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20 червня ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
День медичного працівника –
одне з найбільш значущих свят.
Саме ці люди т
тримають
римають на собі наші життя. Саме від дій кожного з них залежить, чи зможе людина дихати, чи зможе спілкуватися з друзями та чи побачить світ навколо. Це величезна
відповідальність і саме медики не побоялися взяти її на себе.
Медицина – це не просто наука. Не цифри та не параграфи з
підручників. Це величезна праця та неймовірна душа тисяч людей. Кожен, хто обрав білий халат – обрав життя заради інших і
став постійним рятівником.
Шановні медичні працівники!
працівники!
Ми навіть уявити не можемо, як багато рече
речей
й відбулося завдяки вам. Завдяки вам ми народилися, завдяки вам ми живемо та
завдяки вам тисячі людей зараз знов можуть дихати!
Зі святом вас! З Днем медичного працівника!
Юлія Світлична

народний депутат України

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ МЕДИЧНОЇ СФЕРИ!
Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята –
Дня медичного працівника!
Ви супроводжуєте кожного з нас від самого народження,
піклуєтесь про наше здоров`я впродовж усього життя, а комусь даруєте останню надію. Ваша професія сповнена благородної місії – служити в ім’я здоров’я та світлого майбутнього.
У скрутний для світу період коронавірусної пандемії саме
ви взяли на себе найвідповідальніше завдання – врятувати
людство та не залишити жодного напризволяще. Ціною
власного життя ви ладні йти у перших рядах для боротьби з
невидимим ворогом – COVID-19.
Земний уклін вам! Нехай клятва Гіппократа ніколи не
буде обтяжливим обов’язком для вас, а лише приємною
місією! Вірю, що лікарська честь, громадянська відповідальність і самовідданість своїй справі будуть завжди дарувати
надію і віру.
Бажаю кожному міцного здоров’я, наснаги і сил, достатку
та доброго настрою.

Вячеслав Задоренко
Дергачівський міський голова

Депутатські новини

Стор. 2-3

Актуальне інтерв'ю із директором КП "Дергачікомунсервіс"

Стор. 4-5

ШАНОВНІ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ!
Ваше профе
професійне
сійне свято – це наша можливість ще раз
сказати вам слова подяки за той нелегкий повсякденний
труд, якому ви присвятили своє життя.
Ми цінуємо вашу милосердну турботу про пацієнтів, постійну готовність стати на шляху заощадження нашого
здоров’я, допомогти вс
всім,
ім, хто потребує вашої допомоги.
Особливу вдячність хочеться висловити тим, хто і в цей
святковий день бу
буде
де перебувати на своєму посту – чергувати в лікарнях, пологових будинках, в бригадах «швидкої
допомоги».
У всі часи ваша важ
важка
ка місія була і залишається однією з
найбільш милосердних, що вимагає самопожертви, особливої уваги і доброти до людей.
Окремо хочу привітати і свою рідну тітоньку Людмилу
Олексіївну Павлуненко, яка вже багато років стоїть на
варті здоров'я своїх пацієнтів.
Бажаю всім бути здоровими
здоровими!! Сил та успіхів вам у бла
благогородній справі!

Євген Шатохін
депутат Харківської обласної ради

До Дня медичного працівника

Стор. 6-7

Медичний гумор

Стор. 10

2

18 червня 2021 року

МІСЦЕВА ВЛАДА

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

ДЕПУТАТСЬКА СУБВЕНЦІЯ
За поданням Євгена
Шатохіна сесія обласної
ради виділила півмільйона гривень на ремонт
електромережі у Прудянці
17 травня під час виїзного
прийому громадян мешканці смт Прудянка звернулися
до депутата Харківської обласної ради Євгена Шатохіна з проханням посприяти
ремонту мережі вуличного
освітлення вздовж вулиці
Магістральної у Прудянці.

11 червня відбулася ХІІІ
позачергова
сесія
Дергачівської міської ради VIII
скликання. Депутатами розглянуто і прийнято 83 питання порядку денного.
Крім цього, затверджено
Програму підтримки територіальної оборони місцевого
значення на території Дергачівської міської ради на поточний рік.
До Програми благоустрою
територій населених пунктів
Дергачівської міської ради на
2021 рік внесено зміни і ряд
доповнень:
• поточний ремонт та утри-

мання шахтних колодязів і
джерел загального призначення;
• утримання і поточний
ремонт цвинтарів, кладок,
містків, автобусних зупинок,
пам’ятників, пам'яток культури;
• розробка проєктно-кошторисної документації щодо
реконструкції
мультифункціональних
майданчиків
для занять ігровими видами
спорту у м. Дергачі (вул. Садова, 8); смт Слатине (вул.
Привокзальна); смт Прудянка
(вул. Славянська, 44); с. Руська Лозова (вул. Горького,1).

10 червня Харківська обласна рада провела пленарне
засідання V сесії VIII скликання. На ній депутатами
затверджено розподіл субвенції із обласного бюджету
бюджетам сільських, селищних, міських територіальних
громад на виконання доручень виборців депутатами
ради у поточному році.

Згідно із Розподілом, кожен обласний обранець отримав субвенцію у розмірі
півмільйона гривень на реалізацію ініціатив жителів
свого виборчого округу.
Євген Шатохін виділив
свою частку субвенції на
капітальний ремонт електромережі по вулиці Магістральній у смт Прудянка.
Оскільки вулиця є частиною дороги «Дергачі – Козача Лопань» зі жвавим автомобільним і пішохідним
рухом, то якісне вуличне
освітлення є важливим питанням для безпеки і зручності мешканців громади.

ХРОНІКА З ОКРУГІВ
РЕМОНТ МОСТУ В СЛАТИНЕ
ПО ВУЛИЦІ ТИСЯЧНИКИ
ДП «Дороги Харьківщини»,
Євген Шатохін звернувся 18
травня з листом до керівництва цієї організації щодо
необхідності
проведення
там ремонту.
На його запит надійшов
лист-відповідь за підписом
директора ДП «Дороги Харківщини» Ігора Туренка:
«Фахівцями ДП «Дороги
Харківщини» проведено виїзне обстеження, за результатами якого визначено
заходи щодо забезпечення
До депутата обласної безпеки руху на визначеній
ради Євгена Шатохіна дорозі.
звернулись
мешканці
Слатине з приводу ремонРоботи з ремонту зазнату мосту по вулиці Тисячченої ділянки автомобільники в їхньому селищі.
ної дороги С211023 "Слатине – Тисячники" будуть
Враховуючи, що дана довиконуватись в червні
рога знаходиться на балансі
-липні поточного року».

ДОРОЖНЯ БЕЗПЕКА
Вирішення проблеми небезпечних стояків і балок у Проходах
26 лютого до старости
Проходівського округу Анни
Биченко на черговому прийомі
громадян жителі звернулися
із проханням відремонтувати металеві дорожні огорожі
бар'єрного типу на дамбах у
Малих і Великих Проходах.
Найголовнішим мотивом став життєво небезпечний стан стояків і балок,

які убезпечують дороги, по
яким щодня курсують рейсові автобуси з пасажирами
та шкільний автобус із вихованцями Великопроходівського ліцею.
Для убезпечення дорожнього руху проблему висвітлено керівництву громади.
За підтримки ДП «Дороги
Харківщини» це питання у
с.Великі Проходи вирішено.

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
Ремонт вуличних ліхтарів
За сприяння Дергачівського міського голови Вячеслава
Задоренка у смт Слатине провели ремонтні роботи і встановили нові енергозберігаючі вуличні
ліхтарі.
Відтепер мешканці селища мають якісне освітлення вздовж вулиць Привокзальна, Нова Михайлівка, Башликова та Центральна.
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ЦІКАВО
Н О В ИЗНАТИ
НИ

«ЮНА ПРИНЦЕСА-2021»

У Будинку культури Дергачівської міської ради
10 червня відбувся конкурс краси «Юна принцеса-2021», в якому взяли участь 9 представниць навчальних закладів Дергачівської громади.
За результатами проведеного заходу визначено переможниць:
• титул «ЮНА ПРИНЦЕСА-2021» здобули Кіра Переверзєва (Прудянський ліцей) і Вероніка Подзолкова (Русько-Лозівський ліцей).
• «Міс Елегантність» – Діана Калініченко (Козачолопанський ліцей).
• «Міс Чарівність» – Валерія Варенко (Дергачівський
ліцей №2).
• «Міс Ніжність» – Златослава Каліберда (Слатинський
ліцей).
• «Міс Стиль» – Поліна Іщенко (Козачолопанський ліцей).
• «Міс Грація» – Аделіна Вишнивецька (Дергачівський
ліцей №3).
• «Міс Шарм» – Ліза Осман (Козачолопанський ліцей).
• «Міс Посмішка» – Маргаріта Квітко (Безруківський
ліцей).
Жодна учасниця не залишилася без відзнак, подарунків і сюрпризів від очільників Дергачівської
громади та міської ради.

МУЗИЧНА ГОДИНА-2021
Пролунали останні дзвоники у школах і надійшов час для
традиційної музичної години,
яку організовують викладачі
Дергачівської музичної школи Н.І. Бондаренко, О.М. Кірсанова. Їх класи знаходяться в
Козачолопанському Будинку
культури.
На захід запросили представників Козачолопанського округу - старосту Л.М. Вакуленко і
старшого інспектора Я.М. Бельську, представників краєзнавчої
організації «Слобода» С.В. Узкіх,
вокзальної компанії «Козача Лопань» О.П. Алєксєєва, випускників музичної школи минулих
років.
О.М. Кірсанова
привітала
усіх із закінченням навчального
року у музичній школі, представила гостей і запросила Людмилу
Михайлівну Вакуленко для нагородження. Похвальні листи за
високі досягнення у навчанні від
музичної школи вручили Костенко Софії, Котелевець Миколі та
Софії, випускники-2021 Ісакова Ольга та Наталич Владислав
отримали ще й свідоцтва з відзнакою про закінчення музичної
школи. Грамотами від Козачолопанського округу відзначено
учнів-відмінників і викладачів
Н.І. Бондаренко, О.М. Кірсанову, керівника оркестру А.В. Панасюка.
Учнів класу баяна народного
відділення Н.І. Бондаренко Котелевця Миколу, Ісакову Ольгу,
Наталича Владислава нагородили Дипломами вищих ступенів
за перемоги в різних конкурсах
у містах Лозова, Ніжин, Мелітополь, Хмельницьк.

