількість картин, 
відчувається смак, любов 

до життя. А з привітного 
відношення до людей, з 
її небагатьох слів про чо-
ловіка з  теплим епітетом  
«мій Ваня», з її небайдужо-
го ставлення до вуличних 
тварин, які зранку і вве-
чері чекають на її прихід, 
зрозуміло, що маленька 
жіночка має добре і щире 
серце.  
Особливе місце май-

стриня відводить іконній  
вишивці. Про ці роботи  
говорить довго, з розумін-
ням, бо вишивала, як ві-
домі, так і не дуже відомі 
ікони.  І слугують вони в  
домі за призначенням.  

Тож, захопившись у 
другій половині жит-
тя вишивкою бісером, 
Ольга Михайлівна щас-
лива від того, що може 
подарувати насолоду 
всім, хто не байдужий 
до краси. А ще впевне-
на, що світ навколо не 
сірий і темний, а яскра-
вий і кольоровий, як на 
її роботах.

Життя людини – наче палітра з фарбами. Які кольори її 
складають залежить від  вдачі, долі, уподобань людини. Тяж-
кі роки чи негаразди - в палітрі сірі та темні фарби. Любов, 
успіх, дарунки долі - тоді  палітра життя насичена  яскра-
вими і теплими кольорами. Загалом, кожна людина тяжіє 
до душевного миру і радості. Якщо ж таких фарб недостат-
ньо, людина, як творець,  починає відчувати в собі  потребу 
зробити світ навколо себе яскравішим і теплішим.  У кожно-
го своя дорога, свій  пошук, свій творчий підхід. Той, хто вміє 
бачити та споглядати -  знайде для цього безліч варіантів. 
Для багатьох це захоплення  якимось видом декоратив-
но-прикладного мистецтва. Чому ж саме так складається? 
Якщо ще з дитинства дитина зростає в оточенні красивої 
природи, художньо виготовлених побутових речей, разом із 
дорослими залучена до прикладної творчості, вчиться май-
стерності, мабуть, тоді й формується потяг до прекрасно-
го та відчуття краси. 
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ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

Діти – найбільше ба-
гатство. Саме заради них 
ми готові долати життєві 
труднощі, саме їх безпека 
і здоров’я є найголовні-
шим у житті. Саме діти – 
надія на щасливе майбут-
нє родини. 

Діти – це квіти нашо-
го життя. Це все найкра-
ще, що може трапити-
ся  з нами. Дивишся на 
маленькі ручки, ніжки і 
сльози течуть від милу-
вання. Так хочеться взя-
ти на руки і сильно-силь-
но притиснути. Яка це 
радість – діти! А особливо 
твоя рідна кровиночка. 
Твій синок чи донечка. 
Що може бути ще краще? 
Правду кажуть, якщо в 
дитини заболить паль-
чик, то в мами - серце! 

Спить маленький, а мама 
тихенько підкрадається, 
щоб послухати чи дихає, 
переконатися чи все до-
бре з малюком. Віддає 
йому всю свою любов і 
турботу, а у відповідь от-
римує дитячу посмішку, 
що найдорожча за вся-
ке багатство, яка тішить 
маму і робить щасливою. 
В цьому і є сенс нашого 
життя!

У малечі не повинно бути 
нещасливого дитинства, і 
за це маємо відповідати ми, 
дорослі, тому турбота про 
дітей, захист їхніх прав по-
винен стати одним із найго-
ловніших наших обов'язків. 
Кожен повинен зробити для 
своєї дитини свято. Це свято 
потрібне, щоб люди зверну-
ли увагу, що поруч є діти з 

їхніми проблемами і потре-
бами, щоб послухати дітей 
та інколи в них повчитися, 
щоб вони росли здоровими і 
радісними, прославляли свої 
родини і рідний край.
Дякуємо тим, хто вкла-

дає душу у виховання і 
навчання дітей, вселя-
ючи в них впевненість у 
завтрашньому дні, допо-
магає дітям, які потре-
бують допомоги. Часто 
їхня праця залишається 
непомітною, невдячною, 
але їхня увага, доброзич-
ливість поселяються десь 
там, у глибині дитячої 
душі і дитячих серцях. 
Саме завдяки турботі, 
чуйності дорослих діти 
стають освіченими, отри-
мують любов і тепло. 

Сьогодні наша основна 
мета – підтримувати тих 
найменших громадян, 
кому не пощастило жити 
в сім’ї, допомогти дітям, 
про яких “забули” батьки, 
тим, чиєю великою роди-
ною стали стіни інтернат-
них закладів. Ми віри-
мо в те, що добро, увага 
і турбота, яке подаруємо 

дітям, завтра стануть на-
шим спільним успіхом.  

Шановні дорослі! Зі-
гріймо теплом свого сер-
ця, увагою і ласкою тих 
юних співгромадян, жит-
тя яких не схоже на до-
бру казку, допоможімо їм 
відчути радість спілку-
вання. Ми впевнені, що 
об’єднавши зусилля, зро-
бимо все, щоб захистити 
наших дітей, уберегти їх 
від гіркоти розчарувань 
і зневіри. Саме від нас, 
дорослих, залежить те, як 
складеться доля кожної 
маленької людини, а від-
так і нового покоління.

Дорогі діти! Вітаємо 
вас зі святом! Бажаємо 
міцного здоров’я, нових 
здобутків у навчанні, що-
денно відчувати поруч із 
собою доброзичливих та 
щирих рідних і близьких 
дорослих людей, які допо-
можуть, підтримають і 
захистять.

Служба у справах дітей 

Дергачівської міської ради

УСІ МИ РОДОМ ІЗ ДИТИНСТВА
Дергачівська міська рада теж відзначила День захисту дітей фото-флешмобом. 

На своїй офіційній сторінці у Facebook опублікували дитячі фотографії співробітників.

РЕТРО -МИТІ

СВЯТА

Биченко Анна

Кучеренко Світлана
Задоренко Вячеслав

Шатохін Євген

Вакуленко Людмила

Несміян Лариса

Мицай Володимир

Євчун ОлександрТокаренко Інга Туренко ОлександрКолодочка Вікторія

У перший літній день 
в Україні, як і в усьому 
світі, відзначають свя-
то добра і надії – День 
захисту дітей, бо ди-
тинство – це чудова 
пора сподівань на пре-
красне життя та здійс-
нення мрій. 
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Интер
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.00 Полезная программа
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сделано в Ита-

лии»
14.35 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Что делает твоя 

жена?» (12+)
 1.55 Х/ф «Осенний мара-

фон»
 3.25 Подробности
 4.10 Касается каждого
 5.00 Телемагазин

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

18.00, 21.00, 23.40 Но-
вости

 7.05, 9.35 Т/с «Гордость» 
(12+)

 8.05 Земля, приближенная 
к небу

 8.30 Геолокация. Волынь
 9.05 Телепродажа
11.30 Край приключений
11.45 ЗаАрхивированное
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25, 22.00 Т/с «Загадочный 

доктор Блейк» (16+)
17.30 #ВУКРАЇНI
18.55 Суперчувство. Отряд 

особого назначения
19.55 Мир дикой природы
23.05 #@)[]?$0 с М. Щуром 

(16+)

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.15 Твой день
12.00 ТСН
12.20 Твой день
14.00 ТСН
14.15 Твой день
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
19.30 ТСН
20.43 ПРОСПОРТ
20.45 Т/с «Сваты»
21.50 Т/с «Сваты»
22.55 Т/с «Между нами, 

