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КОЗАЧОЛОПАНСЬКИЙ 
ТЕАТРАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

27 березня - 27 березня - 
Всесвітній Всесвітній 
День театруДень театру
Театр – це окре-

мий Всесвіт, куль-
турне диво, казка 
наяву. У виставах 
актори кожного 
разу проживають 
нове життя, а гля-
дачі – отримують 
неймовірний заряд 
емоцій, відкривають 
щось нове для себе в 
розумінні Всесвіту. 
В театрі можна 

сміятись або пла-
кати, можна суму-
вати або радіти 
разом із акторами. 
Це унікальний до-
свід співпереживан-
ня й співпроживання 
окремої дійсності, в 
яку переносишся на 
час вистави разом із 
трупою театру, ра-
зом із глядачами.

Театр – це живий організм, який 
знаходиться в постійному русі. 
Він чутливий до сучасності, до гля-

дачів, до тих історичних подій, що від-
бувались у минулому або відбуваються 
зараз. Театр – це не тільки забава, хоча 
для багатьох це можливість розважливо 
провести вільний час. Кожна вистава – 
це певний сенс, так би мовити, «меседж» 
або головна думка поставленого твору, 
яка доноситься глядачам через діалоги, 
інсценовані відносини й втілені на сцені 
життєві ситуації.
Безперечно, театр виконує дуже по-

тужну культурно-виховну функцію. 

Тому так важливо, щоб актори віддава-
лись цій справі на всі 100%, пропускали 
через себе, по-справжньому проживали 
життя своїх героїв. 
До Дня театру хочемо познайомити 

наших читачів із феноменом, який існує 
в Козачій Лопані: багаторічний дорослий 
колектив аматорського театру «Козачоло-
панські перлини» існує вже багато років 
і незмінним стабільним складом ставить 
складні постанови й отримує не тільки 
широку популярність серед жителів Дер-
гачівщини, а й їхню безмежну любов.

(Продовження 6-7 стор.)
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ЦІКАВО ЗНАТИАКЦІЯ "ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ"

Але як сходить сніг, то 
з-під нього раптом вироста-
ють купки сміття та мотлоху, 
який назбирався за мину-
лий сезон у кущах, посад-
ках, вздовж доріг, берегами 
річок. Такий "гарний вид» 
псує не тільки враження від 
пробудження та краси при-
роди, але й може бути небез-
печним: серед скла граються 
діти, гвіздками можна не-
очікувано проколоти колеса 
транспорту, а організовува-
ти пікніки серед недопалків, 
брудних пляшок, літаючих 
пакетів – ну, зовсім вже не-
приємно та й бажання зни-
кає взагалі.
Зовсім стає сумно від 

розуміння, що це сміття 
залишили ті, хто відпо-
чивали або гуляли в цих 
місцях. І начебто логічне 
питання: навіщо це робити, 
якщо знову виникне бажан-
ня провести свій час на при-
роді і відпочити тут знову? 
Навіщо люди самі собі ство-
рюють проблеми і псують 
довкілля?
А ще є дивна звичка 

у людей позбавлятися 
сміття, викидаючи його 
із вікон машини в посад-
ку. Мовляв, це не навколо 
свого двору, а десь на 
нейтральній території: 
і сміття позбувся, і 
совість чиста. Багато 
дачників, на жаль, саме 
так і роблять, засмічу-
ючи узбіччя доріг і посадки 
навколо дачних комплексів.
Врешті маємо доволі за-

бруднене довкілля: замість 
першоцвітів – биті пляш-
ки, замість радіти сонцю й 
весні – жах від усвідомлення 
масштабів залишків чийо-
гось дозвілля й минулих ве-
селощів. Всюди упаковки 
від їжі, пакети, порожні бля-
шанки, одноразовий посуд.
Через таку ситуацію го-

стро постає питання тер-
мінового благоустрою. 
Жителі, зазвичай, очіку-
ють, що місцеві керів-
ники власними силами 

забезпечать чистоту й 
прибирання території, 
посадять нові деревця, 
квіти та проведуть необ-
хідне озеленення парків 
і скверів. Такі очікування 
часто не співпадають з ре-
альними можливостями вла-
ди. Годі казати й про те, що 
ці зусилля згодом зовсім не 
цінуються і все повторюєть-
ся по колу.
Поширеною є й прак-

тика суботників, коли 
організації залучають 
співробітників або учнів 
закладів до прибирання 
своєї навколишньої тери-
торії. Але такі суботники 
часто мають негативний 
відтінок добровільного 
примусу.
Але незмінним залишаєть-

ся те, що самі жителі не ма-
ють звички брати на себе 
відповідальність за охайне 
та чисте довкілля навіть на 
власній вулиці, а часто – й за 
прибудинкову територію. 

ЯК ЗАРАДИТИ 
ПРОБЛЕМІ? 

Давайте згадаємо, що ко-
лись на селі масштабні пи-
тання вирішувались Толо-
кою. 

Толока - давній українсь-
кий звичай, що організову-
вали на селі для виконання 
термінових та сезонних 

робіт, які вимагали значної 
кількості осіб: збирання вро-
жаю, вирубування лісу, спо-
рудження будинків, спільний 
випас худоби тощо. Іноді То-
локу використовували для 
проведення громадських 
робіт (будівництво церков, 
шкіл, читалень, доріг тощо).
У Толоці односельці бра-

ли участь, тобто працюва-
ли толокою (спільно, разом), 
добровільно й задарма, не 
потребуючи плати за свою 
працю. Зазвичай, особа, на 
користь якої працювали, 
частувала робітників. Звич-
ною справою було завершу-
вати її народним гулянням 
— танцями та співами.
Безумовно, Толока не від-

міняє щоденну важку робо-
ту комунальників. Але після 
зими обсяг робіт дуже ве-
ликий, необхідно привести 
села або місто до ладу, при-
брати сміття, що накопи-
чилось взимку, висадити 
зелені насадження. Тому То-
локи – це своєрідний флеш-
моб: чому б не долучитись до 
прибирання і продемонстру-
вати своїм прикладом пова-
гу до порядку й чистоти на 
своїй вулиці, в рідному селі, 
місті.
Почніть зі своїх найближ-

чих сусідів: домовтесь про 
спільне прибирання вулиці 
або ваших сусідніх ділянок 
за гарної погоди, ввімкніть 
музику для настрою, за-
варіть смачний чай у тер-
мосі, пригощайтесь потім 
смаколиками, щоб відсвят-
кувати закінчення роботи. 
Результат вас буде радува-
ти, й час, проведений із ко-
ристю і задоволенням. Ваш 
приклад стане відчутною 
мотивацією й для інших, бо 
разом все робиться швидше, 
простіше й веселіше.
Долучайтесь до акції 

«За чисте довкілля»: звер-
ніться до старости вашого 

округу або депутата, 
запитайте про план 
заходів у вашому селі 
чи на вашій вулиці, 
беріть спільну участь 
з усіма небайдужими 

та разом організуйте для 
себе і своїх родин чисте й 
охайне середовище.

Прийшла довгоочікувана весна, всі радіють сонцю, 
теплу й можливості більше часу проводити на свіжому 
повітрі та влаштовувати прогулянки.

— Ти на вихідних зайнятий?
— Так. Агрофітнес!

***
Прибирання — це перемі-

щення всякого мотлоху в більш 
непомітні місця.

***
У магазині:
— У вас фанера є?
— Вам для господарства?
— Ні... над Парижем політа-

ти!
***

Гламурна дівчина приїхала 
в село до бабусі:

— Куди у вас тут вночі схо-
дити можна?

— У відро.
***

Перше правило прибирання 
у квартирі: прибрати себе від 
комп'ютера.

***
Гості навіть не могли здога-

датися, що хату ще довелося 
прибирати до стану "вибачте, 
що не прибрано".

 ***
Ніщо так добре не видаляє 

вапняний наліт, бруд, іржу, як 
гості, що збираються приїхати.

***

Начебто квартира невелика, 
але як почнеш прибирати...  
палац!

***
- Вийшла ввечері, щоб ви-

нести сміття. Якийсь хлопець 
вирвав пакет із рук та втік. Не 
встигла навіть і подякувати...

***
Прибирала у навушниках... 

Півбудинку прибрала з вимк-
неним пилососом.

***
Коли просять прибрати в 

кімнаті, цитуй Ейнштейна:
"Тільки дурень потребує по-

рядку - геній панує над хао-
сом".

***
- У мене до вас тільки 

одне питання: "Вам генії на 
роботу потрібні?"  

- Молодий чоловік, вакан-
сія про прибирання туалету 
вже закрита.

 ***
 - Будеш перебувати вдо-

ма.  Можеш зайнятися го-
туванням, прибиранням, 
пранням, прасуванням, але 
поки я живий, не допущу, 
щоб моя дружина працю-
вала.

 ***
От би зробити вдома при-

бирання і натиснути "Збе-
регти"!

ЦІКАВО ЗНАТИГУМОР

ЩО ТАКЕ ТОЛОКА? 
Толока — одноразова безоплатна 

праця гуртом для швидкого вико-
нання великої за обсягом роботи. 



29 березня голова Хар-
ківської обласної державної 
адміністрації Айна Тимчук 
представила Юрія Раїну ак-
тиву Харківського району.

«Харківський район - най-
більший в області. Найбільший 

і за кількістю населення. Я 
звертаюся до всіх громад, щоб 
підтримали Юрія Івановича. 
Він з тих, хто зможе згурту-
вати всіх навколо ідей розвит-
ку району. Він налагодить 
координацію між районом, гро-
мадами та адміністрацією», - 
зазначила Айна Тимчук.

До цього часу Юрій Раїна 
очолював Краснокутську рай-
держадміністрацію.

Під час представлення його 
у новій посаді Юрій Раїна по-
дякував Президентові та главі 
області за довіру і можливість 
очолювати Харківський район.

«Я постараюсь виправдати 
довіру. Хочу запевнити, що ми 
будемо працювати злагоджено 
й активно», - наголосив Юрій 
Раїна.
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ЦІКАВО ЗНАТИНОВИНИ
ЗНО-2021

Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться у 
визначені дати, незалежно від епідеміологічної ситуації 

в регіонах. Це стосується пробного тестування, основної та 
додаткової сесії. У Міністерстві освіти та науки запевнили, 
що графік залишається незмінним. 

Цьогоріч пробне ЗНО відбу-
деться 10 квітня. Учні могли 
обрати лише один предмет для 
проходження пробного тесту. 
Результати тестування будуть 
оприлюднені на інформаційних 
сторінках учасників 16 квітня.

Основна сесія ЗНО-2021 

розпочнеться 21 травня і три-
ватиме до 15 червня. Заванта-
жити запрошення-перепустки 
зі своїх інформаційних сторінок 
школярі повинні до 30 квітня. 
Переглянути дати проведення 
ЗНО з усіх предметів можна за 
посиланням. 

З 2021 року вступ-
ники можуть скла-
дати тестування з 
5 предметів. Крім 
того, тест з матема-
тики став обов'язко-
вим для випускників 
шкіл. Отримати ре-
зультати тестуван-
ня з різних пред-
метів учні зможуть з 
4 червня до 23 липня. 

Додаткова сесія 
ЗНО відбудеть-
ся з 26 червня до 
16 липня. Резуль-
тати тестів будуть 
відомі до 23 липня.

ЗРОСТЕ ТАРИФ НА ПОЛОГИ

Збільшиться сума і на медичну допомогу новонародже-
ним. Тариф на пологи зросте до понад 10 тисяч гривень. 
Від 1 квітня 2021 року лікарні отримають від держави на 
2 тисячі гривень більше на надання медичної допомоги під 
час пологів.

Зазначається, що також зміниться сума на медичну допомо-
гу новонародженим. Зокрема, на догляд за недоношеними не-
мовлятами вагою до півтора кілограма сума збільшиться до 130 
тисяч. За новонародженим з вагою більше як півтора кілограма 
– до 25 тисяч гривень. Усі витрати покриває держава, бо пологи 
та медична допомога новонародженим в Україні входять до пе-
реліку безкоштовних медичних послуг. 

ЗАЛИШКИ МИНУЛИХ ВІЙН

28 березня саперами Міжре-
гіонального центру гуманітар-
ного розмінування та швидко-
го реагування ДСНС України 
було знешкоджено один арт-
снаряд, що був знайдений на 
території приватного домово-
лодіння в смт. Солоницівка. 
29 березня знешкодили один 
артснаряд у смт. Пересічне, 
за адресою: вул. Кринична, на 
відстані близько 
50 м від житлово-
го будинку.

З метою по-
передження не-
щасних випадків 
серед населення 
в разі виявлення 
вибухонебезпеч-
них предметів, 
Державна служ-
ба України з надзвичайних си-
туацій вкотре звертається до 
громадян з проханням дотри-

муватися правил безпечного 
поводження з вибухонебезпеч-
ними або невідомими предме-
тами!

Категорично забороняється: 
торкатися підозрілого предме-

та або пересувати його; 
заливати його рідина-
ми, засипати ґрунтом 
або чимось накривати; 
здійснювати на підо-
зрілий предмет звуко-
вий, світловий, тепло-
вий чи механічний 
вплив, бо практично 
всі вибухові речовини 
чутливі до механічних, 

звукових впливів та нагріван-
ня; намагатися самостійно 
знешкоджувати знахідку.