Музичні класи в місцевому
Будинку культури працюють з
2009 року. Їх випускники отримують вищу освіту в академії
культури, академії ім. Сковороди, університеті ім. Котляревського.
Для батьків і запрошених учні
разом із викладачами підготували невеликий концерт. Незабутня насолода від виконання
оркестром «Гармоніка» танго
«Спасибо» Пьяццоло (керівник
А.В. Панасюк, випускник 2018
року, студент університету ім.
Котляревського).
Свою майстерність гри на
баяні та піаніно продемонстрували всі учні музичних класів.
Найвище задоволення присутні
отримали від виконання твору
Пьяццолла А. «Лібертанго» вже
майже професіоналами своєї
справи, дуетом «Квінта» - Наталичем Владиславом і студентом
ІІІ курсу Чуйком Дмитром, випускником 2019 року. Дмитро
вже пише власні музичні твори,
один з них «Нічний зимовий ліс»
виконав на піаніно.
Гість свята Сімініченко Олена проспівала пісню «Чом-чом
не прийшов». У виконанні дуету Панасюка Андрія і гостя
з консерваторії Миська Ігора
пролунали «Полька» П. Ризоля,
сцена з балету «Лебедине озеро» П. Чайковського. Мисько
Ігор соло виконав твір Фанчеллі
Л. «Після того, як ти пішла». По
закінченні діти отримали солодощі.
О. Стеблак

ДЕПУТАТСЬКИЙ СКАНДАЛ
На цьому тижні місцеву Інтернет спільноту сколихнуло жваве
обговорення виділення депутатами обласної ради коштів на свої
округи. Правильніше в цьому випадку сказати невиділення.
Справа в тому, що Харківська обласна
рада кожному своєму депутату виділила
субвенцію в розмірі 500 тис. грн на рік на
виконання наказів виборців.
Користувачі Інтернет з подивом і обуренням з'ясували, що два депутата, які
мають безпосередній зв’язок з Дергачівщиною й були обрані депутатами завдяки
голосам дергачівців, чомусь віддали свої
півмільйона гривень не на розвиток Дергачівщини, а на потреби міста Харкова. Це
відомі своєю близькістю до колишнього народного депутата Володимира Кацуби висуванці від партії Блок Кернеса «Успішний
Харків» Людмила Гасан і Геннадій Лазарєв.

Цікаво, що Людмила Гасан на останніх
виборах намагалася стати навіть головою
Дергачівської громади, а Геннадій Лазарєв
тривалий час очолював Дергачівську районну раду. Але чомусь зараз, коли була можливість допомогти своїм виборцям не словом, а ділом, вони вирішили свій мільйон на
двох передати Харкову, бюджет якого і так
складає більше 15 мільярдів гривень.
Тож Людмила Гасан виділені їй кошти вирішила направити на ремонт
асфальтобетонного покриття біля Будинку культури Основ’янського району міста Харкова, а Геннадій Лазарєв
передав свою депутатську субвенцію
на ремонт семи харківських шкіл. Очевидно, дергачівські Будинки культури
і школи їм не цікаві.
Користувачі мережі Фейсбук спробували запитати цих депутатів через Інтернет: «Чому ви вирішили відмовитись від
своїх виборців і передали кошти місту Харкову,
яке, як центр області, має
незрівнянно більший бюджет, ніж громади Дергачівщини?». Наприклад,
на реконструкцію лише
одного зоопарку вже витрачено більше 1,5 мільярда гривень. Варто
зазначити, що зоопарк для

мешканців Харкова буде безкоштовним, а
мешканцям Дергачівської, Малоданилівської, Солоницівської громад за його відвідування доведеться викладати чималу суму
грошей.
На сьогодні відповідей на ці запитання з боку цих депутатів або їх помічників публічно надано не було, тож кожен має можливість зробити висновки
самостійно.
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ЦІКАВО
ЗНАТИ
НА ТЕМИ
ДНЯ
ЗАПИТУВАЛИ-ВІДПОВІДАЄМО

ІНТЕРВ'Ю ІЗ ДИРЕКТОРОМ КП "ДЕРГАЧІКОМУНСЕРВІС"

На прохання читачів ми звернулись із наболілими питаннями про ЖКГ, благоустрій і впорядкування територій до Віктора Сучова,
очільника новоствореного КП "Дергачікомунсервіс"

грами, на які працівники
витрачають забагато часу,
щоб виконати прості операції й обробити інформацію.
Тому зараз модернізуємо
всю бухгалтерську діяльність й систему обліку. У наявності старі комп’ютери зі
старим програмним забезпеченням, якими вже мало
хто на сучасних підприємствах користується. Але вже
встановили нову програму,
– Вікторе, майже пів- поступово вносимо всі дані,
року Ви – керівник КП зводячи все в єдину базу.

«Дергачікомунсервіс».
Розкажіть,
з
чого
розпочалась ваша робота на посаді очільника підприємства, яке
теж є новоствореним
комунальним підприємством об’єднаної громади.

– Після призначення на
посаду
керівника
«Дергачікомунсервіс» одразу почав вникати в усі питання
роботи ЖКГ, розбиратись із
проблематикою роботи підприємства, особливостями
його функціонування.
Як і в громаді, так і в КП
«Дергачікомунсервіс» триває процес об’єднання колишніх комунальних служб
кожного населеного пункту
в одне велике підприємство.
Тож, у процесі об’єднання
постало чимало проблем,
тому зараз, у першу чергу,
вирішуємо тільки поточні
питання
обслуговування,
які є щодня. А вони виникають не по одному, а часто
по декілька одразу. Але наші
працівники справляються,
ще нічого не зупинилось,
хоча затримки і трапляються.
Це стосується всіх автомашин, тракторів, техніки.
Все в неналежному стані,
майже непридатне до використання, із практично
нульовим балансом. У нас
немає вибору сьогодні, тому
намагаємось працювати з
тим, що є: із наявною технікою, вкладаємо кошти,
щоб вона не зупинялась і
функціонувала.

Об’єднання перейшло на
фінальну стадію, незабаром всі комунальні служби селищ і сіл долучаться
до «Дергачікомунсервіса».
Крім Руської Лозової, де,
як виявилось, немає комунальної установи з обслуговування жителів. Свого
часу там створили приватну компанію, тому у Руській Лозовій відкриємо відділення
Дергачівського
ЖКГ і будемо працювати
над укладанням договорів
із жителями. Техніку поки
експлуатуємо ту, що маємо.
Роботи в нас побільшає,
оскільки раніше обслуговувались лише багатоквартирні будинки, а приватний сектор – практично, ні.
Натомість, плануємо охопити якомога більше домогосподарств.
Оскільки ЖКГ громади
– новостворене, при працевлаштуванні
працівників віддаємо перевагу
тим, хто і раніше працював у цій сфері. Якщо в
людей є бажання працювати з нами, то, в першу
чергу, намагаємося брати досвідчених фахівців,
тих, хто знає свою справу і хоче працювати в нашому підприємстві.

Передача майна проходить повільно, але це залежить не від нас. Тому
що авто, техніка, майно
були на балансах в радах,
а ми зараз забираємо їх
на свій баланс. Підготовка необхідних документів,
бюрократичні процедури,
Те, що нам дісталось, - матеріально-техкупи довідок – все це зайнічна база всіх ЖКГ, як
має час, при всіх зусиллях
Дергачівської міської,
швидко не виходить, тому
так і селищних і сільсьщо необхідно чітко дотриких рад, - давно вичермуватись законодавства.
пало свій ресурс.
Все робимо так, як треба,
щоб не довелось потім пеНе тільки застаріла тех- реробляти. Деякі сільради
ніка,
успадкована
КП не довели «до ума» всі про«Дергачікомунсервісом», цедури і зараз вимушені
застаріле і програмне забез- багато чого доробляти,
печення обліку: старі про- оформляти, передавати.

Разом із майном, успадкували й всі борги підприємств ЖКГ рад, які теж
змушені поступово погашати. Були складнощі навіть із
виплатою заробітної плати: не
вистачало коштів і міськрада
змушена була дотувати ці видатки, допомагати хоча б із
цим. Зароблених коштів навіть не вистачало на зарплати. Після реорганізації ЖКГ
у населених пунктах вже
заплатили близько 250 000
грн боргів – це із власних зароблених коштів за надані
житлово-комунальні послуги. В майбутньому прагнемо стати самоокупним підприємством. Це залежить і
від тарифів, які не змінювались вже багато років, хоча
за цей час і видатки збільшились, і заробітні плати,
й вартість палива. У сусідніх населених пунктах житлово-комунальні
тарифи
істотно вищі.

– Тарифи – давнє і
болісне питання для
всіх українців. Але, як
і податків, їх уникнути не можна. Це
відшкодування для підприємства, яке надає
комунальні послуги. Як
йдуть справи із фінансовим становищем у
Дергачівському
комунальному господарстві?
– Тарифи – лише одне із переліку питань, від яких залежить нормальна робота ЖКГ.
Послуги мають бути сплачені. В житлово-комунальній
сфері така специфіка роботи, що послуги спочатку надаються, а користувачі (жителі) сплачують за них вже
потім, по факту отримання.
Через це і виникають борги,
які тягнуться місяцями або,
навіть, роками.
Тому, в першу чергу, маємо впорядкувати документи,
бухгалтерський облік, аудит,
створити нову та повну базу
платників послуг. Проводимо
роботу з людьми, підключили
старост до співпраці, вони
допомагають ініціювати людей укладати договори та
сплачувати вчасно за комунальні послуги.
Під час загального обсте-

ження майна об’їхали всі
населені пункти, оглянули
комунікаційні системи, водонасосні станції і побачили, що вони знаходяться
не в належному стані. Виявили і зафіксували всі недоліки і доповіли міському
голові Вячеславу Задоренку
та його заступнику по ЖКГ
Олександру Туренку. Роботи попереду багато, бюджет
підприємства поки нестабільний і уточнюється, не
знаємо всієї суми витрат на
рік, а тариф на електроенергію зростає, видатки збільшуються, а ми теж сплачуємо за комунальні послуги,
як і будь-яке підприємство.
Колишні маленькі житлово-комунальні підприємства не були платниками
ПДВ, а КП «Дергачікомунсервіс», як велике підприємство, є платником ПДВ і
сплачує щонайменше його
в розмірі 100 000 грн на місяць. І ще така «несправедливість»: ПДВ сплачуємо від
тієї суми, що нарахована
отримувачам послуг по квитанціях, а не від тих надходжень, що отримуємо від
фактично сплачених споживачами. Внаслідок втрачаємо із обох боків: і сплачуємо
ПДВ не від фактичного отриманого, і ще й недоотримуємо від платників за надані послуги.
В списках користувачів є боржники із
великими сумами по
декілька тисяч і по
декілька десятків тисяч гривень. Працюємо над вирішенням
цього питання, штатні юристи представляють інтереси ЖКГ і
вже виграли декілька
справ, судова служба
перераховує те, що є на
рахунках
боржників.
Із боржниками будемо
боротися, штатні юристи тримають це на
постійному контролі.
На майбутнє вже разом із
керівництвом громади розробляємо плани подальшого
розвитку ЖКГ, його модернізацію, плануємо встановити нові вузли з обліку ресурсів, бо є багато незаконних
«врізок», через які стаються крадіжки ресурсів. А за
них все одно хтось сплачує,
як правило, це сумлінні
громадяни з власного кармана у вигляді податків.
(Продовження на 5 стор.)
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В Дергачах далеко не всі них коштів, а й з бюдже– Які ще нагальні проблеми виявили, коли сплачують за вивіз сміття, ту неможливо залучити
очолили новостворене а, насправді, мало хто за це всю суму.
платить: близько 25% людей
ЖКГ?
сплачують: в основному, це

Обстежили наявне і ро-

– Одна з головних про- багатоповерхові будинки й зуміємо, що треба працю-

блем – та, що інженерні системи в катастрофічному
стані, в Дергачах їх лише
до 30% замінено за останні роки, а все інше досі ще
за часів радянської влади
не оновлювалось. Тому постійно виникають прориви,
аварії, термінові відключення, незаплановані роботи.
Відповідно, є претензії і до
якості води, що подається
цими трубами або зберігається у проржавілих старезних баках.

