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З ДНЕМ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ!
ДОРОГІ ДІТИ! ШАНОВНІ БАТЬКИ!
Щиро вітаємо Вас зі світлим і прекрасним святом –
Днем захисту дітей! Дуже хочеться, щоб діти в усьому
світі, щохвилини, щодня були радісними та щасливими, бо
дитинство – це пора сподівань і здійснення мрій.
Немає більшого щастя у світі, ніж посмішки дитини. Піклування про підростаюче покоління, його майбутнє – головний обов'язок батьків, суспільства та держави. Врешті-решт, саме для цього всі ми живемо і працюємо.
Зігріваючи теплом і любов'ю кожне дитяче серце, об'єднуючи зусилля заради майбутнього – ми виховуємо достойних
українців, які неодмінно стануть гордістю держави. Діти
– наше майбутнє, а значить – майбутнє України. І саме від
нас, дорослих, залежить, яким буде становлення маленької
людини та як складеться її доля.
Бажаємо нашим маленьким землякам міцного здоров’я, добра,
радості, щасливого дитинства, розуміння з боку батьків і сяючих посмішок!
Євген Шатохін, депутат Харківської обласної ради
Вячеслав Задоренко, Дергачівський міський голова
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МІСЦЕВА ВЛАДА

ЧЕРГОВА СЕСІЯ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
з них до шкіл. На це питання
Євген Шатохін зауважив, що
по вул. Нагорній очікується коригування ремонтного проєкту і виділення коштів, згодом
проведуть оновлення дороги.
Інші зазначені в питанні дороги знаходяться на балансі
підприємства «Дороги Харківщини», тому Дергачівська громада не може фінансувати їх
ремонт. Щодо підвезення дітей
до шкіл, Вячеслав Задоренко
запевнив, що учні віддалених сіл будуть забезпечені
шкільним автобусом.

25 травня відбулась чергова сесія.
Серед розглянутих питань
варто виокремити:
• Збільшення
видатків
бюджету за Програмою підтримки спорту в громаді
на 70 тис. грн. для організації
змагань і турнірів з нових видів спорту.
• Внесено доповнення до
Програми благоустрою на
2021 рік щодо поточного ремонту дорожнього покриття:
додано вулиці: Садова, Ка-

линова, Культури, Сербіна,
відрізок вул. Сумський шлях
у м. Дергачі; вул. Видна і
Привокзальна в с. Дубівка;
вул. Замостянка с.Цупівка,
вул. Слов’янська смт Прудянка.
Під час розгляду списку пролунало питання про стан доріг,
що з’єднують навколишні села
(Замірці, Ємці) із Дергачами і про
забезпечення підвезення учнів

• До повноважень старост округів додано право
складати акти обстеження
соціально-матеріального
становища мешканців та
подавати про це відповідні
відомості на отримання жителями житлово-комунальних пільг.
• Вирішено питання за-

нять спортом для учнів
Дергачівського ліцею №2.
Через те, що ФОК, який знаходиться на його території,
передадуть до КП «ЗЕВС»
(прим. – КП «ЗЕВС» - нещодавно створене комунальне під-

приємство, яке буде здійснювати оперативне керівництво
спортивними майданчиками
і стадіонами), учні навчального закладу могли залишитись
без майданчика для проведення уроків із фізичного виховання. Депутати ухвалили
рішення про укладання угоди
між установами, за якою учні
ліцею зможуть тренуватись і
займатись спортом на території ФОКу у рамках учбових
занять.
Депутати розглянули й інші
питання щодо виділення коштів на матеріальну допомогу, на проведення спортивних
і святкових заходів (зокрема,
святкування Дня захисту дітей), на відшкодування вартості проїзду перевізникам за
пільгові категорії населення
(чорнобильців), на міні-проєкт
медичної
сфери
«Сучасна
хірургія – здорове майбутнє
громади» (придбання одноканального хірургічного генератора для герметизації судин у
комплекті з набором інструментів для проведення операцій) та на благоустрій.

ВЯЧЕСЛАВ ЗАДОРЕНКО ТА ЄВГЕН ШАТОХІН
ЗУСТРІЛИСЯ ЗІ СЛАТИНЧАНАМИ
новне завдання в тому, щоб
пояснити людям, що їм треба створювати ОСББ, бо
будинки, про які йде мова,
не знаходяться на балансі
міськради. Минулого року
Верховною Радою України
прийнято відповідний закон,
згідно з яким органи виконавчої влади можуть співфінансувати ремонт тільки тих
будинків, де створено ОСББ.
Тому створюйте об'єднання
домовласників, а ми надамо
спеціалістів для обстеження покрівлі й допоможемо
фінансами".

монтувати за кошти міського бюджету, але будемо
добиватись ремонту у відповідних організаціях. Вулиця Клочківська, наприклад,
відноситься до держпідприємства "Дороги Харківщини", і ми вже написали
листа, щоб цю та інші проблемні дороги внесли до плану ремонту".
Крім цього, Вячеслав
Задоренко наголосив на
необхідності
приватизації земельних ділянок для
запобігання конфлікту інтересів щодо їхніх меж, а
Євген Шатохін, як депутат
обласної ради, пообіцяв надати матеріальну підтримку
у лікуванні інваліду 1 групи,
хворому на цукровий діабет.

Щодо ремонту доріг Євген
Шатохін зауважив: "Ми чудово розуміємо, що стан доріг
21 квітня керівники громади за участі старости
Євгена Івахненка провели виїзний прийом громадян
- це болюче питання. На
у Слатинському окрузі.
жаль, вирішити все швидко
й одразу неможливо. Але ми
Майже два десятки місНайбільш
обговорюва- намагатимемось допомогцевих
мешканців
звер- ними темами зустрічі ста- ти в межах тих можливоКерманичі Дергачівщинулися до Дергачівського ли ремонт доріг на вулицях стей, які є на сьогодні.
ни запевнили, що всі озміського голови та його пер- Миру і Клочківській та перевучені питання, які знашого заступника з пропо- криття покрівлі багатокварТреба
усвідомлювати,
що
ходяться у компетенції
зиціями благоустрою, пи- тирних будинків на вулицях
дороги районного, обласнотаннями щодо вирішення Зерновій та ІТР.
міської ради, будуть виріго та загальнодержавного
житлово-комунальних і зеЗ приводу ремонту дахів значення не знаходяться у шуватися відповідно до
мельних проблем, надання
Вячеслав
Задоренко нашому
підпорядкуванні, затверджених бюджетних
матеріальної допомоги та
зазначив:
"Зараз
наше
остому не маємо права їх ре- програм.
розвитку спорту.
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ЦІКАВО
ЗНАТИ
НОВИНИ
ПРИЗНАЧЕНО ДИРЕКТОРКУ БУДИНКУ
КУЛЬТУРИ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

25 травня на XII сесії Дергачівської міської ради
одноголосно присутніми депутатами призначено
Наталію Петрівну Бондаренко директоркою Будинку культури Дергачівської міської ради.
"Дякую вам за високу довіру! Для мене честь
очолити славетну команду професіоналів, яким є
колектив Дергачівського Будинку культури. Хочу
запевнити, що зроблю все для того, щоб культура
Дергачівщини була, є і буде найкращою не тільки
у Харківській області, але й далеко за її межами",
- запевнила Наталія Петрівна.
Бажаємо ще більше гучних перемог колективам Будинку культури, невичерпного натхнення
керівництву та команді професіоналів.

НОВИЙ САЙТ ГРОМАДИ

Шановні мешканці Дергачівщини!
Розпочав роботу новий сайт Дергачівської
громади, з яким ви можете ознайомитись за
посиланням:
https://dermiskrada.dosvit.org.ua/
Мета його створення - надання комфортних
умов для взаємодії міської ради з громадськістю.
Наразі сайт знаходиться на стадії доопрацювання, тому можна надавати рекомендації щодо покращення його роботи у розділі
"контакти": https://dermiskrada.
dosvit.org.ua/contacts
Зауважимо, що сайт Дергачівської міської ради продовжує
функціонування в режимі архіву.
http://dergachi-mr.gov.ua/

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ – ЗАПОРУКА
БЕЗПЕЧНОЇ ГРОМАДИ!

21 травня відбулася робоча нарада з питання облаштування Дергачівської громади камерами відеоспостереження згідно з програмою
«Безпечна громада», в якій на чолі з Вячеславом Задоренком взяли участь перший заступник міського голови Євген Шатохін, начальник
УІАП ГУНП Олексій Григорович, начальник відділу відео-аудіосервісів та електронних засобів
контролю УІАП ГУНП Артем Щербань, заступник начальника відділу поліції №3 з превентивної діяльності, майор поліції Єгор Кібалкін.
Учасники наради обговорили подальші плани у
сфері розбудови безпечної громади. Це питання про
встановлення відеоспостереження на відповідних
об’єктах, створення ситуаційного центру з управління системою відеоспостереження та залучення
підприємців до реалізації заходів з підключення до
мережі існуючих або встановлення нових камер.
«Використання камер відеоспостереження наразі є одним з найпоширеніших інструментів
підвищення безпеки у місті й населених пунктах
старостинських округів. У Дергачах працює багато приватних відеокамер, і якщо під’єднати до системи відеоспостереження найбільш цінні з точки
зору розташування та якості картинки, це допоможе значно підвищити безпеку мешканців громади. Вже зараз зрозуміло, що розташування деяких
відеокамер у місті необхідно змінювати – деякі з
них дублюють інформацію, деякі можуть бути
більш ефективними на інших локаціях», – зазначив Вячеслав Задоренко.
Євген Шатохін зауважив: «Діяльність ситуаційного центру буде спрямовано на розробку,
тестування і розвиток системи відеоспостереження, на відеоаналітику та ефективне використання інформації з камер відеоспостереження
для розкриття злочинів та профілактики правопорушень, а також на дотримання безпеки під час
масових заходів. Так, за результатами аналізу,
проведеного УІАП ГУНП, кількість скоєних злочинів
і правопорушень на Дергачівщині з 2018 по 2020
роки у публічних місцях, де встановлено камери відеоспостереження, значно зменшилася».
З метою посилення безпеки громадян, захисту важливих об’єктів населених пунктів громади прийнято рішення про співпрацю в межах
вищевказаної програми.
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ЦІКАВО
ЗНАТИ
ЗДОРОВЕ
ХАРЧУВАННЯ