Пам'ятайте, що у разі ви-
явлення вибухонебезпечних 
предметів необхідно одразу 
повідомляти про це за номе-
рами: «101» або «102» та ні 
в якому разі не намагатися 
самостійно ідентифікувати 
знайдені боєприпаси.

***
«Телефон довіри» Головного 

управління  Державної служби
України з надзвичайних 

ситуацій у Харківській області
737-13-59 з 9:00 до 18:00.

З настанням весняно-
го періоду до Дергачівсь-

кого РУ ГУ ДСНС України у 
Харківській області почасті-
шали заявки про виявлення 
вибухонебезпечних пред-
метів часів Другої світової 
війни.

ЮРІЯ РАЇНУ ПРИЗНАЧЕНО 
ГОЛОВОЮ ХАРКІВСЬКОЇ РДА
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БУРЯКОВА ІКРА

 Буряк — один із базових 
продуктів раціону у ще хо-
лодну пору року, бо під час 
посту свіжі овочі ще не ро-
стуть, а коренеплоди якраз 
у запасі ще з початку осені.

Приготування бурякової 
ікри надзвичайно просте: 
візьміть 1 морквину, 1 буряк, 
1 цибулину, 3 середніх зубчики 
часнику і столову ложку то-
матної пасти.

Натріть на тертці моркву 
та буряк і протушкуйте їх ра-
зом. Окремо приготуйте дріб-
но нарізану цибулю, змішану 
з томатною пастою, сіллю та 
перцем. Далі вмішайте цибулю 
до моркви з буряком. 

Подавати страву слід холод-
ною. Можна також додавати 
під час приготування гриби 
чи горіхи. Така ікра може по-
даватись до столу як окрема 
страва або ж доповненням до 
хліба.

КВАШЕНА КАПУСТА

Практично кожна українсь-
ка родина готувала із великим 
запасом квашену шатковану 
капусту. І вона, як ніколи, до-
речна у період Великого посту. 

Є старий рецепт її приготу-
вання. Треба взяти декілька 
гарних капустин, пошаткува-
ти їх дрібно, засипати сіллю 
та кмином і добре утрамбуйте 
в бочку, каструлю чи банку, 
щоб з’явився сік. Утрамбуйте 
до самого верху та лишіть на 
кухні, періодично помішуючи, 
десь на тиждень. Через тиж-
день спробуйте, чи не гірчить. 
Далі винесіть у погріб чи інше 
холодне темне місце. 

Щоб капуста не скисла і не 
зіпсувалась, треба пильнува-
ти за чистотою, всі продукти 
і посуд ретельно промивати та 
витирати, бочка, каструля чи 
банка мають бути сухими і чи-
стими, марля чиста. Тоді ка-
пуста добре приготується і ще 
довго слугуватиме поживною 
стравою до столу.

САЛАТ З КАРТОПЛІ 
ТА ОГІРКА

Для салату візьміть 2 ве-
ликі відварені картоплини, 
1 великий солоний огірок, по-
ловину середньої цибулини, 
3 ст.л. консервованого горош-
ку, кріп і сіль за смаком. 

В якості заправки можна 
використати трохи рослин-
ної олії (під час посту її можна 
вживати у невеликих кілько-
стях у холодному вигляді і на-
віть необхідно для нормальної 
роботи шлунка).

Кріп порізати і перетерти 
із сіллю, додати трохи олії та 
змішати, утворивши аромат-
ну заправку для салату. Ва-

рену картоплю почистити та 
нарізати середніми кубиками. 
Трохи дрібнішими — огірок, 
ще дрібнішими — цибулю. 

Картоплю слід порізати пер-
шою й одразу змішати з за-
правкою, щоб вона увібрала 
в себе аромат зелені. Змішати 
всі нарізані овочі і додати в 
кінці консервований горошок. 
Такий салат більш ситний, ніж 
салати із сирих овочів.

ПАШТЕТ З КВАСОЛІ

Розраховуємо порцію на 
500 г сирої квасолі. Замочуємо 
її на ніч, а зранку проварюємо 
до повної готовності та товче-
мо ступкою або збиваємо мік-
сером до однорідної маси.

Окремо чистимо та дрібно 
нарізаємо 2 середні цибули-
ни, їх можна трішки протуш-
кувати на воді чи овочевому 
бульйоні. Часник (5-7 середніх 
зубчиків) натираємо на дріб-
ну тертку. Додаємо цибулю 
та часник до квасолі і добре 
вимішуємо. Можна трішки 
посолити чи присипати зе-
ленню, якщо є в наявності. 
Такий паштет чудово піде до 
хліба або як додаток до інших 
пісних страв. Якщо підібрати 
правильний набір продуктів, 
то вона стане непоганою за-
правкою до салату!

ПІСНИЙ БОРЩ 
З КАПУСТОЮ

Одна з головних тради-
ційних українських страв 
— борщ. І у піст наші ба-
бусі також його готували, 
але без м’яса, а з грибами, 
чорносливом, квасолею, ка-
пустою та навіть гречкою. І 
ось один з таких рецептів.

Набір необхідних продуктів: 
1 середній буряк, дві жмені 
квашеної капусти, сушені гри-
би 5-7 штук, 1 цибулина та 
1 морквина, сік томатний і 
1 ст.л. борошна. А для припра-
ви — трохи солі, лавровий ли-
сток та зелень.

Слід окремо протушкува-
ти квашену капусту, моркву, 
цибулю та буряк. Їх можна 

при готуванні трохи залити 
бульйоном з відварених сухих 
грибів. Гриби подрібнити та 
додати в овочеву суміш.

Готові овочі викладіть у ка-
струлю та залийте грибним 
відваром. Додайте томатний 
сік (можна замінити томат-
ною пастою) і трішки спецій. 
Проваріть борщ ще 30 хвилин, 
подрібніть в кінці зелень і за-
лиште його трохи настоятись, 
так він стане ще смачнішим.

 
СОЛОДОЩІ

Як відомо, солодощі, різ-
номанітна випічка, шоко-
лад тощо заборонені під час 
Великого посту. Але можна 
вживати у невеликих кіль-
костях ті солодощі, які є ко-
рисними і необхідними для 
організму.

Варіанти: мед, сухофрукти, 
підсмажені горіхи. З них мож-
на робити корисні енергетич-
ні батончики, перемолоти ці 
продукти та надати зручної 
форми. Вони стануть чудовим 
варіантом для поживного пе-
рекусу та додатковим джере-
лом енергії у період, коли ви 
постите і вживаєте мало ка-
лорій.

УЗВАР
Узвар завжди був попу-

лярним в Україні напоєм, 
а особливо, під час посту. 
Адже він корисний, до-
бре втамовує спрагу і не 
містить заборонених про-
дуктів. А цукор у ньому, 
під час посту, можна замі-
нити медом або ж просто 
його виключити і зробити 
напій не надто солодким.
Готують узвар на воді із 

сухофруктами, тут ви мо-
жете додавати ті, які є в на-
явності: сушені яблука чи 
груші, чорнослив, шипши-
ну, сушені ягоди.

Смачного!

ТРАДИЦІЙНІ УКРАЇНСЬКІ СТРАВИ

Великий піст у цьому році триває з 15 березня по 
1 травня. Він є найдовшим постом у році — більше, 
ніж 40 днів. В українців, які з поколіннями дотриму-
ються цього суворого посту, є свої унікальні рецепти, 
щоб урізноманітнити обідній стіл. Тож якщо виріши-
ли постити, але не впевнені, що вистачить фантазії, 
вигадувати пісні страви на кожен день, можете скори-
статись підказкою від наших бабусь.

ВЕЛИКИЙ ПІСТ
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НАШІ ЗЕМЛЯКИ 

ХРАНИТЕЛЬ ІСТОРІЇ
Володимир Сергійович Гончаренко народився у 1950 

році в Безруках і все своє життя в них і прожив. Тут 
його коріння: жили прадіди, діди. Виріс він у центрі села. 
Та зараз, говорить, центр вже не там: раніше був на одному 
боці села, тепер на іншому. Зараз він мешкає на околиці. А 
тоді у центрі розташовувалися школа, медпункт, сільрада, 
клуб. І всі ці приміщення були загалом з розкуркуленого ра-
дянською владою. І тільки як з’явився голова, він і став все 
будувати, пригадує Володимир Гончаренко. Тільки церква 
одна залишилася незмінною. 

Він взагалі знає все про 
свій рідний край. Хоча і пра-
цював Володимир Сергійович 
на заводах у Харкові токарем, 
але душею своєю він справж-
ній історик. «Історія – хобі моє. 
З дитинства нею цікавився. 
Ми жили в центрі і там тоді 
завжди люди збиралися, співа-
ли, спілкувалися. Все це було 
поруч з нашим будинком і я все 
слухав, що там розповідають. 
Так, для себе. В школі ж, при ра-
дянській владі, ніхто нічого не 
розповідав. І в селі ніхто історії, 
навіть свого села, не знав. Та  й  
мало хто цікавився. На почат-
ку 60-х  років з Харкова приїха-
ло телебачення, щоб про село 
розповісти. «Село Безруки – 
село звичайне» називалася про-
грама. Одного разу, коли я був 
у бібліотеці, бо любив читати, 
вони зайшли. Був там і конюх. 
От ми і поїхали по селу. Приї-
хали до багача одного і відзняли 
його особняк, а потім до конюха 
– зафільмувати його хатинку. 
Так і показали в програмі: так 
зараз живуть у Безруках, як 
багачі, а так раніше жили, як 
конюх. У 2002 році приїжджав 
до нас писати про село добре 
відомий  на той час Юрій Воро-
шилов і зайшов до мене. Я дав 
йому фото, водив по старожи-
лах, він інтерв’ю брав і сказав, 
що книжку буде писати. Він 
поїхав, а за тиждень повернув-
ся, віддав фото і запропонував 
мені самому книгу написати». 

Здивувався Володимир Сер-
гійович тоді та про написання 
книги лише подумав. Але гість 
поїхав, минав час, а книги все 
не було. Люди ж чекали і постій-
но питали свого односельчани-
на: де ж книга, бо він же до них 
приводив журналіста-письмен-
ника. 

Тоді і взявся Володимир 
Сергійович писати книгу. 
Рукописи зібрав, йому до-
помогли на друкарській ма-
шинці все надрукували, але 
до видання книги це не над-
то наблизило. Грошей не було 
і жодних спонсорів не знай-
шлося: і до депутатів звер-
тався Володимир Гончарен-
ко, але ніхто не відгукнувся і 
копійки ніхто не дав. Так сам 
і надрукував, за свій кошт, 
35 примірників. І роздав їх 
корінним місцевим мешкан-
цям.  

Та на цьому Володимир Сер-
гійович не зупинився. І зараз 
продовжує вивчати історію, го-
ворить, що заповнює прогали-
ни, що були раніше. Хоча дедалі 
це стає все складніше. Особ-
ливо з фото - тепер їх з давніх 
часів не знайти. «Історія» по-
жовкла і на ній вже практично 
не розібрати облич. «А зараз вза-
галі піди-знайди таке фото, на 
якому б зібралися всім селом. В 
ті часи таке було, в основному, 

на похоронах. Тому там і фото-
графувалися». 

Не дивлячись ні на що, 
Володимир Сергійович ще 
одну книгу видав про шкіль-
ні роки і доповнення з історії 
Безрук. Вона ходить просто 
по селу з рук до рук. Були б 
гроші, говорить, ще б напи-
сав, але, мовляв, не потягне, 
бо пенсіонер. Коли ті перші 
35 примірників надрукували, 
його родина була дуже шо-
кована. «А я хотів пам’ять для 
села залишити», пояснює він. 

«У мене, до речі, і дід такий 
був, по матері -  Нежальський 
Омелян Степанович, з Дергачів 
родом. У нього при царі бібліо-
тека була, там були перші 
видання всіх письменників, цілі 
каталоги - 7 скринь повних під 
замками. Дід книжки з Москви 
та Петербурга виписував – на 
них всі гроші витрачав. Радян-
ська влада знала про книги і 
дід пішов на поступки з ними 
– все віддав: коней, худобу, щоб 
тільки книги не чіпали, навіть 
до колгоспу пішов працювати. 
Але згодом до нього прийшли і 
їх забрали. І передали, мабуть, 
комусь у приватну колекцію. 
Там, казала бабуся, Євангеліє в 
золоті було. Невідомо  куди ця 
бібліотека потрапила. Сказали 
бабусі, що  це нечесним трудом 
зароблено і забрали. Підводи 
підігнали і всі сім скринь вивез-
ли...".

Володимир Сергійович може 
годинами розповідати про Без-
руки. І всім бажає, щоб не забу-
вали своє минуле: «Хто не знає 
минулого, той немає майбут-
нього. Не мною сказано, але 
правильно». Молодшому по-
колінню радить більше читати 
і більше цікавитися історією. 
А особисто він завжди готовий 
допомогти дізнатися більше 
про їхнє село. 

