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ДОВГООЧІКУВАНЕ ВІДКРИТТЯ ДОВГООЧІКУВАНЕ ВІДКРИТТЯ 
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ 

У ДЕРГАЧАХУ ДЕРГАЧАХ

Стор. 3Стор. 2

Робочі зустрічіЗапекла дискусія

           Стор. 7 Стор. 4

Ігри богатирів України - 2021Правильне харчування в спеку

Якщо ви раніше отримували нашу газету і раптом перестали отримувати, будь ласка, пові-
домте за номером (097)-948-31-76. 
Належите до пільгових категорій і хочете отримувати газету – будь ласка, повідомте за 

номером (097)-948-31-76.

27 червня урочисто відкрили фізкультурно-
оздоровчий комплекс у місті Дергачі поблизу 
Дергачівського ліцею №2.
Попри те, що цей спортивний об’єкт вже повинен 

був почати приймати відвідувачів, довгоочікуване 
відкриття відбулося тільки зараз. 
Історія зведення фізкультурно-оздоровчого ком-

плексу в Дергачах почалась в 2018 році. Рішення збу-
дувати сучасний об’єкт для занять спортом прийняла 
на той час очільниця Харківщини Юлія Світлична.
Під час її перебування на посаді голови Харківської 
облдержадміністрації об’єкт був готовий більше, ніж 
на 90 відсотків.
Але наприкінці 2019 року, після зміни обласного 

керівництва, роботи стали просуватись повільніше, 
а згодом фактично зупинились. Хоча його треба було 
просто добудувати і запустити в роботу.

Подібні фізкультурно-оздоровчі комплекси почали 
будувати по всій області з 2017 року. За 2018 і 2019 
роки відкрили майже 10 центрів. 
Коли Дергачівську громаду очолили пред-

ставники команди Світличної Вячеслав 
Задоренко та Євген Шатохін, процес відкриття 
пришвидшився і нарешті ФОК запрацював!
Почесний гість, народний депутат України 

Юлія Олександрівна Світлична з цього приводу 
сказала присутнім: «Давайте популяризувати за-
клад, давайте популяризувати спортивний спосіб 
життя для того, щоб якомога більше дітвори могло 
займатися спортом. Адже ті, хто хочуть, повинні 
мати умови для заняття спортом, і такі умови на 
Дергачівщині є!».

                                 Продовження на стор. 6
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ЦІКАВО ЗНАТИМІСЦЕВА  ВЛАДА

ЧЕРГОВА СЕСІЯ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАПЕКЛА ДИСКУСІЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ АМБУЛАТОРІЙ 
МАЛОДАНИЛІВСЬКІЙ ГРОМАДІ НА СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕРГАЧІВ

29 червня відбулась 
чергова сесія Дергачівсь-
кої міської ради, на якій 
депутати розглянули низ-
ку питань: кадрових при-
значень, бюджетних змін, 
передачі майна тощо.

Зокрема серед питань 
порядку денного найбільш 
варті  уваги  такі :

- Програма  про  при-
своєння  звання  «Почесний 
громадянин  Дергачівської 
територіальної  громади». 

- Зміни  і  доповнення 
до  Програми  підтримки 
та  розвитку  вторинної  ме-

дичної  допомоги  на  2021-
2025 роки ,  а  саме :  запла-
нували  реконструкцію 
вхідної  групи  для  забезпе-
чення  вільного  доступу  до 
приміщень  установи  для 

людей  із  обмеженими  фі-
зичними  можливостями .

- Положення про при-
ватизацію об’єктів кому-
нальної власності (малу 
приватизацію) (прим. – це 
питання обговорювалось 
під час зустрічі Дергачівсь-
кого міського голови із 
представниками малого біз-
несу, власниками МАФів). 

Це означає, що підприємці 
зможуть приватизувати або 
викупити земельні ділян-
ки та об’єкти комунальної 
власності, які раніше орен-
дувались, під ведення біз-
несу.

- Одноразова грошова 
винагорода обдарованим 
дітям та учнівській молоді. 
Тепер переможці конкур-
сів і змагань будуть отри-
мувати відповідну мотива-
цію та винагороду.

- Матеріальна допо-
мога громадянам, меш-
канцям Дергачівської те-
риторіальної громади на 
лікування, вирішення со-
ціально-побутових питань, 
поховання рідних.

- Перелік і положення 
щодо місцевих податків та 
зборів (застосування ставок 
і пільг) на наступний  р ік : 
єдиний  податок ,  земель -
ний  податок ,  податок  на 
нерухоме  майно ,  транс -
портний  податок  і  тури -
стичний  зб ір .

З оприлюдненням рішен-
ня по цих податках ознайом-
тесь на 10-11 шпальтах га-
зети, детальну інформацію 
щодо застосування ставок 
і пільг шукайте на сайті 
Дергачівської громади .

Розпочалась чергова сесія із 
виступу Олександра Гололобо-
ва, голови Малоданилівської 
селищної ради, із зверненням 
щодо включення в порядок 
денний питання про переда-
чу громаді, розташованих на 
території Малоданилівської 
громади, амбулаторій, які на-
разі внаслідок реформи знахо-
дяться на балансі КНП "Центр 
первинної медико-санітар-
ної допомоги" Дергачівської 
міської ради. Малоданилівська 
громада створила власне кому-
нальне підприємство з надання 
медичної допомоги, тож на його 
баланс готові прийняти ті амбу-
латорії, що зараз обслуговують 
населення громади, але знахо-
дяться під керівництвом Дер-
гачівської центральної лікарні, 
для подальшого вже самостійно-
го функціонування.

З процедурою прийому-пере-
дачі майна й установ стикають-
ся всі ОТГ після реформування 
районів та об’єднання громад. 
Втім, здавалось, просте питання 
переросло в запекле обговорення 
через різні погляди на процедуру 
передачі.

� Позиція Дергачівсько-
го міського голови Вячеслава 
Задоренка, депутатів місь-

кої ради та керівництва Дер-
гачівської центральної лікарні 
така:

Здійснювати передачу ком-
плексів (амбулаторій) лише ціл-
ком: будівель і майна установ 
разом із всім працюючим пер-
соналом.  Така позиція аргумен-
тована відповідальним ставлен-
ням до працівників амбулаторій 
і тим, що під час пандемії та 
скрутного становища населення 
варто, в першу чергу, впевни-
тись, що не постраждають пра-
цівники медичних установ. 

Крім цього, в жителів вже 
укладені декларації із сімейни-
ми лікарями, і якщо раптово 
позбавити лікарів роботи, то це 
ставить під загрозу охорону здо-
ров’я жителів і швидке надання 
медичної допомоги. Оскільки 
переукладання декларацій зай-
ме певний час, це призведе до 
чималих незручностей для па-
цієнтів.