Як з’ясували, близько 70% труб зношені,
плануємо наступного
року запустити відповідні
програми
і
розпочати заміну старих труб і комунікацій
на нові та сучасні.
В цьому році будемо вирішувати лише поточні питання. Це стосується Дергачів.
В інших населених пунктах,
де є централізована подача води, наприклад, у Проходівському окрузі, трохи
легше: там всього 15 км
трубопроводу, у жителів
немає власної води, але й
система в кращому стані.
Багато проблем усунули в
минулому, колишній директор подбав про це.

трохи приватного сектора.
Якщо порівняти із Козачою,
де 75% жителів сплачують
за сміттєвивіз, то бачимо
велику різницю. Постає логічне питання – а куди потрапляє те сміття, що не
вивозиться за договором
комунальними службами?

вати для обслуговування
нагальних потреб із фактичними
потужностями,
технікою і комунікаціями,
що нам дістались. Використовуючи майже «неживі»
машини, все одно справляємось, витискаємо з них
все можливе і неможливе.
Звичайно, намагаємось реЦієї весни під час велико- ставрувати та відремонтуго прибирання громади всі вати необхідне, щоб пропобачили вражаючі звали- жити цей рік максимально
ща, які роками накопичува- безболісно в Дергачівській
лись по кущах і лісосмугах. ОТГ.
Газета постійно висвітлювала це на своїх сторінках.
Грошей у бюджеті не заПід час акції «Чисте дов- кладено на розвиток, але накілля» після прибирання ступного року вже плануємо
громади із залученими створити програму розвитсилами і допомогою ста- ку й модернізації. Складемо
рост з небайдужими жи- нову програму ЖКГ, пократелями вивезли більше щуватимемо стан комунальяк 400 тонн сміття! Це є ного господарства.
відповідь. Сміття не розкладається, не прибирається, а
– І наостанок: щось
живе, множиться й отруює бажаєте сказати чинаше з вами довкілля.
тачам газети та споУ Слатине, Проходах, Токарівці, Козачій Лопані ситуація із стихійним сміттям
трохи краща, бо там мешканці більш відповідальніше ставляться до екології, не хочуть забруднення
своїх територій, навколишнього середовища й швидше укладають договори та
вчасно сплачують за комунальні послуги. Жителі цих
сіл і селищ розуміють важливість дисципліни оплати
за комунальні послуги та
наслідки за несплату.
Комунальним підприємством під час «зеленої весни», крім вивозу сміття,
проведено й заходи з прибирання узбіч доріг, вивезено близько 2000 мішків
сміття. Це все теж зроблено спільними зусиллями із
відповідальними жителями
громади.
Одразу отримали перевагу від ініціативи: «Облавтодор» відзначив наші зусилля і за це автошляхи в
громаді (Дергачівська ОТГ
разом із Солоницівською
визнані кращими громадами за чистотою узбіч) внесли в план ремонту
доріг. Ремонт вже розпочався і триває, дороги стають
кращими завдяки пильній
роботі й прибиранню.

В Дергачах не тільки
старий трубопровід, а, на
жаль, техніка теж дісталась практично повністю
зношена. І автомобілі, що
вивозять сміття, і трактоСьогодні для роботи
ри в «плачевному» стані.
потрібні сміттєвози, илососні машини, трактори
В процесі роботи змушені для розкопування проорендувати
спецтехніку, ривів. Водночас необхідяку використовуємо, якщо ну техніку придбати не
не справляємось самостійно маємо можливості, бо не
через нестачу власної.
вистачає не тільки влас-

живачам послуг ЖКГ?

– Багато що залежить
саме від дисципліни сплати
коштів за комунальні послуги. Сплачуючи за послуги
ЖКГ, жителі інвестують
у краще обслуговування
в майбутньому. Своєчасні
оплати дадуть можливість
комунальному
підприємству згодом придбати кращу
техніку, швидше реагувати
на проблеми або несприятливі погодні умови, або розширити асортимент послуг
із привабливішими, ніж у
приватних фірмах, цінами
для населення, яких часто
потребують жителі приватного сектора: вирити
яму, розрівняти дорогу або
ділянку, викачати нечистоти тощо.
Не сплачувати за послуги – це так само, шановні читачі і споживачі
послуг, як рубати гілку,
на якій сидиш. Кошти
на ліквідацію наслідків людського побуту в
обхід послуг ЖКГ все
одно вимушено будуть
вилучені з бюджету. А
це ж кошти жителів, які
мали йти на розвиток, а
замість цього їх спрямують на прибирання,
розгрібання стихійних
сміттєзвалищ, ремонт
проривів тощо.

дитячі садки, відновлюватись дороги тощо, чим всі
користуються щодня і від
чого залежить виховання
дітей та якість життя дорослих.
Сплачуєте дисципліновано за комунальні послуги – вкладаєте у чистоту
і благоустрій завтра. Від
ваших вчасних надходжень залежить і чистота
води, яка подається через відремонтовані труби, охайність і безпека
вулиць, по яких гулятимуть діти, частота проривів тепло- або водомереж, якість освітлення в
темні години доби. Це –
безпека життя, хоча мало
хто про це замислюється.
Водопостачання, опалення, вулиці без ям, чисте довкілля, вчасне реагування на
негоду – це відповідальність
ЖКГ, але кінцева особа, яка
за це несе відповідальність
– житель.
Для себе намагаємося
вчасно проходити технічний огляд автомобіля, щоб
бути впевненим у безпечній
роботі двигуна, змінювати за сезоном гуму, щоб не
потрапляти в аварії під час
дощу або снігу, протирати
лобове скло, щоб краще бачити ситуацію на дорозі. Бо
є розуміння, що це безпека
життя.
Так само і з ЖКГ. Чиста
вода – наше здоров’я. Чисте довкілля – наше повітря. Чисті дороги – безпека руху. Охайні будинки
– наше задоволення життям і гарний настрій.

Давайте ставитись відповідально до свого житТреба чітко розуміти, як тя, свого здоров’я та своєї
діє ця система надходжень безпеки.
і сплат. Сплачуючи вчасно
податки, жителі вкладають
їх у кращу інфраструктуру
Співрозмовником
завтра. Будуть ремонтубул
а Марія К от енко
ватись школи, будуватись
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ДЕРГАЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ: ВІД МИНУЛОГО

Історія Дергачівського медичного закладу розпочинається у далекому 1896 році, коли Харківським
повітовим земством було прийнято рішення про
відкриття кредиту сумою 5 тисяч рублів для побудови в селищі Деркачі прийомного покою (палати).
Ця палата для хворих, відкрита наступного року в
центрі Деркачів біля базарного майдану, була дерев’яною. Поруч з нею жили земський лікар та один
із двох фельдшерів.
У 1901 році в медичному
пункті Деркачів уже успішно боролися з небезпечними
дитячими хворобами і почали безкоштовно видавати
хворим деякі ліки. Рік потому лікарня отримала сучасне обладнання: хірургічні,
терапевтичні, гінекологічні
й інші інструменти, аптечні
прилади, мікроскоп та відповідні меблі.
У 1904 році деркачівський прийомний покій отримав статус лікарні. Всі
лікарняні
будівлі
були
розташовані у трьох корпусах. В одному корпусі
розміщувалися пологове та
хірургічне відділення, в інших – амбулаторія та аптека й квартира лікаря.
Станом на 1908 рік у
документах почали чітко
окремо розрізнятися Деркачівські лікарня й амбулаторія. В обох закладах
здійснювались різні, іноді
досить складні хірургічні
операції, яких в середньому
припадало по дві на тиждень. Варто зазначити, що
за 1908 рік у Деркачівських
лікарні й амбулаторії було
зроблено майже третину
всіх хірургічних втручань у
Харківському повіті.
З 1911 року і приблизно
до часів Громадянської війни 1917-1921 років діль-

ничним лікарем у Деркачах
був Олексій Володимирович
Шилов. При тому, що згідно
з архівними документами
за ці роки в Деркачівській
лікарні було лише 10 стаціонарних ліжок, Шилову допомагали наглядати за хворими двоє кваліфікованих
фельдшери, дві акушерки,
двоє селянок у ролі санітарок і ще троє жінок іншої
прислуги.
Вже у ті часи лікарі ретельно фіксували амбулаторні відвідування та, тим паче,
стаціонарних хворих. Якщо
вирахувати середнє арифметичне число з кількості зайнятих
ліжок за рік і розбити помісячно, то виходило, що у стаціонарі
перебувало 27 хворих на місяць,
а амбулаторний прийом складав майже 70 відвідувачів з
різними скаргами на самопочуття. Це було шалене навантаження.
Лише після Громадянської війни, коли лікар отримав окреме приміщення
під квартиру, а в тій будівлі розмістили інфекційне
відділення, ліжковий фонд
збільшився до 25 одиниць.
У 1930 році інше приміщення, де розташовувався
райвиконком, було передано лікарні та пристосовано
під лікарняний стаціонар,
і кількість ліжок при цьому
зросла до півсотні. Також
десь у другій половині 30-х

років збудували будівлю,
в якій сьогодні знаходиться стаціонар Дергачівської
центральної лікарні.
Цікаво, що в цей час було
організовано і поліклінічне
відділення. Згідно з архівними джерелами у 1936 році
на базі поліклініки працювало
9 лікарів та було встановлено
рентгенологічний
апарат,
що підвищило якість надання медичних послуг для населення району.
У такому стані лікарня та
поліклініка залишалися до
1941 року. Під час німецької окупації медичні заклади не функціонували і заново розпочали свою роботу в
1943 році після визволення
Дергачівщини від нацистів.
В післявоєнні роки Дергачівська
лікарня
набула
суттєвого розвитку. Починаючи з 1957 року, у зв’язку з
ліквідацією райздороввідділу,
на неї було покладено керівництво мережею лікувальних
закладів району. Цей статус спочатку у радянський
період, а потім за часів незалежної України лікарня зберігала до кінця 2020 року.
Починаючи з січня поточного року, зважаючи на
впровадження
адміністративно-територіальної
реформи та
ліквідацію
Дергачівського району, лікарня
перейшла у
підпорядк у в а н н я
Дергачівської міської
ради.