«Безруки, то я точно те-
пер знаю, були хутором. Піс-
ля війни з французами 1812 
року почалося заселення тут. 
Це була Слобожанщина, віль-
ні землі. А у війні тій і коза-
ки брали участь. Коли цими 
землями проходили, то дея-
ким сподобалося місце. Вони і 
стали першими поселенцями. 
Були то козаки з вільшанської 
сотні, з міста Вільшани, коза-
ки на прізвище Безруки. Вони 
тут 9 дворів заселили і на-
звали поселення Безруками. В 
архіві я знайшов запис: «9 коза-
чих дворів біля криниці на Без-
руковій вулиці». Вони і вулицю 
назвали Безрукова, бо у всіх до 
єдиного прізвище було одне. 

Потім з’явилися Мальці – 
люди з Миргородщини пересе-
лилися, з першого Миргородсь-
кого козачого полку. Так другий 
хутір утворився, у ньому було 
кілька дворів. Назвали його 
Мальцями. Потім стали пе-

реселятися сюди Бережні, Зу-
брічі, Колочі, Кононенки. От 
так родами і приїжджали і 
жили,  кожен рід свій млин мав. 
Та найбільше все ж було Без-
руків і Мальців, і в 1912 році ху-
тори об’єднали і назвали село 
Безруки. В церковних книгах 
знаходив записи, де писалось  
«Безруково-Мальцівський хутір 
і село Безрукове». 

Яскравими подіями села Во-
лодимир Сергійович називає 
будівництво церкви та шко-
ли в селі. Козаки, каже, люди 
грамотні були, вміли читати 
і захотіли школу зробити на 
хуторі. «Поїхали в дворянське 
зібрання до Харкова. А воно 
ж було  для дворян, а тут 
приїхали з Безруків і просять 
школу. Зацікавили всіх. Тоді в 
Харкові було Товариство гра-
мотності. (прим. ред. Органі-
зація української інтелігенції, 
заснована в 1869 році для по-
ширення освіти серед народу). 
Тож питання Безрук вирішу-
вав особливий комітет при 
дворянському зібранні. І  шко-
лу у селі будувало дворянське 
зібрання, вони і гроші виділили. 
Одного разу мені потрапив до 
рук документ, що у Донецьку 
один аспірант захищав дисер-
тацію по Товариству грамот-
ності, де згадувалося село Без-
руки Деркачівської волості з 
приводу того, що там побуду-
вав школу особливий комітет 
дворянського зібрання. Оце 
була подія, бо ніде такого не 
було, щоб дворянське зібрання 
будувало школу. 

Друга важлива подія – церк-
ву хутір збудував. 20 років бу-
дував. Надумали, а грошей не-
має. Що тут, два хутори?.. А 
під лісом жив пан Яків Білоко-
питов. Пішли до нього, впали 
на коліна, просять: «Пан, позич 
грошей на церкву». Він добрий 
пан був і виніс їм 200 рублів 
сріблом і сказав, що дарує їх і 
повертати не потрібно. По-
тім по всіх хуторах збирали. 
500 рублів було потрібно – це 
велика сума була тоді. В Чер-
каській Лозовій був маєток від-
ставного майора Івана Степа-
новича Квітки з роду Квітки. 
Григорій Квітка – письменник, 
а це його дядько. Їхній рід ве-

ликий був. Вони, 
власне, і Черкаську 
Лозову заснували. 
Суддя полковий був 
Семен Квітка. Вони 
і губернаторами 
були, і управите-
лями, і статськи-
ми радниками у 
Деркачах. Великий 
рід був. Тож коли 
відставний майор 
помер, його маєток 
розпродували. У 
Безруках про це 
дізналися і поїха-
ли туди, бо дерево 
на церкву потріб-
не було. Приїхали 
– домовилися. Самі 
ламали і на волах з 
Черкаської Лозової 
возили. І стерегли 
там його, бо могли 
і покрасти. 40 хо-
док довелося зроби-
ти, щоб перевезти. 
Хто б зараз таке 

робив? Отакі люди були рані-
ше. Потім ті, у кого ліс був, і 
нового дерева додали. У Хар-
кові вокзал робили при царі, 
тоді  з Куряжа дуб морений во-
зили, купували. Дзвіниця ж ще 
була зроблена. Зараз її немає, 
зламали, як розкуркулювали. 
По три тонни були дзвони на 
ній. Їх безруківці замовляли в 
Рижові, де брати Рижови лили 
дзвони. У них їх і купили. Як 
розповідали старожили,  що 
коли вони дзвонили, то чути 
було і в Деркачах, і в Козачій. 
Багато ще роботи було – церк-
ва ж величезна, дерев’яна. Вже 
120 років простояла, бо з гар-
ного дерева зроблена. Це друга 
подія велика була для села. Це 
таке раз на сто років буває, 
жартує Володимир Сергійович, 
- потім безруківці так дружньо 
лише газопровід прокладали у 
своєму селі". 

Та були й інші часи у Безру-
ках, і не тільки у них. «У 30-х ро-
ках повсюди руйнували церкви, 
прийшли і нашу ламати. Жін-
ки з вилами відстояли. 7 днів 
відбивалися. Між очей готові 
були ті вила повстромляти. І 
влада пішла на хитрощі. Ска-
зала, клуб вам зробимо із церк-
ви. Зламали куполи і зробила 
клуб, назвавши його іменем 
Сталіна. А хто ходитиме в та-
кий клуб? Заганяли активістів 
і комсомольців. Із 1930 по 1942 
роки церква стояла, але не дія-
ла. Люди не ходили туди. На-
віть ховали померлих не на 
кладовищі, а на городах. Там 
хрести і ставили. Потім зер-
но до церкви  колгоспи звозили, 
баштан. А коли німці зайшли 
до села, коней туди завели. 
Люди їм сказали, що це святе 
місце і вони коней вивели. На 
прохання жителів у 1942 році 
церкву відновили. При німцях, 
які дали на це дозвіл. І до сьо-
годні вона збереглася». 

Володимира Сергійовича 
Гончаренка по праву можна 
назвати хранителем історії 
села. Під замками він її не 
ховає – охоче несе людям. 
Тільки беріть і передавайте 
один одному!
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У далеких двохтисяч-
них роках у Козачій Ло-
пані не було жодної твор-
чої секції або гуртка, тим 
паче, театру в місцевому 
Будинку культури. Лише 
в 2012 році, після обран-
ня селищним головою 
Вячеслава Задоренка 
та за його ініціативи до 
відродження й розвитку 
культурного життя в Ко-
зачолопанському Будинку 
культури відбулись сут-
тєві зміни і з’явились нові 
керівники – Олександр і 
Марина Дигало,  які до-
клали чимало зусиль для 
створення колективу до-
рослого аматорського те-
атру «Козачолопанські 
перлини» й постановки 
першої п’єси «Фараони» за 
О.Коломійцем. І вже на-
прикінці 2012 року трупа 
отримала почесне звання 
«Народного» аматорського 
театрального колективу. 

Тоді ще молодим та не 
надто досвідченим ен-
тузіастам відшліфувати 
постановку допоміг Тамаз 
Георгійович Єрьомін-Го-
голадзе, який на той час 
працював в обласному 
центрі культури й мис-
тецтв і попередньо оці-
нював готовність ко-
лективів на отримання 
звання. При перегляді 
п’єси він був настільки 

вражений енергією та 
ентузіазмом акторів, що 
одразу вирішив допомог-

ти колективу підтягнути 
рівень майстерності 
до бажаного здобут-
тя звання «народно-
го». Згодом це перше 
знайомство перейшло 
в міцну дружбу та ре-
гулярні робочі візи-
ти. Вже в 2015 році, 
коли Будинок культу-
ри суттєво «виріс» та 
поповнився багатьма 
іншими гуртками й 
колективами, з’яви-
лась можливість за-

просити Тамаза Георгійо-
вича в якості постійного 
штатного режисера для 
театральної трупи.
Тамаз Єрьомін-Гоголад-

зе, режисер театрально-
го колективу Будинку 
культури:

«Мене підкорив склад 
учасників – це зайняті до-
рослі люди, які переван-
тажені своїми проблема-
ми на роботі й вдома, але 

всупереч всьому знахо-
дять час для саморозвит-
ку та власного вдоскона-
лення. Вони знаходять 
час приходити й працю-
вати, проводити репети-
ції і виступати для про-
цвітання і популяризації 
театру в рідному сели-
щі!».
Потім вже з’явились і 

інші колективи: дитячі, 
молодіжні, танцювальні 
та співочі, що зараз скла-
дають велику родину Ко-
зачолопанського Будинку 
культури. Ця унікальна 
театральна команда 
об’єднує різних людей: тут 

і вчителі, і домогосподар-
ки, і староста округу (ко-
лишній секретар селищної 
ради), і землевпорядник, і 
прикордонник, і началь-
ник залізничної станції 
та отаман Козалопансько-
го козачого полку. 
Цих людей пов’язує 
між собою безмеж-
на любов до театру, 
до своєї справи, бо 
група існує, в ос-
новному, за рахунок 
ентузіазму і взаємо-
підтримки.
Впевнено мож-

на сказати, що до-
рослий театраль-
ний колектив – це 
унікальний фено-
мен тому, що склад 
трупи залишаєть-
ся вже близько 10 років 
незмінним. Протягом цьо-
го часу всі актори не тіль-

ки змогли розкрити в собі 
неочікувані нові таланти, 
а й разом рости й розвива-
тись, сягати глибин про-
фесії актора, налагоджу-
вати зв’язок із глядачами 
та відчувати їх підтримку 
й допомогу.
Трупа вже постави-

ла декілька класичних і 
сучасних п’єс, уривків 
та інсценувань, деякі 
з яких вважаються до-
волі складними і важки-
ми:

«Фараони» О.Коломійця, 
«На перші гулі» С.Василь-
ченка, «Фараони-2, або Сон 
у Новорічну ніч» - авторсь-
кий матеріал керівників 
БК, «Про Федота стрільця 
– удалого молодця» Л.Філа-
това, «Сватання на Гон-
чарівці» Г.Квітки-Основ’я-
ненка, «За двома зайцями» 
М.Старицького, «Різдвяна 
ніч» за мотивами повісті 
М.Гоголя, «Мина Мазайло» 
М. Куліша, «Бодька – бос 
всіх павуків», «Попелюш-

ка» і «Снігова королева» 
Є.Шварца – постановка 
молодіжного колективу 
за участі акторів колек-
тиву «перлин».
Крім постановок у Бу-

динку культури, колектив 
постійно бере участь в 
усіх театралізованих ма-
сових заходах у селищі й 

"КОЗАЧОЛОПАНСЬКІ ПЕРЛИНИ"

Оксана Борщ:
«Театр для мене – це не 

просто хобі, а й спосіб самови-
раження, вийти зі звичної для 
мене зони комфорту і відкри-
тись для улюбленого глядача в 
новій ролі».

Алла Чухно:
 «Що для мене театр? - 

запитуєте ви. - Мабуть, здій-
снення моїх дитячих мрій. Але 
чомусь після закінчення школи 
закинуло мене життя на педа-
гогічну стежку, по якій йду вже 
близько 40 років.  А театр – це 
спілкування з однодумцями, 
можливість спробувати себе в 
різних ролях, а ще тренування 
пам’яті, вміння триматись на 
публіці.  Люблю свій колектив! 
Я з нетерпінням чекаю репети-
цій. Хочу ще довго служити на-
шому улюбленому глядачу!».

Людмила Вакуленко:
«Театр - це сплеск емо-

цій, де можна знайти віддуши-
ну в нашому буденному житті».



громаді, виступає на свя-
тах, учасники ярмарок і 
народних гулянь, пере-
можці творчих конкурсів 
і фестивалів.

Яскраві та різно-
манітні декорації й 
реквізит групи – це 
спільні зусилля не тіль-
ки його членів, які 
буквально самостійно 
їх виготовляють, бу-
дують, фарбують не-
обхідні матеріали, а й 
регулярна допомога 
жителів Козачої Ло-
пані. Шанувальники 
театру приносять ме-
блі, посуд, одяг, декор 
– все це потім йде на 
користь постановок: 
щось доробляється, 
реставрується, пере-
шивається і магічними 
руками учасників пере-
творюється на реквізит і 
декорації.
Ніколи не відмовляв у 

допомозі й тодішній се-
лищний голова Вячеслав 
Задоренко, бо в умовах 
мінімального фінансуван-

ня повноцінне існуван-
ня театру постає під 
питанням. 

Підтримка й поміч 
іноді бувають і у вигляді 
професійної роботи: 
протягом всього жит-
тєвого періоду колек-
тиву дві феї-помічниці 
Анастасія Харченко 
(гример)  і Єлизаве-

та Скорбач (перукар) 
готують акторів до всіх 
вистав: гримують та ство-
рюють зачіски до будь-
якого образу. 

А в сьогоднішніх умовах 
зменшеного загальнодер-
жавного фінансування 
сфери культури та обме-
жень діяльності, від якого 
за часів епідемії і каран-
тину життя акторів опи-
няється на межі, функ-
ціонування театру стало 

вщент ускладне-
ним.
Будинок куль-

тури вже затіс-
ний для великої 
родини творчих 
колективів: не 
вистачає примі-
щень для тре-
нувань і репе-
тицій – є тільки 
основна зала пе-
ред сценою, на 

яку претендують декілька 
груп, немає де зберігати 
реквізит і через це праців-
ники змушені розташову-
вати його по кабінетах та 
пильно охороняти.  
Сцена – головний 
робочий майдан-
чик театру, що теж 
потребує реставра-
ції й оновлення. Не 
завадило б і фінан-
сування або допо-
мога в організації 
поїздок на фести-
валі й конкурси за 
межами громади, 
бо рівень колекти-
ву дозволяє бути 
впевненими в своїх силах 
і гідно представляти твор-
чу сферу життя в інших 
регіонах.