ОСЕЛЕДЕЦЬ - ДЖЕРЕЛО ОМЕГА-3

Холестерин - це така речовина, яка за своєю природою схожа на жир, і міститься у кожній клітині організму. Він необхідний для побудови клітин, статевих гормонів або гормонів надниркової кори, синтезу жовчних
кислот тощо. Більший відсоток цієї речовини - близько
70% виробляється організмом самостійно, решта надходить із їжею тваринного походження. У разі, якщо в
людини рівень холестерину підвищений, то вирішенням
цієї проблеми виступає здорова дієта, яка категорично
виключає магазинні солодощі, що містять неймовірно велику кількість пальмової олії та маргарину. Крім
цього, дієтологи радять замінити жирні види м’яса продуктами з високим вмістом клітковини. Серед таких,
звичайно, бобові, цільнозернова гречка, вівсяна крупа,
насіння, горіхи, курага і печені яблука.
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ
ХОЛЕСТЕРИНУ
Крім цього, важливо дотримуватися принципів середземноморської дієти. Головна її
відмінність полягає у заміні насичених жирів на ненасичені:
готувати страви краще з оливковою чи лляною олією, насінням льону та горіхами. Окремо
звертаємо вашу увагу на морську рибу (скумбрія та особливо оселедець), що містить великий вміст жирних кислот.
Ще один дуже суттєвий момент, який знижує рівень холестерину - це достатня рухова
активність, як мінімум, можна
почати з елементарної ходи на
невеликі відстані. Якщо це не
допомагає - потрібно здавати
аналізи і вже після цього медичний працівник зможе призначити препарати, які знизять рівень холестерину.
ОМЕГА-3
І МОНОНЕНАСИЧЕНІ ЖИРИ
Дані елементи мають протизапальну й антисклеротичну дію, запобігають утворенню тромбів, поліпшують
еластичність судин і забезпечують живлення всіх тканин
організму. Джерелом «рибних»
омега-3, перш за все, виступає
жирна невелика морська риба,
наприклад: дикий лосось, скумбрія, оселедець, окрім них, водорості, насіння льону, чіа та горіхи.
До речі, у дорогому червоному
лососі омега-3 жирів майже
немає, оскільки вони містяться у рибі, яка сама собі шукала
корм, а не вигодовувалась на
рибних фермах.
Важливо вживати як «рибні»,
так і рослинні омега-3, оскільки вони різні за властивостями.
Спеціалісти-дієтологи
радять
вживати рибу двічі на тиждень
і не обов'язково це повинні бути
лосось чи форель, бо смачний оселедець – не менш корисна альтернатива.

Омега-3 жирні кислоти покращують кровопостачання
серцевого м’яза, мають протизапальну дію (зменшують
вміст С-реактивного білка,
який є “індикатором” запалення) і сприяють покращенню настрою.
ВПЛИВ ОМЕГА-3 ЖИРІВ
НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ:
• Роблять клітини стійкими
до проникнення вірусів;
• мають протизапальну дію,
за своїми властивостями чимось нагадують аспірин (але не
мають побічних реакцій);
•
запобігають
згущенню
крові та утворенню тромбів;
• посилюють еластичність
судин, внаслідок чого кров краще збагачується киснем і корисними речовинами;
• зволожують шкіру зсередини, оскільки стимулюють
утворення у ній керамідів,
жироподібної речовини, яка заповнює пустоти між клітинами верхнього шару шкіри;
• покращують зір, нормалізують рівень холестерину;
• впливають на нервові клітини і ті краще контактують між
собою.
Особливо необхідні омега-3
жири вагітним жінкам: вони
сприяють розвитку мозку майбутньої дитини!
РЕЦЕПТИ
ЗАКУСКА З ОСЕЛЕДЦЯ
З КАРТОПЛЕЮ

Візьміть 1 оселедець заморожений,
10 картоплин середнього розміру,
20 г кропу, 2-3 с т. л. олії, сіль і перець за смаком.

Розморозьте оселедець і видаліть нутрощі із зябрами.
Для приготування маринаду у невеликій мисці з’єднайте
500 мл води, 2 ст.л. солі, 1 ст.л.
цукру і 100 мл оцту. Перелийте
в невелику каструлю, додайте
10 горошин чорного перцю, доведіть до кипіння, а потім остудіть до кімнатної температури.
Оселедець
покладіть
в
ємність і залийте маринадом
так, щоб він повністю покрив
тушку. Залиште в холодильнику на 1 добу.
На наступний день очистіть
оселедець від шкірки і кісток,
залишивши тільки філе, і дрібно його поріжте.
Розігрійте духовку до 180
градусів. Картоплю добре промийте і розріжте на дві частини. Викладіть у форму для запікання або на деко, застелене
пергаментом, полийте олією,
посоліть та поперчіть за смаком.
Запікайте в духовці до готовності протягом 35 – 40 хвилин,
поки картопля не стане м’якою.
Готову картоплю дістаньте з духовки і дайте охолонути до кімнатної температури.
Дістаньте з кожної половинки запеченої картоплі м’якоть
за допомогою звичайної столової ложки та дрібно поріжте її.
У невеликій мисці змішайте
подрібнений оселедець, картоплю і дрібно порубаний кріп.
Додайте 1 ст.л. олії та добре
перемішайте. Наповніть сумішшю половинки картоплі безпосередньо перед подачею на стіл.
ТАРТАР З ОСЕЛЕДЦЯ

Це святкова солона закуска. При належній подачі
апетитно й ефектно виглядає на столі, а на смак тартар просто чудовий. Відмінне доповнення до вашого
столу. Риба для його приготування використовується солона, ніяких сирих або
незвичайних інгредієнтів.
Все смачно і звично.
500 г філе солоного оселедця,
по 150 г огірків і грибів маринованих, 2 цибулини (невеликого
розміру), 2 ст. л. олії, перець
чорний мелений за смаком.
Філе оселедця замочити в
холодній воді ненадовго, щоб
прибрати зайву сіль. Потім витріть рибу паперовими рушниками і наріжте її кубиками невеликого розміру.
Очистіть від лушпиння цибулю, так само як і рибу про-

мийте огірки і гриби. Потім
наріжте все кубиками однакового розміру, такого ж, як ви
нарізали оселедець.

Змішайте разом всі нарізані
інгредієнти, поперчіть, додайте
олію і дуже добре все перемішайте.
Викладати тартар з оселедця
краще за допомогою спеціальної формочки. Так закуска
буде виглядати привабливо і
святково. Для більшого ефекту
прикрасьте її грибами і шматочками лимона.
ГАРБУЗ ІЗ ОСЕЛЕДЦЕМ

Напевне, в кожному ресторані європейської або
української кухні є така закуска, як оселедець на шматочках картоплі. Майже всім
знайомий цей смак, але ж
іноді хочеться більш яскравих смакових поєднань.
Гарбуз із оселедцем – це
той випадок, коли спочатку
не розумієш, що це за поєднання, а коли скуштуєш, то
відчуваєш справжнє гастрономічне задоволення. І ще –
обов’язково з натуральним
йогуртом. Вам це необхідно
спробувати.
Щоб приготувати страву
візьміть по 200 г гарбуза та
філе слабосоленого оселедця,
олію (для запікання), 100 мл натурального йогурта, сіль, перець (за смаком).
Духовку
розігрійте
до
180 градусів. Гарбуз наріжте невеликими шматочками,
викладіть на деко, застелене
пергаментом, полийте кількома краплями олії й поставте запікати до напівготовності. Гарбуз повинен залишатися трохи
твердим. Дістаньте з духовки й
дайте охолонути.
Зверху кожного шматочка
гарбуза

викладіть

нарізаний

оселедець. У йогурт додайте
трохи солі й свіжозмеленого
перцю. Подавайте закуску разом із соусом.
Рецепт від Євгена Клопотенка
СМАЧНОГО!
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ВІДОМИЙ ДРАМАТИЧНИЙ АРТИСТ
Ім’я Миколи Хрисанфовича Рибакова, відомого
трагіка ХІХ століття, відоме далеко за межами нашої країни. І хоч він народився 7 (19) травня 1811
року в Курську, в небагатій сім'ї (батько - управитель маєтку курського поміщика Вельямінова;
мати утримувала білошвейну майстерню і дамський магазин, що приносили малий дохід), але життя Миколи було пов’язане з Пересічним Харківської
області.
мого тоді ще автора. Особливим успіхом користувався його Нещасливцев у «Лісі»
Островського. Із 50 п’єс автора Рибаков зіграв у 20, а
драма «Ліс» була написана
саме для нього.

Після закінчення гімназії
юнак служив канцелярським чиновником у канцелярії Курської казенної палати й одночасно вступив
статистом у Курську артистичну трупу.

13-річним юнаком він
вперше побачив вистави
Московського театру, який
приїхав на гастролі до Курська. Гра акторів настільки
зачарувала молодого Рибакова, що він кидає училище
і проситься до театру, обіцяє
виконувати всю роботу тільки за те, щоб отримати квиток до акторського гуртка.