девочками»
 1.40 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней»
 3.35 Жизнь известных людей
 4.35 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей
Новый канал

 5.00 Абзац!
 6.00 Kids’Time
 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.50 Kids’Time
 7.50 Орел и решка
 9.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
11.45 Х/ф «Дети шпионов»
13.20 Аферисты в сетях (16+)
15.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
17.05 Кто сверху? (12+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
21.05 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть I» (16+)

23.40 Х/ф «Лихорадка» (18+)
 1.30 Improv Live Show (12+)
 2.15 Служба розыска детей
 2.20 Зона ночи

СТБ
 7.15 Т/с «Комиссар Рекс»
10.50 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)
13.50 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
16.05 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «Объятия лжи» 

(12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Объятия лжи» 

(12+)
23.00 Х/ф «40+, или Геоме-

трия чувств» (12+)
 1.05 Х/ф «Мертвый, живой, 

опасный» (16+)

ICTV
 4.15 Эврика!
 4.20 Служба розыска детей
 4.25 Факты
 4.45 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро

 9.15 Чрезвычайные новости
10.05 Т/с «Смертельное 

оружие» (16+)
11.55 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
13.30 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
15.40 Гражданская оборона
15.45 Факты. День
16.10 Гражданская оборона
16.40 Х/ф «Без компромис-

сов» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Секретный фронт
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.45 Т/с «Менталист» (16+)
 0.50 Т/с «Контакт» (16+)
 2.30 Секретный фронт
 3.15 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.35 Миссия: красота
12.40 Агенты справедливости 

(16+)
14.40 История одного престу-

пления (16+)
15.00 Сегодня
15.25 Европейский дайджест
15.30 История одного престу-

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

ние» (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Женские секре-

ты» (16+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Т/с «Женские секреты» 

(16+)
 3.40 Сегодня
 4.30 Реальная мистика

2+2
 6.30 Т/с «Библиотекари-2» 

(16+)
 8.20 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-3» (16+)
10.10 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-4» (16+)
12.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Опер по вызо-

ву-3» (16+)
20.20 Т/с «Братья по крови» 

(16+)
22.35 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 0.10 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 2.00 Деньги-2020
 3.00 Видеобомба-2
 4.15 102. Полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Товарищ гене-

рал»
10.45 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)
14.45 Легенды уголовного 

розыска
16.30 «Свiдок»
17.00 Случайный свидетель
17.50 Стоимость жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)
23.00 Акцент
23.30 Х/ф «Акселератка»
 1.10 Легенды бандитской 

Одессы
 2.00 Вещественное доказа-

тельство
 2.30 «Свiдок»
 3.00 Случайный свидетель
 3.10 Вещественное доказа-

тельство
 4.05 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 9.15 Х/ф «Девочка со спич-

ками»
10.15 Т/с «Короли палат»
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
16.15 4 свадьбы
18.15 «Панянка-селянка»
19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Танька и Володька
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Танька и Володька
21.45 Однажды под Полтавой
22.15 Т/с «Кухня»

23.15 Т/с «Короли палат»
 0.15 Страна У. 2.0
 0.45 Страна У. 2.1
 1.15 Игры приколов
 2.15 Спасатели
 3.15 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)

 4.00 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.00 Полезная программа
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сделано в Ита-

лии»
14.35 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Что делает твоя 

жена?» (12+)
 1.55 Х/ф «Формула любви»
 3.20 Подробности
 4.05 Касается каждого
 5.00 Телемагазин

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

18.00, 21.00, 23.40 Но-
вости

 7.05, 9.35 Т/с «Гордость» 
(12+)

 8.05 Земля, приближенная 
к небу

 8.30 Геолокация. Волынь
 9.05 Телепродажа
11.30 Рассмотри
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25, 22.00 Т/с «Загадочный 

доктор Блейк» (16+)
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.55 Суперчувство. Отряд 

особого назначения
19.55 Мир дикой природы
23.05 #ВУКРАЇНI

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.15 Твой день
12.00 ТСН
12.20 Твой день
14.00 ТСН
14.15 Твой день
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
19.30 ТСН
20.43 ПРОСПОРТ
20.45 Т/с «Сваты»
21.45 Т/с «Сваты»
22.50 Т/с «Между нами, 

девочками»
 1.35 Х/ф «От семьи не убе-

жишь»
 3.20 Жизнь известных людей
 4.30 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей
Новый канал

 4.45 Абзац!
 6.00 Kids’Time
 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.45 Kids’Time
 7.45 Орел и решка
 9.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
10.50 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении»
13.30 Аферисты в сетях (16+)
15.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Где логика? (12+)
20.00 Improv Live Show (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

В огне» (16+)
 0.00 Х/ф «Хижина в лесу» 

(18+)
 1.55 Improv Live Show (12+)
 2.40 Зона ночи

СТБ
 5.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 7.35 Т/с «Комиссар Рекс»
11.05 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)
13.45 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
16.00 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «Объятия лжи» 

(12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Объятия лжи» 

(12+)
23.00 Х/ф «Избранница» 

(16+)
 1.05 Х/ф «Мертвый, живой, 

опасный» (16+)

ICTV
 4.30 Эврика!
 4.35 Факты
 4.55 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.00 Т/с «Смертельное 

оружие» (16+)
11.50 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
13.20 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
15.45 Факты. День
16.10 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
17.00 Х/ф «Взрыватель» 

(16+)
18.45 Факты. Вечер

19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Гражданская оборона
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.45 Т/с «Менталист» (16+)
 0.45 Т/с «Контакт» (16+)
 2.25 Гражданская оборона
 4.00 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.35 Миссия: красота
12.40 Агенты справедливости 

(16+)
14.40 История одного престу-

пления (16+)
15.00 Сегодня
15.30 История одного престу-

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

ние» (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Женские секре-

ты» (16+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Т/с «Женские секреты» 

(16+)
 3.40 Сегодня
 4.30 Реальная мистика

2+2
 6.20 Т/с «Библиотекари-2» 

(16+)
 8.10 Х/ф «Лучшие из луч-

ших» (16+)
10.10 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-2» (16+)
12.10 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Опер по вызо-

ву-2» (16+)
20.15 Т/с «Братья по крови» 

(16+)
22.25 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 0.05 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 1.55 Т/с «Ласко» (16+)
 2.40 Деньги-2020
 3.40 Видеобомба-2
 4.15 102. Полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 6.55 «Свiдок». Агенты
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Самый послед-

ний день» (12+)
10.50 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)

12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)

14.45 Легенды уголовного 
розыска

16.30 «Свiдок»
17.00 Случайный свидетель
17.50 Будьте здоровы
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)

23.00 Акцент
23.30 Х/ф «Расследование»

 0.55 Легенды бандитской 

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

тельство
 4.00 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 9.15 Х/ф «Гусятница»

10.15 Т/с «Короли палат»
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»

15.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
16.15 4 свадьбы
18.15 «Панянка-селянка»

19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Танька и Володька
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Танька и Володька
21.45 Однажды под Полтавой
22.15 Т/с «Кухня»

23.15 Т/с «Короли палат»
 0.15 Страна У. 2.0

 0.45 Страна У. 2.1

 1.15 Игры приколов
 2.15 Спасатели
 3.15 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)

 4.00 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

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

ринка»
14.15 Х/ф «Нянька по вызо-

ву» (16+)
16.05 Жди меня. Украина
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Что делает твоя 