Через це Малоданилівсько-
му селищному голові пропо-
нується прийняти в громаду 
амбулаторії разом із персона-
лом, тобто, цільні неподільні 
установи, щоб не порушува-
ти медичного обслуговування 
мешканців та не створювати 
загрозу втрати роботи медич-
ним працівникам.

� У Малоданилівського се-
лищного голови інший погляд на 
процедуру передачі амбулаторій:

Олександр Гололобов зазна-
чив, що принципово не бачить 
доцільності приймати амбула-
торії разом із персоналом уста-
нов.  З його слів, у Малода-
нилівській громаді створено нове 
комунальне підприємство, яке 

готове функціонувати із ураху-
ванням принципів ринку праці 
та орієнтуючись на можливості 
бюджету селищної ради. Тому 
планують сформувати новий 
штат працівників амбулаторії, 
виходячи із власних критеріїв.

У процесі обговорення депу-
тати та Дергачівський міський 
голова так і не дійшли згоди із 
Олександром Гололобовим. За-
пропонували йому більш грун-
товніше підготувати це питання, 
обговорити його на відповідній 
комісії та винести на наступну 
сесію Дергачівської міської ради.

Тож гостре питання від-
кладено до наступної сесії, 
оскільки  порозуміння не від-
булось.

Вячеслав Задоренко наго-
лосив, що у разі, якщо Ма-
лоданилівська селищна рада 
погодиться прийняти у влас-
ність громади амбулаторії ра-
зом із персоналом, то це буде 
здійснено у найкоротші тер-
міни

«Досить складний про-
цес, але передача май-
на буде здійснена разом 
із персоналом медичних 
установ. Буде визначено 
процедуру передачі так, 
щоб не було жодних ско-
рочень медичних праців-
ників амбулаторій загаль-
ної практики-сімейної 
медицини та ФАПів. На-
дання медичних послуг 
не повинно припинятися, 
особливо в складних умо-
вах пандемії», – зазначив 
міський голова.

КАДРОВІ НОВИНИ
На сесії Дергачівської місь-

кої ради призначено дирек-
торку КЗ "Дергачівський ліцей 
№3" - Ємець Зою Василівну. 

Пані Ємець подякувала за ви-
соку довіру очолити такий по-
тужний заклад як Дергачівський 
ліцей №3.

Вітаємо з призначенням і 
щиро бажаємо успіхів, натхнення 
та нових звершень!

На сесії Дергачівської 
міської ради VIII скликан-
ня перепризначено (продов-
жено контракт) директорку 
Дергачівської початкової 
школи №1 (Дергачівський 
НВК №1) Дергачівської місь-
кої ради - Леунову Вікторію 
Володимирівну. 

Вітаємо пані Леунову із про-
довженням роботи на посаді 
та зичимо міцного здоров'я, 
успіхів і натхнення у роботі!

29 червня міський голо-
ва Вячеслав Задоренко офі-
ційно представив колекти-
ву міської ради, старостам 
округів та депутатському 
корпусу новопризначену 
директорку Дергачівської 
районної філії Харківсько-
го обласного центру зайня-
тості Пятак Інну Євгеніївну.

Шановна Інно Євгеніївно!
Прийміть щирі вітання з 

нагоди Вашого призначення!
Нехай Ваш професійний до-

свід, енергія та організаторсь-
кі здібності стануть підґрун-
тям професійних досягнень на 
відповідальній посаді.
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МІСЦЕВА ВЛАДА

РОБОЧА ЗУСТРІЧ ЄВГЕНА ШАТОХІНА 
З ПРАЦІВНИКАМИ ТЕРЦЕНТРУ «БЕРЕГИНЯ»

ЗМІНЮВАТИ ГРОМАДУ ПОТРІБНО РАЗОМ

На зустрічі порушили питання щодо необхідності пільгового проїз-
ду громадським транспортом для працівників терцентру; доцільності 
придбання нових велосипедів для здійснення робочих поїздок; від-
сутності пільгових ліків у деяких аптеках; проблем житлово-кому-
нального характеру, зокрема вивозу сміття.

У процесі діалогу з колективом «Берегині» Євген Шатохін 
пообіцяв якнайшвидше переговорити з перевізниками та по-

сприяти наданню соцпрацівникам пільг на проїзд автобусними 
маршрутами, які діють на території Дергачівської громади.

 Прохання щодо закупівлі нових велосипедів для працівників 
терцентру депутат обласної ради визначив безумовно актуаль-
ним. Євген Шатохін зауважив, що обов’язково займеться цим 
питанням.

«Проблема відсутності пільгових ліків у деяких аптеках 
громади буде вирішена шляхом пошуку конструктивного 
рішення разом зі старостами округів і підприємцями», – 
запевнив депутат обласної ради.

Директор «Берегині» Роман Лук’яненко вкотре нагадав, що Дер-
гачівська громада стала переможцем обласного конкурсу «Разом в май-
бутнє», за результатами якого наступного тижня планується оголошен-
ня тендеру на придбання спеціального автомобіля для перевезення 
громадян з обмеженими фізичними можливостями, який буде обслу-
говувати мешканців трьох громад – Дергачівської, Солоницівської 
та Малоданилівської, які перебувають на обліку в терцентрі.

За підсумками зустрічі підприємцям рекомендовано обов’яз-
ково укласти договір про вивіз сміття із КП «Дергачікомун-
сервіс», привести до ладу вигляд торгової споруди як ззовні, так 
і зсередини (генеральне прибирання прилеглої ділянки магазину 
і робочого місця, вирішення питання незадовільного освітлення 
та місць для організованого складу сміття), налагодити систему 
сплати податків, капітально відремонтувати торгові приміщен-
ня із приведенням їх до єдиного архітектурного стилю та облашту-
вати нову зону відпочинку у центрі Дергачів, як, наприклад, пока-
зано внизу у візуальному нарисі проєкту зони відпочинку.

КУЛЬТУРА І ДОБРОБУТ МІСТА ПОЧИНАЄТЬСЯ ІЗ КОЖНОГО. 
ЗМІНЮВАТИ ГРОМАДУ ПОТРІБНО РАЗОМ!

Депутат Харківської обласної ради, перший заступ-
ник міського голови Євген Шатохін 24 червня зустрівся 
із співробітниками Територіального центру соціального 
обслуговування Дергачівської міської ради «Берегиня». 
Метою зустрічі було покращення умов роботи соцпра-
цівників та поліпшення якості послуг, що надаються 
людям з обмеженими можливостями.