Міський голова Вячеслав
Задоренко з цього приводу зазначив: «Сьогодні Дергачівська
центральна
лікарня має статус опорної лікарні ІІ рівня надання медичної допомоги
та обслуговує не тільки
нашу новостворену Дергачівську громаду, а й
сусідні Солоницівську та
Малоданилівську.
Мешканці трьох громад мають змогу скористатися
всіма видами консультативно-діагностичної
та
цілодобової стаціонарної
меддопомоги за різними
профілями: хірургічним,
анестезіологічним,
терапевтичним та гінекологічним. Ми пишаємось
тим, що маємо такий медичний заклад, і будемо
всіма силами розвивати
його та підтримувати».
Безумовно, що якісне лікування хворих навіть за наявності найкращого обладнання
було б неможливим без злагодженої роботи професійного висококваліфікованого колективу, який завжди стоїть
на варті нашого здоров’я. На
сьогоднішній день в лікарні
працює більше сотні штатних лікарів, а також проходять інтернатуру випускники
вищих навчальних медичних закладів. До структури
лікарні входить стаціонар
на 70 ліжок цілодобового перебування пацієнтів та амбулаторно-поліклінічне
відділення, розраховане на 647
відвідувань. У поліклініці працюють профільні спеціалісти,
які надають спеціалізовану
медичну допомогу дорослим
та дітям, функціонують різноманітні діагностичні кабінети, в тому числі телемедицини.
Протягом року стаціонарну
медичну допомогу отримують
близько семи тисяч хворих. У
хірургічному та пологово-гінекологічному відділеннях щорічно проводять 1700 операцій, у
пологовому відділенні кожен рік
народжується близько 270 немовлят.
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ДО СЬОГОДЕННЯ
Історична довідка
У 1938 році Деркачі, в
яких тоді проживало
близько 17 тисяч осіб,
отримали статус селища міського типу.
У період нацистської окупації 1941 –
1943 років німецька
адміністрація вперше почала позначати Деркачі містом,
створивши тут єдину
міську управу у Деркачівському районі.
Після визволення, починаючи з 1943 року,
радянська влада без
офіційного перейменування почала використовувати російську назву
міста – Дергачі, а район
почали йменувати Дергачівським. Офіційно
статус міста був
наданий
Дергачам
Указом Президії Верховної Ради УРСР від
25 липня 1977 року.

Стаціонар має у своєму
складі допоміжні відділення:
операційний блок з двома операційними, які оснащено ендоскопічним обладнанням для
проведення
малоінвазивних
хірургічних втручань у хірургії
та гінекології, клініко-діагностичну лабораторію. Також
лікарня має можливість обстежувати пацієнтів і медичних працівників на COVID-19
методом ІФА, рентгенологічне
відділення з кабінетом мамографії, кабінети функціональної діагностики, ультразвукової
діагностики, фіброгастродуоденоскопії та колоноскопії.

З кожним роком Дергачівська лікарня розширює
свої діагностичні та лікувальні
можливості завдяки використанню сучасної апаратури.
В поліклінічному відділенні на
новітніх апаратах проводяться ультразвукові дослідження, рентгендіагностика, флюорографія. Хворі з патологією
шлунково-кишкового
тракту
можуть скористатися послугами рентгенографії і рентгеноскопії. Пацієнтам із захворюваннями сечостатевої системи

проводяться внутрішньовенна
урографія та цистографія. Дерматологічна служба поповнена
дерматоскопом, що дає можливість виявляти рак шкіри на
ранніх стадіях.
У 2017 році завдяки налагодженню співпраці Дергачівської
ЦРЛ з Німецьким Товариством
Міжнародного Співробітництва
за рахунок спонсорської допомоги виконано роботи по ремонту та утепленню зовнішніх
стін будівлі лікарні, замінено
дах та вікна, утеплено горище,
проведено ремонт пандусів й
облаштовано туалетну кімнату
для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Завдяки
цьому приміщення лікарні стало
повністю доступним для маломобільних груп населення, значно покращився температурний
режим внутрішніх приміщень
стаціонару в опалювальний сезон та зменшилися витрати на
використання теплової енергії.
Але найголовніше те, що
завдяки таким заходам покращуються умови для надання
медичної допомоги та більш
комфортного перебування хворих на стаціонарному лікуванні. Важливо зазначити, що з
2020 року у лікарні відбувається реконструкція приймального відділення екстреної медичної допомоги, процес якої
зараз практично завершений.
До реконструкції приймальне відділення займало кілька
кабінетів площею 200 м2, яку
розширили до 700 м2 шляхом
перепрофілювання
деяких
приміщень.
Завдяки цьому спектр послуг Дергачівської центральної лікарні розширився більш
ніж удвічі. Працівники медзакладу відтепер зможуть надавати допомогу не лише в
стаціонарних умовах, але й
мобільними бригадами. Пацієнти з неврологічною та
опорно-руховою патологіями,
хворі на гострий мозковий інсульт, а також ВІЛ-інфіковані
та наркозалежні особи зможуть отримати якісні медичні
послуги у комфортних умовах.
Тож, як бачимо, Дергачівщина має сучасний медичний заклад з потужними
спроможностями, доступними кожному місцевому
жителю. І зараз наше спільне
завдання полягає в тому, щоб
пам’ятати про традиції, зберігати та покращувати якість
охорони здоров’я усіх мешканців нашого краю.
Матеріал надано Дергачівською міською радою

ПОВЕРНЕННЯ ФІЗІОТЕРАПІЇ
У КОЗАЧІЙ ЛОПАНІ ТА СЛАТИНЕ
ВІДНОВИЛИ РОБОТУ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ
КАБІНЕТИ
За ініціативи міського голови Вячеслава Задоренка в
медичних амбулаторіях найбільших населених пунктів Дергачівської громади - селищах Слатине і Козача Лопань – на постійній основі відновили роботу
кабінети для фізіотерапевтичних процедур.
Директор Центру первинної
медико-санітарної допомоги Роман Кушнарьов 9 червня провів
інспекцію цих амбулаторій і
поспілкувався із медичним
персоналом. «Ми дякуємо
керівництву міської ради
за розуміння і турботливе
ставлення до питань охорони здоров'я. Завдяки коштам, виділених з міського
бюджету, медсестри нашої громади отримають роботу і
зможуть постійно допомагати жителям на місцях, що позитивно вплине на якість надання медичних послуг. Тепер перебування пацієнтів у стінах амбулаторій загальної практики
сімейної медицини стане більш комфортнішим», - зазначив
Роман Кушнарьов.
«Висловлюю щиру вдячність Вячеславу Валентиновичу за можливість знову приступити до роботи
у
фізіотерапевтичному
кабінеті. Ця пропозиція
виявилася для мене вкрай
неочікуваною. Мене дуже
тішить те, що за довгі
роки роботи у сфері медицини, я заслужила довіру
своїх пацієнтів та повагу
з їхнього боку», - відзначила Орлова Валентина Павлівна, медсестра
фізіокабінету Козачолопанської амбулаторії.

ПРО СТОМАТОЛОГІЮ
Нагадуємо, що у цьому році Національна служба здоров’я України виокремила стоматологічну медичну допомогу в окремий амбулаторний пакет.
Ці послуги визначені Кабінетом Міністрів як платні. Тобто ті, які можуть оплачуватися пацієнтом самостійно.
Стоматологічна допомога є дороговартісною послугою у всьому світі.
У багатьох країнах, навіть економічно успішних, стоматологія виключена з Програм державних гарантій.
Проблема полягає у вкрай
скудному фінансуванні системи
охорони здоров’я, тому рішенням
слугує розподіл обмежених ресурсів на найнеобхідніше.
В умовах вкрай обмеженого
фінансування системи охорони
здоров’я, найбільш доцільним є
спрямування коштів лише на те,
що найбільш необхідне для здоров'я.
Через це сьогодні пацієнти
змушені платити за стоматологічні послуги переважно зі
своєї кишені.

ТЕЛЕПРОГРАМА
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ПОНЕДІЛОК, 21 ЧЕРВНЯ
Интер
ICTV
4.15 М/ф

4.50 Телемагазин
5.20 Следствие вели...
6.55 Вещдок
8.45 Касается каждого
10.40 Х/ф «Любовь без
границ»
16.05 Жди меня. Украина
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая
время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Ангелы войны»
(16+)
1.40 Х/ф «В двух шагах от
«Рая»
3.00 Подробности
3.40 Касается каждого
5.05 Телемагазин

Перший

6.30 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
7.05 Т/с «Гордость» (12+)
8.05 Дикие чудеса. Дикие
животные в зоопарке
Сан-Диего
8.30 Борьба за выживание
9.05 Телепродажа
9.35 Х/ф «Белая птица с
черной отметиной»
11.20 Мир дикой природы
11.45 Х/ф «Ричард Львиное
Сердце. Восстание»
(16+)
13.45 Детеныш панды
14.45, 17.15 Города и городки
15.00 UA:Фольк. Воспоминания
16.05 Концерт. А. Мирзоян
17.30 Дикие животные
17.55 Т/с «Римская империя» (12+)
19.30 Те, что изменили мир
20.25 Мифы Второй мировой
21.25 Спорт
21.35 Обратный отсчет
23.30 «Перша шпальта»

1+1
9.00 «ТСН. Тиждень»
10.30 Мир наизнанку
12.50 Х/ф «Пингвины мистера Поппера»
14.45 Х/ф «К-9. Собачья
работа»
16.50 Х/ф «Кингсмен. Тайная служба» (16+)
19.30 ТСН
20.13 ПРОСПОРТ
20.15 Х/ф «Кингсмен. Золотое кольцо» (16+)
23.10 Т/с «Анка с Молдаванки» (16+)
2.50 Х/ф «Пингвины мистера Поппера»
4.15 Жизнь известных
людей
4.50 ТСН
5.35 Жизнь известных
людей

Новый канал

6.00 М/ф
7.50 Kids’Time
7.50 Орел и решка
10.00 М/ф «Том и Джерри.
Потерянный дракон»
11.05 Х/ф «Красавица и
чудовище»
13.45 М/ф «Монстры на
каникулах» (16+)
15.20 М/ф «Монстры на
каникулах-2»
17.05 М/ф «Монстры на
каникулах-3»
19.00 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» (16+)
21.10 Х/ф «Царство небесное» (16+)
0.10 Х/ф «Мама!» (16+)
2.35 Служба розыска детей
2.40 Зона ночи

СТБ

5.45 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
8.00 Т/с «Папаньки» (12+)
13.30 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 «Как долго я тебя
ждала» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Как долго я тебя
ждала» (12+)

ВІВТОРОК, 22 ЧЕРВНЯ
Интер
ICTV

Украина

7.00 Марафон «Первый
день войны»
9.50 Х/ф «Женщины-агенты» (16+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Двенадцатый»
(16+)
15.00 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый
случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая
время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Ангелы войны»
(16+)
1.50 Х/ф «Аллегро с огнем»
3.15 Касается каждого
5.05 Телемагазин

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.30 Т/с «Кольцо с рубином» (12+)
12.30 Агенты справедливости (16+)
14.30 История одного преступления (16+)
15.00 Сегодня
15.30 История одного преступления (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы. Украина -- Австрия
21.00 Сегодня
21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Финляндия -Бельгия
0.00 Громкое дело
1.00 Т/с «Балерина» (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с «Балерина» (12+)
3.20 Реальная мистика