жена?» (12+)
 1.55 Х/ф «Уходя -- уходи»
 3.20 Подробности
 4.05 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

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

18.00, 21.00 Новости
 7.05, 9.35 Т/с «Гордость» 

(12+)
 8.05 Земля, приближенная 

к небу
 8.30 Геолокация. Волынь
 9.05 Телепродажа
11.30, 17.20 Рассмотри
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.25 Спорт
15.20 Страна песен
15.50 Концерт Р. Скорпиона
17.30 Дикие животные
18.55 Хищники подводного 

мира
19.55 Мир дикой природы
21.35 Обратный отсчет
23.30 «Перша шпальта»

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.15 Твой день
12.00 ТСН
12.20 Твой день
14.00 ТСН
14.15 Твой день
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
19.30 ТСН
20.43 ПРОСПОРТ
20.45 Т/с «Сваты»
21.50 Т/с «Сваты»
22.50 Т/с «Между нами, 

девочками»
 2.25 Х/ф «Ужас Амитивил-

ля» (18+)
 3.45 Жизнь известных людей
 4.25 ТСН
 5.30 Жизнь известных людей
Новый канал

 5.00 Абзац!
 6.00 Kids’Time
 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.10 Kids’Time
 7.10 Орел и решка
10.10 Х/ф «Человек-паук»
12.50 Х/ф «Человек-паук-2»
15.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
23.55 Х/ф «Одичавшая» 

(18+)
 1.50 Improv Live Show (12+)
 2.35 Служба розыска детей
 2.40 Зона ночи

СТБ
 7.15 Т/с «Комиссар Рекс»
10.50 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)
13.45 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
16.00 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «Объятия лжи» 

(12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Объятия лжи» 

(12+)
23.00 Х/ф «Избранница» 

(16+)
 0.55 Х/ф «Мертвый, живой, 

опасный» (16+)

ICTV
 4.45 Эврика!
 4.50 Служба розыска детей
 4.55 Гражданская оборона
 6.40 Факты недели
 8.45 Факты. Утро
 9.10 Чрезвычайные новости
10.00 Х/ф «Снайпер-7. Иде-

альное убийство» (16+)
11.50 Х/ф «Смертельная 

гонка-3. Ад» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Смертельная 

гонка-3. Ад» (16+)
14.35 Х/ф «Убей их всех» 

(16+)
15.45 Факты. День
16.25 Х/ф «Убей их всех» 

(16+)
16.50 Х/ф «В поисках при-

ключений» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Х/ф «Вулкан»
21.05 Факты. Вечер
21.25 Х/ф «Вулкан»
22.20 Свобода слова
 0.00 Х/ф «Убей их всех» 

(16+)
 1.50 Секретный фронт
 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
10.35 Миссия: красота
12.40 Агенты справедливости 

(16+)
14.40 История одного престу-

пления (16+)
15.00 Сегодня
15.30 История одного престу-

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

ние» (12+)
23.00 Футбол. Контрольная 

игра. Украина -- Кипр
 1.00 Т/с «Женские секреты» 

(16+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Т/с «Женские секреты» 

(16+)
 3.30 Сегодня
 4.20 Реальная мистика

2+2
 6.30 Т/с «Карпатский рейн-

джер» (16+)
10.10 Х/ф «Ультиматум Бор-

на» (16+)
12.20 Х/ф «Эволюция Бор-

на» (16+)
15.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Деньги
20.25 Т/с «Братья по крови» 

(16+)
22.35 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 0.10 Дубинизмы
 0.40 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 2.30 Т/с «Ласко» (16+)
 3.15 Деньги-2020
 4.15 Видеобомба-2
 5.05 102. Полиция
 5.45 Телемагазины

НТН
 5.15 Случайный свидетель
 5.40 Х/ф «Меня зовут Арле-

кино» (16+)
 8.30 Случайный свидетель
 9.05 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
10.45 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Х/ф «Изнанка города» 

(16+)
14.50 Легенды уголовного 

розыска
16.30 «Свiдок»
17.00 Случайный свидетель
17.50 Тайны мира
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)
23.10 Х/ф «Мотель» (18+)
 1.15 Легенды бандитской 

Одессы
 2.15 «Свiдок»
 2.45 Случайный свидетель
 3.00 Вещественное доказа-

тельство
 4.00 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 9.15 Х/ф «Новое платье 

короля»

10.15 Страна У. 2.1
10.45 Страна У. 2.0
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
16.15 4 свадьбы
18.15 «Панянка-селянка»
19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Танька и Володька
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Танька и Володька
21.45 Однажды под Полтавой
22.15 Т/с «Кухня»
23.15 Т/с «Короли палат»
 0.15 Страна У. 2.0
 0.45 Страна У. 2.1
 1.15 Игры приколов
 2.15 Спасатели
 3.15 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)

 4.00 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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Интер
 6.55 Слово предстоятеля
 7.05 Х/ф «Белль и Себа-

стьян. Приключения 
продолжаются»

 9.00 Готовим вместе. Домаш-
няя кухня

10.00 Полезная программа
11.00 «Позаочi»
12.00 Х/ф «Кортик»
16.00 Т/с «Не женская рабо-

та» (12+)
20.00 Подробности
20.30 Место встречи
22.10 Большой бокс. В. Си-

ренко -- Н. Уатах
 0.10 Х/ф «Три девятки» 

(16+)
 2.20 Подробности
 2.50 Х/ф «Москва--Кассио-

пея»
 4.10 Х/ф «Отроки во Все-

ленной»
 5.30 М/ф

Перший
 7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Ново-

сти
 7.10--7.40 М/ф
 8.05 Дикари. Дикие забавы в 

зоопарке Сан-Диего
 8.30, 13.25 Борьба за выжи-

вание
 9.05 Телепродажа
 9.35 Визуальный код
10.15 #ВУКРАЇНI
10.40 Самые большие мигра-

ции в природе
11.45 Х/ф «Апостол Павел. 

Чудо на пути в Дамаск», 

с. 1 (12+)

13.55, 16.00 Города и городки
14.15 Концерт. ВИА «Кобза»
15.00 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.00 Города и городки
16.10 Дикие животные
16.45 Т/с «Империя» (16+)

19.30 Х/ф «Иван Мыколай-

чук. Посвящение»

21.25 Пишем историю
22.30 Д/с «Секреты истории. 

Портреты»

1+1

 8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
14.00 Т/с «Сваты»

18.30 Мир наизнанку
19.30 ТСН
20.10 ЧистоNews-2021
20.15 Вечерний квартал
22.15 Женский квартал
23.20 Светская жизнь-2021
 0.20 Светская жизнь-2021
 1.20 Х/ф «Карты, деньги, 

два ствола» (16+)

 3.15 Х/ф «Соломон Кейн»

 4.50 #ГУДНАЙТКЛАБ-2021
 5.20 ТСН
 6.00 Жизнь известных людей

Новый канал
 5.30 Варьяты (12+)
 8.10 Kids’Time
 8.10 М/ф «Птичий улет»
10.00 Kids’Time
10.00 Орел и решка. Земляне
11.00 Орел и решка. Чудеса 

света
12.00 Орел и решка
14.10 Х/ф «Я номер четыре» 

(16+)

16.25 Х/ф «Аксель» (12+)

18.15 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 

(12+)

21.00 Х/ф «Человек-паук. 