5 лютого 1826 року дебютував у ролі римлянина
в п'єсі «Суєта у маскараді»,
у 1832 р. остаточно залишив службу, помінявши
чиновницьку кар'єру на
артистичну. Спочатку грав
Він виступав у Казані,
безкоштовно в епізодичних
ролях, а з 1892 року – актор Саратові, Орлі, Воронежі,
Тулі, Одесі, Таганрозі, Мигастролюючої трупи.
колаєві, Житомирі, Кишиневі та інших містах. Час
Дружба з великими акто- від часу грав у Москві: на
народного
театру
рами Щепкіним і Мочало- сцені
вим допомагала розкриттю Московської політехнічної
виставки у 1872 р., а взимгеніального таланту Миколи ку
1873-1874 рр. – на сцені
Рибакова.
«Артистичного гуртка» у Москві. І скрізь користувався
великим успіхом у публіки.
Він прославився як актор-трагік. Але провінційна
сцена не давала повністю
розкрити його талант. До
речі, Рибаков виступав на
сцені Імператорського театру в Москві, а в 1854 році у Петербурзі в Олександрійському театрі.

нього у селищі Пересічному будинок
разом з
парком, садком, ставком
у жителя Дворічного Кута
Крупи Павла. У цьому будинку стали жити дружина та діти Рибакова, який
постійно знаходився на гастролях і користувався великим успіхом.
У Пересічному Микола
Рибаков прожив 15 років,
а в 1876 році поїхав на гастролі до Тамбова, де 15 (27)
листопада помер і був похований.
У Тамбові з 2007 року на
базі Тамбовського театру
драми проводиться Всеросійський театральний фестиваль імені М. Х. Рибакова.

Дружина Рибакова залишилася жити в Пересічному
і тут же була похована. Тут
жила і похована їхня донька Ачкасова.

В 1918 році в селищі Пересічне оселився онук Рибакова – Ачкасов Олексій
Миколайович, який приїхав
працювати до селища лікарем. Він був учасником червонопреснянських повстань
у Москві. Під час фашистської окупації Пересічного
в 1942-1943 р.р. йшов від
хворого і був збитий німецьМикола Хрисанфович був кою машиною в 1942 році.
прекрасним
сім’янином.
Його дружина, Паулина Геевакуації повернулася
расимівна була актрисою. доЗ Пересічного
праонука
Родина мала п’ятеро дітей. Рибакова – Ачкасова
Ольга
Син Костянтин і донька
Олексіївна,
яка
працювала
Ольга теж стали акторами.
Його дітей не приймали у місцевій школі учителем
на навчання до гімназії, бо математики та німецької
батько не мав постійного мови. Померла вона в 1985
місця проживання. У 1833- році.
1841 роках Рибаков грав
на сцені Харківського теаБудинок Миколи Рибатру. Артисти, дізнавшись кова та ставок збереглипро проблеми щодо навчання дітей, зіграли декілька ся до теперішнього часу,
вистав-бенефісів і на отри- парк і сад вирубали німці
мані кошти купили для
під час окупації.

Все своє життя він пов’язав із театром. Його ролі: Болотников у «Скопині Шуйському», Ляпкін-Тяпкін у
«Ревізорі», Президент - «Підступність і кохання» Шіллера, Гамлет у «Гамлеті», Оттон - «Смерть або честь»,
Антипа в «Івані Рябові», слуги Франца в драмі Коцебу
«Ненависть к людям и раскаяние», Конрад у «Живій
покійниці»,
Невідомий
у
«Параші Сибирячці», Отелло в «Отелло», Лір у «Королі
Лірі»; Алупкин у Тургенівському «Сніданку у ватажка»; Коріолан, Карл Моор;
Фердинанд; Макбет, Річард
III, Кін, денщик Петра Великого, Шейлок, Скотинин,
Суниця, Яєчня, Скалозуб,
Ананій («Гірка доля» Писемського), Цар Іван («Смерть
Івана Грозного») та інші.
Творча діяльність М.Х.
Рибакова тісно переплелась
з творчістю великого російського драматурга О.П.
Островського. Грав часто у
п'єсах молодого і маловідо-

На знімку: М.П. Садовський (Щасливцев,
ліворуч) і М.Х. Рибаков (Нещасливцев) у п'єсі
О. Островського, 1872 р.
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ТА Л А Н Т И К РА Ю

ЇЇ ДУША В КАРТИНАХ-ВИШИВАНКАХ
На думку майстра вишивки
Вільшанського
Будинку культури Ірини Вікторівни Іоффе:
«Справжня
господарка
та, в якої домівка прикрашена виробами, створеними власноруч».
Дійсно, як приємно зайти
до хатини, де все сяє вишитими візерунками. Стіни з
картинами, на яких зображені природа, маєтки, натюрморти, тварини, птахи,
портрети людей, а також
рушники, скатертини, серветки, постільна білизна,
одяг. Все це – майстерне
творіння золотих рук Ірини
Вікторівни.

ся з людьми похилого
віку, в яких теж навчилася багато чого
цікавого.
Як кажуть у народі: «Не святі горшки ліплять». Так і
Ірина
Вікторівна
вирішила навчитися
мистецтву вишивання. Спочатку вона
радилася з досвідченими
творчими
людьми. З часом навчилася багато чого і
сама.
Починала з простих дитячих картинок. Ще проживаючи
у Харкові, вона навчала дітей дитячого будинку художньому мистецтву:
малювання, аплікатура та вишивка.
Неодноразово говорила: «Як приємно,
коли діти цікавляться різними видами мистецтва і в їх серці загоряється бажання пізнати красу творчості
та поділитися своїми досягненнями з
рідними і друзями».

При вишиванні майстриня застосовує нитки з 50 кольорів, що допомагає відобразити малюнок більш натурально.
«Чим більше у картині відтінків тим більш вона жива, прямо дивиться на тебе» - говорить жінка.
Ірина народилася 29 серпня 1967
року в Харкові.
Ще
з
дитинства була
закохана
у
вироби
майстринь
своєї родини:
тітка
захоплювалась в’язанням, мама
- кроєм і
шиттям. З
Ірина Вікторівна багато разів брадитинства
д і в ч и н - ла участь у виставках декоративно ка любила прикладного мистецтва й отримувала
спілкувати- нагороди за свою художню фантазію.

Дуже хотілося б, щоб сучасна
молодь

розвивала

свої

таланти,

прагнула до нових вершин і досягала їх. А творчість майстрів декоративно-прикладного

мистецтва

Вільшанського Будинку культури
стане прикладом у їхньому майбутньому.

СВІТ ТВОРЧОСТІ І КРАСИ
Кожна людина має якесь захоплення: хтось співає,
хтось робить іграшки, хтось малює. Малювання – це
творчий акт, що дозволяє відчути і зрозуміти людині саму себе, висловити вільно свої думки і почуття, мрії і надії. Малюючи, заспокоюєшся, відсторонюєшся від навколишнього світу, живеш у світі
творчості і краси. Людина, яка має захоплення, цікава, з нею не буває нудно. Захоплення дає можливість
проявити себе. У цьому переконуєшся, коли дивишся на роботи десятирічної Марини Крамчанінової з
Руської Лозової.

Учениця Харківської дитячої
художньої школи ім. І. Рєпіна ма-

лює природу, різних тваринок і
метеликів. Дівчинка увесь свій
вільний час присвячує улюблено-

му захопленню.
Маринка, малюючи, отримує
насолоду, бо займається улюбленою справою, тим, що їй подобається.
Побажаємо дівчинці творчих
успіхів і подальшого зросту.

7

28 травня 2021 року
В І ТА Н Н Я

НАРОДНИЙ АМАТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

Щиро вітаємо вокальний гурт «KVITKA» з отриманням
почесного звання «Народний аматорський колектив».

«KVITKA» добре відома
не тільки в Дергачівській
громаді, а й далеко за її межами – у Турції, Молдові,
Румунії.

завжди яскраві, феєричні,
неперевершені!

Творчість групи дала життя
чудовим пісням про кохання,
родину, Батьківщину, про миБажаємо нових творчих
нуле та сьогодення.
Виступи гурту «KVITKA» успіхів!

РОДИННЕ ТЕПЛО

УСИНОВЛЕННЯ – ЦЕ ОСОБЛИВА
ДОРОГА БАТЬКІВСТВА

АКТИВНЕ ДОЗВІЛЛЯ

ЮВІЛЕЙНІ АВТОПЕРЕГОНИ

22-23 травня відбулися 25 масштабні змагання –
Чемпіонат України з автомобільного кросу «ХАДО-МАКСИМУМ» на унікальній, великій і широкій трасі в селі
Черкаська Лозова.
Всі присутні та вболівальники із захопленням спостерігали цікаві обгони й напружену боротьбу – видовищні змагання з автокросу на одній з найцікавіших в Україні трас.
Учасники змагалися як на спеціально обладнаних автомобілях, так і на вже відомих багатьом баггі. Змагання проводилися у відповідності до Правил спортивних змагань з
автомобільного спорту та Національного Спортивного Кодексу Автомобільної Федерації України.