6.30 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.40
Новости
7.05, 9.35 Т/с «Гордость»
(12+)
8.05 Рассмотри
8.30 Я дома!
9.05 Телепродажа
11.30 Край приключений
11.50 ЗаАрхивированное
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.20 Страна песен
16.30 Концерт. Н. Матвиенко
и Д. Андриец
17.30 Схемы. Коррупция в
деталях
18.50 Т/с «Загадочный доктор Блейк» (16+)
19.55 Борьба за выживание
22.00 Дикие животные
23.00 Наши деньги

2+2

1+1

6.10 Т/с «Карпатский рейнджер» (16+)
9.50 Затерянный мир
14.45 Х/ф «Случайный
шпион» (16+)
16.40 Х/ф «Миф»
19.00 Т/с «Операция «Дезертир» (16+)
23.15 Х/ф «Пекло» (16+)
1.20 Т/с «Ласко» (16+)
2.15 Деньги-2020
3.15 Месть природы
4.00 102 Полиция
4.40 Злоумышленники
5.30 Телемагазины

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
11.15 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 Х/ф «Зеленая миля»
(16+)
0.25 Т/с «Анка с Молдаванки» (16+)
2.20 Х/ф «Зеленая миля»
(16+)
5.30 Жизнь известных
людей

4.30 Эврика!
4.35 Служба розыска детей
4.40 Гражданская оборона
5.35 Факты недели
7.40 Х/ф «Ной» (16+)
10.15 Х/ф «Код да Винчи»
(16+)
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Код да Винчи»
(16+)
13.35 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
16.10 Х/ф «Инферно» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
21.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
23.55 Х/ф «Оверлорд» (18+)
2.00 Секретный фронт

НТН

5.20 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
6.45 М/ф «Как казаки...»
9.25 Х/ф «Садко»
11.05 Х/ф «Ослиная Шкура»
12.40 Х/ф «Чингачгук -Большой Змей»
14.25 Х/ф «Тридцать три»
15.55 Случайный свидетель
17.50 Тайны мира
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «За двумя зайцами»
21.00 Х/ф «Охранник для
дочери» (16+)
23.10 Х/ф «Изгой» (16+)
1.05 Легенды бандитской
Одессы
2.05 Вещественное доказательство
2.35 «Свiдок»
3.10 Случайный свидетель
3.45 Вещественное доказательство
5.00 Top Shop

ТЕТ

9.15 Х/ф «Звездные талеры»
10.15 «Панянка-селянка»
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Галливуд
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»
23.45 «Панянка-селянка»
4.20 Х/ф «Русалочка»
5.50 Полезные подсказки

Перший

Новый канал

8.10 Х/ф «Вальгалла.
Рагнарек» (12+)
10.15 Х/ф «Царство небесное» (16+)
13.10 Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
15.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
16.55 Х/ф «Гонщик»
19.10 Х/ф «Пуля в лоб»
(16+)
21.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
23.40 Х/ф «Тайный агент»
(16+)
1.40 Improv Live Show (12+)
2.25 Зона ночи
5.00 Абзац!

СТБ

10.35 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
13.30 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 «Как долго я тебя
ждала» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Как долго я тебя
ждала» (12+)

4.10 Эврика!
4.15 Факты
4.40 Т/с «Тайные двери»
(16+)
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Гражданская оборона
11.00 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
14.00 Х/ф «С.В.О.Т. В осаде» (16+)
15.45 Факты. День
16.20 Х/ф «Ночной беглец»
(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.20 Гражданская оборона
21.05 Факты. Вечер
21.30 Т/с «Пес» (16+)
1.00 Т/с «Заклятые друзья» (16+)
3.05 Гражданская оборона

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.40 Т/с «Кольцо с рубином» (12+)
12.40 Агенты справедливости (16+)
14.40 История одного преступления (16+)
15.00 Сегодня
15.30 История одного преступления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Чехия -- Англия
0.00 Громкое дело
1.00 Т/с «Балерина» (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с «Балерина» (12+)
3.20 Реальная мистика

2+2
8.05 Х/ф «Марсианин»
(16+)
11.00 Х/ф «Врата тьмы»
(16+)
12.55 Затерянный мир
17.55 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Деньги-2021
20.45 Т/с «Братья по крови-2» (16+)
22.25 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
0.15 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
2.05 Т/с «Ласко» (16+)
2.50 Деньги-2020
3.50 Видеобомба-2
4.00 102 Полиция
4.40 Злоумышленники
5.30 Телемагазины

НТН

6.55 «Свiдок». Агенты
7.50 Случайный свидетель
8.25 Х/ф «Судьба человека»
10.20 Х/ф «Охранник для
дочери» (16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Х/ф «Изгой» (16+)
14.55 Случайный свидетель
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 «Единственная
дорога»
1.20 Х/ф «Посылка для
Светланы»
2.35 «Свiдок»
3.05 Случайный свидетель
3.30 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни. Профессиональные байки
5.00 Top Shop

ТЕТ

9.20 Х/ф «Мост в Терабитию»
11.05 Х/ф «Синяя свечка»
12.15 Х/ф «Белая змея»
14.00 «Панянка-селянка»
18.00 Х/ф «Экипаж» (16+)
20.45 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
23.00 Х/ф «Авиатор» (16+)
2.30 Виталька
5.50 Полезные подсказки

18 червня 2021 року
СЕРЕДА, 23 ЧЕРВНЯ
9.15 Чрезвычайные новости
Интер
10.10 Т/с «Смертельное ору-

7.00, 8.00, 9.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.10 Утро с Интером
9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Французский
поцелуй» (16+)
14.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая
время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Третьего не дано»
1.40 Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша»
3.00 Касается каждого
4.25 М/ф
5.05 Телемагазин

Перший

6.30 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40 Новости
7.05, 9.35 Т/с «Гордость»
(12+)
8.30 Я дома!
9.05 Телепродажа
11.30 Край приключений
11.50 ЗаАрхивированное
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.30 Концерт. Иво Бобул
17.30 Наши деньги
18.50 Т/с «Загадочный доктор
Блейк» (16+)
19.55 Борьба за выживание
22.00 Дикие животные
23.00 #@)[]?$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 людей
10.20 Жизнь известных людей
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 «Анка с Молдаванки» (16+)
1.35 Х/ф «К-9. Собачья
работа»
3.15 Жизнь известных людей
4.35 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
8.00 Kids’Time
8.00 Орел и решка
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
11.00 Х/ф «Земля троллей»
13.05 Аферисты в сетях» (16+)
15.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
20.00 Аферисты в сетях (16+)
21.05 Х/ф «Плохая компания»
(16+)
23.35 Х/ф «Конвоиры» (16+)
1.40 Improv Live Show (12+)
2.25 Служба розыска детей
2.30 Зона ночи
5.00 Абзац!

СТБ

6.35 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
13.30 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.55 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «Как долго я тебя
ждала» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Как долго я тебя
ждала» (12+)

ICTV
4.05 Эврика!
4.10 Служба розыска детей
4.15 Факты
4.35 Т/с «Тайные двери»
(16+)
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро

жие» (16+)
11.05 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
14.05 Т/с «Тайные двери»
(16+)
15.05 Х/ф «Код да Винчи»
(16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Код да Винчи»
(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.20 Секретный фронт
21.10 Факты. Вечер
21.30 Т/с «Пес» (16+)
22.50 Т/с «Заклятые друзья»
(16+)
3.15 Секретный фронт

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.40 Т/с «Кольцо с рубином»
(12+)
12.40 Агенты справедливости
(16+)
14.40 История одного преступления (16+)
15.00 Сегодня
15.30 История одного преступления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. Чемпионат Европы. Португалия -- Франция
0.00 Громкое дело
1.00 Т/с «Балерина» (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с «Балерина» (12+)
3.20 Реальная мистика

2+2
6.45 Х/ф «Бенджамин Фальк
и Призрачный Кинжал»
(16+)
8.45 Х/ф «В поисках сокровищ нибелунгов» (16+)
11.10 Х/ф «Галактика юрского
периода» (16+)
12.50 Затерянный мир
17.55 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Затерянный мир
20.30 Т/с «Братья по крови-2»
(16+)
22.15 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
0.05 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
1.55 Деньги-2020
2.55 Видеобомба-2
4.00 102 Полиция
4.40 Злоумышленники
5.30 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «За витриной универмага»
10.50 Т/с «C.S.I. Майами»
(16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «C.S.I. Майами»
(16+)
14.50 Случайный свидетель
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 «Люди в океане»
1.00 Х/ф «Трест, который
лопнул», с. 1
2.10 Вещественное доказательство
2.40 «Свiдок»
3.10 Случайный свидетель
3.30 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни. Профессиональные байки
5.00 Top Shop

ТЕТ

9.15 Х/ф «Белоснежка»
10.15 Т/с «Новая жизнь Василины Павловны»
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Галливуд
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 «Новая жизнь Василины Павловны»
0.15 Игры приколов
1.15 Спасатели
2.30 Т/с «Дневники Темного» (16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

ТЕЛЕПРОГРАМА

18 червня 2021 року
ЧЕТВЕР, 24 ЧЕРВНЯ
Интер
ICTV
7.00, 8.00, 9.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.10 Утро с Интером
9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
12.00 Новости
12.25 Х/ф «100 вещей и ничего лишнего» (12+)
14.40 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая
время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Третьего не дано»
1.40 Х/ф «Сошедшие с
небес»
3.00 Касается каждого
4.25 М/ф
4.55 Телемагазин

4.15 Эврика!
4.20 Факты
4.40 Т/с «Тайные двери»
(16+)
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Т/с «Смертельное
оружие» (16+)
11.05 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
14.05 Т/с «Тайные двери»
(16+)
15.30 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.20 Антизомби
21.05 Факты. Вечер
21.30 Т/с «Пес» (16+)
22.50 Т/с «Заклятые друзья»
(16+)
3.10 Антизомби

6.30 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40 Новости
7.05, 9.35 Т/с «Гордость»
(12+)
8.05, 11.30 Край приключений
8.20, 11.50 ЗаАрхивированное
8.30 Я дома!
9.05 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.35 Концерт. Н. Валевская
17.30 #@)[]?$0 с М. Щуром
(16+)
18.50 Т/с «Загадочный доктор Блейк» (16+)
19.55 Борьба за выживание
22.00 Дикие животные
23.00 Схемы. Коррупция в
деталях

7.00, 8.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.40 Т/с «Кольцо с рубином» (12+)
12.40 Агенты справедливости
(16+)
14.40 История одного преступления (16+)
15.00 Сегодня
15.30 История одного преступления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Х/ф «Тень прошлого»,
с. 1, 2 (12+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Х/ф «Тень прошлого»,
с. 3, 4 (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Реальная мистика

Перший

1+1
7.00, 8.00, 9.00 ТСН
7.10 Завтрак с 1+1
8.10 Завтрак с 1+1
9.10 Завтрак с 1+1
9.25 Жизнь известных людей
10.20 Жизнь известных людей
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 Т/с «Анка с Молдаванки» (16+)
1.45 Х/ф «Вокруг света за
80 дней»
3.40 Жизнь известных людей
4.40 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.15 Kids’Time
7.15 Орел и решка
9.20 Т/с «Гримм» (16+)
11.00 Х/ф «Земля троллей. В
поисках золотого замка»
13.00 Аферисты в сетях (16+)
15.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
21.00 Х/ф «Деньги решают
все»
22.50 Х/ф «Метро» (16+)
1.10 Improv Live Show (12+)
2.10 Служба розыска детей
2.15 Варьяты (12+)
3.00 Зона ночи
5.00 Абзац!