Вдали от дома» (12+)

23.35 Х/ф «Хижина в лесу» 

(18+)

 1.30 Improv Live Show (12+)
 2.15 Зона ночи

СТБ
 5.45 Т/с «Папаньки» (12+)

 7.55 Невероятная правда о 
звездах

10.50 Т/с «Папаньки» (12+)

17.05 СуперМама (12+)

21.00 МастерШеф. 

CELEBRITY (12+)

ICTV

 4.40 Эврика!

 4.50 Факты
 5.15 Не дай себя обмануть
 6.55 Х/ф «Без компромис-

сов» (16+)

 9.00 Х/ф «Взрыватель» 

(16+)

10.45 Х/ф «В поисках при-

ключений» (16+)

12.35 Т/с «Пес» (16+)

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

18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Сокровище Ама-

зонки» (16+)

21.05 Х/ф «Спасатели Мали-

бу» (16+)

23.30 Х/ф «Антураж» (16+)

 1.30 Т/с «Тайные двери» 

(16+)

 3.00 Я снял!

Украина
 7.25 Реальная мистика
 9.30 Х/ф «Фото на недо-

брую память» (12+)

11.30 Х/ф «Неслучайные 

встречи», с. 1--3 (12+)

15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «Неслучайные 

встречи», с. 4 (12+)

15.45 Х/ф «Сашино дело», с. 

1--3 (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Х/ф «Сашино дело», с. 

4 (12+)

21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. ЧЕ. Бельгия 

-- Россия
 0.00 Громкое дело
 1.00 Х/ф «Фото на недо-

брую память» (12+)

 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Фото на недо-

брую память» (12+)

 3.30 Реальная мистика

2+2

 7.00 ДжеДАИ-2019
 8.00 ДжеДАИ-2020
 8.55 Затерянный мир
12.00 Т/с «Библиотекари-2» 

(16+)

15.20 Х/ф «Бронежилет» 

(16+)

17.10 Х/ф «Икар» (16+)

19.00 Х/ф «Эйс Вентура. Ро-

зыск домашних живот-
ных» (16+)

20.50 Х/ф «Эйс Вентура-2. 

Когда зовет природа» 

(16+)

22.40 Х/ф «Бладрейн» (18+)

 0.20 Х/ф «Бладрейн-3. Тре-

тий рейх» (16+)

 1.55 Видеобомба-2
 3.15 Совершенно секретно
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.10 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя» (12+)

12.40 Случайный свидетель. 
Вокруг света

13.55 Т/с «Смерть в раю» 

(16+)

18.05 Переломные 80-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Опасно для 

жизни!»

21.05 Х/ф «Братство по 

крови» (16+)

23.10 Х/ф «Рейд-2» (18+)

 2.00 Тайны криминального 
мира

 2.55 «Свiдок»
 3.25 Вещественное доказа-

тельство
 4.20 Правда жизни
 4.45 Top Shop

ТЕТ
11.15 М/ф «Норм и Несо-

крушимые. Ключи от 
королевства»

12.45 М/ф «Норм и Несо-

крушимые. Большое 

путешествие»

14.00 М/ф «Птичьи приклю-

чения»

15.30 М/ф «В поисках Немо»

17.15 Х/ф «Марли и я»

19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Танька и Володька
21.00 Однажды под Полтавой
21.30 Танька и Володька
22.00 Однажды под Полтавой
23.00 Х/ф «Смерть на похо-

ронах» (16+)

 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
11.00 Полезная программа
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сделано в Ита-

лии»
14.40 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «007. Координаты 

«Скайфолл» (16+)
23.40 Следствие вели...
 1.30 Вещдок
 3.00 Жди меня. Украина
 4.10 Украина впечатляет
 4.30 Орел и решка. Чудеса 

света
 5.15 Телемагазин

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

18.00, 21.00, 23.40 Но-
вости

 7.05, 9.35 Т/с «Гордость» 
(12+)

 8.05 Земля, приближенная 
к небу

 8.30 Геолокация. Волынь
 9.05 Телепродажа
11.35 Край приключений
11.50 ЗаАрхивированное
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25, 22.00 Т/с «Загадочный 

доктор Блейк» (16+)
17.30 «Перша шпальта»
18.55 Суперчувство. Отряд 

особого назначения
19.55 Дикие животные
23.05 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 лю-

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.15 Твой день
12.00 ТСН
12.20 Твой день
14.00 ТСН
14.15 Твой день
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
19.30 ТСН
20.13 ПРОСПОРТ
20.15 ЧистоNews-2021
20.20 Свадьба вслепую-7
22.20 #ГУДНАЙТКЛАБ-2021
23.00 Х/ф «Поездка в Аме-

рику»
 1.20 Х/ф «Соломон Кейн» 

(16+)
 3.10 Х/ф «Полтергейст» 

(16+)
 4.40 ТСН
 5.25 Светская жизнь-2021
 6.15 Жизнь известных людей
Новый канал

 5.00 Абзац!
 6.00 Kids’Time
 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.15 Kids’Time
 7.15 Орел и решка
 9.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
11.10 Кто против блондинок? 

(12+)
13.05 Аферисты в сетях (16+)
15.05 Где логика? (12+)
16.10 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» (12+)
19.00 Х/ф «Трон. Наследие» 

(16+)
21.40 Х/ф «Я номер четыре» 

(16+)
23.45 Х/ф «Пятница, 13-е» 

(18+)
 1.40 Improv Live Show (12+)
 2.25 Служба розыска детей
 2.30 Зона ночи

СТБ
 9.05 Х/ф «Продается дом с 

собакой»
12.55 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «Слепая» (12+)
20.15 Х/ф «Отпуск в сосно-

вом лесу» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Х/ф «Отпуск в сосно-

вом лесу» (12+)
 1.05 Х/ф «Силы природы»

ICTV
 4.15 Эврика!
 4.25 Служба розыска детей
 4.30 Факты
 4.50 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Дизель Шоу (12+)
11.55 На троих (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
14.30 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
15.35 Х/ф «Богемская рапсо-

дия» (16+)
15.45 Факты. День
16.10 Х/ф «Богемская рапсо-

дия» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Дизель Шоу (12+)
22.55 На троих-10 (16+)
23.55 На троих (16+)
 0.55 Факты
 1.35 Х/ф «Однажды... в 

Голливуде» (16+)
 4.10 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.50 Т/с «Следуя за серд-

цем» (16+)
14.40 Х/ф «Платье из марга-

риток», с. 1, 2 (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Платье из марга-

риток», с. 3, 4 (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.20 Европейский дайджест
21.35 Футбол. ЧЕ. Церемония 

открытия
21.50 Футбол. ЧЕ. Турция -- 

Италия
 0.00 Громкое дело
 1.00 Х/ф «Следуя за серд-

цем», с. 1 (16+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Следуя за серд-

цем», с. 2--4 (16+)
 4.50 Реальная мистика

2+2
 6.20 Х/ф «Заложница-3» 

(16+)
 8.30 Х/ф «Воздушный мар-

шал» (16+)
10.35 Х/ф «Пятый элемент» 

(16+)
13.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Во имя короля»
21.55 Х/ф «Во имя короля-2» 

(16+)
23.50 Х/ф «Во имя короля-3» 

(16+)
 1.35 Деньги-2020
 2.35 Видеобомба-2
 3.50 Совершенно секретно
 4.15 102. Полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Черный принц»
10.50 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)
14.45 Случайный свидетель
16.30 «Свiдок»
17.00 Случайный свидетель
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)
21.30 Мир или война
23.30 Х/ф «Дикая любовь»
 1.50 Легенды бандитской 