Але, незважаючи на всі 
складнощі й нелегкі умо-
ви, всі учасники театру 
«Козачолопанські перли-
ни» - це велика, дружня 
родина, яка за рахунок 
свого неабиякого ентузіаз-
му досягла високого рівня 
майстерності і культурно-
го життя в рідному селищі.

Марина Дигало, ху-
дожній керівник Будин-
ку культури:

«У нас у всіх один діагноз: 
це відданість і безмежна 
любов до театру!».

Якщо життя — це гра, 
а всі ми в ньому акто-
ри, тоді бажаємо кож-
ному обрати в житті ту 
роль, яка йому до душі, 
і зіграти її бездоганно і 
блискуче.
Будьте щасливі та 

здорові, любіть театр і 
мистецтво!
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Вікторія Борщ:

«Вдячні колективу на-
шого аматорського театру 
за можливість долучитись 
до мистецтва, насолодитись 
цікавою талановитою грою 
акторів. Односельці завжди 
чекають вистав і потім дов-
го діляться враженнями від 
творчості й професіоналізму 
колективу».

Юрій Лупівовк:
«Актори -аматори 

вкладають душу в сцену, 
для молоді це дуже гарна 
школа мистецтв».

Дмитро Хрипко:
«Бачити на сцені лю-

дей, яких зустрічаєш на 
вулиці - одразу відчуваєш   
якесь майже родинне теп-
ло. Вистави цікаві, тим  
паче, що актори - прості 
односельці, які виступають 
для власного задоволення. 
Певен, що була б більша 
зала - вона була б заповнена 
вщент!».

Актори:
1. Оксана Борщ

2. Дмитро Борщ
3. Людмила Вакуленко
4. Олексій Дзіговський
5. Марина Дигало 
6. Любов Жорняк
7. Дмитро Калініченко
8. Олег Кулик
9. Сергій Лобойко
10. Олена Нагорна
11. Володимир Науменко
12. Сергій Спольник
13. Геннадій Тарасенко
14. Сергій Філатов
15. Алла Чухно
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Интер
 7.00, 8.00, 9.00 Новости
 7.10, 8.10, 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Планета одино-

чек-2»
14.45, 15.40 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00, 19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «За дело берется 

Шекспир-2» (12+)
 1.35 Т/с «Искушение-2» 

(12+)
 3.40 Касается каждого
 4.25 Великие украинцы
 4.55 Телемагазин

Перший
 6.30--6.50 М/ф
 7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35 Новости
 7.05, 8.05 Общественная 

студия. Главное
 9.00 Божественная литургия 

Православной Церкви 
Украины в Свято Михай-
ловском Златоверхом со-
боре по случаю праздника 
Благовещения Пресвятой 
Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы 
Марии

11.30 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
15.55 Т/с «Любовь во время 

войны» (16+)
17.25 #ВУКРАЇНI
18.55, 22.00 Выживание в 

дикой природе
19.55 Суперчувство
21.55 Спорт. Аспект
23.00 #@)[]?$0 с М. Щуром 

(16+)

1+1

 7.00, 8.00, 9.00 ТСН
 7.10, 8.10, 9.10 Завтрак с 1+1
 9.25, 10.20 Жизнь известных 

людей-2021
11.20, 12.20 Свадьба вслепую
12.00, 14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Охотники за недвижи-

мостью
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня лю-

бить» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Папик-2» (12+)
22.20 Т/с «Сваты»
23.30, 0.45 Т/с «Кухня»
 1.50 Х/ф «Горизонты люб-

ви» (12+)
 3.20 Охотники за недвижи-

мостью
 4.05 ТСН
 5.30 Жизнь известных людей

Новый канал
 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.30 Kids’ Time
 7.30, 15.00 Орел и решка
 8.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
10.20 Х/ф «Хан Соло» (12+)
13.00 Любовь на выживание 

(16+)
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00, 20.00 Варьяты (12+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (16+)
23.00 Х/ф «Образцовый 

самец» (12+)
 0.40 Т/с «Хроники Шанна-

ры» (16+)
 2.20 Служба розыска детей
 2.25 Зона ночи

СТБ
 5.45 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 6.45 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)
13.20, 14.50 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
15.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама
19.05 Один за всех (16+)
20.15 Т/с «Гадалка» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Гадалка» (12+)
23.00 Т/с «Позднее раская-

ние» (16+)
 0.55 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)

ICTV

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

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

оружие» (16+)

11.55 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
13.25, 16.15 Т/с «Вскрытие 

покажет-2» (16+)
15.45 Факты. День
16.30 Х/ф «Меркурий в опас-

ности» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Секретный фронт
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес-6» (16+)
22.35 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
 0.25 Х/ф «По следу» (16+)
 2.20 Гражданская оборона
 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
10.40 Миссия: красота
11.45 Реальная мистика
13.50 Т/с «Женский док-

тор-3» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский док-

тор-3» (16+)
17.10 Т/с «Вызов-2» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Без тебя» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Без тебя» (16+)
23.20 Т/с «Между любовью и 

ненавистью» (16+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Т/с «Между любовью и 

ненавистью» (16+)
 3.25 Контролер
 3.50 Реальная мистика
 4.45 Т/с «Вызов-2» (12+)

2+2

 8.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
11.00 Т/с «Перевозчик-2» 

(16+)
13.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Карпатский рейн-

джер» (16+)
20.20 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков-3»
21.15 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков-3»
22.25 Т/с «Кости-11» (16+)
 0.00 Т/с «Кости-11» (16+)
 1.50 Спецкор
 2.20 ДжеДАИ
 2.50 Т/с «Ласко» (16+)
 3.35 ДжеДАИ-2019
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»
10.45 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного 

розыска
14.30 Тайны криминального 

мира
15.35 ОБХСС. Безжалостное 

правосудие
16.30 «Свiдок»
16.50 Легенды бандитской 

Одессы
17.15 Случайный свидетель
18.20 Стоимость жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
22.55 Х/ф «34-й скорый»
 0.20 Состав преступления
 1.55 Вещественное доказа-

тельство
 2.25 «Свiдок»
 3.10 Случайный свидетель
 3.30 Вещественное доказа-

тельство
 4.00 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Танька и Володька
 9.45 Страна У 2.1
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У 2.1
11.15 Т/с «Пришелец»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Пришелец»
19.15 Страна У 2.1
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Орлиный глаз» 

(16+)
23.25 Страна У
 0.25 Семейка У
 0.55 Однажды в Одессе
 1.25 Сказки У. Кино
 1.55 Спасатели
 2.55 Т/с «Хамелеон» (16+)
 3.40 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 7.00, 8.00, 9.00 Новости
 7.10, 8.10, 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Планета одино-

чек» (16+)
14.50, 15.45 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00, 19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «За дело берется 

Шекспир-2» (12+)
 1.35 Т/с «Искушение-2» 

(12+)
 3.40 Касается каждого
 4.25 Великие украинцы
 4.55 Телемагазин

Перший
 6.30--6.50 М/ф
 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35 Новости
 7.05, 8.05, 9.05 Обществен-

ная студия. Главное
 9.30 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.30 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
15.55 Т/с «Любовь во время 

войны» (16+)
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.55 Суперчувство. Отряд 

особого назначения
19.55 Суперчувство
21.55 Спорт. Аспект
22.00 Выживание в дикой 

природе
23.00 #ВУКРАЇНI

1+1

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Охотники за недвижи-

мостью
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня лю-

бить» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Папик-2» (12+)
22.15 Т/с «Сваты»
23.40 Т/с «Кухня»
 0.55 Т/с «Кухня»
 1.55 Х/ф «Безумная свадь-

ба»
 3.30 Охотники за недвижи-

мостю
 4.15 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
10.10 Х/ф «Звездные войны. 

Последние джедаи» 
(12+)

13.00 Любовь на выживание 
(16+)

15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Где логика? (12+)
20.00 Improv Live Show (12+)
21.00 Х/ф «Такси» (16+)
23.00 Х/ф «Нью-йоркское 

такси»
 0.40 Т/с «Хроники Шанна-

ры» (16+)
 2.30 Зона ночи

СТБ
 5.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 6.50 Т/с «Комиссар Рекс»
10.35 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)
13.20 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама
19.05 Тайны ДНК (16+)
20.15 Т/с «Гадалка» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Гадалка» (12+)
23.00 Т/с «Позднее раская-

ние» (16+)
 0.55 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)

ICTV
 4.25 Эврика!
 4.30 Факты
 4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
 5.35 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+)
11.55 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
13.40 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
15.30 Х/ф «Форрест Гамп»
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Форрест Гамп»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Гражданская оборона
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес-6» (16+)
22.35 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
 0.25 Х/ф «Охотники на 

ведьм» (18+)
 1.55 Гражданская оборона
 2.40 Я снял!

Украина
 7.00, 8.00 Сегодня
 7.10, 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.40 Миссия: красота
11.45 Реальная мистика
13.50 Т/с «Женский док-

тор-3» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский док-

тор-3» (16+)
17.10 Т/с «Вызов-2» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Без тебя» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Без тебя» (16+)
23.20 Т/с «Между любовью и 

ненавистью» (16+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Т/с «Между любовью и 

ненавистью» (16+)
 3.25 Сегодня
 4.15 Контролер
 4.45 Т/с «Вызов-2» (12+)

2+2
 6.25 Т/с «Рекс» (16+)
 8.20 Х/ф «Геркулес» (16+)
10.15 Х/ф «Возвращение 

Геркулеса» (16+)
12.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Карпатский рейн-

джер» (16+)
20.15 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков-3»
21.10 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков-3»
22.20, 23.55 Т/с «Кости-11» (16+)
 1.45 Спецкор
 2.15 ДжеДАИ
 2.45 Он, она и телевизор
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Ответный ход»
10.40 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного 

розыска
14.05 «Свiдок». Агенты
15.30 Город, который предали. 

Киеву времен оккупации 
посвящается

16.30 «Свiдок»
16.50 Легенды бандитской 

Одессы
17.15 Случайный свидетель
18.20 Будьте здоровы
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.00 Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых»
 0.35 Х/ф «Точка невозвра-

та» (16+)
 2.35 «Свiдок»
 3.05 Случайный свидетель
 3.30 Вещественное доказа-

тельство
 4.00 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Танька и Володька
 9.45 Страна У 2.1
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У 2.1
11.15 Т/с «Пришелец»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Пришелец»
19.15 Страна У 2.1
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Перевозчик-2»
23.00 Страна У
 0.00 Семейка У
 0.30 Однажды в Одессе
 1.00 Сказки У. Кино
 1.30 Спасатели
 2.30 Т/с «Хамелеон» (16+)
 3.15 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 5.00 Телемагазин
 5.30 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
10.10 Касается каждого
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Ягуар» (16+)
14.30 Х/ф «Под одной кры-

шей» (12+)
16.10 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 «За дело берется 

Шекспир-2» (12+)
 1.35 Т/с «Искушение-2» 

(12+)
 3.40 Касается каждого
 4.25 Великие украинцы
 4.55 Телемагазин

Перший
 6.30--6.50 М/ф
 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00 Новости
 7.05, 8.05, 9.05 Обществен-

ная студия. Главное
 9.30 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.30 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.25 Спорт
15.20 Страна песен
15.55 Т/с «Любовь во время 

войны» (16+)
17.25 Борьба за выживание
18.55 Д/с «Дикая прогулка»
19.55 Суперчувство
21.35 Обратный отсчет
23.30 «Перша шпальта»

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.20, 12.20 Свадьба вслепую
12.00, 14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Охотники за недвижи-

мостью
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня лю-

бить» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Папик-2» (12+)
22.15 Т/с «Сваты»
23.40 Т/с «Кухня»
 0.55 Голос страны-11
 3.40 Охотники за недвижи-

мостью
 4.10 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
10.30 Х/ф «Пришелец Пол» 

(16+)
12.30 Х/ф «Зубная фея»
14.30 Орел и решка
16.30 Х/ф «Годзилла» (16+)
19.00 От пацанки до панянки 

(16+)
21.20 Х/ф «Не тормози» (12+)
23.10 Х/ф «Папуля понево-

ле» (12+)
 1.00 Х/ф «Под Сильвер-

Лэйк» (18+)
 2.55 Служба розыска детей

СТБ
 5.45 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 6.45 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)
13.20 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама
19.05 Детектор лжи (16+)
20.15 Т/с «Гадалка» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Гадалка» (12+)
23.00 Т/с «Позднее раская-

ние» (16+)
 0.55 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)

ICTV
 5.05 Эврика!
 5.15 Служба розыска детей
 5.20 Гражданская оборона
 6.05 Факты недели
 8.45 Факты. Утро
 9.10 Чрезвычайные новости

10.05 Гражданская оборона
11.00 Секретный фронт
11.45 Антизомби
12.45 Факты. День
13.20 Больше чем правда
14.15 Х/ф «Президент 