«Надання якісних послуг людям з обмеженими мож-
ливостями є одним з пріоритетних завдань для міського 
керівництва. І ті, хто безпосередньо піклується про таких 
людей, безумовно, повинні бути забезпечені всім необхід-
ним та мати право на пільговий проїзд», – підкреслив Єв-
ген Анатолійович.

Щодо проблеми сміття Євген Шатохін зауважив: «Ми з 
Вячеславом Задоренком чудово розуміємо важливість цієї 
проблеми для громади і будемо її вирішувати, проте тут є 
багато нюансів. Якщо ми хочемо отримувати якісні послу-
ги, то всі мають сплачувати дисципліновано і в повному об-
сязі за вивіз сміття та інші роботи ЖКГ. При цьому малоза-
безпечені обов’язково будуть отримувати пільги на оплату 
цих послуг, але лише ті, хто дійсно цього потребує».

24 червня під час зустрічі міського  голови з пред-
ставниками малого бізнесу Дергачівської громади було 
налагоджено конструктивний діалог та обговорено ряд 
питань з благоустрою міста.

«Сприяння прозорій та ефективній співпраці – важ-
ливе завдання для перспективної громади. Міська вла-
да завжди підтримуватиме ініціативи, які сприяють 
розвитку Дергачівщини. Зі свого боку просимо бути 
соціально відповідальними, любити та поважати своє 
місто. Це проявляється навіть у незначному: покосити 
траву, поставити поруч із магазином урну, облаштува-
ти прилеглу територію, слідкувати за чистотою. Ніхто 
не зацікавлений вас закривати, вимагати хабарів, ство-
рювати умови для складнощів у роботі. Ми хочемо сьо-
годні допомогти вам, але у той же час, щоб і ви допо-
могли громаді!», - сказав Дергачівський міський голова 
Вячеслав Задоренко.
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ЗАПИТУВАЛИ-ВІДПОВІДАЄМОЦІКАВО ЗНАТИ

ПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ВЛІТКУ 

ПОРАДИ ДІЄТОЛОГИНІ

Літо – чудовий се-
зон для того, щоб на-
лагодити свій раціон 
харчування і "зроби-
ти запаси" вітамінів. 
Які продукти треба 
вживати влітку, а 
від чого краще від-
мовитися? Скільки 
пити води? Як "пе-
режити" відпочинок 
на курорті з його 
бенкетуванням та 
переїданням? На ці 
питання відповіла 
лікарка-дієтологиня 
Оксана Скиталінська. 

РОЗВАНТАЖТЕ ОБІД

Якщо влітку вам ча-
сто доводиться бувати 
на вулиці, то дієтолог 
радить дещо змістити 
свій раціон харчуван-
ня і зробити основни-
ми прийомами їжі ра-
нок і вечір, з акцентом 
на ранок. На обід – 
легкий перекус. Проте 
все індивідуально, го-
ловне, щоб людина по-
чувалася комфортно.

ДОДАЙТЕ ДО РАЦІОНУ 
КОЛЬОРОВІ ПРОДУКТИ

Слід включити про-
дукти, багаті корисними 
різнокольоровими пігмен-
тами. Це сезонні ягоди та 
зелень, причому чим темні-
ший колір вони мають – 
тим краще. Такі пігменти 
мають протизапальну дію, 
активують роботу імунної 
системи, добре вплива-
ють на роботу судин і 
печінки. За літо можна 
покращити стан свого 
здоров’я, бо в цей се-
зон у нас є змога біль-
ше вживати рослинної 
їжі, яка багата на кліт-
ковину.

"Що можна з’їсти си-
рим – їжте сирим. Якщо 
ваш стан здоров’я не до-
зволяє вживати, напри-
клад, сиру капусту, то 
в такому випадку овочі 
тушкуємо чи відварює-
мо. Літні овочі готуйте 
до стану al dente (над-
сир), щоб просто були 
хрусткі, там більше 
зберігається вітамінів", 
- дає пораду Скиталінсь-
ка.

ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРА-
ВИЛА "ЗДОРОВОЇ ТАРІЛКИ"

Половину тарілки під 
час кожного прийому 
їжі мають займати рос-
линні продукти – зе-
лень і різнокольорові 
овочі. Десь четвер-
тина – продукти біл-
кового походження: 
яйця (відварені, ом-
лет, яєчня, скрамбл), 
кисломолочні продук-
ти, нежирна птиця і 
риба, бобові, гриби. 
Ще додайте у тарілку 
зернові - гречку чи не-
шліфований рис і про-
дукти з корисними жи-
рами (яйця, сметана, 
вершки, масло, горіхи, 
оливкова олія). 
Дієтологиня заува-

жує, що рослинна олія, 
хоч і корисна, але на-
лежить до концентро-
ваних продуктів, тому 
слід додавати не біль-
ше столової ложки на 
порцію. А ще лікарка 
радить включити до 
раціону сироватку. За 
її словами, цей кис-
ломолочний продукт 
надзвичайно багатий 
на корисний білок аль-
бумін, що добре засво-
юється й оздоровлює 
печінку.

ЗАМІНІТЬ СОЛОДКЕ НА 
ЯГОДИ

Лікарка закликає не 
лише відмовитися від 
солодощів, але й змен-
шити кількість солодких 
фруктів тим, хто схильний 
до зайвої маси тіла і 
радить фрукти заміня-
ти ягодами, бо в них 
набагато більше цін-
них сегментів, менше 
фруктози та цукру. 
Але допускається з’їда-
ти 1-2 фрукти на день.

ПИЙТЕ ВОДУ, КОЛИ 
ХОЧЕТЬСЯ

Найздоровішим на-
поєм є вода. Пити до-
зволяється стільки, 
скільки вимагає ор-
ганізм. Не забувай-
те про склянку води 
вранці та півсклян-
ки – напередодні сну. 
За бажанням дода-
вайте у воду яблуко, 
лимон, м’яту, огірок 
чи ягоди. Теж мож-
на вживати зелений 
чай. Каву дієтологи-
ня радить доповни-
ти склянкою води, бо 
напій має легку сечо-
гінну дію. Від прохо-
лодних газованих кок-
тейлів чи лимонадів 
краще відмовитися, бо 

вони містять шкідливі 
глюкозо-фруктозні си-
ропи, це так званий 
миттєвий цукор, який 
швидко засвоюєть-
ся і веде до ожиріння 
печінки.