Одессы
 2.35 «Свiдок»
 3.05 Случайный свидетель
 3.15 Вещественное доказа-

тельство
 3.45 Правда жизни
 4.45 Top Shop

ТЕТ
 9.15 Х/ф «Столик-сам-на-

кройся»

10.15 Т/с «Короли палат»
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
16.15 4 свадьбы
18.15 «Панянка-селянка»
19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Танька и Володька
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Танька и Володька
21.45 Однажды под Полтавой
22.15 Т/с «Кухня»
23.15 Т/с «Короли палат»
 0.15 Страна У. 2.0
 0.45 Страна У. 2.1
 1.15 Игры приколов
 2.15 Спасатели
 3.15 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.00 Полезная программа
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сделано в Ита-

лии»
14.35 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Что делает твоя 

жена?» (12+)
 1.55 Х/ф «Мимино»
 3.25 Подробности
 4.10 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

Перший
 6.30 М/ф
 7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40 Но-
вости

 7.05 Т/с «Гордость» (12+)
 8.05 Земля, приближенная 

к небу
 8.25 Геолокация. Волынь
 9.00 Божественная литургия 

Православной Церкви 
Украины

11.25 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25, 22.00 Т/с «Загадочный 

доктор Блейк» (16+)
17.30 #@)[]?$0 с М. Щуром 

(16+)
18.55 Суперчувство. Отряд 

особого назначения
19.55 Дикие животные
23.05 Схемы. Коррупция в 

деталях
1+1

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.15 Твой день
12.00 ТСН
12.20 Твой день
14.00 ТСН
14.15 Твой день
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
19.30 ТСН
20.33 ПРОСПОРТ
20.35 ЧистоNews-2021
20.40 Т/с «Сваты»
21.45 Право на власть-2021
 0.45 Х/ф «Поменяться 

местами»
 3.00 Х/ф «Последний из 

могикан»
 4.40 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей
Новый канал

 5.00 Абзац!
 6.00 Kids’Time
 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.50 Kids’Time
 7.50 Орел и решка
 9.55 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
11.50 Х/ф «Дети шпионов-3. 

Конец игры»
13.10 Аферисты в сетях (16+)
15.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
16.50 Кто сверху? (12+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
21.05 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть II» (16+)

23.55 Х/ф «Дом восковых 
фигур» (18+)

 2.10 Improv Live Show (12+)
 2.55 Служба розыска детей

СТБ
 7.10 Т/с «Комиссар Рекс»
10.50 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)
13.45 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
16.00 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «Объятия лжи» 

(12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Объятия лжи» 

(12+)
23.00 Х/ф «40+, или Геоме-

трия чувств» (12+)
 1.10 Х/ф «Мертвый, живой, 

опасный» (16+)

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 Чрезвычайные новости
10.05 Т/с «Смертельное 

оружие» (16+)
11.50 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
13.30 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
15.30 Секретный фронт
15.45 Факты. День
16.15 Секретный фронт
16.55 Х/ф «Вулкан»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Антизомби
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.45 Т/с «Менталист» (16+)
 0.45 Т/с «Контакт» (16+)
 2.25 Антизомби
 3.10 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.35 Миссия: красота
12.40 Агенты справедливости 

(16+)
14.40 История одного престу-

пления (16+)
15.00 Сегодня
15.30 История одного престу-

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

ние» (12+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Т/с «Женские секре-

ты» (16+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Т/с «Женские секреты» 

(16+)
 2.30 Сегодня
 3.20 Реальная мистика

2+2
 6.20 Х/ф «Гелиос» (16+)
 8.40 Х/ф «Легенда о жемчу-

жинах Нага» (16+)
10.45 Х/ф «Джейсон Борн»
13.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Опер по вызо-

ву-3» (16+)
20.20 Т/с «Братья по крови» 

(16+)
22.30 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 0.05 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 1.55 Деньги-2020
 2.55 Видеобомба-2
 4.15 102. Полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Акселератка»
10.45 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)
14.45 Легенды уголовного 

розыска
16.30 «Свiдок»
17.00 Случайный свидетель
17.50 Правда жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)
23.00 Акцент
23.30 Х/ф «Черный принц»
 1.15 Легенды бандитской 

Одессы
 2.10 Вещественное доказа-

тельство
 2.40 «Свiдок»
 3.10 Случайный свидетель
 3.45 Вещественное доказа-

тельство
 4.15 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 9.15 Х/ф «Храбрый порт-

няжка»

10.15 Т/с «Короли палат»
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»

15.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
16.15 4 свадьбы
18.15 «Панянка-селянка»

19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Танька и Володька
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Танька и Володька
21.45 Однажды под Полтавой
22.15 Т/с «Кухня»

23.15 Т/с «Короли палат»
 0.15 Страна У. 2.0

 0.45 Страна У. 2.1

 1.15 Игры приколов
 2.15 Спасатели
 3.15 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)

 4.00 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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Интер
 8.00 Удачный проект
 9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
11.00 Другая жизнь
11.50 Другая жизнь
12.45 Вещдок. Опережая 

время
17.15 Х/ф «007. Координаты 

«Скайфолл» (16+)
20.00 Подробности недели
22.00 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
23.35 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
 1.15 Вещдо

Перший
 7.00, 8.00, 8.55, 21.00 Ново-

сти
 7.10--7.40 М/ф
 8.20 Борьба за выживание
 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 Неизведанная Украина 
14.35 Телепродажа
15.05 Страна песен
16.10 Дикие животные
16.45 Т/с «Империя» (16+)
19.35 Пишем историю
21.30 Дорога в Токио
22.00 Изменили мир
23.05 #@)[]?$0 с М. Щуром 

(16+)
23.30 Мир дикой природ

1+1
 8.00 Завтрак. Выходной
 9.00 Лото-забава
 9.45 Путешествуй по Украине 

с Д. Комаровым
10.50 Путешествуй по Украине 

с Д. Комаровым
12.00 Мир наизнанку
18.15 Украинские сенса-

ции-2021
19.30 «ТСН. Тиждень»
21.00 Х/ф «Правдивая ложь» 

(16+)
23.55 Х/ф «Бегущий чело-

век» (16+)
 1.55 Мир наизнанку
 5.00 ТСН. Тиждень
Новый канал

 5.20 Тайный агент
 5.55 Kids’Time
 5.55 М/с «Том и Джерри»
 6.05 М/ф «Том и Джерри. 

Робин Гуд и Мышь-ве-
сельчак»

 7.15 Kids’Time
 7.15 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
10.10 Х/ф «Голодные игры. 

В огне» (16+)
13.10 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть I» (16+)

15.40 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть II» (16+)

18.15 Х/ф «Новый Чело-
век-паук» (16+)

21.00 Х/ф «Новый Чело-
век-паук-2. Высокое 
напряжение» (16+)

23.55 Improv Live Show (12+)
 1.55 Варьяты (12+

СТБ
 9.55 МастерШеф. CELEBRITY 

(12+)
15.00 СуперМама (12+)
19.00 Следствие ведут экстра-

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

ICTV
 5.30 Эврика!
 5.35 Факты
 6.00 Не дай себя обмануть
 7.50 Больше чем правда
 8.45 Гражданская оборона
 9.45 Антизомби
10.35 Секретный фронт
11.30 Гражданская оборона
12.35 Х/ф «Роман с камнем» 

(16+)
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Роман с камнем» 

(16+)
14.35 Х/ф «Спасатели Мали-

бу» (16+)
16.45 Х/ф «Сокровище Ама-

зонки» (16+)
18.45 Факты недели

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

23.00 Х/ф «Бездна»
 1.50 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
 3.25 Я снял!