Линкольн. Охотник на 
вампиров» (16+)

15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Президент 

Линкольн. Охотник на 
вампиров» (16+)

16.50 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Больше чем правда
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес-6» (16+)
22.40 Свобода слова
 0.00 Х/ф «Дикий (Брэйвен)» 

(16+)
 1.45 Гражданская оборона
 2.30 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.40 Миссия: красота
11.45 Реальная мистика
13.55 Т/с «Женский док-

тор-2» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский док-

тор-2» (16+)
17.10 Т/с «Вызов-2» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Без тебя» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Без тебя» (16+)
23.20 Х/ф «Кровная месть», 

с. 1, 2 (12+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Х/ф «Кровная месть», 

с. 3, 4 (12+)
 3.15 Сегодня
 4.05 Реальная мистика
 4.45 Т/с «Вызов-2» (12+)

2+2
 9.40 Х/ф «Драконий жемчуг»
11.10 Х/ф «Затерянный мир» 

(16+)
13.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Карпатский рейн-

джер» (16+)
20.20 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков-3»
21.15 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков-3»
22.20 Деньги
23.35 Дубинизмы
 0.00 Х/ф «Драконий жемчуг»
 1.40 Спецкор
 2.10 ДжеДАИ
 2.40 Т/с «Ласко» (16+)
 3.25 Он, она и телевизор
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 5.15 Х/ф «Трест, который 

лопнул»
 9.10 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
11.00 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30, 2.35 «Свiдок»
12.50 Х/ф «Проект «А» (16+)
14.50 Тайны мира
15.25 Исповедь палача
16.30 «Свiдок»
16.50 Легенды бандитской 

Одессы
17.15 Случайный свидетель
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
22.55 Х/ф «Проект «Альфа»
 0.35 Х/ф «На грани безу-

мия» (16+)
 3.05 Случайный свидетель
 3.30 Вещественное доказа-

тельство
 4.00 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Танька и Володька
 9.45 Страна У 2.1
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У 2.1
11.15 Т/с «Пришелец»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Пришелец»
19.15 Страна У 2.1
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Перевозчик» 

(16+)
23.00 Страна У
 0.00 Семейка У
 0.30 Однажды в Одессе
 1.00 Сказки У. Кино
 1.30 Спасатели
 2.30 Т/с «Хамелеон» (16+)
 3.15 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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Интер

 6.55 Слово Предстоятеля
 7.05 Х/ф «Побег»
 9.00 Готовим вместе. 

Домашняя кухня
10.00 Полезная програм-

ма
11.00 Х/ф «Дачная 

поездка сержанта 
Цыбули»

12.25, 3.20 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»

14.05 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине»

15.50 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)

20.00 Подробности
20.30 Место встречи
22.10 Т/с «Пусть гово-

рят» (16+)
 1.45 Х/ф «Эгоист» (16+)
 4.50 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине»

Перший
 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 

23.50 Новости
 7.10 Уроки тетушки Совы
 7.40 М/ф «Как казаки 

олимпийцами 
стали»

 8.10 Дикари. Дикие 
забавы в зоопарке 
Сан-Диего

 9.05 Оттенки Украины
 9.35 #ВУКРАЇНI
10.00 Домашние любимцы 

-- дикие в душе
11.05, 13.40 Выживание в 

дикой природе
12.00 Х/ф «Полуночный 

жеребец» (12+)
14.30 Телепродажа
15.00 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.05 Города и городки
16.20 Х/ф «Царь Соло-

мон. Мудрейший из 
мудрых», с. 2 (16+)

18.15 Мир природы
19.15 Х/ф «Блондинка 

Мэрилин», с. 1
21.25 Х/ф «Блондинка 

Мэрилин», с. 2
23.10 Борьба за выжи-

вание

1+1
 8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
11.40 Т/с «Папик-2» (12+)
18.20 Мир наизнанку-12
19.30 ТСН
20.10 ЧистоNews-2021
20.15 Липсинк баттл
22.00 Женский квартал
23.20, 0.20 Светская 

жизнь-2021
 1.20 Лига смеха
 4.35, 6.05 Жизнь извест-

ных людей
 5.10 ТСН

Новый канал
 8.10 Kids’ Time
 8.10 М/ф «Ледяная 

принцесса»
10.00 Kids’ Time
10.00 Орел и решка. Юби-

лейный сезон
11.00 Орел и решка. Чуде-

са света
12.00 У кого больше?
14.00 Х/ф «Великая 

стена» (12+)
16.00 Х/ф «Плохие пар-

ни» (16+)
18.20 Х/ф «Плохие пар-

ни-2» (16+)
21.20 Х/ф «Плохие парни 

навсегда» (16+)
23.55 Х/ф «Обмануть 

всех»
 1.50 Варьяты (12+)
 2.30 Зона ночи

СТБ
 8.00 Невероятная правда 

о звездах
10.50 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Хата на тата» (12+)
19.00 МастерШеф. Про-

фессионалы (12+)
22.35 Званый ужин (12+)
 0.55 «Хата на тата» (12+)

ICTV
 5.00 Эврика!
 5.05 Факты
 5.30 Антизомби
 6.25 Гражданская оборона
 7.20 Х/ф «Максималь-

ный риск» (16+)
 9.05 Х/ф «Вспомнить 

все» (16+)
11.15 Т/с «Тайные двери» 

(16+)

12.10 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Пес» (16+)
16.50 Х/ф «Люди Икс» 

(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Люди Икс-2» 

(16+)
21.40 Х/ф «Люди Икс. 

Последняя битва» 
(16+)

23.35 Х/ф «Репродукция» 
(16+)

 1.30 Т/с «Тайные двери» 
(16+)

 3.05 Я снял!

Украина
 7.25 Реальная мистика
 9.00 Х/ф «Бумажные 

цветы» (12+)
11.00 Т/с «Чужая» (16+)
14.50 Х/ф «Наша док-

тор», с. 1 (12+)
15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «Наша док-

тор», с. 2--4 (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Маска
23.00 Х/ф «Верю. Лю-

блю. Надеюсь», с. 1, 
2 (12+)

 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Верю. Люблю. 

Надеюсь», с. 3, 4 
(12+)

 2.50 Реальная мистика

2+2
 7.05 ДжеДАИ-2019
 8.10 ДжеДАИ-2020
 9.10 Затерянный мир
11.10 Х/ф «Солдатики»
13.15 Х/ф «Вооруженный 

ответ» (16+)
15.05 Х/ф «Воспомина-

ние» (16+)
16.55 Футбол. ЧУ. «Дина-

мо» -- «Днепр-1»
19.00 Х/ф «Полицейский 

из Беверли-Хиллз»
21.05 Х/ф «Полицейский 

из Беверли-Хиллз-2»
23.05 Х/ф «Полицейский 

из Беверли-Хиллз-3»
 1.05 Х/ф «Мегаакула 

против гигантского 
осьминога» (16+)

 2.40 ДжеДАИ-2019
 3.15 Совершенно се-

кретно
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.00 Т/с «Тени исчезают 

в полдень»
12.50 Случайный свиде-

тель. Вокруг света
14.05 Х/ф «Вождь Белое 

Перо»
16.00 Х/ф «Проект «А-2»
18.05 Крутые 90-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Без году 

неделя»
21.00 Х/ф «Эра драко-

нов»
22.45 Х/ф «Патруль 

времени» (16+)
 0.45 Болезни-убийцы
 1.50 «Свiдок»
 2.20 Случайный свиде-

тель
 3.45 Легенды бандитского 

Киева
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 9.45 М/ф «Суперкоман-

да»
11.45 Х/ф «Макс»
13.45 Х/ф «Спасти рядо-

вого Райана»
16.45 Х/ф «Джек Ричер» 

(16+)
19.00 Однажды под 

Полтавой
19.30 Страна У 2.1
20.00 Однажды под 

Полтавой
20.30 Страна У 2.1
21.00 Однажды под 

Полтавой
21.30 Страна У 2.1
22.00 Однажды под 

Полтавой
22.30 Страна У 2.1
23.00 Игры приколов
 0.00 Семейка У
 0.30 «Панянка-селянка»
 2.10 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная програм-

ма
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Любовь меж-

ду строк»
14.45 Вещдок
15.40 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый 

случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «Крушение»
22.40 Следствие вели...
 0.25 Вещдок
 2.10 Жди меня. Украина
 3.20 Орел и решка. Чуде-

са света
 4.05 Планета Земля-2
 4.55 Телемагазин

Перший
 6.30--6.50 М/ф
 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 
23.35 Новости

 7.05, 8.05, 9.05 Обще-
ственная студия. 
Главное

 9.30 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.30 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.30 Т/с «Гордость» 

(12+)
17.25 «Перша шпальта»
18.55, 22.00 Выживание в 

дикой природе
19.55 Дикие животные
21.55 Спорт. Аспект
23.00 Д/с «Дикая про-

гулка»

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
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Охотники за недви-

жимостью
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня 

любить» (12+)
19.30 ТСН
20.10 ЧистоNews-2021
20.15 Х/ф «Безумная 

свадьба-2»
22.15 Липсинк баттл
 0.00 Х/ф «Я, снова я и 

Ирэн»
 2.10 Х/ф «Война семьи 

Роуз» (16+)
 4.10 ТСН
 4.55 Светская жизнь-2021
 6.05 Жизнь известных 

людей

Новый канал
 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.30 Kids’ Time
 7.30 Орел и решка
 8.30 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
10.20 От пацанки до 

панянки (16+)
12.40 Варьяты (12+)
14.50 Где логика? (12+)
15.50 Х/ф «Такси» (16+)
17.30 Х/ф «Такси-2» (16+)
19.10 Х/ф «Такси-3»
21.00 Х/ф «Такси-4»
22.50 Х/ф «Такси-5» (16+)
 0.50 Варьяты (12+)
 2.35 Служба розыска 

детей
 2.40 Зона ночи

СТБ
 8.00 Холостяк (12+)
11.55 Как выйти замуж 

(16+)
13.05 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «Слепая»
19.00 Холостяк (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Холостяк (12+)
23.40 О чем молчат жен-

щины (16+)
 0.40 Детектор лжи (16+)

ICTV
 4.10 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+)
11.25 Т/с «Выжить лю-

бой ценой-3»
12.45 Факты. День
13.20 На троих (16+)
15.45 Факты. День
16.20 На троих (16+)
16.30 Х/ф «Вспомнить 

все» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные 

новости
20.05 Дизель Шоу (12+)
22.50 На троих-9 (16+)
23.45 На троих (16+)
 0.50 Факты
 1.20 Т/с «Выжить любой 

ценой-3»
 2.15 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.45 Х/ф «Никогда не 

бывает поздно» 
(12+)

14.45 Х/ф «Уроки жизни 
и вождения», с. 1, 
2 (12+)

15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Уроки жизни 

и вождения», с. 3, 
4 (12+)

19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Свобода слова 

Савика Шустера
 0.00 Х/ф «Воспитание 

чувств», с. 1, 2 (12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Воспитание 

чувств», с. 3, 4 (12+)
 3.50 Реальная мистика

2+2
 6.40 Т/с «Рекс» (16+)
 8.30 Х/ф «211» (16+)
10.15 Х/ф «Расплата» 

(16+)
12.15 Затерянный мир
18.00 Секретные мате-

риалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Беглецы»
21.20 Х/ф «Соучастник» 

(16+)
23.45 Х/ф «Окончатель-

ный приговор» (16+)
 1.40 Спецкор
 2.10 ДжеДАИ
 2.40 Т/с «Ласко» (16+)
 3.25 ДжеДАИ-2019
 3.45 Совершенно се-

кретно
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свиде-

тель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Город при-

нял»
10.40 Т/с «Коломбо» 

(16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного 

розыска
14.05 Правда жизни
15.30 Отцы и дети. Дети 

партэлиты
16.30 «Свiдок»
16.50 Легенды бандитской 

Одессы
17.10 Случайный свиде-

тель
18.20 Тайны мира
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» 

(16+)
23.00 Х/ф «Человек в 

зеленом кимоно»
 0.25 Состав преступле-

ния
 2.00 Вещественное дока-

зательство
 2.30 «Свiдок»
 3.00 Случайный свиде-

тель
 3.15 Вещественное дока-

зательство
 3.45 Правда жизни
 4.45 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Пол-

тавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Танька и Володька
 9.45 Страна У 2.1
10.15 Однажды под 

Полтавой
10.45 Страна У 2.1
11.15 Т/с «Пришелец»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Пришелец»
19.15 Страна У 2.1
20.15 Однажды под 

Полтавой
21.15 Х/ф «Спасти рядо-

вого Райана»
 0.15 Страна У
 1.15 Семейка У
 1.45 Однажды в Одессе
 2.15 Спасатели
 3.15 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 7.00, 8.00, 9.00 Новости
 7.10, 8.10, 9.20 Утро с 

Интером
10.00 Полезная про-

грамма
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Планета 

одиночек-3»
14.30, 15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый 

случай
17.40 Новости
18.00, 19.00 Касается 

каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «За дело 

берется Шекспир-2» 
(12+)

 1.35 Т/с «Искушение-2» 
(12+)

 3.40 Касается каждого
 4.25 Великие украинцы
 4.55 Телемагазин

Перший
 6.30--6.50 М/ф
 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 
23.35 Новости

 7.05, 8.05, 9.05 Обще-
ственная студия. 
Главное

 9.30 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.30 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспо-

минания
16.30 Т/с «Гордость» 

(12+)
17.25 #@)[]?$0 с М. Щу-

ром (16+)
18.55, 22.00 Выживание в 

дикой природе
19.55 Суперчувство
21.55 Спорт. Аспект
23.00 Схемы. Коррупция 

в деталях

1+1
 7.00, 8.00, 9.00 ТСН
 7.10, 8.10, 9.10 Завтрак 

с 1+1
 9.25, 10.20 Жизнь из-

вестных людей-2021
11.20, 12.20, 14.15 Свадь-

ба вслепую
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 

ТСН
15.50 Охотники за недви-

жимостью
17.10 Т/с «Научи меня 

любить» (12+)
20.10 ЧистоNews-2021
20.15 Т/с «Папик-2» (12+)
21.55 Право на 

власть-2021
 1.10 Х/ф «Горизонты 

любви» (12+)
 3.05 Х/ф «Горизонты 

любви» (12+)
 4.40 ТСН
 5.35 Жизнь известных 

людей

Новый канал
 6.00 М/с «Том и Джер-

ри»
 7.30 Kids’ Time
 7.30, 15.00 Орел и решка
 8.30 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
11.10 Х/ф «Папуля поне-

воле» (12+)
13.00 Любовь на выжива-

ние (16+)
17.00, 19.00 Кто сверху? 