ГОРДІСТЬ І КРАСА

КОНКУРС ТАЛАНТІВ
«СЛОБОЖАНОЧКА»

25 травня у Будинку культури Дергачівської
міської ради відбувся традиційний конкурс дитячих талантів «Слобожаночка». Серед учасниць
- 7 чарівних дівчат, які представляли різні навчальні заклади Дергачівської громади.
Статусу батьків ми, дорослі, набуваємо з появою дітей (народжених чи
усиновлених), проте ними стаємо лише
тоді, коли по-справжньому навчимося
відчувати, розуміти, приймати та любити дитину. А ще й тоді, коли дитина розуміє, відчуває і приймає нас.
Сім'я, в якій є усиновлена дитина –
це родина назавжди. Це горе, поділене
на кожного члена родини, та щастя,
помножене на всіх.
Усиновлення, як форма влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на
сьогодні є пріоритетною формою
виховання таких дітей. Сімейне середовище – це саме те місце, яке
найкраще сприяє формуванню
повноцінної особистості та створює
у дитини відчуття безпеки, довіри
і любові.
Найбільш уразливими у будь-яких
життєвих чи суспільних процесах є
діти, майбутнє нашої держави, наш
завтрашній день.
Особливої уваги потребують ті
з них, які в певний момент життя,
через певні обставини опинилися
наодинці зі своєю самотністю, це –

діти, які з різних причин не мають
батьківської опіки. Їх легко відрізнити серед інших. Ні, не за зовнішніми ознаками. Їх очі жевріють
надією. Надією знову відчути, а для
декого й уперше, тепло материнських обіймів. На жаль, у дітей старшого віку менше шансів знайти
сім’ю, ніж малюкам. Це стосується
і дітей, які мають певні проблеми зі
здоров’ям; родинних груп дітей, для
яких влаштування до нової сім'ї не
повинне затьмаритися болем розлучення з братами й сестрами.
Тож, якщо ваше серце відкрите для маленької самотньої
людини, ми готові вам допомогти.
Громадян, які проживають на території Дергачівської територіальної громади, готових поділитися родинним теплом з дитиною,
яка потребує батьківської уваги і любові, чекаємо в Службі
у справах дітей Дергачівської
міської ради за адресою: м. Дергачі, площа Перемоги, 1, кімн.
225 та 226, тел.: 3-12-32, 3-12-45.

За результатами конкурсу
визначено переможниць:
• титул «СЛОБОЖАНОЧКА»
отримали Валерія Спольник (Козачолопанський ліцей) та Анастасія Чудаєва (Русько-Лозівський ліцей).
• «Міс Елегантність» – Аліна
Онопрієнко (КЗ «Дергачівський
ліцей №2»).
• «Міс Шарм» – Каріна Зеленська (КЗ «Дергачівський ліцей
№ 3»).
• «Міс Ніжність» – Єлизавета
Маслій (КЗ «Дергачівський ліцей № 3»).
• «Міс Грація» – Єлизавета
Довбій (Безруківський ліцей).
• «Міс Чарівність» – Анастасія
Чернова (Слатинський ліцей).
«Для мене участь у конкурсі
«Слобожаночка» - це не просто

досвід, це чимало різних емоцій.
Мені подобаються яскраві та
незабутні за своєю сутністю
миті, які подарувала сцена.
Щиро дякую за можливість відчути себе принцесою, яка отримує незамінну віддачу як від
глядачів, так і від шановного
журі», - сказала одна з конкурсанток, учениця випускного
11 класу КЗ «Дергачівський ліцей №3» Каріна Зеленська.
Всі учасниці конкурсу отримали відзнаки, подарунки і
сюрпризи від очільників Дергачівської громади, Дергачівської міської ради та старост.
Не дивлячись на запеклу
боротьбу за звання найкращої та найвитонченішої «слобожаночки», перемогли краса, невимовна чарівність і
грація.

ТЕЛЕПРОГРАМА

8
ПОНЕДІЛОК, 31 ТРАВНЯ
15.35 Х/ф «Планета обезьян.
Интер
Война»

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 «Ягуар» (16+)
14.30 Х/ф «Ибица» (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...
23.50 Т/с «Что делает твоя
жена?» (12+)
1.50 Х/ф «Размах крыльев»
3.15 Подробности
4.00 Касается каждого
5.00 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 Неизвестные Карпаты
8.30 Геолокация. Волынь
9.05 Телепродажа
11.30, 17.20 Рассмотри
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 Дикие животные
18.50 Футбол. ЧЕ-2021. U-21.
Испания -- Хорватия
21.55 Футбол. ЧЕ-2021. U-21.
Португалия -- Италия

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-2021
10.20 Жизнь известных людей-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»
18.30 Впечатляющие истории
ТСН
19.30 ТСН
20.43 ПРОСПОРТ
20.45 Т/с «Сваты»
21.45 Т/с «Сваты»
22.50 Т/с «Байки Митяя»
0.30 Х/ф «Поделись счастьем своим»
1.45 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
3.20 Т/с «Байки Митяя»
4.30 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/ф
6.50 М/с «Том и Джерри
Шоу»
7.30 Kids’Time
7.30 Орел и решка
9.50 Х/ф «Первый мститель. Вторая война»
(16+)
12.25 Х/ф «Первый мститель. Противостояние»
(12+)
15.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
21.00 Х/ф «Волки» (16+)
22.40 Х/ф «Поездочка-2.
Смерть впереди» (18+)
0.40 Improv Live Show (12+)
1.30 Варьяты (12+)
2.40 Служба розыска детей
2.45 Зона ночи

СТБ

7.05 Т/с «Комиссар Рекс»
10.50 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
13.25 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
19.05 Детектор лжи (16+)
20.15 Т/с «Неверная» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Неверная» (12+)
23.00 Т/с «Линия света»
(16+)

ICTV
4.50 Эврика!
4.55 Служба розыска детей
5.00 Гражданская оборона
6.40 Факты недели
8.45 Факты. Утро
9.10 Чрезвычайные новости
10.10 Антизомби
11.05 Гражданская оборона
12.00 Секретный фронт
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Петля времени»
(16+)

15.35 Факты. День
16.15 Х/ф «Планета обезьян.
Война»
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.10 Х/ф «Преступник»
(16+)
21.00 Факты. Вечер
21.20 Х/ф «Преступник»
(16+)
22.45 Свобода слова
0.00 Х/ф «Снайпер-5. Наследие» (18+)
1.50 Секретный фронт
2.45 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.10 Миссия: красота
11.15 Всюду люди
12.20 Реальная мистика
14.25 История одного преступления (16+)
15.00 Сегодня
15.30 История одного преступления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Обман» (12+)
1.10 Т/с «Тайна Марии»
(12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с «Тайна Марии»
(12+)
3.30 Сегодня
4.20 Реальная мистика

2+2
9.50 Х/ф «Идентификация
Борна»
12.05 Х/ф «Превосходство
Борна» (16+)
14.10 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Деньги
20.25 Т/с «Братья по крови»
(16+)
22.30 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
0.05 Дубинизмы
0.35 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
2.25 Т/с «Ласко» (16+)
3.10 Деньги-2020
4.10 Видеобомба-2
5.05 102 полиция
5.45 Телемагазины

НТН

5.15 Х/ф «Трест, который
лопнул»
9.15 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони»
10.45 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Х/ф «Прямой контакт»
(16+)
14.45 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+)
21.15 Т/с «Читающий мысли» (16+)
23.00 Х/ф «Проповедник с
пулеметом» (16+)
1.20 Легенды бандитской
Одессы
2.20 «Свiдок»
3.00 Случайный свидетель
3.20 Вещественное доказательство
5.00 Top Shop

ТЕТ

9.15 Х/ф «Принц-медведь»
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»
23.15 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 Темного» (16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

ВІВТОРОК, 1 ЧЕРВНЯ
13.15 Т/с «Пес» (16+)
Интер
13.20 Т/с «Тайные двери»

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
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
14.35 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая
время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Что делает твоя
жена?» (12+)
1.50 Х/ф «Страх высоты»
3.10 Подробности
3.55 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 Новости
7.05 Т/с «Гордость» (12+)
8.05 Неизвестные Карпаты
8.30 Геолокация. Волынь
9.05 Телепродажа
9.35 Футбол. ЧЕ-2021. U-21.
Нидерланды -- Франция
11.25 Рассмотри
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.30 Футбол. ЧЕ-2021. U-21.
Дания -- Германия
17.20 Схемы. Коррупция в
деталях
18.55 Борьба за выживание
19.30 Дикие животные
19.55 Мир дикой природы
22.00 Т/с «Загадочный доктор Блейк» (16+)
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 людей-2021
10.20 Жизнь известных людей-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»
18.30 Впечатляющие истории
ТСН
19.30 ТСН
20.43 ПРОСПОРТ
20.45 Т/с «Сваты»
21.45 Т/с «Сваты»
22.50 Т/с «Байки Митяя»
0.25 Х/ф «Поделись счастьем своим»
1.40 Х/ф «От семьи не убежишь»
3.25 Т/с «Байки Митяя»
4.30 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри
Шоу»
7.30 Kids’Time
7.30 Орел и решка
9.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.15 Х/ф «Война богов»
(16+)
13.20 У кого больше? (12+)
15.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Где логика? (12+)
20.00 Improv Live Show (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.30 Х/ф «Академия вампиров» (16+)
1.30 Improv Live Show (12+)
2.15 Зона ночи

СТБ

7.05 Т/с «Комиссар Рекс»
10.45 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
13.25 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
19.05 Тайны ДНК (16+)
20.15 Т/с «Неверная» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Неверная» (12+)
23.00 Т/с «Линия света»
(16+)

ICTV
4.15 Эврика!
4.20 Факты
4.45 Т/с «Тайные двери»
(16+)
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.10 Чрезвычайные новости
10.05 Т/с «Смертельное
оружие» (16+)
11.45 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День

(16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Тайные двери»
(16+)
17.00 Х/ф «Снайпер-2» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.20 Гражданская оборона
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Т/с «Менталист» (16+)
0.45 Т/с «Контакт» (16+)
2.30 Гражданская оборона
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
10.10 Миссия: красота
11.15 Всюду люди
12.20 Реальная мистика
14.25 История одного преступления (16+)
15.00 Сегодня
15.30 История одного преступления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Обман» (12+)
1.10 Т/с «Тайна Марии»
(12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с «Тайна Марии»
(12+)
3.30 Сегодня
4.20 Реальная мистика