СТБ

6.55 Т/с «Комиссар Рекс»
10.35 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
13.30 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 «Как долго я тебя
ждала» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Как долго я тебя
ждала» (12+)

Украина

2+2
8.45 Х/ф «Шанхайский
полдень»
10.50 Х/ф «Медовый месяц
в Вегасе» (16+)
12.45 Затерянный мир
17.55 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Секретные материалы
20.30 Т/с «Братья по крови-2» (16+)
22.10 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
0.00 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
1.50 Деньги-2020
2.50 Видеобомба-2
4.00 102 Полиция
4.40 Злоумышленники
5.30 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Дезертир»
10.50 Т/с «C.S.I. Майами»
(16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «C.S.I. Майами»
(16+)
14.50 Случайный свидетель
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 «Тайна записной
книжки»
1.00 Х/ф «Трест, который
лопнул», с. 2
2.20 Вещественное доказательство
2.45 «Свiдок»
3.15 Случайный свидетель
3.30 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни. Профессиональные байки
5.00 Top Shop

ТЕТ

9.15 Х/ф «Дьявол с тремя
золотыми волосками»
10.15 Т/с «Новая жизнь Василины Павловны»
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Галливуд
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 «Новая жизнь Василины Павловны»
0.15 Игры приколов
1.15 Спасатели
2.30 Т/с «Дневники Темного» (16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

9

П’ЯТНИЦЯ, 25 ЧЕРВНЯ
Интер
ICTV
7.00, 8.00, 9.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.10 Утро с Интером
9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
12.00 Новости
12.25 Х/ф «От семьи не
убежишь»
14.35 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «007. Золотой
глаз»
23.30 Следствие вели...
1.15 Вещдок
2.45 Жди меня. Украина
3.55 Украина впечатляет
4.20 Орел и решка. Морской
сезон
5.00 Телемагазин
5.30 Орел и решка. Морской
сезон
6.20 М/ф

Перший

6.30 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40 Новости
7.05, 9.35 Т/с «Гордость»
(12+)
8.05, 11.30 Край приключений
8.20, 11.50 ЗаАрхивированное
8.30 Я дома!
9.05 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.30 Концерт. А. Гнатюк
17.30 «Перша шпальта»
18.50 Т/с «Загадочный доктор Блейк» (16+)
19.55 Борьба за выживание
22.00 Дикие животные
23.00 #ВУКРАЇНI

1+1
7.00, 8.00, 9.00 ТСН
7.10 Завтрак с 1+1
8.10 Завтрак с 1+1
9.10 Завтрак с 1+1
9.25 Жизнь известных людей
10.20 Жизнь известных людей
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 Х/ф «Кингсмен. Золотое кольцо» (16+)
1.10 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
3.05 Рассмеши комика
3.50 Жизнь известных людей
4.30 ТСН
5.15 Светская жизнь-2021
6.05 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.55 Kids’Time
7.55 Орел и решка
10.05 Т/с «Гримм» (16+)
11.00 Кто против блондинок?
(12+)
13.00 Аферисты в сетях (16+)
15.00 Х/ф «Принц Валиант»
16.50 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» (16+)
19.00 Х/ф «Шанхайские
рыцари»
21.15 Х/ф «Шанхайский
перевозчик» (16+)
23.10 Х/ф «Новые мутанты»
(16+)
1.00 Improv Live Show (12+)
2.00 Служба розыска детей
2.05 Зона ночи

СТБ

9.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
14.20 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 «Любовница в
наследство» (16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Х/ф «Любовница в
наследство» (16+)
1.10 Х/ф «Смерть ей к
лицу» (16+)

4.00 Эврика!
4.15 Служба розыска детей
4.20 Факты
4.40 Т/с «Тайные двери»
(16+)
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Дизель Шоу (12+)
11.40 На троих (16+)
12.45 Факты. День
13.15 На троих (16+)
13.30 Т/с «Пес» (16+)
14.40 Т/с «Тайные двери»
(16+)
15.45 Факты. День
16.10 Х/ф «Инферно» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.10 Дизель Шоу (12+)
23.00 На троих-10 (16+)
0.15 На троих (16+)
1.15 Факты
1.40 Х/ф «Оверлорд» (18+)
3.40 Я снял!

Украина

7.00, 8.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.45 Х/ф «Вкус счастья»
(12+)
14.40 Х/ф «Семейный портрет», с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.25 Игра #1
15.30 Х/ф «Семейный портрет», с. 3, 4 (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Х/ф «Верная подруга»,
с. 1, 2 (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Игра #1
23.15 Х/ф «Верная подруга»,
с. 3, 4 (12+)
1.15 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка»
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка»
3.30 Реальная мистика

2+2
6.40 Х/ф «Врата воинов»
(16+)
8.45 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (16+)
11.00 Х/ф «Падение Лондона»
(16+)
12.55 Затерянный мир
17.55 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Джек Хантер. В поисках сокровищ Угарита»
(16+)
21.20 Х/ф «Джек Хантер.
Проклятие гробницы
Эхнатона» (16+)
23.20 Х/ф «Джек Хантер. Небесная звезда» (16+)
1.20 Деньги-2020
2.35 Видеобомба-2
3.35 Совершенно секретно
4.00 102 Полиция
4.40 Злоумышленники
5.30 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Опекун»
10.45 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 «Ипподром»
1.10 Х/ф «Трест, который
лопнул», с. 3
2.20 «Свiдок»
2.50 Случайный свидетель
2.55 Вещественное доказательство
3.50 Правда жизни. Профессиональные байки
4.45 Top Shop

ТЕТ

9.15 Х/ф «Раскрасавица»
10.15 Т/с «Новая жизнь Василины Павловны»
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Галливуд
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 «Новая жизнь Василины Павловны»
0.15 Игры приколов
1.15 Спасатели
2.30 Виталька
5.50 Полезные подсказки

СУБОТА, 26 ЧЕРВНЯ
(16+)
Интер
7.00 Х/ф «Мой друг мистер
Персиваль»
9.00 Готовим вместе. Домашняя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 Х/ф «А зори здесь
тихие...»
14.30 Х/ф «Завтра была
война»
16.15 Х/ф «Офицеры»
18.10 Х/ф «В бой идут одни
«старики»
20.00 Подробности
20.30 Место встречи. Бенефис
22.10 Х/ф «Плата за спасение», с. 1--4 (12+)
2.20 Подробности
2.50 Х/ф «Дама с попугаем»
4.20 Х/ф «Миллион в брачной корзине»
5.50 М/ф

Перший

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
7.10--7.40 М/ф
8.05, 14.35 Дикие чудеса. Дикие животные в зоопарке
Сан-Диего
8.30 Борьба за выживание
9.05 Телепродажа
9.35 Визуальный код
10.15 #ВУКРАЇНI
10.40 Самые большие миграции в природе
11.45 Х/ф «Книга Бытия. Сотворение мира» (12+)
13.35 Тайны Папы Иоанна
Павла
15.00 UA:Фольк. Воспоминания
16.05 Концерт. ВИА «Кобза»
17.00 Города и городки
17.20 Мир дикой природы
17.50 Т/с «Римская империя» (12+)
19.30 Х/ф «Сватанье на
Гончаровке»
21.25--22.20 Пишем историю
22.30 Д/с «Секреты истории.
Портреты»

1+1
8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
16.10 Т/с «Сваты»
17.20 Т/с «Сваты»
18.30 Мир наизнанку
19.30 ТСН
20.10 ЧистоNews-2021
20.15 Вечерний квартал
22.10 Женский квартал
23.20 Светская жизнь-2021
0.20 Х/ф «Темные отражения» (12+)
2.10 Свадьба вслепую-7
3.45 Жизнь известных людей
5.20 ТСН
6.00 Жизнь известных людей

Новый канал

8.00 Kids’Time
8.00 М/ф «Смурфики-2»
10.00 Kids’Time
10.00 Орел и решка. Земляне
11.10 Орел и решка. Чудеса
света
12.10 Орел и решка
14.20 М/ф «Коко»
16.20 Х/ф «Кристофер
Робин»
18.35 Х/ф «Ханна. Совершенное оружие» (16+)
21.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.10 Х/ф «Красный воробей» (16+)
2.10 Improv Live Show (12+)
3.00 Зона ночи

СТБ

6.35 Т/с «Папаньки» (12+)
7.55 Невероятная правда о
звездах
10.55 Т/с «Папаньки» (12+)
17.05 СуперМама (12+)
21.00 МастерШеф.
CELEBRITY (12+)
23.10 Званый ужин (12+)

ICTV
4.20 Эврика!
4.25 Факты
4.50 М/ф «Звездный десант.
Вторжение» (16+)
6.40 Х/ф «Звездный десант-3. Мародер» (16+)
8.40 Х/ф «С.В.О.Т. В осаде»

10.25 Т/с «Нюхач» (12+)
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Нюхач» (12+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «План побега»
(16+)
21.35 Х/ф «План побега-2»
(16+)
23.25 Х/ф «План побега-3»
(16+)
1.00 Х/ф «Законопослушный гражданин» (18+)
3.00 Я снял!