 ВІДМОВТЕСЯ ВІД ШКІД-
ЛИВОЇ ВУЛИЧНОЇ ЇЖІ

Всілякі фаст-фуди 
і вуличні нездорові 
страви – отрута, якщо 
дивитися на перспек-
тиву. Тож літо – кра-
щий час відмовитися 
від цього. Не вживайте 
їжу, яка містить мар-
гарин і трансжири.

НА ВІДПОЧИНКУ 
ОБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНІ 

ПРОДУКТИ

На курорті дієтолог 
радить обирати серед 
білкових продуктів ті, 
яких немає вдома. На-
приклад, м'ясо можна 
замінити на рибу та 
морепродукти. Нама-
гайтеся їсти не сма-
жене, а тушковане. 
Обов’язково накла-
дайте у тарілку бага-
то овочів і листя, для 
смаку дозволяється 
вживати різні соуси.

Джерело:
https://telegraf.com.ua/
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НЕЗАКОННЕ ВИДОБУВАННЯ 
КОРИСНИХ КОПАЛИН

НОВИЙ ХРАМ
У ДЕРГАЧАХ 

СПІЛЬНИЙ ПЕРЕГЛЯД МАТЧІВ

ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН 
У ТОКАРІВСЬКОМУ ОКРУЗІ

ДРУГЕ МІСЦЕ У ВИЩІЙ ЛІЗІ
СОЛОНИЦІВСЬКОГО «ЕНЕРГЕТИКА» 

НОВИНИ

Як повідомляє керівниця окруж-
ної прокуратури Катерина Шевцова, 
досудовим розслідуванням встанов-
лено, що підприємство видобувало 
глину і виготовляло з неї цеглу без 
спеціального дозволу на користуван-
ня надрами.

24 червня із залученням 
спеціалістів Державної екологічної 

інспекції у Харківській області та 
Головного управління Держгеока-
дастру у Харківській області про-
вели санкціонований огляд тери-
торії і вилучили два трактори та 
документацію.

Слідчі дії тривають, усі обстави-
ни кримінального правопорушення 
встановлюються.

Санкція статті передбачає до 
трьох років позбавлення волі.

За підтримки міського го-
лови Вячеслава Задоренка, 
депутата обласної ради Єв-
гена Шатохіна та депутат-
ського корпусу на засіданні 
ХІV сесії VІІІ скликання Дер-
гачівської міської ради прий-
нято рішення про надання 
дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведен-
ня у постійне користування 
земельної ділянки для будів-
ництва й обслуговування бу-
дівлі Храму релігійної грома-
ди Святих Апостолів Петра 
і Павла Харківської єпархії 
Православної церкви Украї-
ни. Згідно з проєктом, його 
будівництво планується у 
місті Дергачі на розі вулиць 
Садової та Соснової.

«Ми визнаємо і підтримуємо 
розвиток усіх релігійних кон-
фесій, представлених у нашій 
громаді, тому будівництво хра-
му ПЦУ – це історична подія для 
Дергачівщини», – підкреслив 
Вячеслав Задоренко. 

«Якщо Вам буде необхід-

на будь-яка допомога у про-

цесі будівництва храму, 

можете завжди розрахо-

вувати на мою підтримку 

як обласного депутата», – 

зауважив Євген Шатохін 

у зверненні до настоятеля 

релігійної громади Храму 
Святих Апостолів Петра і 
Павла Михайла Левицького.

26 червня відбулися матчі 
VІІІ туру чемпіонату Харківсь-
кої області з футболу серед ама-
торських команд.

Перше місце у Вищій лізі зай-
має харківський ФК «Універ-Ди-
намо» ХНУВС, який грав з коман-
дою земляків - харківським клубом 
«Динамік-ХНУРЕ». Гру зробили за 
стартові 15 хвилин матчу, ведучи з 
рахунком 3:0 на користь динамів-
ців. До перерви лідируюча коман-
да відзначилася ще раз. Кінцевий 
результат гри – 1:4.

Солоницівському «Енергетику», 
який іде другим, три очки дали-
ся складніше, ніж конкурентам. 
Уперше в цьому сезоні спортсмени 
грали з ФК «Зміїв» саме у Солони-
цівці, бо матчі першого кола про-

водились на інших аренах області. 
На старті поєдинку ФК «Зміїв» 
вийшов вперед, відзначився фут-
боліст Максим Давиденко. Зміни-

ти ситуацію вдалося на 55 хвилині: 
паритет у матчі відновив Ернест 
Конджі. В кінці матчу на 90 хви-

лині Давронбек Азізов усунув двох 

суперників на замаху і вирвав ба-
жану перемогу 2:1.

Футбольна команда з Перво-
майська «Квадро» зустрілася на 

полі з харківською «Коброю» та роз-
громила їх із рахунком 11:2.

Тож за підсумками VІІІ туру у 
Вищій лізі чемпіонату Харківсь-
кої області з футболу здобули 
перемогу три футбольні коман-
ди: «Універ-Динамо», «Енерге-
тик», «Квадро».

На період матчів чемпіонату Європи у центрі Дергачів  діє мас-
штабна фанзона – майданчик, де бажаючі мають можливість пе-
реглянути футбол на великих екранах і гучно підтримати збірну 
України у відповідальних матчах на Євро-2020.

Фан-зона зібрала дергачівських фанатів на площі у місті Дер-
гачі поблизу Будинку культури Дергачівської міської ради. Захід 
провели за підтримки Дергачівського міського голови.

 «Спорт – це сьогодення та майбутнє успішної громади. Гарні 
емоції і з користю проведене дозвілля гуртують громаду!» - зазна-
чив на початку перегляду Вячеслав Валентинович.

30 червня депутат Харківсь-
кої обласної ради, перший за-
ступник міського голови Євген 
Шатохін за участі секретаря 
Дергачівської міськради Світла-
ни Кучеренко, секретаря викон-
кому міськради Таміли Остро-
пілець та старости Вікторії 
Колодочки обговорили коло 
проблемних питань із жителями 
Токарівського старостинського 
округу.

Мешканці Гоптівки та Кочу-
беївки звернулися до керівництва 
громади з питаннями щодо вста-
новлення дитячого майданчика 
у Кочубеївці, ремонту їдальні у 
Токарівському ліцеї, ремонту по-
крівель та підвалів двоповерхових 
будинків по вулиці Центральній 
у Гоптівці, а також проблеми під-
ключення газу до однієї з квартир, 
надання матеріальної допомоги на 
лікування, вилову безпритульних 
собак, покосу трави у місцях за-
гального користування.

Євген Шатохін нагадав жителям 
Кочубеївки, що встановлення дитя-
чого майданчика у селі є однією з 
передвиборних обіцянок його осо-
бисто та відповідального за округ 
депутата Дергачівської міськради 
Ігора Нікольченка, тому найближ-
чим часом вона буде виконана.