Украина
 6.50 Реальная мистика
 8.15 Х/ф «Самый лучший 

муж» (12+)
15.50 Х/ф «Перевод не тре-

буется», с. 1--3 (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Х/ф «Перевод не тре-

буется», с. 4 (16+)
21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. ЧЕ. Нидерлан-

ды -- Украина
 0.00 Громкое дело
 1.00 Х/ф «Сашино дело», с. 

1 (12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Сашино дело», с. 

2--4 (12+)
 4.40 Агенты справедливости 

(16+

2+2
 7.00 ДжеДАИ-2019
 8.00 ДжеДАИ-2020
 9.20 Затерянный мир
12.15 Т/с «Библиотекари-3» 

(16+)
14.05 Х/ф «Джек-попрыгун-

чик»
16.10 Х/ф «Большой пере-

полох в Малом Китае» 
(16+)

18.10 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (16+)

20.10 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2. Вторжение 
Серебряного серфера

(16+)
22.00 Х/ф «Трудная мишень» 

(16+)
 0.00 Х/ф «Стражи сокро-

вищ» (16+)
 2.00 Видеобомба-2
 4.10 Лучшее
 4.15 102. Полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазин

НТН
 7.20 Слово предстоятеля
 7.30 Случайный свидетель. 

Вокруг света
 9.10 Т/с «Смерть в раю» 

(16+)

13.20 Х/ф «Братство по кро-

ви» (16+)

15.20 Х/ф «Опасно для 

жизни!»

17.10 Х/ф «Одиночное пла-

вание»

19.00 Х/ф «Холодное лето 

53-го»

21.00 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»

22.20 Х/ф «Зной» (16+)

 0.25 Х/ф «Рейд-2» (18+)

 3.05 Вещественное доказа-

тельство

ТЕТ
11.15 М/ф «Птичьи приклю-

чения»

12.45 Х/ф «Красавица и 

чудовище»

14.00 Х/ф «Златовласка»

15.45 Х/ф «Марли и я»

17.15 М/ф «В поисках Дори»

19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Танька и Володька
21.00 Однажды под Полтавой
21.30 Танька и Володька
22.00 Однажды под Полтавой
23.00 Х/ф «Сколько у тебя?» 

(16+)

 1.00 «Панянка-селянка»

 4.45 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)

 3.30 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

КОРИСНІ ПРОДУКТИ

Правильна органі-
зація харчування в 
сім’ї – запорука здо-
ров’я і довголіття 
близьких. Плануйте 
ваше меню і походи 
до крамниць. Резуль-
тати будуть помітні 
вже через деякий час.

ЛЛЯНЕ НАСІННЯ

Воно містить у собі 
жири омега-3, що спри-
яють зниженню захво-
рювань серцево-судин-
ної системи;  магній, 
тіамін, клітковину, 
марганець, фосфор, 
цинк, калій, мідь.
Посипайте ним кашу 

або молочні десерти.

ГРАНАТ

У цьому фрукті ан-
тиоксидантів більше, 
ніж у вині і зеленому 
чаї разом узятих. Гра-
натовий сік корисний 
при захворюваннях 
серця, це чудова про-
філактика інсульту. 
Ласуючи зернятками 
граната, ви відсуваєте 
процес старіння (лікарі 
стверджують, що він 
запобігає раку). Гра-
нат містить калій, 
вітамін С. 
Тож пийте свіжови-

чавлений сік, додавай-
те до каш і фруктових 
салатів.

АВОКАДО

Містить антиок-
сиданти, клітковину, 
калій, вітаміни С, В6, 
Е, фолієву кислоту, 
знижує рівень холесте-
рину. За деякими да-
ними, запобігає раку і 
діабету.
Якщо є можливість, 

додавайте авокадо в 
салати, робіть бутер-
броди.

БРОКОЛІ
Ця капуста – «се-

стра» шпинату, біло-
качанної капусти, 
допомагає нам не за-
хворіти на діабет і 
рак, містить багато 
поживних речовин, 
вітаміни К, С і В, мар-
ганець, залізо, фолієву 
кислоту, кальцій, 
калій. 
Частіше вживайте 

капусту і результати не 
забаряться.

 
ЯГОДИ

Це поживний про-
дукт, чудова про-
філактика багатьох 
хвороб (Паркінсона, 
Альцгеймера, діабету 
і хвороб серця), дарує 
вам молодість, кра-
су і здоров’я. Містить 
клітковину, марга-
нець, вітаміни С і К.

Вживайте у необме-
женій кількості окре-
мо або як складову 

домашніх йогуртів. 
Можна додати до сиру.

ГРИБИ

Прекрасний сти-
мулятор імунної си-
стеми, нормалізу-
ють холестерин і 
артеріальний тиск, 
вони потрібні для про-
філактики вірусних 
захворювань. Містять 
вітаміни В, С, Д, залізо, 
цинк, калій, мідь, біл-
ки, клітковину, тощо. 
З ними смачні пер-

ші страви, картопля, 
жульєни, салати.

БОБОВІ

Дають нам енергію 
на тривалий час, нор-
малізують цукор, за-
побігають хворобам 
серця і розвитку зло-
якісних пухлин, є чу-
довою стравою у веге-
таріанському меню, 
оскільки складають-
ся з білку. Містять 
клітковину, вітамін 
В6, мідь, залізо, марга-
нець, цинк та інші.
Можна вживати 

консервовані боби, на-
приклад, у салатах, у 
перших стравах. 

ЯБЛУКА
Якщо вони завжди 

будуть на вашому 
столі, вам не загро-
жують захворювання 
судин і серця. В яблу-
ках багато антиок-
сидантів, вітаміну С, 
клітковини. 
Вживайте їх ціли-

ми, бажано зі шкір-
кою. Варіть варення, 
повидло консервуйте, 
робіть сік.

Найкорисніші про-
дукти, які ми пред-
ставили в цьому 
списку, не такі вже 
рідкісні й екзотич-
ні. Тому, якщо вам 
дороге здоров’я своє 
і своїх близьких, по-
турбуйтеся про те, 
щоб внести їх до що-
денного меню. Будь-
те здорові!

ОГОЛОШЕННЯ

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ ГРОМАДИ! 

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ПРИДБАТИ ГАЗ У БАЛОНАХ, ПРОСИМО ПОВІДОМИТИ ПРО ЦЕ СТАРОСТ 
ВАШИХ ОКРУГІВ, ВКАЗАВШИ ОБ’ЄМ ГАЗУ, ЯКИЙ ПОТРЕБУЄТЕ.

Дергачівська міська рада
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ОГОЛОШЕННЯ 

АВТОВИКУП
Терміновий викуп скутерів, авто-

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

КУПЛЮ

ПРОДАМ

АСФАЛЬТОБЕТОН (АСФАЛЬТ)АСФАЛЬТОБЕТОН (АСФАЛЬТ)
Золочівський асфальтний завод пропонує свою про-

дукцію — асфальтобетон різних марок і типів.

ЦІНА: 2500 ГРН/ТОННАЦІНА: 2500 ГРН/ТОННА
(гуртом дешевше).

Вартість асфальту відповідає якості. Наші ас-
фальтові суміші повністю відповідають ДСТУ. 

Можлива доставка.

Тел.: (066)718-99-29, (066)724-48-84.Тел.: (066)718-99-29, (066)724-48-84.