Украина

7.25 Реальная мистика
7.50 Х/ф «Жены на тропе
войны» (12+)
11.45 Т/с «Другая жизнь
Анны» (12+)
15.00 Сегодня
15.20 Т/с «Другая жизнь
Анны» (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Т/с «Другая жизнь
Анны» (12+)
21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/8 финала
0.00 Громкое дело
1.00 Х/ф «Прости» (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Прости» (16+)
5.10 Реальная мистика

2+2
7.00 ДжеДАИ-2019
8.00 ДжеДАИ-2020
9.40 Затерянный мир
12.45 Х/ф «Робинзон Крузо»
(16+)
14.20 Х/ф «Охранник» (16+)
16.30 Х/ф «Травля» (16+)
18.40 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
21.00 Х/ф «Конец света»
(16+)
23.20 Х/ф «Секретные
материалы. Борьба за
будущее» (16+)
1.50 Х/ф «Винная война»
(16+)
3.10 Видеобомба-2
3.50 Совершенно секретно
5.30 Телемагазины

НТН

8.00 Х/ф «Человек в зеленом кимоно»
9.25 Х/ф «Сумка инкассатора»
11.10 Х/ф «Право на выстрел»
12.45 Случайный свидетель.
Вокруг света
14.00 Т/с «Смерть в раю»
(16+)
18.10 Переломные 80-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Неуловимые
мстители»
21.05 Х/ф «Безумный
спецназ» (16+)
22.55 Х/ф «Дом восходящего
солнца» (16+)
0.45 Х/ф «Тайны криминального мира»
1.45 «Свiдок»
2.15 Случайный свидетель
2.30 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни. Профессиональные байки
5.00 Top Shop

ТЕТ
9.10 М/ф «Легенды страны Оз. Возвращение
Дороти»
10.55 Х/ф «Белоснежка»
12.05 Х/ф «Алоха»
14.05 Х/ф «Экипаж» (16+)
16.50 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
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
22.00 Х/ф «Авиатор» (16+)
1.15 «Панянка-селянка»
3.15 Виталька
5.50 Полезные подсказки

10

18 червня 2021 року

НЕДІЛЯ, 20 ЧЕРВНЯ
9.00 Секретный фронт
Интер
10.00 Гражданская оборона

8.00 Удачный проект
9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
11.00 Другая жизнь
12.00 Другая жизнь
13.00 Вещдок. Опережая
время
17.30 Х/ф «007. Золотой
глаз»
20.00 Подробности недели
22.00 Х/ф «В бой идут одни
«старики»
23.55 Х/ф «Офицеры»
1.50 Вещдок

Перший

7.00, 8.00, 8.55, 21.00 Новости
7.10--7.40 М/ф
8.15 Дикие животные
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--14.10 Неизведанная
Украина
14.30 Телепродажа
15.05 Страна песен
16.20 Концерт. «Хорея Козацька»
17.20, 23.30 Мир дикой природы
17.50 Т/с «Римская империя» (12+)
19.30 Д/ф «Свадебное наследство»
21.30 Дорога в Токио
22.00 Те, что изменили мир
23.00 #@)[]?$0 с М. Щуром
(16+

1+1
8.00 Завтрак. Выходной
9.00 Лото-забава
9.45 Мир наизнанку
18.30 Светская жизнь-2021
19.30 «ТСН. Тиждень»
21.00 Х/ф «Шпионка» (16+)
23.20 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
1.45 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
3.30 Мир наизнанку
5.00 «ТСН. Тиждень

Новый канал

6.20 Тайный агент (12+)
7.45 Kids’Time
7.45 М/с «Том и Джерри»
8.05 М/ф «Том и Джерри.
Потерянный дракон»
9.10 Kids’Time
9.10 М/ф «Коко»
11.20 М/ф «Монстры на
каникулах» (16+)
13.00 М/ф «Монстры на
каникулах-2»
14.45 М/ф «Монстры на
каникулах-3»
16.40 Х/ф «Анна» (16+)
19.00 Х/ф «Агент Ева» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.30 Improv Live Show (12+)
0.25 Improv Live Show (12+)
1.25 Варьяты (12+

СТБ

12.50 МастерШеф.
CELEBRITY (12+)
15.00 СуперМама (12+)
19.00 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
20.00 Один за всех (16+)
23.55 «Я соромлюсь свого
тiла» (16+

ICTV
4.45 Эврика!
4.55 Факты
5.20 Не дай себя обмануть
7.10 Больше чем правда
8.00 Антизомби

11.00 Х/ф «Ной» (16+)
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Ной» (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
16.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
18.45 Факты недели
20.35 Х/ф «Терминатор-5.
Генезис» (16+)
23.10 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+)
1.30 Х/ф «Звездный десант-3. Мародер» (16+)
3.10 Я снял!

Украина

6.50 Реальная мистика
10.30 Х/ф «Стрекоза» (12+)
15.00 Х/ф «Ищу тебя», с. 1,
2 (12+)
19.00 Сегодня. Итоги
21.00 Х/ф «Ищу тебя», с. 3,
4 (12+)
21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/8 финала
0.00 Громкое дело
1.00 Х/ф «Живая вода» (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Живая вода» (12+)
4.45 Реальная мистика

2+2
7.00 ДжеДАИ-2019
8.00 ДжеДАИ-2020
8.55 Затерянный мир
13.50 Х/ф «Копье судьбы»
(16+)
16.10 Х/ф «Хозяин морей. На
краю земли»
18.55 Х/ф «Тринадцатый
воин»
20.55 Х/ф «Робин Гуд»
23.00 Х/ф «Секретные материалы. Хочу верить»
(16+)
1.05 Затерянный мир
2.10 Видеобомба-2
2.55 Совершенно секретно
4.35 Лучшее
4.40 Злоумышленники
5.30 Телемагазин

НТН

7.30 Слово Предстоятеля
7.35 Случайный свидетель.
Вокруг света
10.00 Т/с «Смерть в раю»
(16+)
14.15 Х/ф «Безумный
спецназ» (16+)
16.05 Х/ф «Приходите завтра»
18.00 Х/ф «Неуловимые
мстители»
19.30 Х/ф «Снова неуловимые»
22.00 Мюзикл «Сорочинская
ярмарка»
23.50 Х/ф «Дом восходящего
солнца» (16+)
1.35 Вещественное доказательство

ТЕТ

10.50 М/ф «Риф 3D. Прилив»
12.20 М/ф «Побег из
джунглей»
14.00 Х/ф «Фокстер и Макс»
15.40 М/ф «История игрушек»
17.15 М/ф «История игрушек-2»
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
22.00 Х/ф «Забыть Сару
Маршалл» (18+)
0.00 «Панянка-селянка»
2.05 Т/с «Дневники Темного» (16+)
3.35 Виталька
5.50 Полезные подсказки

МЕДИЧНИЙ ГУМОР
Наркоз під час операції – захист хірурга від
порад пацієнта.
*****
Напис на поліклініці: «Залиш надію сюда
входящий».
Жінка підходить до реєстратури і запитує,
що це означає.
Будь ласка завітайте до нашого безкоштовного медзакладу,- відповіла реєстратор.
*****
Хворий лікарю:
Це правда, що здоров`я не купиш ні за
які кошти?
Хто вам сказав таку дурість?
*****
Дитинство та юність закінчуються тоді,
коли перестаєш боятися здавати кров на
аналізи і починаєш боятися їх результатів.
*****
Ціни на ліки зараз такі, що народ почав
лікуватися молитвами і травами.
*****
В психіатра:
- У вас, шановний, "дах" їде!
- Лікарю, дах не може їхати, в нього нема
коліс!
- Ну, «колеса» я зараз випишу.
*****
У стоматолога:
- Даруйте, я видалив вам не той зуб... Потерпіть секунду, зараз видалю хворий.
- Лікарю, яке щастя, що ви не окуліст!
*****
- Вашому чоловіку потрібен абсолютний
спокій! Ось, я виписав рецепт на заспокійливе...
- Як часто він має приймати ці пігулки?
Двічі, тричі на день? По одній, по дві, по половинці? З водою, соком, молоком?
- Він їх взагалі не повинен приймати. Ці пігулки заради його спокою повинні приймати
ви.
*****
Лікар: — Курили колись?
Дідусь: — Не курив і не пив ніколи.
Лікар: — Ет, і не встигнете.
*****
Більшість лікарів у світі вважають алкоголізм за хворобу, але при тому жоден не випише лікарняного.
— Доброго дня, мені потрібні антидепресанти.
— А ви маєте рецепт?
— А що, свідоцтва про шлюб уже недостатньо?
*****
— Лікарю, я пігулку разом із упаковкою з’їв.
Я помру?
— Ну, всі колись помруть…
— Усі помруть? Боже мій, що я наробив?!
*****
Жінка приходить до гінеколога. Він надягає гумові рукавиці й починає її оглядати. У
цей час дзвонить телефон. Не припиняючи
огляду, лікар другою рукою бере слухавку й
починає довго пояснювати, як пройти до його
поліклініки:
— Пройдете через парк, потім навколо школи, потім доріжкою повз будмайданчик…

Коли він завершує розмову, пацієнтка звертається до нього:
У мене настільки серйозно?
*****
Хворий запитує у психіатра, який тест є
критерієм для виписки.
— Ми наливаємо повну ванну води, кладемо поруч чайну ложечку й велику кружку, й
пропонуємо звільнити ванну від води.
Хворий посміхається й каже:
— Ну, будь-яка нормальна людина візьме
кружку.
— Ні, — каже директор, — нормальна людина вийме пробку.
*****
— Лікарю, розумієте, жінка мені зраджує, я
це точно знаю, але от роги чомусь не ростуть…
— Та ні, це ж такий образний вислів. Вони
й не мають виростати.
— Ну, слава Богу, а то я вже подумав, що
мені кальцію бракує…
*****
Розмова лікарів
- Приватна клініка - еех! Там травматологія
на першому поверсі! Не на п'ятому, а на першому!
- Там рецепти на комп'ютерах друкують!
- У них комп'ютери вмикаються!
- І зарплати у них з чотирма нулями...
- Так у нас теж із чотирма нулями.
- Так у них цифра попереду є.
- А ще я чув там зовсім немає хамства.
- От тварі!
- Цікаво, чи є життя після приватної
клініки?
- Не знаю... Звідти ще жоден лікар не повертався!
- Пощастило ж людям.
*****
Ніч. Морг. Санітари не за призначенням
вживають спирт. В секційній чергує студент-медик. Раптом він влітає до санітарів із
зеленим обличчям і сіпається:
- Т-т-там! Т-т-там... Т-т-т-аке!
- Що???
- Покійник сів і очі відкрив!
- От налякав! Ми вже думали, головний
лікар з перевіркою.
*****

Хірург все вміє, але нічого не знає.
Терапевт все знає, але нічого не вміє.
Патологоанатом все знає, все вміє але... пізно.
*****
На обході:
- Пані, а що це ви похнюпилися, без
настрою, де ваш оптимізм? Я зробив призначення, хворобу здолаємо, ви в мене ще
поживете!
- Ура, я буду жити в лікаря!
*****
- Не знаю, як в кого, а мої нервові клітини не лише відновлюються, а намагаються помститися винним у їх загибелі!
*****
- Як ваша дієта?, - запитує дієтолог у жінки.
- Вчора спалила 800 кілокалорій!
- Як вам це вдалося?
- Легко: забула в духовці піцу!