Стосовно капітального ремонту 
шкільної їдальні Токарівського ліцею 
Євген Анатолійович одразу, прямо під 

час прийому, доручив управлінню 

освіти, культури, молоді та спорту Дер-
гачівської міськради розробити від-
повідний проєкт для затвердження на 
найближчій сесії ради, анонсував пла-
ни щодо капремонту їдалень в усіх 
школах громади, де це необхідно.

Щодо вивозу сміття та ремон-
ту багатоквартирних будинків 
Шатохін зауважив: «Ми розуміє-
мо проблему і можемо виділити 
гроші на ремонт завдяки бюджет-
ному надлишку, який у нас буде за 
результатами першого півріччя, 
але для цього вам і всім іншим 
мешканцям багатоквартирок згід-
но з законом необхідно створити 
ОСББ – юридичну особу, яка зможе 
укладати договори на виконання 
будь-яких робіт з комунальними 
підприємствами і міською радою. 
Для допомоги у зібранні необхідних 
документів зверніться до старо-
сти. Якщо створите ОСББ, то 
зможете особисто розпоряджати-
ся коштами будинку і отримаєте 
більше можливостей для вирішен-
ня загальних проблем, а нам це ро-
зв’яже руки, щоб допомогти вам 
фінансово, не порушуючи законо-
давство.

Наразі ремонт дахів і вивіз сміт-
тя – це принципові питання не 
лише для вас, але й для нас з Вячес-
лавом Задоренком, бо перед вибора-
ми ми давали відповідні обіцянки. Я 
також закликаю жителів своєчас-
но сплачувати податки у бюджет 
громади, бо без цього якісні послуги 
не зможемо надавати об’єктивно».

Крім цього, депутат облас-
ної ради пообіцяв посприяти у 
наданні матеріальної допомоги 
за відповідними зверненнями 
і, як перший заступник місь-
кого голови, доручив окремим 
підрозділам виконкому Дер-
гачівської міськради вирішити 
інші нагальні питання.

За фактом незаконно-
го видобування корисних 
копалин загальнодержав-
ного значення (ч. 2 ст. 
240 КК України) за про-
цесуального керівництва 
Дергачівської окружної 
прокуратури Харківської 
області припинено діяль-
ність кар’єру. Територія 
незаконного видобування 
глини складає 6,5 га.
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ДОВГООЧІКУВАНА ПОДІЯДОВГООЧІКУВАНА ПОДІЯ

ВІДКРИТТЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ
(Продовження. Поч. на 1 стор.)
У відкритті ФОКу взяли 

участь народний депутат 
України Юлія Світлична, 
Дергачівський міський голо-
ва Вячеслав Задоренко, де-
путат Харківської обласної 
ради Євген Шатохін. Також 
були присутні спортсмени: 
майстер спорту Асоціації 
гирьового спорту України 
Карина Морозова, майстер 
спорту України з гирьового 
спорту, член Національної 
збірної України, чемпіон-
ка Кубку світу, директорка 
Дергачівської дитячо-юна-
цької спортивної школи «Ко-
лос» Ольга Масловець, п`я-
тикратний чемпіон світу з 
боротьби Ігор Вовчанчин.

У гості, зазвичай, приходять 
з подарунками. І народний де-
путат України Юлія Світлич-
на  подарувала м`ячі для тре-
нувань спортсменів у секціях 
футболу, волейболу та баскет-
болу.

За видатні спортивні до-
сягнення та значний внесок 
у розвиток фізичної культури 
і спорту кращих спортсменів 
Дергачівщини відзначили 
Почесними грамотами Дер-
гачівської міської ради. Серед 
них: Дмитро Іващенко, Валерія 
Мазур, Анастасія Журавель, 
Анатолій Гармаш та Анна Но-
рик.

Після закінчення офіцій-
ної частини відбулась святко-
ва програма, яку підготували 
вихованці вокальних і хорео-
графічних колективів Будинку 
культури Дергачівської міської 

ради. Усі бажаючі із задоволен-
ням ласували безкоштовним 
морозивом та мали можливість 
зайти і на власні очі побачити 
потужності фізкультурно-оздо-
ровчого комплексу. У його за-
лах спортсмени різних секцій 
продемонстрували зручність 
використання спортивного ін-
вентаря, комфорт тренуватися 
у нових, професійно обладна-
них залах.

Гості та керівники закладів 
громади після огляду території 
фізкультурно-оздоровчого 
комплексу поділилися своїми 
враженнями і навіть внесли 
пропозиції по вдосконаленню 
його роботи.

Протягом заходу шанов-
ні гості поспілкувалися зі 
спортсменами-чемпіонами 
громади. Сподіваємося, що 
у недалекому майбутньому 
наш Дергачівський край 
пишатиметься видатними 
спортсменами, прізвище 
яких знову лунатиме дале-
ко за межами України, бо  
Дергачівщина славилась і 
славиться своїми відомими 
земляками-спортсменами.

Спорткомплекс облаштова-
ний відповідно до вимог інклю-
зивності. Займатися спортом 
у комплексі зможуть всі ба-

жаючі мешканці Дергачівської 
громади. Одночасно тут мо-
жуть розміститися близько 
80 осіб, а протягом дня його 
зможуть відвідувати 400 осіб. 
ФОК придатний і для змагань 
та турнірів всіх рівнів, на-
віть для чемпіонатів України 
з деяких видів спорту.

На першому поверсі будівлі 
розташовано багатофункціо-
нальний зал для ігрових видів 
спорту: міні-футболу, баскет-
болу та волейболу, тренажер-
ний зал і фітнес-центр. Будівля 
оснащена роздягальнями з ду-
шовими кабінами, кабінетом 
надання медичної допомоги, 
тренерською кімнатою.

Спорткомплекс працювати-
ме щодня, без вихідних.

Усі бажаючі спортсмени 
зможуть відвідували фітнес 
і тренажерну зону комплек-
су на умовах абонемента. 
Тренажерна частина об-
лаштована великою кардіо-
зоною, обладнанням для 
силових тренувань, сна-
рядами та сучасним фіт-
нес-реквізитом.

 За потребою будь-який 
спортсмен зможе отрима-
ти послуги індивідуального 
тренування із персональ-
ним тренером.

Буде можливість брати 
участь у групових заняттях 
з фітнесу. Є окремі зони для 
ігрових видів спорту і тре-
нувань з Чирлідингу.

Спортсмени ДЮСШ тре-
нуватимуться безкоштовно 
за окремим графіком, так 
само як і учні Дергачівського 
ліцею №2. Можливість без-
коштовних тренувань буде 
передбачена і для окремих 
пільгових категорій.