КАДАСТРОВІ НОМЕРИ, (ПРИВАТИЗА-

ЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ, ГЕОЛОГІЯ.

ТЕЛ.: 095-428-22-87, 097-923-20-34    (12-9)

Чистимо та поглиблюємо колодязі. 
Тел.: (066)-504-35-79, (068)-075-97-97.  
                                         (6-2)

ПОСЛУГИ

КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, 
ГЕОДЕЗІЯ ВІД 2500 ГРН СТРОКИ ВІД 1 ТИЖНЯ.

ТЕЛ. (099) 737-65-52, (097)824-73-57.          (12-12)

СТЕНОВЫЕ ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ. 
ДОСТАВКА МАНИПУЛЯТОРОМ. ТЕЛ. 050-976-76-96.    (10-8)

Насіння люцерни, конюшини, еспарцету, стоколо-
су, суданки, сидератів, медоносів, соняшнику, кукуру-
дзи та ін. Тел. 0676892726 www.semenatrav.com       (8-8)

ЩИРІ ВІТАННЯ

ТОКАРНИЙ, ФРЕЗЕРНИЙ ВЕРСТАТ ПО МЕТА-
ЛУ СЕРЕДНІХ ГАБАРИТІВ (ДО 1 Т); ВЕРТИКАЛЬНУ 
ГОЛОВКУ НА ШКІЛЬНИЙ ФРЕЗЕРНИЙ ВЕРСТАТ НГФ-
110; ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНУ ОСНАСТКУ, МУФЕЛЬНУ 
ПІЧ ПМ-8. ТЕЛ. 066 236-66-42.                                    3-1

Дорого куплю! Корів биків коней. Вимуше-
ний забій. Тел.: 0969732486, 0660511576. (5-5)

ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ

18.06.2021 року о 09:00 за адресою: 
м. Дергачі, в-д Миру, 3 будуть проводитись ро-
боти із закріплення межовими знаками  меж 
земельної ділянки на місцевості. Прохання 
власників суміжних ділянок з'явитись для під-
писання акту. Тел. 095309750.

ВИСОКОЯКІСНЕ ВУГІЛЛЯ АНТРАЦИТ.
Тел. 098 664-37-11.                                   (10-2)

по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної 
оцінки комунального майна територіальної громади Дергачівської 
міської ради, проведеного Дергачівською міською радою 14 травня 
2021 року.

При аналізі підтвердних документів від претендентів для участі у кон-
курсі від ФО-П Пушко Руслана Михайлівна та ТОВ «Юридична компанія 
«Всесвіт» було встановлено невідповідність вимогам Положення «Про кон-
курсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної 
оцінки комунального майна територіальної громади Дергачівської міської 
ради» в абзаці розділ ІІ п. 2.3.2) щодо строків виконання робіт оцінки (у ка-
лендарних днях), претенденти конкурсу вказали строки  (у робочих днях), 
що не відповідає вимогам Положення «Про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності для проведення експертної оцінки комунального майна 
територіальної громади Дергачівської міської ради». У зв’язку з виявленими 
недоліками вважати конкурс таким, що не відбувся.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ  
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Відповідно до статті 9 За-
кону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики 
у сфері господарської діяль-
ності», з метою одержання за-
уважень і пропозицій від фі-
зичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань повідомляємо про 
оприлюднення проєкту рішен-
ня Дергачівської міської ради 
«Про затвердження Методики 
розрахунку орендної плати за 
майно комунальної власності 
територіальної громади Дер-
гачівської міської ради та про-
порції її розподілу».

Розробник – відділ економіч-

ного, агропромислового розвитку 
та торгівлі Дергачівської міської 
ради.

Проєкт регуляторного акту пе-
редбачає затвердження Методи-
ки розрахунку орендної плати за 
майно комунальної власності те-
риторіальної громади Дергачівсь-
кої міської ради. Дана Методи-
ка розроблена з метою чіткого 
механізму розрахунку орендної 
плати  за майно комунальної 
власності територіальної громади 
Дергачівської міської ради.

Проєкт регуляторного акту та 
аналіз його регуляторного впли-
ву буде розміщено на вебсайті за 
посиланням: http://dergachi-mr.
gov.ua/publichna-informatsiya/
rehuliatorna-diialnist.

Строк приймання пропози-
цій і зауважень до проєкту ре-
гуляторного акту становить один 
місяць з дня оприлюднення регу-
ляторного акту та аналізу регуля-
торного впливу.

Пропозиції і зауваження до 
проєкту регуляторного акту та 
аналізу регуляторного впли-
ву просимо надавати в пись-
мовій формі:

поштою за адресою: пл. Пе-
ремоги, 2а, м. Дергачі, Харківсь-
кий район, Харківська область, 
62300.

електронною поштою за 
адресою: economderrada@ukr.net.

Довідки за тел. 
+380678072867 (921 внутрішній 
код відділу).

08.06.2021 року о 10:00 за адресою: 
м. Дергачі, вул. Вокзальна/Сумський шлях, 160  
будуть проводитись роботи із закріплення ме-
жовими знаками  меж земельної ділянки на міс-
цевості. Прохання власників суміжних ділянок 
з'явитись для підписання.

ДОРОГОЙ НАШ ВИКТОР ИВАНОВИЧ РУДИЧ ИЗ ДЕРГАЧЕЙ! 
С ЮБИЛЕЕМ ВЫ ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНЬЯ,
ВАМ 5 ИЮНЯ БУДЕТ 80 ЛЕТ!
ЭТО ВОЗРАСТ, ЧТО ДОСТОИН УВАЖЕНЬЯ,
МЫ ХОТИМ ПОЖЕЛАТЬ ВАМ ЖИТЬ БЕЗ БЕД!
МЫ ХОТИМ, ЧТОБ, НА БЫЛОЕ ОГЛЯНУВШИСЬ,
СОЖАЛЕНЬЯ ВЫ НЕ ЗНАЛИ НИКОГДА,
И ЧТОБ РАДОВАЛИСЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ПРОСНУВШИСЬ,
ЗНАЯ ТО, ЧТО ЖИЗНЬ НЕ НАПРАСНО ПРОЖИТА! 

С УВАЖЕНИЕМ, СЕМЬЯ КУРИЛЕНКО: ТАМАРА, АЛЕКСЕЙ, ЕЛЕНА

ПОВІДОМЛЕННЯ

Міська рада та місь-
ка організація ветеранів 
висловлюють щирі спів-
чуття рідним, близь-
ким і колегам у зв'язку 
зі смертю голови Дер-
гачівської районної 
спілки ветеранів Аф-
ганістану (воїнів-ін-
тернаціоналістів), По-
чесного громадянина 
Дергачівського району 
Олександра Сергійовича 
Кузьменка.

Усім, хто знав Олексан-
дра Сергійовича, завжди не 
вистачатиме його широ-

кої душі, людяності, спра-
ведливості, щирості. Теплі 

спогади і світла пам'ять 
про нього – єдине, що може 
заповнити порожнечу від 
втрати.

Пам'ять про фахівця 
своєї справи, доброго коле-
гу і друга назавжди зали-
шиться в наших серцях.

                  
    Зі скорботою,
 міський голова 

Вячеслав Задоренко,
депутат обласної ради 

Євген Шатохін,
голова міської 

ветеранської організації 
Сергій Остапенко

ЩИРІ СПІВЧУТТЯ

11.06.2021 року о 10:00 відбудеться встанов-
лення та погодження меж земельної дiлянки, 
розташованої в садовому товаристві "Енергія", 
ділянка № 47 на території Дергачівської місь-
кої ради Дергачівського району Харківської об-
ласті. Запрошуємо сумiжних землевласникiв/
землекористувачiв для підписання відповідних 
актів. Т. 066-797-16-79.