(12+)
21.00 Х/ф «Такси 3»
22.50 Х/ф «Образцовый 

самец-2» (16+)
 0.50 Варьяты (12+)
 2.35 Служба розыска 

детей
 2.40 Зона ночи

СТБ
 5.45 Т/с «Коли ми вдо-

ма. Нова iсторiя»
 6.45 Т/с «Комиссар 

Рекс»
10.30 Следствие ведут 

экстрасенсы (16+)
13.20, 14.50 Т/с «Сле-

пая»
14.30 «Вiкна-Новини»
15.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама
19.05 Как выйти замуж 

(16+)
20.15 Т/с «Гадалка» 

(12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Гадалка» 

(12+)
23.00 Т/с «Позднее рас-

каяние» (16+)
 0.55 Следствие ведут 

экстрасенсы (16+)

ICTV
 4.15 Эврика!
 4.20 Факты
 4.45 Т/с «Тайные две-

ри» (16+)
 6.30 Утро в большом 

городе
 8.45 Факты. Утро

 9.15 Чрезвычайные 
новости

10.10 Т/с «Смертельное 
оружие» (16+)

11.55, 13.15 Т/с «Пес» 
(16+)

12.45 Факты. День
13.25 Т/с «Вскрытие 

покажет-2» (16+)
15.35, 16.15 Х/ф «Эки-

паж» (16+)
15.45 Факты. День
18.45, 21.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные 

новости
20.15 Антизомби
21.25 Т/с «Пес-6» (16+)
22.40 Т/с «Вскрытие 

покажет-2» (16+)
 0.30 Х/ф «Максималь-

ный риск» (16+)
 2.10 Гражданская обо-

рона
 3.00 Я снял!

Украина
 7.00, 8.00 Сегодня
 7.10, 8.15 Утро с Укра-

иной
 9.00 Звездный путь
10.40 Миссия: красота
11.45 Реальная мистика
13.50, 15.30 Т/с «Жен-

ский доктор-3» (16+)
15.00, 19.00 Сегодня
17.10 Т/с «Вызов-2» 

(12+)
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Без тебя» 

(16+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Х/ф «Блестящая 

карьера» (12+)
 1.40 Телемагазин
 2.10 Сегодня
 3.00 Реальная мистика

2+2
 8.00 Х/ф «Оружейный 

барон» (16+)
10.15 Х/ф «Стой! Или 

моя мама будет 
стрелять»

12.00 Затерянный мир
18.00 Секретные мате-

риалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Карпатский 

рейнджер» (16+)
20.20, 21.15 Т/с «Мен-

товские войны. 
Харьков-3»

22.30, 0.05 Т/с «Ко-
сти-11» (16+)

 1.55 Спецкор
 2.25 ДжеДАИ
 2.55 Т/с «Ласко» (16+)
 3.40 Он, она и телевизор
 4.30 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свиде-

тель
 8.30, 12.30, 16.30, 19.00 

«Свiдок»
 9.00 Х/ф «34 скорый»
10.40 Т/с «Коломбо» 

(16+)
12.50 Легенды уголовного 

розыска
14.05 Стоимость жизни
15.25 Молодая гвардия. 

Счетчик смерти
16.50 Легенды бандит-

ской Одессы
17.10 Случайный сви-

детель
18.20 Правда жизни
19.30 Т/с «Коломбо» 

(16+)
22.55 Х/ф «Город при-

нял»
 0.25 Состав преступле-

ния
 2.00 Вещественное 

доказательство
 2.30 «Свiдок»
 3.00 Случайный свиде-

тель
 3.30 Вещественное 

доказательство
 4.00 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Пол-

тавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Танька и Володька
 9.45 Страна У 2.1
10.15 Однажды под 

Полтавой
10.45 Страна У 2.1
11.15 Т/с «Пришелец»
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
16.15 4 свадьбы
17.15 СуперЖенщина-2
18.15 Т/с «Пришелец»
19.15 Страна У 2.1
20.15 Однажды под 

Полтавой
21.15 Х/ф «Джек Ричер» 

(16+)
23.45 Страна У
 0.45 Семейка У
 1.15 Однажды в Одессе
 1.45 Сказки У. Кино
 2.15 Спасатели
 3.15 Т/с «Хамелеон» 

(16+)
 4.00 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

НЕДІЛЯ, 11 КВІТНЯ
Интер

 8.00 Удачный проект
 9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
11.00 Другая жизнь
11.55 Другая жизнь
12.50 Вещдок. Опережая 

время
17.10 Т/с «Проект «Си-

няя книга» (12+)
20.00 Подробности 

недели
22.00 Х/ф «Интердевоч-

ка» (16+)
 0.55 Вещдок

Перший
 7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 

23.50 Новости
 7.10 Уроки тетушки Совы
 7.40 М/ф «Как казаки на 

свадьбе гуляли»
 8.20, 21.25 Дикие жи-

вотные
 9.00 Божественная ли-

тургия Православной 
Церкви Украины

11.00 Воскресная ли-
тургия Украинской 
Греко-Католической 
Церкви

12.30 Воскресная Святая 
Месса Римско-Като-
лической Церкви в 
Украине

13.30 Невероятный мир 
щенков

14.30 Телепродажа
15.00 Страна песен
16.05 Х/ф «Блондинка 

Мэрилин», с. 1, 2
19.25 Выживание в дикой 

природе
20.20 Борьба за выжи-

вание
22.00 Х/ф «Полуночный 

жеребец» (12+

1+1
 8.00 Завтрак. Выходной
 9.00 Лото-забава
 9.45 Мир наизнанку-12
10.50 Мир наизнанку
18.15 Украинские сенса-

ции-2021
19.30 «ТСН. Тиждень»
21.00 Голос страны-11
 0.00 Светская 

жизнь-2021
 1.00 Х/ф «Война семьи 

Роуз» (16+)
 3.05 Мир наизнанку
 5.00 «ТСН. Тиждень

Новый канал
 7.20 Kids’ Time
 7.20 М/ф «Кот под при-

крытием»
 9.20 Kids’ Time
 9.20 Х/ф «Зубная фея»
11.10 Х/ф «Плохие пар-

ни» (16+)
13.50 Х/ф «Плохие пар-

ни-2» (16+)
16.40 Х/ф «Плохие пар-

ни навсегда» (16+)
19.10 Х/ф «Водитель 

для копа» (16+)
21.00 Х/ф «На гребне 

волны» (16+)
23.00 Improv Live Show 

(12+)
 0.10 Х/ф «Лукас»
 1.50 Варьяты (12+

СТБ
 5.55 Неизвестная 

версия. «Свадьба в 
Малиновке» (12+)

 7.00 Неизвестная 
версия. «Иван 
Васильевич меняет 
профессию» (12+)

 7.55 Х/ф «Укротитель-
ница тигров»

 9.50 МастерШеф. Про-
фессионалы (12+)

13.15 «Хата на тата» 
(12+)

15.15 СуперМама
19.00 Следствие ведут 

экстрасенсы (16+)
20.00 Один за всех (16+)
23.10 Тайны ДНК (16+

ICTV
 5.15 Эврика!
 5.20 Факты
 5.45 Больше чем правда
 6.40 Антизомби
 7.35 Секретный фронт
 8.30 Гражданская 

оборона

 9.30 Т/с «Вскрытие 
покажет-2» (16+)

12.05 Х/ф «Люди Икс» 
(16+)

12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Люди Икс» 

(16+)
14.20 Х/ф «Люди Икс-2» 

(16+)
16.45 Х/ф «Люди Икс. 

Последняя битва» 
(16+)

18.45 Факты недели
21.15 Х/ф «Люди Икс. 

Росомаха» (16+)
23.25 Х/ф «Логан. Росо-

маха» (16+)
 1.50 Т/с «Вскрытие 

покажет-2» (16+)
 4.10 Я снял

Украина
 6.50 Реальная мистика
 8.50 Т/с «Без тебя» 

(16+)
17.45 Х/ф «Кейс», с. 1, 

2 (12+)
19.00 Сегодня. Итоги
21.00 Х/ф «Кейс», с. 3, 

4 (12+)
23.45 Х/ф «Никогда не 

бывает поздно», 
с. 1, 2 (12+)

 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Никогда не 

бывает поздно», 
с. 3, 4 (12+)

 3.40 Громкое дело
 4.05 Т/с «Вызов-2» (12+

2+2

 7.00 ДжеДАИ-2019
 8.40 ДжеДАИ-2020
 9.45 Затерянный мир
13.50 Т/с «Перевоз-

чик-2» (16+)
16.45 Х/ф «Побег» (16+)
19.00 Х/ф «Команда А» 

(16+)
21.15 Х/ф «Макс Пейн» 

(16+)
23.10 Х/ф «Добро по-

жаловать в рай-2» 
(16+)

 0.45 Затерянный мир
 1.45 Он, она и телевизор
 4.00 Лучшее
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазин

НТН
 8.00 Слово Предстоя-

теля
 8.05 Будьте здоровы
 8.45 Случайный свиде-

тель. Вокруг света
10.00 Х/ф «Вождь Белое 

Перо»
12.00 Х/ф «Эра драко-

нов»
13.50 Х/ф «Без году 

неделя»
15.15 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
17.00 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
19.00 Х/ф «Летят жу-

равли»
20.55 Х/ф «Холодное 

лето 53-го»
22.50 Х/ф «Днепровский 

рубеж»
 1.25 Х/ф «Патруль 

времени» (16+)

ТЕТ
 8.45 М/ф «Спасти 

Землю»
10.15 Х/ф «Спящая 

красавица»
11.25 Х/ф «Двенадцать 

месяцев»
13.25 Х/ф «Орлиный 

глаз» (16+)
15.30 Х/ф «Перевозчик» 

(16+)
17.15 Х/ф «Перевоз-

чик-2»
19.00 Однажды под 

Полтавой
19.30 Страна У 2.1
20.00 Однажды под 

Полтавой
20.30 Страна У 2.1
21.00 Однажды под 

Полтавой
22.00 Страна У 2.1
23.00 Х/ф «Я, Эрл и уми-

рающая девушка»
 1.00 «Панянка-селянка»
 2.45 Т/с «Хамелеон» 

(16+)
 3.30 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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ОГОЛОШЕННЯ

Перелік адміністративних послуг 
№ п/п Код Найменування адміністративної послуги
1. 00026 Вклеювання до паспорта громадянина Украї-

ни фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45- 
річного віку 

2. 00173 Видача рішення про надання земельної ділян-
ки у постійне користування

3. Видача рішення про передачу в оренду земельної 
ділянки, що перебуває у комунальній власності

4. 00217 Видача рішення про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі 
зміни цільового призначення земельної ділянки)

5. 00182 Видача рішення про продаж земельної ділян-
ки комунальної власності

6. 01280 Оформлення документів для присвоєння по-
чесного звання України "Мати-Героїня"

7. 00036 Взяття на облік громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов

8. 00183 Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами
9. Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/

перебування:
- 00040 зняття з реєстрації місця перебування
- реєстрація місця перебування особи
- 00037 зняття з реєстрації місця проживання малоліт-

ньої дитини 
- 01217 реєстрація місця проживання малолітньої ди-

тини 
- 00037 зняття з реєстрації місця проживання
- 00034 реєстрація місця проживання особи 
10. - Довідка про зареєстрованих осіб
11. 01246 Довідка про перебування громадян на квар-

тирному обліку 
12. 00153 Видача рішення про присвоєння (упорядку-

вання) поштової адреси об’єкту нерухомого майна (будин-
ки, споруди тощо)

13. 00238 Видача ордеру на вселення у житлове примі-
щення

14. 00173 Видача рішення про передачу у власність 
земельної ділянки (паю)

15. 00176 Видача рішення про надання дозволу на ро-
зроблення проєкту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки у власність