2+2
6.30 Т/с «Библиотекари»
(16+)
8.20 Х/ф «Ямакаси» (16+)
10.10 Х/ф «13-й район. Ультиматум» (16+)
12.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Опер по вызову-2» (16+)
20.25 Т/с «Братья по крови»
(16+)
22.30 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
0.05 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
1.50 Т/с «Ласко» (16+)
2.35 Деньги-2020
3.35 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 «Шел четвертый
год войны...»
10.45 Т/с «C.S.I. Майами»
(16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «Читающий мысли» (16+)
14.50 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+)
21.15 Т/с «Читающий мысли» (16+)
23.00 Акцент
23.30 Х/ф «Неподдающиеся»
1.00 Легенды бандитской
Одессы
2.00 «Свiдок»
2.30 Случайный свидетель
3.10 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни
5.00 Top Shop

ТЕТ
9.15 Х/ф «Три пера»
10.15 Т/с «Короли палат»
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 «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 Темного» (16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

28 травня 2021 року
СЕРЕДА, 2 ЧЕРВНЯ
19.25 Чрезвычайные новости
Интер
20.20 Секретный фронт

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
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Любовь случается» (16+)
14.35 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая
время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Что делает твоя
жена?» (12+)
1.50 Х/ф «Хозяин тайги»
3.05 Подробности
3.50 Касается каждого
4.35 М/ф
5.00 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 Неизвестные Карпаты
8.30 Геолокация. Волынь
9.05 Телепродажа
11.30 Рассмотри
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.25, 22.00 Т/с «Загадочный
доктор Блейк» (16+)
17.30 #ВУКРАЇНI
18.55 Суперчувства. 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 людей-2021
10.20 Жизнь известных людей-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»
18.30 Впечатляющие истории
ТСН
19.30 ТСН
20.43 ПРОСПОРТ
20.45 Т/с «Сваты»
21.45 Т/с «Сваты»
22.50 Т/с «Байки Митяя»
0.30 Х/ф «Поделись счастьем своим»
1.45 Х/ф «Поделись счастьем своим»
2.40 Х/ф «Тайный дневник
Симона Петлюры» (12+)
4.35 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри
Шоу»
7.30 Kids’Time
7.30 Орел и решка
10.05 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.50 Х/ф «Волки» (16+)
13.30 У кого больше? (12+)
15.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
21.05 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
23.45 Х/ф «Тепло наших
тел» (16+)
1.40 Improv Live Show (12+)
2.25 Служба розыска детей
2.30 Зона ночи

СТБ

7.10 Т/с «Комиссар Рекс»
10.40 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
13.25 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
19.05 Один за всех (16+)
20.15 Т/с «Неверная» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Неверная» (12+)
23.00 Т/с «Линия света»
(16+)

ICTV
4.10 Эврика!
4.15 Служба розыска детей
4.20 Факты
4.45 Т/с «Тайные двери»
(16+)
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.10 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+)
13.25 Т/с «Тайные двери»
(16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Тайные двери»
(16+)
17.00 Х/ф «Снайпер-3» (16+)
18.45 Факты. Вечер

21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Т/с «Менталист» (16+)
0.40 Т/с «Контакт» (16+)
2.20 Секретный фронт
3.05 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.10 Миссия: красота
11.15 Всюду люди
12.20 Реальная мистика
14.25 История одного преступления (16+)
15.00 Сегодня
15.30 История одного преступления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Обман» (12+)
1.20 Т/с «Тайна Марии»
(12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с «Тайна Марии»
(12+)
5.00 Громкое дело

2+2
6.25 Т/с «Библиотекари»
(16+)
8.15 Х/ф «Майор Пэйн»
(16+)
10.05 Х/ф «Великая стена»
12.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Опер по вызову-2» (16+)
20.20 Т/с «Братья по крови»
(16+)
22.30 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
0.10 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
1.55 Т/с «Ласко» (16+)
2.35 Деньги-2020
3.35 Видеобомба-2
4.15 102 полиция
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Вышивальщица в
сумерках»
10.50 Т/с «C.S.I. Майами»
(16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «Читающий мысли» (16+)
14.50 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+)
21.15 Т/с «Читающий мысли» (16+)
23.00 Акцент
23.30 Х/ф «Делай -- раз!»
(16+)
1.05 Легенды бандитской
Одессы
2.05 Вещественное доказательство
2.30 «Свiдок»
3.00 Случайный свидетель
3.30 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни
5.00 Top Shop

ТЕТ
9.15 Х/ф «Соляная принцесса»
10.15 Т/с «Короли палат»
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 «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 Темного» (16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

ТЕЛЕПРОГРАМА

28 травня 2021 року
ЧЕТВЕР, 3 ЧЕРВНЯ
20.20 Антизомби
Интер
21.00 Факты. Вечер

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
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Моя собака Идиот» (12+)
14.35 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая
время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Что делает твоя
жена?» (12+)
1.50 Х/ф «Пять минут
страха»
3.10 Подробности
3.55 Касается каждого
4.40 М/ф
5.00 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 Рассмотри
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.25 Т/с «Загадочный доктор Блейк» (16+)
17.30 #@)[]?$0 с М. Щуром
(16+)
18.50, 21.55 Футбол. ЧЕ-2021.
U-21. Полуфинал

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-2021
10.20 Жизнь известных людей-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»
18.30 Впечатляющие истории
ТСН
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 «Последний из
могикан»
2.55 Х/ф «От семьи не убежишь»
4.40 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/ф
6.25 М/с «Том и Джерри
Шоу»
7.30 Kids’Time
7.30 Орел и решка
9.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.40 Х/ф «Академия вампиров» (16+)
13.30 У кого больше? (12+)
15.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» (18+)
2.00 Improv Live Show (12+)
2.45 Служба розыска детей
2.50 Зона ночи

СТБ

7.00 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
13.25 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
19.05 Один за всех (16+)
20.15 Т/с «Неверная» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Неверная» (12+)
23.00 Т/с «Линия света»
(16+)

ICTV
4.15 Эврика!
4.20 Факты
4.40 Т/с «Тайные двери»
(16+)
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.10 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+)
13.25 Т/с «Тайные двери»
(16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Тайные двери»
(16+)
17.00 Х/ф «Снайпер-4» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости

21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.45 Т/с «Менталист» (16+)
0.40 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
10.10 Миссия: красота
11.15 Всюду люди
12.20 Реальная мистика
14.25 История одного преступления (16+)
15.00 Сегодня
15.30 История одного преступления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
20.50 Футбол. Контрольная
игра. Украина -- Северная
Ирландия
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Х/ф «Опекун», с. 1, 2
(12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Опекун», с. 3, 4
(12+)
3.45 Реальная мистика

2+2
6.30 Т/с «Библиотекари-2»
(16+)
8.20 Х/ф «Экстремалы»
(16+)
10.10 Х/ф «Детоксикация»
(16+)
12.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Опер по вызову-2» (16+)
20.25 Т/с «Братья по крови»
(16+)
22.30 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
0.05 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
1.50 Т/с «Ласко» (16+)
2.35 Деньги-2020
3.35 Видеобомба-2
4.15 102 полиция
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Делай -- раз!»
(16+)
10.40 Т/с «C.S.I. Майами»
(16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «Читающий мысли» (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+)
21.15 Т/с «Читающий мысли» (16+)
23.00 Акцент
23.30 Х/ф «Выстрел в
спину»
1.15 Легенды бандитской
Одессы
2.15 Вещественное доказательство
2.40 «Свiдок»
3.10 Случайный свидетель
3.30 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни
5.00 Top Shop

ТЕТ
9.15 Х/ф «Ослиная Шкура»
10.15 Т/с «Короли палат»
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 «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 Темного» (16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

9

П’ЯТНИЦЯ, 4 ЧЕРВНЯ
6.30 Утро в большом городе
Интер
8.45 Факты. Утро

7.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.00 Новости
8.10 Утро с Интером
9.00 Новости
9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Прости, хочу на
тебе жениться» (16+)
14.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «007. Квант милосердия» (16+)
23.00 Следствие вели...
0.45 Вещдок
2.30 Жди меня. Украина
3.35 Орел и решка. Чудеса
света-2
5.15 Телемагазин
5.45 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 Земля, приближенная
к небу
8.30 Геолокация. Волынь
9.05 Телепродажа
11.30 Рассмотри
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.25, 22.00 Т/с «Загадочный
доктор Блейк» (16+)
17.30 «Перша шпальта»
18.55 Суперчувства. Отряд
особого назначения
19.55 Мир дикой природы
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 людей-2021
10.20 Жизнь известных людей-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»
18.30 Впечатляющие истории
ТСН
19.30 ТСН
20.13 ПРОСПОРТ
20.15 ЧистоNews-2021
20.20 Свадьба вслепую-7
22.25 #ГУДНАЙТКЛАБ-2021
23.05 Х/ф «Халк» (16+)
1.40 Х/ф «Последний из
могикан»
3.25 Х/ф «Ужас Амитивилля» (18+)
4.45 ТСН
5.30 Светская жизнь-2021
6.20 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри
Шоу»
7.30 Kids’Time
7.30 Орел и решка
9.30 Кто против блондинок?
(12+)
13.00 Аферисты в сетях (16+)
16.00 Где логика? (12+)
17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет-2» (16+)
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков тьмы» (18+)
1.40 Improv Live Show (12+)
2.30 Служба розыска детей
2.35 Зона ночи

СТБ

9.00 Холостяк (12+)
13.00 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 «Продается дом с
собакой»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Х/ф «Продается дом с
собакой»
0.55 Х/ф «Идеальный мужчина»