Выполняем работы по покосу тра-
вы, обрезки кустарников и валки 
аварийных деревьев.
Тел.: 0638813568,0686905699, Женя.

16.06.2021 о 14.00 буде проводитись погодження 
меж земельної ділянки за адресою: м. Дергачі, про-
вулок Гната Хоткевича, 3-Б Харківського району Хар-
ківської області. Просимо суміжного землекористу-
вача земельної ділянки по провулку Гната Хоткевича 
(кадастровий номер 6322010100:00:003:1636) бути 
присутнім. Тел. 099-670-55-72.

ПРОДАМ ПАЛИВНИЙ ТОРФОБРИКЕТ, БРИКЕТИ 
З ДУБА,ПЕЛЕТИ ДЕРЕВ'ЯНІ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ. 
ДОСТАВКА. ФАСОВКА.ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ. ВИ-
СОКА ТЕПЛОВІДДАЧА. ТРИВАЛИЙ ЧАС ГОРІН-
НЯ. 1 Т ТОРФОБРИКЕТУ ЗАМІНЮЄ 5-7 СКЛАДІВ 
ДРОВ. ТЕЛ. 0677230713, 0662996882.

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ 
ПРОЄКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Відповідно до статті 9 Закону 
України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері го-
сподарської діяльності», з метою 
одержання зауважень і пропози-
цій від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань повідомляємо 
про оприлюднення проєкту рі-
шення Дергачівської міської ради 
«Про затвердження Положення 
про оренду комунального майна 
Дергачівської міської ради».

Розробник – відділ економічного, 

агропромислового розвитку та тор-
гівлі Дергачівської міської ради.

Проєкт регуляторного акту пе-
редбачає затвердження Положен-
ня про оренду комунального майна 
Дергачівської міської ради. Дане По-
ложення розроблене з метою чіткого 
механізму передачі в оренду майна 
комунальної власності територіальної 
громади Дергачівської міської ради.

Проєкт регуляторного акту та 
аналіз його регуляторного впливу буде 
розміщено на вебсайті за посиланням: 
http://dergachi-mr.gov.ua/publichna-
informatsiya/rehuliatorna-diialnist.

Строк приймання пропозицій і 
зауважень до проєкту регуляторно-
го акту становить один місяць з дня 
оприлюднення регуляторного акту та 
аналізу регуляторного впливу.

Пропозиції і зауваження до 
проєкту регуляторного акту та 
аналізу регуляторного впливу 
просимо надавати в письмовій 
формі:

поштою за адресою: пл. Перемо-
ги, 2а, м. Дергачі, Харківський район, 
Харківська область, 62300.

електронною поштою за адре-
сою: economderrada@ukr.net.

Довідки за тел. +380678072867 
(921 внутрішній код відділу)
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ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ
СВЯТКУВАННЯ  В  Г РОМАД ІСВЯТКУВАННЯ  В  Г РОМАД І

У Токарівському старо-
стинському окрузі свят-
кування Дня захисту ді-
тей розпочалося із самого 
ранку. Дітям влаштували 
не тільки жваві конкурси – 
станції розваг, цікаві ігри, 
а й концертну програму за 
участі дитячих творчих ко-
лективів.

Родзинкою святкування 
була театральна вистава від 
казкових героїв. За ініціати-
ви Вікторії Колодочки, ста-
рости Токарівського округу, 
у місцевому ліцеї учням мо-
лодшої школи організува-
ли спортивні та конкурсні 
активності, а учні старших 

класів відвідали Фельдман 
Екопарк.
Дергачівський ліцей 

№3 відзначив цей особ-
ливий день великою кіль-
кістю заходів: на учнів 
молодшої школи зранку че-
кала зарядка, інтерактивні 
подорожі на острів «Щас-
ливе дитинство». Учні 5-10 
класів взяли участь у ство-
ренні асфальтового живо-
пису «Королівство дитячих 
мрій», мали змогу оцінити 
свої вміння у конкурсі по-
стерів і плакатів «Поважай 
права дитини».

Вихованці Дергачівсь-
кого ліцею №2 були не 
менш активними. У свят-
куванні увагою не була 
обділена жодна дитина. 
Зранку – концертна про-
грама на шкільному под-
вір'ї за участі місцевих 
"зірочок", потім - конкурси 
на кращий малюнок на ас-
фальті. Учні з 1 по 9 класи 
підготували відеопривітан-
ня до свята, які доступні до 
перегляду на сторінці у со-
ціальній мережі Facebook. 

Учні Дергачівського 
ліцею №1 імені Данила 
Бакуменка відвідали Хар-

ківський історичний музей 
імені М.Ф.Сумцова, де най-
більшу увагу школярів при-
вернули матеріали архео-
логічних розкопок кам’яної 
доби часів Русі-України та 
Гетьманщини. В1ихователі 
закладу разом із вчителем 
фізичної культури відзна-
чили свято у русі, бо спорт 
– запорука здорової нації. 
Окремі класи ліцею провели 
години спілкування «Весь 
світ у долонях дитини».

Хоч сонечко не завіта-
ло у гості до ЗДО "Со-
нях", але свято відбулось з 
піснями, танцями, конкур-
сами, а потім - малюнки 
на асфальті та феєрверк 

мильних бульбашок. Гар-
ний настрій дітлахам і до-
рослим створювали клоу-
ни (працівники дитсадка). 
Сюрпризом для вихованців 
були гостинці від старости 
селища Козача Лопань Люд-
мили Михайлівни Вакулен-
ко та ПП Аліни Дем'яненко.

На території Русько-Лозівсь-
кого ліцею відбувся захід, 
присвячений Дню захисту 
дітей. Святковий концерт 
для дітей та їх батьків під-
готували учасники гуртків 
місцевого клубу разом з уч-
нями ліцею. Найактивні-
ша молодь округу отрима-
ла Грамоти та винагороди. 
Потім всі взяли участь у 
науковому шоу Професо-
ра Пузирькова та наносили 
аквагрим. Після забав діти 
отримали солодощі та моро-
зиво. 

З вітальним словом до 
присутніх звернувся ста-
роста Русько-Лозівського 
округу Олександр Євчун, 
який побажав діткам за 
період літніх канікул увібра-
ти всю наснагу від тепло-
го сонечка, знайти нових 
друзів, добре відпочити. 
Усі діти у класах ласували 

солодощами.

Свято маленьких громадян не обмежується його 
гучним святкуванням 1 червня, це щоденна праця, 
в якій є місце і бешкетуванню, і проявам власного 
«Я», і дзвінкому сміху.

 Діти мають зростати в атмосфері любові, тепло-
ти та поваги один до одного, бо навіть будучи до-
рослим, ти все одно залишаєшся для своїх батьків 
маленьким синочком і донечкою.

Дитина може навчити 
дорослого трьом речам: 
радіти без всякої при-
чини, завжди знаходити 
собі заняття і наполяга-
ти на своєму. 

Пауло Коельйо

Кращий спосіб зроби-
ти дітей гарними - зроби-
ти їх щасливими.

 Оскар Уайльд

Кожна дитина - худож-
ник. Труднощі в тому, 
щоб залишитися худож-
ником, вийшовши з ди-
тячого віку. 

Пабло Пікассо