16. - Видача рішення про надання дозволу на розро-
блення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду

17. 00199 Видача рішення про надання дозволу на ро-
зроблення проєкту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки в постійне користування

18. 01134 Видача рішення про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, 
у власність, в постійне користування

19. - Видача рішення про надання згоди на виготов-
лення технічної документації із землеустрою щодо вста-
новлення (відновлення) меж земельної ділянки

20. 00214 Видача рішення про затвердження техніч-
ної документації із землеустрою щодо встановлення (від-
новлення) меж земельної ділянки та передачі її в оренду

21.  Видача рішення про затвердження технічної до-
кументації із землеустрою щодо встановлення (відновлен-
ня) меж земельної ділянки та передачі її у власність

22.  Видача рішення про затвердження технічної до-
кументації із землеустрою щодо встановлення (відновлен-
ня) меж земельної ділянки та передачі її в постійне кори-
стування

23. 00189 Видача рішення про поновлення (продов-
ження) договору оренди земельної ділянки

24. 00175 Видача рішення про припинення права 
власності, користування земельною ділянкою або до-
бровільна відмова

25. - Видача рішення про внесення змін або доповнень 
до рішення міської ради 

26. 00244 Видача довідки про наявність у фізичної 
особи земельних ділянок

27. 00198 Видача рішення про надання згоди на пере-
дачу в суборенду земельної ділянки

28. 00156
01193 Надання будівельного паспорта забудови зе-

мельної ділянки (внесення змін до будівельного паспорта 
забудови земельної ділянки)

29. 00158 Надання містобудівних умов і обмежень за-
будови земельної ділянки

30. 00190 Надання паспорта прив’язки тимчасової 
споруди для провадження підприємницької діяльності

31. - Присвоєння (зміна) адреси об’єкта будівництва, 
об’єкта нерухомого майна

32. 00300 Видача дозволу (санітарного паспорта) на 
роботи з радіоактивними речовинами та іншими джере-
лами іонізуючого випромінювання

33. 01068 Видача дозволу на проведення діагностич-
них, експериментальних, випробувальних, вимірюваль-
них робіт на підприємствах, в установах та організаціях, 
діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіоні-
зуючого випромінювання

34. 00163 Видача експлуатаційного дозволу для опера-
торів ринку, що провадять діяльність з виробництва та/
або зберігання харчових продуктів тваринного походжен-
ня

35. 00654 Видача експлуатаційного дозволу з перероб-
ки неїстівних продуктів тваринного походження

36. 01587 Анулювання експлуатаційного дозволу опе-
раторам ринку, що провадять діяльність, пов'язану з ви-
робництвом та/або зберіганням харчових продуктів тва-
ринного походження

37. 00162 Реєстрація декларації відповідності ма-
теріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимо-
гам законодавства з питань пожежної безпеки

38. 00060 Надання відомостей з Державного земель-
ного кадастру у формі витягу з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку 

39. 00061 Надання відомостей з Державного земель-
ного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену 
інформацію про землі (території)

40. 00069 Державна реєстрація земельної ділянки з 
видачею витягу з Державного земельного кадастру

41. 00068 Видача витягу з технічної доку-
ментації про нормативну грошову оцінку зе-
мельної ділянки

42. 00085 Видача висновку про погоджен-
ня документації із землеустрою

43. 00071 Внесення до Державного земель-
ного кадастру відомостей (змін до них) про зе-
мельну ділянку

44. 00066 Видача відомостей з документа-
ції із землеустрою, що включена до Державного фонду до-
кументації із землеустрою

45. 00075 Внесення до Державного земельного када-
стру відомостей (змін до них) про землі в межах територій 
адміністративно-територіальних одиниць, з видачею ви-
тягу

46. 00072 Внесення до Державного земельного када-
стру відомостей про межі частини земельної ділянки, на 
яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею 
витягу 

47. 00079 Внесення до Державного земельного када-
стру відомостей про обмеження у використанні земель, 
встановлені законами та прийнятими відповідно до них 
нормативно-правовими актами, з видачею витягу

48. 00080 Виправлення технічної помилки у відомо-
стях з Державного земельного кадастру, допущеної орга-
ном, що здійснює його ведення, з видачею витягу

49. 00059 Надання відомостей з Державного земель-
ного кадастру у формі витягу з Державного земельного 
кадастру про обмеження у використанні земель

50. 00062 Надання відомостей з Державного земель-
ного кадастру у формі викопіювання з кадастрової карти 
(плану) та іншої картографічної документації Державного 
земельного кадастру

51. 00078 Державна реєстрація обмежень у викори-
станні земель з видачею витягу 

52. 00065 Видача довідки про наявність та розмір зе-
мельної частки (паю). Довідки про наявність у Держав-
ному земельному кадастрі відомостей про одержання у 
власність земельної ділянки у межах норм безоплатної 
приватизації за певним видом її цільового призначення 
(використання)

53. 00035 Надання відомостей з Державного земель-
ного кадастру у формі витягу з Державного земельного 
кадастру про землі в межах території адміністративно-те-
риторіальних одиниць

54. 00063 Надання відомостей з Державного земель-
ного кадастру у формі копій документів, що створюються 
під час ведення Державного земельного кадастру

55. 00143 Надання державної допомоги у зв’язку з ва-
гітністю та пологами особам, які не застраховані в системі 
загальнообов'язкового державного соціального страхуван-
ня

56. 00144 Надання державної допомоги при народ-
женні дитини

57. 00149 Надання державної допомоги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи піклування

58. 00150 Надання державної допомоги на дітей оди-
ноким матерям

59. 00147 Надання державної допомоги при усинов-
ленні дитини

60. 00959 Надання державної допомоги особі, яка до-
глядає за хворою дитиною

61. 00121 Установлення статусу, видача посвідчень 
батькам багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї

62. 01891 00243 Оформлення документів для призна-
чення виплати одноразової матеріальної допомоги осо-
бам, які постраждали від торгівлі людьми

63. 00168 Видача направлення (путівки) особам з ін-
валідністю та / або дітям з інвалідністю до реабілітацій-
них установ сфери управління Мінсоцполітики та / або 
структурних підрозділів з питань соціального захисту на-
селення обласних, Київської та Севастопольської міських, 
районних, районних у мм. Києві та Севастополі держад-
міністрацій, виконавчих органів міських, районних у мі-
стах (у разі їх утворення) рад

64. 00155 Надання субсидій для відшкодування ви-
трат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 
палива

65. 00157 Надання пільг на придбання твердого пали-
ва і скрапленого газу

66. 00133 Надання державної соціальної допомоги ма-
лозабезпеченим сім’ям

67. 00154 Надання тимчасової державної допомоги 
дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не 
мають можливості утримувати дитину або місце прожи-
вання їх невідоме

68. 00960 Надання державної допомоги на дітей, які 
виховуються у багатодітних сім’ях

69. 01227 01775 Монетизація одноразової натуральної 
допомоги «Пакунок малюка»

70. 00112 Призначення одноразової матеріальної до-
помоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

71. 00232 Виплати компенсацій та допомоги певних 
видів, передбачених Законом України «Про статус і со-
ціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»

72. - Виплати одноразової компенсації за шкоду, за-
подіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших 
ядерних аварій, ядерних випробувань, військових нав-
чань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомо-
ги на оздоровлення деяким категоріям громадян

73. 00229 Надання щорічної грошової допомоги для 
компенсації вартості путівок санаторно-курортним за-
кладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за 
рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

74. 00103 Надання щомісячної грошової допомоги 
особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком 
лікарської комісії медичного закладу потребує постійного 
стороннього догляду, на догляд за нею

75. 00221 Виплата грошової компенсації вартості са-
наторно-курортного лікування

76. 00096 Надання державної соціальної допомоги 
особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалід-
ністю

77. 00099 Надання державної соціальної допомоги на 
догляд

78. 00117 Видача направлення на проходження облас-
ної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі меди-

ко-соціальної експертної комісії для взяття на облік для 
забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

79. 00221 Виплата деяким категоріям осіб з інвалід-
ністю грошової компенсації замість санаторно-курортної 
путівки та вартості самостійного санаторно-курортного 
лікування

80. 00135 Виплата одноразової винагороди жінкам, 
яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

81. 00104 Призначення щомісячної адресної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житлово-комуналь-
них послуг

82. 01877 Призначення одноразової грошової допомо-
ги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера вна-
слідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отри-
маного під час надання волонтерської допомоги в районі 
проведення антитерористичної операції, бойових дій та 
збройного конфлікту

83. 01405 Оплата послуг патронатного вихователя та 
виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї 
патронатного вихователя

84. 00141 Видача довідки для отримання пільг особам 
з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну 
допомогу

85. 00151 Надання державної соціальної допомоги 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

86. 00232 Призначення та виплата компенсацій і до-
помоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, по-
терпілим від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від 
радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1, 2 
та 3, дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, 
дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастро-
фи

87. 00152 Надання надбавки на догляд за особами з 
інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

88. 00119 Видача направлення на забезпечення тех-
нічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідні-
стю і дітей з інвалідністю

89. 00230 Видача посвідчень особам, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим кате-
горіям громадян

90. 00101 Компенсаційна виплата фізичній особі, яка 
надає соціальні послуги

91. 00241 Встановлення статусу особи з інвалідністю 
внаслідок війни

92. 00239 Встановлення статусу учасника війни
93. 01769 Встановлення статусу члена сім’ї загиблого 

ветерана війни
94. 00096 Призначення тимчасової державної допомо-

ги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю 
страхового стажу

95. 00139 Прийняття рішення щодо соціального обслу-
говування громадянина територіальним центром соціаль-
ного обслуговування (надання соціальних послуг)

96. 00120 Видача путівки на влаштування до будин-
ку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалід-
ністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів 
війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого 
будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого 
будинку-інтернату

97. 00172 Призначення та виплата одноразової ком-
пенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, 
віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобиль-
ською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків 
інших ядерних аварій, осіб, які брали участь у ядерних 
випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням 
ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконання на 
них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю 
у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних ви-
пробуваннях, військових навчаннях із застосуванням 
ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконання на 
них регламентних робіт; одноразової компенсації батькам 
померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою

98. 00053 Державна реєстрація включення відомо-
стей про громадське об'єднання, зареєстроване до 1 лип-
ня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – під-
приємців та громадських формувань

99. 00051 Державна реєстрація створення громадсь-
кого об’єднання

100. 00055 Державна реєстрація змін до відомостей 
про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному дер-
жавному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – під-
приємців та громадських формувань, у тому числі змін до 
установчих документів

101. 00086 Державна реєстрація рішення про виділ 
громадського об'єднання

102. 00077 Державна реєстрація рішення про припи-
нення громадського об'єднання

103. 00084 Державна реєстрація рішення про відміну 
рішення про припинення громадського об'єднання

104. 00095 Державна реєстрація зміни складу комісії з 
припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) 
громадського об'єднання

105. 00098 Державна реєстрація припинення громад-
ського об'єднання в результаті його ліквідації

106. 00102 Державна реєстрація припинення громад-
ського об'єднання в результаті його реорганізації

107. 00089 Державна реєстрація створення відокрем-
леного підрозділу громадського об'єднання

108. 00091 Державна реєстрація внесення змін до 
відомостей про відокремлений підрозділ громадського 
об'єднання

109. 00093 Державна реєстрація припинення відо-
кремленого підрозділу громадського об'єднання

110. 00325 Державна реєстрація включення відо-
мостей про структурне утворення політичної партії, за-
реєстроване до 1 липня 2004 року, відомості про яке не 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

111. 00667 Державна реєстрація створення структур-
ного утворення політичної партії

112. 00672 Державна реєстрація змін до відомостей 
про структурне утворення політичної партії, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань

113. 00675 Державна реєстрація рішення про припи-

Шановні мешканці Дергачівської громади!
Рішенням Х сесії VIII скликання Дергачівської 

міської ради Харківського району Харківської області 
було затверджено перелік послуг, які надаються через 
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) Дер-
гачівської міської ради, в новій редакції.
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нення структурного утворення політичної партії
114. 00668 Державна реєстрація зміни складу комісії 

з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 
комісії) структурного утворення політичної партії

115. 00674 Державна реєстрація припинення струк-
турного утворення політичної партії в результаті його 
ліквідації

116. 00670 Державна реєстрація припинення струк-
турного утворення політичної партії в результаті його ре-
організації

117. 00582 Державна реєстрація включення відо-
мостей про професійну спілку, об’єднання професійних 
спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані 
до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань

118. 00570 Державна реєстрація змін до відомостей 
про професійну спілку, організацію професійних спілок, 
об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – під-
приємців та громадських формувань, у тому числі змін 
до установчих документів

119. 00586 Державна реєстрація рішення про при-
пинення професійної спілки, організації професійних 
спілок, об’єднання професійних спілок

120. 00583 Державна реєстрація створення про-
фесійної спілки, організації професійних спілок, об’єд-
нання професійних спілок

121. 00585 Державна реєстрація зміни складу комісії 
з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 
комісії) професійної спілки, організації професійних 
спілок, об’єднання професійних спілок

122. 00588 Державна реєстрація припинення про-
фесійної спілки, організації професійних спілок, об’єд-
нання професійних спілок