ОГОЛОШЕННЯ
Дергачівська міська рада запрошує
розповсюджувачів зовнішньої реклами (рекламодавців), що розмістили рекламні засоби в місті Дергачі, надати
до виконавчого комітету ради дозвільні документи на розміщення зовнішньої реклами за відповідним інформаційним полем (текстом реклами)
згідно із переліком:
- вул. Сумський шлях, 224А (район
залізничного переїзду): «ДОМ КАМИНОВ»;
«MatTe – новый формат отдыха»; «УСЛУГИ
ЛИСТОГИБА»; «ВЫКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ»; «ДЕЛІВЕРІ»; «УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ»; «ПАМ'ЯТНИКИ – НОВИЙ МАГАЗИН»;
«КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ»; «АСЕНИЗАТОР»; «ЕВРОЗАБОР».
- вул. Золочівський шлях, 8 (поруч з від-

діленням "ПриватБанку"): «АВТОМИЙКА»;
«ПРИЕМ МЕТАЛОЛОМА».
- вул. Золочівський шлях, 7 (поруч
з магазином «Мак маркет»): «ПИЛОРАМА»; «ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ»;
«КОМБІКОРМИ БМВД ПРЕМІКСИ».
Документи, що підтверджують право на встановлення вищезазначених
рекламних засобів, приймаються від
розповсюджувачів зовнішньої реклами (рекламодавців) за адресою: місто
Дергачі, площа Перемоги, 2А, каб. 16
протягом 3 (трьох) днів з моменту виходу цього оголошення.
Рекламний засіб, власник якого не
з’явився, або з’явився і не надав дозвіл на його розміщення, буде вважатися самовільно встановленим і підлягатиме демонтажу.
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ОГОЛОШЕННЯ

З ДНЕМ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

ПРОДАМ
ВИСОКОЯКІСНЕ ВУГІЛЛЯ АНТРАЦИТ.
Тел. 098 664-37-11.

повсякденна, самовіддана і
найгуманніша місія: дбати
про найдорожче – життя та
здоров’я кожної людини, вселяти надію і тепло в людські
душі.

(10-4)

СТЕНОВЫЕ ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ.
ДОСТАВКА МАНИПУЛЯТОРОМ. ТЕЛ. 050-976-76-96. (10-10)
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА
УРНЫ, БАК ТБО, МАНГАЛЫ, РЕШЕТКИ,
ОГРАДКИ, ЛАВОЧКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ,
ФЕРМЫ, СТОЛЫ.
Тел. (093) 067-88-28, Алексей.
г. Дергачи, ул. Сумской шлях, 163 (район
вокзала, турбокомпрессорный завод)
(3-1)

БУДМАТЕРІАЛИ
РЕАЛІЗУЄМО БУДМАТЕРІАЛИ
Кременчуцького кар’єроуправління
за ціною виробника: щебінь, граніт, 5-20,
5-10, 20-40, гранвідсів, камінь бутовий добірний, пісок, щебінь дорожній, доменний шлак,
цемент і т.ін.
З доставкою. Точна вага. Через ваги.
Форма оплати будь-яка, в т.ч. ПДВ.
Сел. Золочів, вул. Разіна,66 (вугільний склад).
Тел.: 066-736-09-56, 068-196-91-43. (4-2)

КУПЛЮ
ПРЕДСТАВНИКИ М’ЯСОКОМБІНАТУ ДОРОГО ВИКУПОВУЮТЬ КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ. Доріз. Термінові виклики цілодобово.
Тел.: (095) 466-35-41, (067) 729-80-56.
(15-1)

ДОРОГО ЗАКУПОВУЄМО КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. ТЕРМІНОВІ ВИКЛИКИ
ЦІЛОДОБОВО, ДОРІЗ.
Тел.: (066) 697-777-11, (096) 017-68-61. (15-1)
ПРИЦЕП ДЛЯ ЛЕГК. АВТО С НАРУЖНЫМИ
АРКАМИ, С ДОКУМЕНТАМИ.
Тел. (097) 993-85-32.
(4-1)
ТОКАРНИЙ, ФРЕЗЕРНИЙ ВЕРСТАТ ПО МЕТАЛУ 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.

(3-3)

ПОСЛУГИ
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. РЕМОНТ КРЫШИ. БУТОВАЯ, КИРПИЧНАЯ КЛАДКА, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. БЫСТРО, НЕДОРОГО.
ТЕЛ. 097-21-79-174.
(2-2)
КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА,
ГЕОДЕЗІЯ ВІД 2500 ГРН. СТРОКИ ВІД 1 ТИЖНЯ.
ТЕЛ.: (099) 737-65-52, (097)824-73-57.
(4-2)
КАДАСТРОВІ НОМЕРИ, (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ, ГЕОЛОГІЯ.

ТЕЛ.: 095-428-22-87, 097-923-20-34

(12-11)

ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ПО ПОКОСУ
ТРАВЫ, ОБРЕЗКИ КУСТАРНИКОВ И
ВАЛКИ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
ТЕЛ.: 0638813568, 0686905699, ЖЕНЯ.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
Загублені: Атестат за 9 клас Вільшанської
школи 1-3 ступенів, Атестат за 11 клас школи
№37 міста Харкова, військовий квиток Дергачівського РВК, Диплом Харківського ЦПТО
4 на ім'я КУТЯВІНА Олексія Олександровича.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ
По відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної оцінки
комунального майна територіальної громади Дергачівської міської ради, проведеного
Дергачівською міською радою 14 червня
2021 року.
14 червня відбувся конкурс по відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної оцінки комунального майна
територіальної громади Дергачівської міської
ради.
За результатами проведеного аналізу, вивчення документів та конкурсних пропозицій
за об’єктом оцінки розраховано кількість
балів, набраних кожним учасником конкурсу, які внесено до підсумкових таблиць
визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності. Найбільшу
кількість балів набрав учасник конкурсу ФОП
Пушко Руслана Михайлівна – 3500 балів, яку
визнано переможцем.

Шановні колеги,
дорогі друзі!
Від щирого серця вітаємо
вас з професійним святом –
Днем медичного працівника.
Цей день – знак уваги та
поваги суспільства до нашого
з вами покликання. Професія
медичного працівника не
знає свят і вихідних, вимагає
великого терпіння, мужності,
душевної чутливості. Підтвердженням того є щасливі
очі матерів, сміх дітей та тисячі врятованих життів.
Зайве доводити, наскільки
важливою і значущою є ваша

Від появи на світ, свого
першого зойку людина усе
життя перебуває під наглядом
«людей у білих халатах». І які
б часи не переживала держава, яка б скрута не панувала в
установах та закладах охорони здоров’я, ваша опіка, чуйність та турбота у поєднанні
з високим професіоналізмом
завжди були вирішальними
компонентами боротьби за
здоров’я та життя наших громадян.

сміливий вибір, якому ви присвятили своє життя. Особливі
слова вдячності на адресу тих,
хто в день медика знаходився
на своїх робочих місцях.
Бажаємо всім вам благополуччя, успіхів у нелегкій
праці на благо кожної людини і всієї України. Нехай
ваша душа завжди буде відкрита для добра й любові.
Будьте здорові і пам'ятайте, що життя – це найвища
цінність, незважаючи на
будь-які негаразди!

Прийміть щирі слова вдячності за наполегливість і послідовність у щоденній роботі,
за невичерпний оптимізм та

З повагою,
директор Дергачівської
центральної лікарні
Дмитро Дончак
директор Центру
первинної медико-санітарної
допомоги
Роман Кушнарьов

З Днем медичного працівника!
Міська рада ветеранів України, родини Ковш, Головко і Мірошніченко вітають з Днем медичного працівника ветеранів праці, колишнього лаборанта
клініко-діагностичної лабораторії Олену Максимівну Мірошніченко та працюючого лаборанта Ольгу Федорівну Анісарович.
Коли ми хворіємо, то, в першу чергу, звертаємося до лікарні. Йдемо до лікаря, який
дає направлення на аналізи для встановлення правильного діагнозу. І ці милі жіночки, Олена Максимівна та Ольга Федорівна Анісарович, справжні професіонали своєї
справи, завжди привітно зустрічали і зустрічають, а найголовніше – уважно і привітно
ставилися до пацієнта.
Шановні медики, низький вам
вам уклін за вашу працю, сил, здоров’я. Любові,
вам, тепла і людської доброти і лише щирої вдячності від тих, кому ви надали
допомогу і підтримали теплим словом
словом!!

ВІТАННЯ
Шановна Валентино Миколаївно Іванченко з Вільшан!
Цей день, наповнений посмішками, сміхом і привітаннями, зовсім недарма, бо 18 червня День народження святкуєш. Бажаємо тільки примножувати все гарне, що маєш, і
з легкістю розпрощатися з усім, що має негативний зміст!
Залишайся такою ж мудрою і доброю, здійснення заповітних мрій та радощів щодня. Здоров’я, родинного благополуччя
і розуміння, підтримки і поваги! Нехай в житті оточують тільки
добрі люди, а ми завжди будемо пишатися такою дружиною і
мамою.
Чоловік і донька
З Днем
Днем народження!
З великою повагою і любов’ю вітаємо з Днем народження Ларису Павлівну Присяжну, доцента, кандидата технічних наук, викладача з чималим стажем ХНТУСГ.
Відтепер, знаходячись на пенсії, Лариса Павлівна не залишається осторонь життя громади, упорядковуючи, уквітчуючи
навколишню територію. Вона є прикладом для нас як освічена,
грамотна, інтелігентна, працездатна людина.
Батько, чоловік, син із сім`єю бажають їй міцного здоров’я та активного довголіття. До побажань приєднується
Ларисина сестра Наталія з родиною.

АСФАЛЬТОБЕТОН
АС
ФАЛЬТОБЕТОН (АСФАЛЬТ)

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

ЦІНА: 2500 ГРН/ТОННА
(гуртом дешевше).

Вартість асфальту відповідає якості.
Наші асфальтові суміші повністю відповідають ДСТУ. Можлива доставка.

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

18 червня 2021 року

12
ВІТАННЯ

КУЛЬТУРА

"БАРВИ ЛІТА"
зиція «Диско» зірвала овації публіки не
тільки всіма відомими мелодіями 70-90-х
років, але й синхронним виконанням танцю учасниць дорослої
групи колективу.

У Будинку культури Дергачівської міської ради відбувся перший концерт програми «Барви літа». Головні
артисти заходу – зразковий хореографічний колектив
«Веселка» і вокальний гурт «Мармелад».
Танцювальний ансамбль номанітну концертну пропід керівництвом А. Д. Бо- граму: єврейський танець
гуславець підготував різ- «Мазальтов»,
ірландський
народний танець,
«Мальви», угорський танок «Чардаш».
Середня
група
колективу
«Веселка»
представила
глядачам
колоритний
гуцульський
танець «Карпатські
візерунки». Хореографічна компо-

Запальна
п’ятірка вокалістів гурту
«Мармелад» прикрасила захід ритмічними музичними композиціями, чим зробила
атмосферу свята ще більш
Глядачів
дуже
вразипіднесено-святковішою!
ли сміливість та артистизм
наймолодших учасників за15 червня відбувся друходу – підготовчої групи когий концерт програми,
лективу
«Крапельки».
де свої вміння і талант
продемонстрували зразковий аматорський хореографічний
колектив
«Капітошки» та зразковий
аматорський вокальний
колектив «Візерунок».

Свято майоріло яскравими кольорами та щирими
посмішками артистів. Танцювальний колектив підготував насичену танцювальну програму: український
танок, квартет солісток із
танцем «Стихії», молдавський та угорський народні
танці й багато іншого.
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доповнив атмосферу свята
красою своїх костюмів і талановитим виконанням музичних композицій.
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