Всі, хто зацікавлений 
отримати  інформацію 
щодо роботи комплек-
су та можливості візитів, 
зможуть звертатись на-
пряму у ФОК: вже працює 
рецепція, де адміністра-
тори нададуть вичерпну 
інформацію або за тел. 
+ 3 8050 239 3327.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІРВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР СВЯТАСВЯТА

ІГРИ БОГАТИРІВ УКРАЇНИ-2021 ДЕНЬ МОЛОДІ – СВЯТО ВСІХ, 
ХТО ВІДЧУВАЄ СЕБЕ МОЛОДИМ!

В останні вихідні червня традиційно відзначається в 
Україні День молоді. Це свято дуже важливе для нашої держа-
ви. Адже саме молодь є основною рушійною силою позитив-
них змін і перетворень, які відбуваються сьогодні в Україні. 
Молодь брала найактивнішу участь у Революції Гідності. Мо-
лоді волонтери та військові з великим почуттям патріотизму 
та гідності захищають нашу рідну країну на передовій.

День молоді – свято всіх, хто відчуває себе молодим не лише за 
віком, а й душею. Воно особливе та унікальне, бо саме такою є мо-
лодість. Це неповторна та відповідальна пора, коли людина вступає 
у самостійне життя, ухвалює свої перші власні рішення. Це та пора, 
коли маленька перемога стає запорукою життєвого успіху. Юність 
і молодість - це час пошуків, відкриттів, реалізації найсміливіших 
сподівань, мрій і надій, пошуку свого життєвого шляху, бажання 
діяти, дивувати світ своїми сміливими ідеями та досягненнями.

Ми пишаємося молоддю нашого краю, їх досягненнями в різних 
напрямках професійної діяльності. Сучасні й освічені, вони – творці 
сьогодення та майбутнього, їх енергія і завзяття, оптимізм і наполег-
ливість знаходять втілення у бізнесі, політиці, науці, на виробництві, у 
спорті та мистецтві. Це вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, 
вихователі дитсадків, лікарі та медсестри лікувальних закладів, держ-
службовці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
працівники інших галузей, які щоденною працею будують майбутнє 
нашої Дергачівщини, країни, бо саме вони є незамінною опорою та 
фундаментом на шляху розквіту й процвітання України.

Тож, 26 червня, напередодні святкування Дня молоді у 
Проходівському старостинському окрузі організували кіно-
театр під відкритим небом. 

Для мешканців села Великі Проходи влаштували справжнє свя-
то: веселий настрій, тепла атмосфера і прикрашена територія спри-
яли святковій атмосфері.

26 червня у Солоницівці  відбувся Пластовий ознайомчий 
захід “Свято літа “Підкова"  на честь кошового отамана Іва-
на Підкови. Його організувала Національна Скаутська Організація 
України "ПЛАСТ" Харківська округа Станиця Солоницівка. 

Захід пройшов із цікавими іграми та випробуваннями, кон-
курсами поробок і змаганнями. Усі присутні змогли пригоститися 
смачним кулішем, пиріжками та іншими смаколиками.

Свято юності, енергії та оптимізму у Токарівському старо-
стинському окрузі відсвяткували весело та яскраво.

На початку заходу до усіх присутніх з теплими словами привітань 
звернулися депутат Харківської обласної ради Євген Шатохін та 
староста округу Вікторія Колодочка. 

Жителі старостату та гості ласували смачним пловом і напоями, діти 
брали участь у розважальних активностях, а музичний супровід і світлові 
спецефекти зробили атмосферу заходу більш піднесеною.

26 червня на площі біля 
Будинку культури Дер-
гачівської міської ради 
відбувся ІІ тур Всеукраїн-
ського турніру «Ігри бога-
тирів України-2021».

Його учасники пред-
ставляли міста: Суми, Кре-
менчук, Красноград, Кро-
пивницький, Безлюдівку.  
З Харкова було 3 спортсме-
на-богатиря.

Суддійський  склад 
Всеукраїнського тур-
ніру: Олександр Муха, 
учасник богатирських 
ігор із 2003 по 2015 рр., 
майстер спорту міжна-
родного класу Європи і 
бронзовий призер Чемпіо-
нату Європи по жиму ле-
жачи. Юрій Пономаренко, 
президент Федерації бога-
тирів України, майстер 
спорту з пауерліфтин-
гу, кандидат у майстри 
спорту з важкої атлети-
ки, тренер вищої кате-
горії.

Богатирі випробували 
власні сили у 5 дисци-
плінах. Одними із най-
важчих для проходжен-
ня виявилися "логліфт" 
(підйом колоди) та "су-
пер йок". 

Суть першої полягала 
у тому, що спортсмени за
1 хвилину мали підняти 
над головою спортивне 
знаряддя вагою 100, 110, 
120 та 130 кг. До найваж-
чого знаряддя переходили 
тільки за умови, якщо по-
передні етапи у 100, 110 
та 120 кг уже пройдено.

У другій зазначеній дис-
ципліні силачі переносили 
на плечах вантаж масою у 
320 кг на 20 м.

За результатами захо-
ду визначено трійку пе-
реможців:

� Олексій Бірюков, 
м. Суми, Андрій Ананьєв, 
м. Красноград, Олексій 
Бондар, м. Суми.
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ПОНЕДІЛОК, 5 ЛИПНЯ

Интер
 4.55 Телемагазин
 5.25 Следствие вели...
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Касается каждого
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
16.05 Жди меня. Украина
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «Любовь и голуби»
23.05 Следствие вели...
 0.50 Х/ф «Собачье сердце»
 3.10 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

Перший
 6.30 М/ф
 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40 Новости
 7.05 Т/с «Доктор Блейк» (16+)
 8.25 ЗаАрхивированное
 8.30 Я дома!
 9.05 Телепродажа
 9.35 Т/с «Гордость» (12+)
11.35 Земля, приближенная к небу
11.50 Эколюди
12.00, 13.10, 18.20 Общественная 

студия
15.10 UA:Фольк. Воспоминания
16.25 Концерт. Д. и Н. Яремчуки
17.30, 22.00 Мир дикой природы
18.55 Суперчувство. Отряд особого 

назначения
19.55 Суперчувство
21.45 Пишем историю
23.00 «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 людей
10.20 Жизнь известных людей
11.15 Твой день
12.00 ТСН
12.20 Твой день
14.00 ТСН
14.15 Твой день
14.45 Свадьба вслепую
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
19.30 ТСН
20.43 ПРОСПОРТ
20.45 Т/с «Сваты»
21.50 Т/с «Сваты»
22.50 Т/с «Сидоренко--Сидоренко» 

(12+)
 0.30 Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» (16+)
 2.45 Т/с «Сидоренко--Сидоренко» 

(12+)
 4.30 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

Новый канал
 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.15 Kids’Time
 7.15 Орел и решка
 9.20 М/ф «Смурфики. Затерян-

ная деревня»
11.10 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
13.30 Х/ф «22 мили» (16+)
15.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
16.50 Кто сверху? (12+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
21.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
23.30 Х/ф «Клетка» (16+)
 1.40 Improv Live Show (12+)
 2.25 Служба розыска детей
 2.30 Зона ночи
 5.00 Абзац!