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

9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Т/с «Смертельное
оружие» (16+)
11.55 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
13.35 Т/с «Тайные двери»
(16+)
15.35 Секретный фронт
15.45 Факты. День
16.15 Секретный фронт
16.55 Х/ф «Снайпер-7. Идеальное убийство» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.10 Дизель Шоу (12+)
22.50 На троих-10 (16+)
23.55 На троих (16+)
0.55 Факты
1.20 Х/ф «Снайпер-5. Наследие» (18+)
3.05 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.50 Х/ф «Виноград» (12+)
14.40 Х/ф «Разве можно
мечтать о большем», с.
1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Разве можно
мечтать о большем», с.
3, 4 (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Свобода слова Савика
Шустера
0.00 Х/ф «Секрет майя», с.
1, 2 (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Секрет майя», с.
3, 4 (12+)
4.00 Реальная мистика

2+2
6.10 Х/ф «Тайна майя»
8.05 Х/ф «Леди-ястреб»
10.25 Х/ф «Бандитки»
12.15 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
21.45 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
0.10 Х/ф «Последствия»
(16+)
2.15 Деньги-2020
3.15 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 «Выстрел в спину»
10.50 Т/с «C.S.I. Майами»
(16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «Читающий мысли» (16+)
14.45 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова»
16.30 «Свiдок»
17.00 Х/ф «Застава в горах»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «C.S.I. Майами»
(16+)
21.30 Мир или война
23.30 Х/ф «Чертова дюжина»
1.05 Легенды бандитской
Одессы
2.10 Вещественное доказательство
2.40 «Свiдок»
3.10 Случайный свидетель
3.15 Вещественное доказательство
3.45 Правда жизни
4.45 Top Shop

ТЕТ

9.15 Х/ф «Рапунцель»
10.15 Т/с «Короли палат»
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 «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 Темного» (16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

СУБОТА, 5 ЧЕРВНЯ
гонка» (16+)
Интер
21.05 Х/ф «Смертельная

6.50 Х/ф «Как прогулять
школу с пользой»
9.00 Готовим вместе. Домашняя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 Позаочи
12.00 Х/ф «Гусарская баллада»
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.00 Т/с «Не женская работа» (12+)
20.00 Подробности
20.30 Место встречи
22.10 Х/ф «Не было бы счастья», с. 1--4
2.15 Подробности
2.45 Х/ф «Приключения
Электроника»

Перший

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
7.10--7.40 М/ф
8.05 Дикари. Дикие забавы в
зоопарке Сан-Диего
8.30, 14.30, 20.20 Борьба за
выживание
9.05 Телепродажа
9.35 Визуальный код
10.10 #ВУКРАЇНI
10.40 Х/ф «Святое семейство», с. 1, 2 (12+)
15.00 UA:Фольк. Воспоминания
16.05 Концерт. Н. Матвиенко и
Д. Андриец
17.05 Города и городки
17.20, 19.55 Дикие животные
18.00 Х/ф «Вавилон ХХ»
21.25--22.20 Пишем историю
22.30 Д/с «Секреты истории.
Портреты»

1+1
8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
13.55 Т/с «Сваты»
15.00 Т/с «Сваты»
16.05 Т/с «Сваты»
17.10 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 «Поделись счастьем своим»
5.25 ТСН
6.05 Жизнь известных людей

Новый канал

гонка-3. Ад» (16+)
23.05 Х/ф «Смертельная
гонка-2» (16+)
1.00 Т/с «Тайные двери»
(16+)
2.45 Я снял!

Украина

7.25 Реальная мистика
8.30 Т/с «Женские секреты»
(16+)
15.00 Сегодня
15.20 Т/с «Женские секреты» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.45 Х/ф «Виноград», с. 1,
2 (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Виноград», с. 3,
4 (12+)
3.30 Реальная мистика

2+2
7.00 ДжеДАИ-2019
8.00 ДжеДАИ-2020
9.25 Затерянный мир
13.25 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
15.20 Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+)
17.20 Х/ф «Лучшие из лучших-3» (16+)
19.10 Х/ф «Лучшие из лучших-4» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
23.20 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
1.35 Т/с «Ласко» (16+)
2.20 Видеобомба-2
3.15 Совершенно секретно
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

6.30 Х/ф «Тегеран-43»
9.20 Х/ф «Через Гоби и
Хинган»
12.30 Случайный свидетель.
Вокруг света
13.40 Т/с «Смерть в раю»
(16+)
18.05 Переломные 80-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «За спичками»
21.30 Х/ф «Черный орел»
(16+)

8.20 Kids’Time
8.20 М/ф «Лови волну-2.
Волномания»
10.00 Kids’Time
10.00 Орел и решка. Земляне
11.00 Орел и решка. Чудеса
света
12.00 Орел и решка
14.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.25 Х/ф «Веном» (16+)
18.15 Х/ф «Первому игроку
приготовиться» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук»
23.35 Х/ф «Арахнофобия»
(16+)
1.40 Improv Live Show (12+)
2.30 Зона ночи

23.15 Х/ф «Рейд» (18+)

7.55 Невероятная правда о
звездах
10.50 Т/с «Неверная» (12+)
17.00 «Хата на тата» (12+)
19.00 МастерШеф. Профессионалы (12+)
22.35 СуперМама (12+)

13.20 Х/ф «Снежная коро-

СТБ

1.05 Тайны криминального
мира
2.10 «Свiдок»
2.40 Случайный свидетель
3.25 Вещественное доказательство
4.45 Top Shop

ТЕТ
9.50 М/ф «Лесная братва»
11.20 М/ф «Ранго»
лева»
15.10 Х/ф «Монте-Карло»
17.15 Х/ф «Заколдованная
Элла»

ICTV

19.00 Однажды под Полтавой

4.35 Эврика!
4.45 Факты
5.10 Не дай себя обмануть
5.55 Гражданская оборона
6.50 Антизомби
7.45 Х/ф «Снайпер-2» (16+)
9.30 Х/ф «Снайпер-3» (16+)
11.05 Х/ф «Снайпер-4» (16+)
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Снайпер-4» (16+)
13.10 Т/с «Пес» (16+)
16.30 Х/ф «Профессионал»
(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Смертельная

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 «От семьи не
убежишь»
1.00 «Панянка-селянка»
2.40 Виталька
5.50 Полезные подсказки
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28 травня 2021 року

ОГОЛОШЕННЯ
Дергачівська міська рада Харківської області оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою виконання робіт з незалежної оцінки майна територіальної громади
Дергачівської міської ради
Замовник та платник робіт з оцінки – Дергачівська міська рада Харківської області.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні.
Найменування об’єктів оцінки:
ʋ
ɩɩ
1

ɇɚɡɜɚɨɛ¶ɽɤɬɚɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɄɍ
©ȻɭɞɢɧɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢȾɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀ
ɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢª
3 ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɄɍ
©ȻɭɞɢɧɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢȾɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀ
ɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢª
4 ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɄɁ
©Ⱦɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀɩɭɛɥɿɱɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢª
Ⱦɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ
5 ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɄɍ
©ȻɭɞɢɧɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢȾɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀ
ɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢª
6 ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɄɁ
©Ⱦɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɢɣɥɿɰɟɣʋª
7 ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɄɁ
©Ⱦɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɢɣɥɿɰɟɣʋª
8 ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɄɁ
©Ɋɭɫɶɤɨ-Ʌɨɡɿɜɫɶɤɢɣɥɿɰɟɣª
9 ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɄɁ
©Ʉɨɡɚɱɨɥɨɩɚɧɫɶɤɢɣɥɿɰɟɣª
10 ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ
2

Ɂɚɝɚɥɶɧɚ
Ⱥɞɪɟɫɚɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ
ɩɥɨɳɚ
ɤɜɦ 
3,0
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɦɬɋɥɚɬɢɧɟɜɭɥ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ
150,0
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɩɥ
ɉɟɪɟɦɨɝɢ
150,0

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɩɥ
ɉɟɪɟɦɨɝɢ

219,9

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɋɭɦɫɶɤɢɣɲɥɹɯ

3,4

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɩɥ
ɉɟɪɟɦɨɝɢ

100,0

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥɋɚɞɨɜɚ
8
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɋɭɦɫɶɤɢɣɲɥɹɯȼ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɊɭɫɶɤɚɅɨɡɨɜɚɜɭɥ
ɆɚɬɸɲɟɧɤɚȺ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɦɬɄɨɡɚɱɚɅɨɩɚɧɶ
ɩɥɨɳɚɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿ
ɜɭɥ1Ɍɪɚɜɧɹ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
Ɍɪɚɜɧɹ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɋɚɞɨɜɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɦɬɉɪɭɞɹɧɤɚɜɭɥ
Ɇɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɄɨɱɭɛɟʀɜɤɚɜɭɥ
Ʉɨɱɭɛɟʀɜɫɶɤɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫȼɟɬɟɪɢɧɚɪɧɟɜɭɥ
Ʉɜɿɬɤɨɜɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫȼɉɪɨɯɨɞɢɜɭɥ
ȱɥɶʀɧɫɶɤɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɋɭɦɫɶɤɢɣɲɥɹɯȻ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɋɭɦɫɶɤɢɣɲɥɹɯȻ

50,0
70,0
50,0
155,3

11 ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

100,5

12 ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

40,9

13 ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

166,85

14 ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

45,6

15 ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

63,0

16 ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

50,1

17 ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹɝɚɪɚɠɚȾɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀ
ɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ
18 ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɿɞɜɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀɛɭɞɿɜɥɿ
Ⱦɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ
19 ȽɚɪɚɠɊ