123. 00643 Державна реєстрація припинення про-
фесійної спілки, організації професійних спілок, об’єд-
нання професійних спілок в результаті реорганізації

124. 00657 Державна реєстрація створення органі-
зації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

125. 00645 Державна реєстрація включення відомо-
стей про організацію роботодавців, об’єднання організа-
цій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, 
відомості про які не містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань

126. 00608 Державна реєстрація змін до відомостей 
про організацію роботодавців, об’єднання організа-
цій роботодавців, що містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань, у тому числі змін до установчих 
документів

127. 00658 Державна реєстрація рішення про припи-
нення організації роботодавців, об’єднання організацій 
роботодавців

128. 00659 Державна реєстрація зміни складу комісії 
з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 
комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій 
роботодавців

129. 00606 Державна реєстрація припинення органі-
зації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців 
в результаті ліквідації

130. 00660 Державна реєстрація припинення органі-
зації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців 
в результаті реорганізації

131. 00554 Державна реєстрація включення відомо-
стей про творчу спілку, територіальний осередок творчої 
спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості 
про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань

132. 00494 Державна реєстрація створення творчої 
спілки, територіального осередку творчої спілки

133. 00589 Державна реєстрація змін до відомостей 
про творчу спілку, територіальний осередок творчої спіл-
ки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань, у тому числі змін до установчих документів

134. 00581 Державна реєстрація рішення про припи-
нення творчої спілки, територіального осередку творчої 
спілки

135. 00555 Державна реєстрація зміни складу комісії 
з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 
комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої 
спілки

136. 00566 Державна реєстрація припинення творчої 
спілки, територіального осередку творчої спілки в резуль-
таті ліквідації

137. 00579 Державна реєстрація припинення творчої 
спілки,територіального осередку творчої спілки в резуль-
таті реорганізації

138. 00998 Державна реєстрація статуту територіаль-
ної громади

139. 00996 Державна реєстрація змін до статуту те-
риторіальної громади

140. 00997 Видача дубліката свідоцтва про державну 
реєстрацію статуту територіальної громади

141. 00995 Скасування державної реєстрації статуту 
територіальної громади

142. 00673 Державна реєстрація рішення про відміну 
рішення про припинення творчої спілки, територіально-
го осередку творчої спілки

143. 00664 Державна реєстрація рішення про відміну 
рішення про припинення професійної спілки, організації 
професійних спілок, об’єднання професійних спілок

144. 00607 Державна реєстрація рішення про від-
міну рішення про припинення організації роботодавців, 
об’єднання організацій роботодавців

145. 00671 Державна реєстрація рішення про від-
міну рішення про припинення структурного утворення 
політичної партії

146. 00683 Підтвердження відомостей про кінцевого 
бенефіціарного власника юридичної особи

147. 00041 Державна реєстрація права власності на 
нерухоме майно

148. 00042 Державна реєстрація іншого (відмінного 
від права власності) речового права на нерухоме майно

149. 00047 Надання інформації з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно

150. 00048 Державна реєстрація обтяжень речових 
прав на нерухоме майно

151. 01174 Заборона вчинення реєстраційних дій

КОНКУРС

152. 00046 Внесення змін до записів Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

153. 00049 Взяття на облік безхазяйного нерухомого 
майна

154. 00043 Скасування запису Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, скасування державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень, скасування рішення державного реєстратора (за 
рішенням суду)

155. - Припинення права власності у зв’язку із зни-
щенням об’єкта нерухомого майна

156. 00106 Державна реєстрація фізичної особи під-
приємцем

157. 00109 Державна реєстрація включення відо-
мостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану 
до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань

158. 00108 Державна реєстрація змін до відомостей 
про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – під-
приємців та громадських формувань

159. 00107 Державна реєстрація припинення під-
приємницької діяльності фізичної особи – підприємця за 
її рішенням

160. 00234 Видача витягу з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань

161. 00236 Видача документів, що містяться в 
реєстраційній справі відповідної юридичної особи, фі-
зичної особи – підприємця

162. 00050 Державна реєстрація створення юридич-
ної особи (крім громадського формування)

163. 00052 Державна реєстрація включення відо-
мостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 лип-
ня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – під-
приємців та громадських формувань (крім громадського 
формування)

164. 00054 Державна реєстрація змін до відомостей 
про юридичну особу, що містяться в Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань, у тому числі змін до уста-
новчих документів юридичної особи (крім громадського 
формування)

165. 00056 Державна реєстрація переходу юридич-
ної особи з модельного статуту на діяльність на підставі 
власного установчого документа (крім громадського 
формування)

166. 00057 Державна реєстрація переходу юридичної 
особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім 
громадського формування)

167. 00058 Державна реєстрація рішення про виділ 
юридичної особи (крім громадського формування)

168. 00073 Державна реєстрація рішення про припи-
нення юридичної особи (крім громадського формування)

169. 00083 Державна реєстрація рішення про від-
міну рішення про припинення юридичної особи (крім 
громадського формування)

170. 00094 Державна реєстрація зміни складу комісії 
з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 
комісії) юридичної особи (крім громадського формуван-
ня)

171. 00097 Державна реєстрація припинення юри-
дичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського 
формування)

172. 00100 Державна реєстрація припинення юри-
дичної особи в результаті її реорганізації (крім громадсь-
кого формування)

173. 00087 Державна реєстрація створення відо-
кремленого підрозділу юридичної особи (крім громадсь-
кого формування)

174. 00090 Державна реєстрація внесення змін до ві-
домостей про відокремлений підрозділ юридичної особи 
(крім громадського формування)

175. 00092 Державна реєстрація припинення відо-
кремленого підрозділу юридичної особи (крім громадсь-
кого формування)

176. 01369 Комплексна послуга «єМалятко»
177. 00179 Затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Дергачівська міська рада Харківської області 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
провідного  спеціаліста відділу містобудування, 
архітектури та земельних відносин, Державна архі-
тектурно-будівельна інспекція Дергачівської місь-
кої ради.

Для участі у конкурсі приймаються заяви від гро-
мадян України, які не досягли граничного віку перебу-
вання 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 за-
собами на рівні досвідченого користувача. Без вимог до 
стажу роботи.

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

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

ної посади провідного спеціаліста відділу містобуду-
вання, архітектури та земельних відносин, Державна 
архітектурно-будівельна інспекція 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 перевір-
ки 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 по-
дає копію висновку про результати перевірки;

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

функцій  держави або місцевого самоврядування, у по-
рядку, визначеному Законом України «Про запобігання 
корупції»;

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

Документи приймаються протягом 30 календар-
них днів з дня оприлюднення оголошення про про-
ведення конкурсу за адресою: Харківська область, 
місто Дергачі, вулиця Сумський шлях, 79-Б (кон-
курсна комісія).

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

Конкурсна комісія.

Дорого куплю! Корів биків коней. Вимуше-
ний забій. Тел.: 0969732486, 0660511576. (5-1)

КАДАСТРОВІ НОМЕРИ, (ПРИВА-
ТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ, 
ГЕОЛОГІЯ.
ТЕЛ.: 095-428-22-87, 097-923-20-34 (12-1)

Насіння люцерни, конюшини, еспарцету, стоколо-
су, суданки, сидератів, медоносів, соняшнику, кукуру-
дзи та ін. Тел. 0676892726 www.semenatrav.com  (4-1)

Перегной.  Навоз.  Доставка Камаз и 
мешки. Тел. 097-299-66-16.         (4-1)

Куплю биків, корів, телиць, свиней, 

кіз (вимушений доріз). Тел.: (095)-007-30-

63, (096)-681-06-50, (066)-082-61-44.  (6-2)

Куплю авто будь-якої марки у 
будь-якому стані, будь-якої реєстра-
ції. Тел.: (095)-007-30-63, (096)-681-06-
50, (066)-082-61-44.   (6-2)

Требуются рабочие на овощную базу. Днепр. 

обл. Проживание, питание. Тел. 0996399790. (2-1)

Православні свята 
на квітень 

У квітні бажано хоча б раз сповідатися, 
причаститися, якщо карантинні умови це 
дозволять. Не треба спокушати Господа, 
моліться вдома, читайте Святе Письмо, 
слухайте світлу музику, дивіться право-
славні  онлайн канали.  

3 квітня - Батьківська субота, поминання 
померлих. Молитовний спомин тих, хто вже 
помер, дуже важливий.

7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богоро-
диці. 

24 квітня - Лазарева субота.
25 квітня - Вербна неділя, Вхід Господній в 

Єрусалим.  Від цього дня починається Страс-
ний тиждень. 

29 квітня - Великий четвер, чистий чет-
вер. Час спомину Тайної Вечері, де вперше Го-
сподь показав людям, як треба причащатися, 
і що таке Святе Причастя, або Свята Євха-
ристя.

30 квітня - Велика п’ятниця, Страсна 
п’ятниця. Згадка про страждання та розп’ят-
тя Ісуса Христа. 



«Хоча я голова феде-
рації футболу, але вже 
давно шанувальник саме 
жіночого волейболу і вва-
жаю, що якщо футбол 
- «король» спорту, то жі-
ночий волейбол можна сміливо 
назвати його «королевою». Саме 
цей вид спорту дарує вболіваль-
никам незабутні враження від 
боротьби і жаги до перемоги, а 
коли змагаються представниці 
прекрасної частини людства, 
то це вдвічі цікавіше».

Спочатку турнір проводив-
ся серед учениць шкіл Дер-
гачівщини, коли змагання 
розпочиналися з відбіркових 
турів, а у фінальній частині 
до переможців поперед-

нього етапу долучалися до-
рослі команди. Змагання, як 
зазначено вище, проводять-
ся щорічно. Винятком став 
минулий рік, коли пандемія 
коронавірусу унеможливила 
його проведення.

 Цього року до Дергачівсь-
кого ліцею №1 завітали най-

чарівніші волейболістки із 
Золочівської, Солоницівської 
та Дергачівської ОТГ. Перед 
початком змагань прове-
ли конкурси, що теж стали 
вже традиційними для тур-

ніру. Переможцями у різних 
номінаціях стали:

«Передача м’яча зверху» 
- Коновалова Ма-
рина, Андрющенко 
Анастасія, команда 
«Темп» (Дергачі).

«Передача м’яча 
знизу» - Чуднєцова 
Альона, Марченко 
Катерина, команда 
«Грація» (Золочів).

«Подача м’яча» - 
Журавель Анаста-
сія, «Темп» (Дергачі).

«На влучність» - 
Савченко Тамара, 
«Ритм» (Дергачі).
В естафеті найкращою 

стала команда «Темп» (Дер-
гачі).
Спортсменки продемон-

стрували чудову гру. Як і 
в будь-якому виді спорту, 
є команди, які виявилися 
кращими. Тож, «Темп» (Дер-
гачі) посів перше місце, «Гра-
ція» (Золочів) – друге, «Ритм» 
(Дергачі) - третє, четвертими 
стали волейболістки коман-
ди «Солоницівська ОТГ».
Організатори обрали пе-

реможниць у різноманітних 
номінаціях: «Май-
бутня зірка» - Ка-
терина Гриценко 
( «Солониц ів ська 
ОТГ»), «Краща на-
падаюча» - Ко-
новалова Марина 
(«Темп», Дергачі), 
«Краща блокую-
ча» - Михайловсь-
ка Надія («Ритм», 
Дергачі), «Міс тур-
ніру» - Касян Ірина 
(«Грація», Золочів), 
«Місіс турніру» - 
Андрющенко Ана-
стасія («Темп», Дер-
гачі).
Як завжди, все 

було на найвищому 
рівні. Кожен учас-
ник отримав пози-
тивні враження від спортив-
ного свята, а головне те, що 
за підсумками турніру є пе-
реможці, але немає перемо-
жених. Такі зма-
гання покликані 
створити чудову 
спортивну ат-
мосферу та свят-
ковий настрій у 
його учасників і 
вболівальників.
Під час за-

криття турніру 
організатори по-
дякували грав-

цям за чудову та яскраву 
гру, а їх тренерам - за підго-
товку команд.

Юрій Дуднік висловив 
подяку директорці Дер-
гачівського ліцею №1 
Зєньковій Н.О. за надання 
майданчика для проведен-
ня змагань   та вчителю 
фізичного виховання Єр-
моловичу О.М. за смачну 
кашу. За фінансову під-
тримку окрема подяка 
Кірейчуку Володимиру 
та Кравченку Євгену, які 
протягом багатьох років 
небайдужі до цього тур-
ніру. 

Планується «Літній кубок» 
з волейболу, що теж прово-
диться щорічно на піщаному 
покритті. 
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СПОРТ У ГРОМАДІ

КУБОК ВЕСНИ ТА ДІВОЧОЇ КРАСИКУБОК ВЕСНИ ТА ДІВОЧОЇ КРАСИ
Прийшла весна, 

а з нею й довго-
очікувані змагання з 
волейболу серед дів-
чат «Кубок весни та 
дівочої краси», який 
проводиться 17 рік 
поспіль.

Історія його розпо-
чалася у 2004 році. 
Серед вболівальників 
він більш відомий, як 
«кубок Дудніка». На-
зва пов’язана з тим, 
що засновником тур-
ніру став нинішній 
голова федерації фут-
болу Юрій Дуднік. 