СТБ
 5.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

iсторiя»
 6.35 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Следствие ведут экстрасенсы 

(16+)
13.30 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.55 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «Тень любви» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Тень любви» (12+)
 1.05 Т/с «Абонент временно 

недоступен»

ICTV

 4.40 Эврика!
 4.45 Служба розыска детей
 4.50 Гражданская оборона
 6.30 Факты недели
 8.45 Факты. Утро
 9.10 Чрезвычайные новости
10.15 Х/ф «Аполло-13»
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Аполло-13»

13.55 Х/ф «Zомбиленд. Контроль-
ный выстрел» (16+)

15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Zомбиленд. Контроль-

ный выстрел» (16+)
16.20 Х/ф «Блэйд-3. Троица» (16+)

18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.10 Х/ф «С.В.О.Т. Спецназ Города 

ангелов» (16+)

21.05 Факты. Вечер
21.25 Х/ф «С.В.О.Т. Спецназ Города 

ангелов» (16+)
23.00 Х/ф «С.В.О.Т. Огненная буря» 

(16+)
 0.50 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбиленд» (18+)
 2.25 Секретный фронт
 3.10 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.30 Агенты справедливости (16+)
14.30 История одного преступления 

(16+)
15.00 Сегодня
15.30 История одного преступления 

(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Можешь мне верить», 

с. 1--3 (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Можешь мне верить», 

с. 4 (12+)
 0.10 Большая деолигархизация
 1.30 Телемагазин
 2.00 Реальная мистика
 5.30 Агенты справедливости (16+)

2+2

 6.15 Т/с «Опер по вызову-3» (16+)
10.35 Х/ф «Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров» (16+)
12.35 Х/ф «Ромео + Джульетта»
14.55 Затерянный мир
17.55 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Деньги-2021
20.20 Т/с «Ментовские войны. 

Харьков» (16+)
22.35 Т/с «C.S.I. Место преступле-

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

ния» (16+)
 2.30 Х/ф «Рейд в пустыню» (16+)
 3.45 Деньги-2020
 4.45 Месть природы
 5.05 Реал Бодрит-2

НТН
 6.00 Случайный свидетель
 6.35 Х/ф «Сержант милиции» (16+)

10.50 Т/с «C.S.I. Майами» (16+)

12.30 «Свiдок»
13.00 Х/ф «Вне подозрений»

14.55 Случайный свидетель
16.30 «Свiдок»
17.00 Случайный свидетель
17.50 Тайны мира
18.30 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «C.S.I. Майами» (16+)

23.20 Х/ф «Ниндзя» (18+)

 1.05 Легенды бандитского Киева
 2.05 «Свiдок»
 2.35 Случайный свидетель
 3.00 Вещественное доказательство
 4.00 Правда жизни. Профессиональ-

ные байки
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 9.15 Х/ф «Девочка со спичками»

10.15 «Панянка-селянка»
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Галливуд
16.15 «Панянка-селянка»
18.15 4 свадьбы
19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Танька и Володька
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Танька и Володька
21.45 Однажды под Полтавой
22.15 Т/с «Кухня»
23.15 Т/с «Евродиректор»

 0.15 Игры приколов
 1.15 Страна У. 2.1

 2.00 Страна У
 2.30 Т/с «Дневники Темного» (16+)

 4.00 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

ВІВТОРОК, 6 ЛИПНЯ
Интер

 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы»
14.35 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Личное дело 

(16+)
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «Невероятные 

приключения итальян-
цев в России»

23.00 Следствие вели...
 0.50 Х/ф «Маленькая Вера» 

(16+)
 3.10 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

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

18.00, 21.00, 23.40 Ново-
сти

 7.05 Т/с «Доктор Блейк» 
(16+)

 8.25 Оттенки Украины
 9.05 Телепродажа
 9.35 Т/с «Гордость» (12+)
11.35 Земля, приближенная 

к небу
11.50 Эколюди
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.25 Концерт. ВИА «Кобза»
17.20 Рассмотри
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.55 Суперчувство. Отряд 

особого назначения
19.55 Суперчувство
21.45 Пишем историю
22.00 Мир дикой природы
23.00 Наши деньги

1+1
 7.00 ТСН
 7.10 Завтрак с 1+1
 8.00 ТСН
 8.10 Завтрак с 1+1
 9.00 ТСН
 9.10 Завтрак с 1+1
 9.25 Жизнь известных людей
10.20 Жизнь известных людей
11.15 Твой день
12.00 ТСН
12.20 Твой день
14.00 ТСН
14.15 Твой день
14.45 Свадьба вслепую
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
19.30 ТСН
20.43 ПРОСПОРТ
20.45 Т/с «Сваты»
21.45 Т/с «Сваты»
22.50 Т/с «Сидоренко--Сидо-

ренко» (12+)
 0.30 Х/ф «Три икса» (16+)
 2.45 Т/с «Сидоренко--Сидо-

ренко» (12+)
 4.35 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей
Новый канал

 6.00 М/с «Том и Джерри»
 8.00 Kids’Time
 8.00 Орел и решка
10.05 Т/с «Гримм» (16+)
11.00 Х/ф «С меня хватит» 

(16+)
13.15 От пацанки до панянки 

(16+)
15.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
21.05 Х/ф «Роковая страсть» 

(16+)
23.00 Х/ф «Щепка» (16+)
 1.05 Improv Live Show (12+)
 2.05 Зона ночи
 5.00 Абзац!