50,9

20 ɆɚɣɫɬɟɪɧɹȾ

201,8

21 Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ©Ⱥ-ª

120,1

22 ɋɤɥɚɞɫɶɤɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ©Ƚª

91,5

23 ɉɨɛɭɬɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ©ɐª

16,9

31,6

122,0

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договорів оренди.
Запланована дата проведення оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): червень 2021
року.
Дата, час і місце проведення конкурсу:
14 червня 2021 року о 14.00 у будівлі за адресою: площа Перемоги, 2, кабінет 29, місто
Дергачі, Харківський район, Харківська область.
Конкурс проводиться за процедурою, встановленою відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної оцінки комунального майна територіальної громади Дергачівської міської ради,
затвердженого рішенням ХІІ сесії Дергачівської
міської ради VІІІ скликання від 25 травня 2021
року № 667-25 «Про затвердження Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
для проведення експертної оцінки комунального
майна територіальної громади Дергачівської міської ради (нова редакція)» (далі Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені
претенденти, які діють на підставі сертифікатів
суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно

24

ɇɟɠɢɬɥɨɜɚɛɭɞɿɜɥɹ

72,1

25

ɇɟɠɢɬɥɨɜɚɛɭɞɿɜɥɹ





ɇɟɠɢɬɥɨɜɚɛɭɞɿɜɥɹ



27

Ȼɭɞɿɜɥɹɦɟɞɚɦɛɭɥɚɬɨɪɿʀɩɨɜɟɪɯ



28

ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ





ɇɟɠɢɬɥɨɜɚɛɭɞɿɜɥɹ



30

ɇɟɠɢɬɥɨɜɚɛɭɞɿɜɥɹɥɿɬ©Ⱥ-1»

205,8

31

ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

8,5

32

ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

8,5

33

ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

12,0

34

Ɉɤɪɟɦɟɧɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

81,4

35

1,0

38

ɑɚɫɬɢɧɚɮɨɣɽɄɍ©Ȼɭɞɢɧɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢ
Ⱦɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢª
ɑɚɫɬɢɧɚɞɚɯɭɧɟɠɢɬɥɨɜɨʀɛɭɞɿɜɥɿɄɍ
©ȻɭɞɢɧɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢȾɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀ
ɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢª
ɑɚɫɬɢɧɚɞɚɯɭɧɟɠɢɬɥɨɜɨʀɛɭɞɿɜɥɿɄɍ
©ȻɭɞɢɧɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢȾɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨʀ
ɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢª
ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ



ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɥɿɬ©Ⱥ-1»

72,2

40

ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

15,00

41

ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

11,8

42

ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

14,44

43

ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

22,22

44

ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ



45

ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

40,0



ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɿɞɜɚɥɶɧɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ



47

ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

5,38

48

ɇɟɠɢɬɥɨɜɟɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ

33,2



ɑɚɫɬɢɧɚɧɟɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ





37

подати конкурсну документацію в запечатаному
конверті за чотири робочі дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно), що складається
з: конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому
конверті, в якій зазначено також строк виконання
робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни
надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно
із законом; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна; підтвердних документів.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної
діяльності, та найменування юридичної особи або
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента.

2,0

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɦɬɋɥɚɬɢɧɟɜɭɥ
Ʉɚɥɢɧɨɜɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɦɬɋɥɚɬɢɧɟɜɭɥ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɦɬɋɥɚɬɢɧɟɜɭɥ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɦɬɋɥɚɬɢɧɟɜɭɥ
ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɦɬɋɥɚɬɢɧɟɜɭɥ
ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫȼɟɥɢɤɿɉɪɨɯɨɞɢɜɭɥ
ȱɥɥɿɧɫɶɤɚ-Ⱥ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫȼɟɥɢɤɿɉɪɨɯɨɞɢɜɭɥ
ȱɥɥɿɧɫɶɤɚ-Ⱥ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɦɬɄɨɡɚɱɚɅɨɩɚɧɶ
ɜɭɥɉɟɪɟɦɨɝɢ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɦɬɄɨɡɚɱɚɅɨɩɚɧɶ
ɜɭɥɉɟɪɟɦɨɝɢ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɦɬɄɨɡɚɱɚɅɨɩɚɧɶ
ɜɭɥɉɟɪɟɦɨɝɢ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɐɭɩɿɜɤɚɜɭɥ
ɒɤɿɥɶɧɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɩɥ
ɉɟɪɟɦɨɝɢ©Ȼɭɞɢɧɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢª
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɩɥ
ɉɟɪɟɦɨɝɢ©Ȼɭɞɢɧɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢª

18,0

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɩɥ
ɉɟɪɟɦɨɝɢ©Ȼɭɞɢɧɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢª

8,7

ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥɢɰɹ
Ɍɪɚɜɧɹɛɭɞɢɧɨɤ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫɊɭɫɶɤɚɅɨɡɨɜɚ
ɜɭɥɢɰɹɋɥɨɛɨɠɚɧɫɶɤɚɛɭɞɢɧɨɤ
1-Ⱥ, ɜɭɥɢɰɹȽɪɭɲɟɜɫɶɤɚɛɭɞɢɧɨɤ-Ⱥ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫȻɟɡɪɭɤɢɜɭɥ
ɒɟɜɱɟɧɤɚȼ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫȻɟɡɪɭɤɢɜɭɥ
ɒɟɜɱɟɧɤɚȼ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫȻɟɡɪɭɤɢɜɭɥ
ɒɟɜɱɟɧɤɚȼ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫȻɟɡɪɭɤɢɜɭɥ
ɒɟɜɱɟɧɤɚȼ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫȻɟɡɪɭɤɢɜɭɥ
ɒɟɜɱɟɧɤɚȼ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫȻɟɡɪɭɤɢɜɭɥ
ɒɟɜɱɟɧɤɚȼ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫȻɟɡɪɭɤɢɜɭɥ
ɒɟɜɱɟɧɤɚȼ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶ ɦȾɟɪɝɚɱɿɜɭɥ
Ɍɪɚɜɧɹ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫȽɨɩɬɿɜɤɚɜɭɥ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɫȽɨɩɬɿɜɤɚɜɭɥ
ɒɤɿɥɶɧɚ

Інформація про претендента містить: наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;наявність спеціального дозволу на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких
він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж
роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів, наявність відповідної форми допуску
до державної таємниці тощо.
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваютьцся на засіданні комісії.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної
документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки об‘єктів нерухомості, яка буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця, становить
1,46 тис. грн.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки окремо розташованої будівлі, яка буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця,
становить 2,65 тис. грн.
Кінцевий термін подання документів:
8 червня 2021 року.
Відомості про місце знаходження комісії,
контактні номери телефонів: Харківська обл.,
м. Дергачі, пл. Перемоги, 2, т. +380678072867.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
Відповідно до статті 9 Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою
одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних
осіб, їх об’єднань повідомляємо
про оприлюднення проєкту рішення Дергачівської міської ради
«Про затвердження Положення про
порядок визначення і відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам на території
Дергачівської міської ради».

Розробник – відділ самоврядного контролю Дергачівської міської
ради.
Проєкт регуляторного акту передбачає затвердження Положення
про оренду комунального майна Дергачівської міської ради. Цей проєкт
Положення розроблений з метою
врегулювання процесу визначення
розмірів збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок з порушенням законодавства, а
також спрямований на унормування
порядку здійснення роботи комісії по

визначенню збитків.
Проєкт регуляторного акту та
аналіз його регуляторного впливу
буде розміщено на вебсайті за посиланням:
http://dergachi-mr.gov.ua/
publichna-informatsiya/rehuliatornadiialnist.
Строк приймання пропозицій і
зауважень до проєкту регуляторного 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. Перемоги, 2а, м. Дергачі, Харківський
район, Харківська область, 62300.
електронною поштою за адресою: kontroldepartment.derhachi@
gmail.com.
Довідки
за
телефоном
+380678072867 (919 внутрішній
код відділу)
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ОГОЛОШЕННЯ

АСФАЛЬТОБЕТОН (АСФАЛЬТ)

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

(10-1)

СТЕНОВЫЕ ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ.
ДОСТАВКА МАНИПУЛЯТОРОМ. ТЕЛ. 050-976-76-96. (10-7)
Насіння люцерни, конюшини, еспарцету, стоколосу, суданки, сидератів, медоносів, соняшнику, кукурудзи та ін. Тел. 0676892726 www.semenatrav.com
(8-7)

КУПЛЮ
Дорого куплю! Корів биків коней. Вимушений забій. Тел.: 0969732486, 0660511576. (5-4)

ПОСЛУГИ
КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА,
ГЕОДЕЗІЯ ВІД 2500 ГРН СТРОКИ ВІД 1 ТИЖНЯ.
ТЕЛ. (099) 737-65-52, (097)824-73-57.
(12-11)

Чистимо та поглиблюємо колодязі.
Тел.: (066)-504-35-79, (068)-075-97-97.
(6-1)

КАДАСТРОВІ НОМЕРИ, (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ,
ГЕОЛОГІЯ.
ТЕЛ.: 095-428-22-87, 097-923-20-34 (12-8)

ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ
04.06.2021 року о 10:00 за адресою:
смт Козача Лопань, вул. Народна, 70 відбудеться погодження меж земельної ділянки. Запрошуємо всіх суміжних землевласників.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
Загублені посвідчення дитини з багатодітної сім’ї
на ім’я Федосєєвої Поліни Андріанівни, Анастасії Володимирівни Йовенко, Руслана Азеровича Федоренка.

ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ
Інвестиційної програми з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
на 2022 рік Комунального підприємства «Дергачікомунсервіс» Дергачівської міської ради
Відповідно до «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів
господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення» від 20.10.2020
року № 1025/35308, КП «Дергачікомунсервіс»
Дергачівської міської ради розроблено проєкт
Інвестиційної програми з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення на 2022
рік.
Інвестиційна програма розроблена з метою виконання норм Закону України від 22 червня 2017 року
№ 2119-VIII «Про комерційний облік теплової енергії
та водопостачання», забезпечення більш точного обліку ресурсів та оптимізації втрат води.
В Інвестиційній програмі передбачається:
1. Виготовлення проєктної документації на встановлення вузлів комерційного обліку холодної води
(загальнобудинкових) та роботи зі встановлення цих
приладів у багатоквартирних будинках №№ 10Д,
10Є, 10Ж, 10К по вул. Садовій у м. Дергачі.
Фінансування заходів Інвестиційної програми
здійснюються за рахунок власних коштів підприємства.
Зауваження і пропозиції від фізичних та
юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до
12.06.2021р. включно за адресою: 62303, Харківська область, м. Дергачі, вул. 1 Травня, буд.
20, тел. (05763)-3-01-48 або за електронною
адресою:derg_komun@ukr.net
Вказана Інвестиційна програма знаходиться на
стадії розробки, тому у разі необхідності буде коригуватися.

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА Харківської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу
господарського забезпечення Дергачівської міської ради.
Для участі у конкурсі приймаються заяви від громадян України, які не досягли граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування, мають вищу
освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста,
вільно володіють державною мовою та основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами на рівні
досвідченого користувача. Стаж роботи на
службі в органах місцевого самоврядування,
на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
Перелік документів для участі в конкурсі:
особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто подають:
1) заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника відділу

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.
ЩИРІ ВІТАННЯ

ШАНОВНА ОЛЬГА АНДРІЇВНА СЕМИКА!
Ювілеїв у житті людини буває не так вже й багато. Ваш
ювілей – особливий. Прийміть щирі вітання з 95-річчям!
Це вік мудрості та осмислення свого життєвого шляху.
Нехай життя наповнюється радістю від усвідомлення того,
скільки важливих справ Вами було зроблено за всі ці роки.
Ми Вам бажаємо лише здоров’я багато-багато, душевного тепла, сил і спокою, бо все інше Ви вже знайшли за свій
довгий життєвий шлях. Нехай Ваше здоров’я і розум будуть
міцними.
Свій досвід онукам і праонукам передавайте, не здавайтеся і бажаємо відсвяткувати 100-річчя. Ви для всіх нас
приклад у всьому.
Донька, онуки та праонуки
ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА Харківської
області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу
забезпечення діяльності виконавчого комітету Дергачівської міської ради.
Для участі у конкурсі приймаються заяви від
громадян України, які не досягли граничного віку
перебування на службі в органах місцевого самоврядування, мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, вільно володіють державною мовою та основними навиками роботи на комп’ютері
з відповідними програмними засобами на рівні
досвідченого користувача.
Без вимог до стажу
роботи.
Перелік документів для участі в конкурсі:
особи, які бажають взяти участь у конкурсі,
особисто подають:
1) заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності виконавчого комітету Дергачівської міської ради;
2) автобіографію (прізвище, ім’я, по батькові,
число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, а також відомості про
наявність чи відсутність судимості;
3) копію паспорта громадянина України;
4) копію документа про вищу освіту з додатками;
5) копію трудової книжки з відомостями про
трудову діяльність станом на момент оголошення
конкурсу та/або копію послужного списку (за на-

явності);
6) копію реєстраційної картки платника податків;
7) фотокартку розміром 4 х 6 см;
8) письмову заяву, в якій особа повідомляє,
що до неї не застосовуються заборони, визначені
частиною третьою або четвертою статті 1 Закону
України «Про очищення влади», і надає згоду на
проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону України
«Про очищення влади». У разі, якщо кандидат на
посаду проходив перевірку, передбачену Законом
України «Про очищення влади», така особа подає
копію висновку про результати перевірки;
9) копію військового квитка (за наявності);
10) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;
11) інші документи, які характеризують фаховий рівень особи (за бажанням такої особи).
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу за адресою:
Харківська область, місто Дергачі, вулиця
Сумський шлях, 79-Б (конкурсна комісія).
Довідки за тел.: 3-03-12, або безпосередньо
до міської ради.
Конкурсна комісія

господарського забезпечення Дергачівської
міської ради;
2) автобіографію (прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження,
громадянство, відомості про освіту, трудову
діяльність, посаду (заняття), місце роботи, а також відомості про наявність чи відсутність судимості;
3) копію паспорта громадянина України;
4) копію документа про вищу освіту з додатками;
5) копію трудової книжки з відомостями про
трудову діяльність станом на момент оголошення конкурсу та/або копію послужного списку (за
наявності);
6) копію реєстраційної картки платника податків;
7) фотокартку розміром 4 х 6 см;
8) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що
до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону
України «Про очищення влади», і надає згоду на

проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону України «Про очищення влади». У разі, якщо кандидат
на посаду проходив перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», така особа
подає копію висновку про результати перевірки;
9) копію військового квитка (за наявності);
10) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;
11) інші документи, які характеризують фаховий рівень особи (за бажанням такої особи).
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу за адресою:
Харківська область, місто Дергачі, вулиця
Сумський шлях, 79-Б (конкурсна комісія).
Довідки за тел.: 3-03-12, або безпосередньо до міської ради.
Конкурсна комісія
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чи належні гігієнічні умови,
чи є жалюзі, які врятують
від спеки, чи якісне харчування, чи все необхідне для
навчання й виховання – перед закладами постає безліч
вимог, а перед батьками –
низка питань і турбот.
Окрім необхідного, дітям
ще важливо забезпечити
можливості для розвитку,
дозвілля та позаучбових занять. А це і гуртки, і участь
у творчих колективах, і різноманітні заняття.

Євген Шатохін з родиною

Редакція газети «Вісті Дергачівщини» звернулась до депутата Харківської обласної ради Євгена Шатохіна із проханням висловити свої думки
щодо Дня захисту дітей.
Для багатьох це свято, яке має дитячо-казкове забарвлення. Завдяки теплій погоді, буянню квітів і фарб у
природі, що налаштовує на відпочинок, і свято частіше
сприймається як день сімейного дозвілля із різнобарвними кульками, солодкою ватою, морозивом і неодмінними розвагами для дітей.

Цей день був започаткований саме для привернення уваги до прав дітей. Діти
– беззахисні маленькі люди,
які в усьому залежать від рішень і дій дорослих. Вони
не тільки не мають можливостей (ні фізичних, ні моральних, ні фінансових) для
відстоювання своїх прав і
потреб, але й не розуміють,
що вони у них є.
Тому це питання цілком у
нашій відповідальності. Забезпечити дітей належним
вихованням та оточити повагою, любов’ю й уважним

Як батько, виховую
двох доньок, це – великий
сенс мого життя. Люблю
їх безмежно. Життєві досягнення - для них, для їх
благополуччя.
Головне,
щоб вони були здоровими
й усміхненими.

Влада, в
першу чергу, має захищати дітей, бо вони
– майбутставленням – це маємо зро- ні дорослі,
бити ми, дорослі.
майбутні
Поки дитина з матір’ю, г р о м а д я краївона, зазвичай, забезпе- ни
Діти
чена турботою та комфор- ни.
фундатом. Але зараз досить рано –
батьки змушені дітей відда- мент житвати в садочок – не тільки тя і від нас
для можливості працюва- з а л е ж и т ь ,
ти, але й для їх соціалізації н а с к і л ь к и
буде
та дошкільного виховання. він
міцним
і
Від цього моменту виховну
надійним.
функцію і відповідальність
Як батько,
за комфорт дитині на себе
виховую
двох
бере заклад. Згодом естафе- доньок, це
–
ту приймають школи.
великий сенс
Чи тепло дітям, чи зручно, мого життя.
Люблю їх безмежно. Життєві досягнення - для
них, для їх благополуччя. Головне, щоб вони були здоровими й усміхненими.
Відповідальність
перед
дітьми більша, ніж родинна. Захищаючи їх права та
забезпечуючи їх належними
умовами виховання, формуємо покоління, яке виростає в атмосфері щирості,
поваги, любові й порозуміння.
Як до депутата, представника Дергачівщини в
обласній раді, до мене звертаються за допомогою працівники садочків, шкіл,
керівники творчих гуртків
і спортивних секцій, небайдужі батьки. Докладаю максимум зусиль для надання
допомоги. Серед реалізованого
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можна згадати різномасштабні проєкти: і капітальний
ремонт школи в Слатине, і
придбання меблів, музичної
і мультимедійної апаратури
для ліцею Козачої Лопані,
музичної апаратури для Будинку культури в смт. Слатине, монтаж теплої підлоги
і ремонт туалетних кімнат у
садочках, заміна підлогового покриття в музично-спортивній залі дитячого садочка
Козачої Лопані, придбання
нових сценічних костюмів
творчим колективам Будинку культури і нової форми
футбольній команді у Прудянці, створення хокейного
катка в Цупівці, та встановлення дитячих і спортивних
майданчиків у більшості населених пунктів громади.
Зроблено чимало, але ще
багато належить зробити.
На жаль, не завжди вистачає можливостей і ресурсів
втілити все й одразу.

Я досить багато працюю
і, як більшість батьків, шкодую, що не маю достатньо
вільного часу для доньок.
Але все, що роблю – роблю з
вірою у своїх дітей, з вірою
в наших дітей, бо чужих дітей не буває. Діти – це наше
майбутнє!
Євген Шатохін, депутат
Харківської обласної ради.
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