СТБ
 6.35 Т/с «Комиссар Рекс»
10.35 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)
13.25 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.55 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «Любовь. Побоч-

ный эффект» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Любовь. Побоч-

ный эффект» (12+)
 1.05 Т/с «Абонент временно 

недоступен»

ICTV
 4.15 Эврика!
 4.20 Факты
 4.40 Т/с «Тайные двери» 

(16+)

 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.15 Т/с «Смертельное 

оружие» (16+)
11.10 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
13.55 Х/ф «С.В.О.Т. Спецназ 

Города ангелов» (16+)
15.45 Факты. День
16.10 Х/ф «С.В.О.Т. Спецназ 

Города ангелов» (16+)
16.55 Х/ф «С.В.О.Т. Огненная 

буря» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.20 Гражданская оборона
21.10 Факты. Вечер
21.30 Т/с «Пес» (16+)
 0.00 Т/с «Фантом» (16+)
 2.55 Гражданская оборона
 3.40 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.30 Агенты справедливости 

(16+)
14.30 История одного престу-

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

пления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/2 финала
 0.00 Громкое дело
 1.00 Х/ф «Доктор Счастье» 

(12+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Х/ф «Доктор Счастье» 

(12+)
 3.25 Реальная мистика

2+2
 6.15 Т/с «Библиотекари-4» 

(16+)
 8.05 Х/ф «Безумный мир» 

(16+)
 9.55 Х/ф «Полицейские» 

(16+)
11.55 Затерянный мир
17.55 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Деньги-2021
20.35 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков» (16+)
22.50 Т/с «C.S.I. Место пре-

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

ступления» (16+)
 2.15 Т/с «Рекс»
 3.05 Деньги-2020
 4.05 Месть природы
 5.05 Реал Бодрит-2

НТН
 6.55 «Свiдок». Агенты
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Алмазы для 

Марии»
10.45 Т/с «C.S.I. Майами» 

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

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

(16+)
23.00 Акцент
23.30 Х/ф «В старых рит-

мах»
 1.15 Легенды бандитского 

Киева
 2.15 «Свiдок»
 2.45 Случайный свидетель
 3.35 Вещественное доказа-

тельство
 4.05 Правда жизни. Профес-

сиональные байки
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 9.15 Х/ф «Храбрый порт-

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

ливуд
16.15 «Панянка-селянка»
18.15 4 свадьбы
19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Танька и Володька
20.15 Однажды под Полта-

вой
21.15 Танька и Володька
21.45 Однажды под Полта-

вой
22.15 Т/с «Кухня»
23.15 Т/с «Евродиректор»
 0.15 Игры приколов
 1.15 Страна У. 2.0
 2.00 Страна У
 2.30 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 4.00 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

СЕРЕДА, 7 ЛИПНЯ
Интер

 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть миледи»
14.30 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Личное дело 

(16+)
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
22.45 Следствие вели...
 0.35 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России»

 2.20 Х/ф «Случайная за-
пись» (16+)

 3.30 Касается каждого
 5.00 Телемагазин

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

18.00, 21.00, 23.40 Ново-
сти

 7.05 Т/с «Доктор Блейк» 
(16+)

 8.20 Оттенки Украины
 9.00 Божественная литургия 

Православной Церкви 
Украины

11.25 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.25 Концерт. Квартет «Геть-

ман»
17.20 Рассмотри
17.30 Наши деньги
18.55 Суперчувство. Отряд 

особого назначения
19.55 Суперчувство
21.45 Пишем историю
22.00, 23.00 Мир дикой при-

роды
1+1

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

людей
10.20 Жизнь известных 

людей
11.15 Твой день
12.00 ТСН
12.20 Твой день
14.00 ТСН
14.15 Твой день
14.45 Свадьба вслепую
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
19.30 ТСН
20.43 ПРОСПОРТ
20.45 Т/с «Сваты»
21.50 Т/с «Сваты»
22.55 Т/с «Сидоренко--Си-

доренко» (12+)
 0.35 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень» (16+)
 2.30 Т/с «Сидоренко--Сидо-

ренко» (12+)
 4.25 ТСН
 5.25 Жизнь известных людей
Новый канал

 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.50 Kids’Time
 7.50 Орел и решка
 9.55 Т/с «Гримм» (16+)
10.45 Х/ф «Клетка» (16+)
13.00 От пацанки до панян-

ки (16+)
15.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Аферисты в сетях 

(16+)
21.10 Х/ф «И пришел паук» 

(16+)
23.30 Х/ф «Целуя деву-

шек» (18+)
 1.50 Improv Live Show (12+)
 2.35 Служба розыска детей
 2.40 Зона ночи
 5.00 Абзац!

СТБ
 6.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.35 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)
13.30 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.55 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «Виновата лю-

бовь» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Виновата лю-

бовь» (12+)
 1.25 Т/с «Абонент времен-

но недоступен»

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
10.15 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
14.05 Х/ф «Сможете ли вы 

меня простить?» (16+)
15.45 Факты. День
16.10 Х/ф «Сможете ли вы 

меня простить?» (16+)
16.50 Х/ф «Темная башня» 

(12+)
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.20 Секретный фронт
21.10 Факты. Вечер
21.35 Т/с «Пес» (16+)
 0.20 Т/с «Фантом» (16+)
 3.15 Секретный фронт
 4.00 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.30 Агенты справедливости 

(16+)
14.30 История одного престу-

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

пления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/2 финала
 0.00 Громкое дело
 1.00 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь» (12+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь» (12+)
 3.20 Реальная мистика

2+2
 6.30 Т/с «Библиотекари-4» 

(16+)
 8.20 Х/ф «Слезы солнца» 

(16+)
10.50 Х/ф «Пришелец» (16+)
12.45 Затерянный мир
17.55 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Затерянный мир
20.20 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков» (16+)
22.35 Т/с «C.S.I. Место пре-

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

ступления» (16+)
 2.00 Т/с «Рекс»
 2.50 Деньги-2020
 3.55 Месть природы
 5.05 Реал Бодрит-2

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»
10.50 Т/с «C.S.I. Майами» 

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

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

(16+)
23.00 Акцент
23.30 Х/ф «Остановился 

поезд»
 1.15 Легенды бандитского 

Киева
 2.15 «Свiдок»
 2.45 Случайный свидетель
 3.30 Вещественное доказа-

тельство
 4.00 Правда жизни. Профес-

сиональные байки
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 9.15 Х/ф «Ослиная Шкура»
10.15 Т/с «Евродиректор»
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
16.15 «Панянка-селянка»
18.15 4 свадьбы
19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Танька и Володька
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Танька и Володька
21.45 Однажды под Полтавой
22.15 Т/с «Кухня»
23.15 Т/с «Евродиректор»
 0.15 Игры приколов
 1.15 Страна У. 2.0
 2.00 Страна У
 2.30 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 4.00 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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Интер
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Четыре мушкете-

ра Шарло»
14.35 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Личное дело 

(16+)
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
23.00 Следствие вели...
 0.45 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
 2.20 Легендарные замки 

Закарпатья
 3.05 Касается каждого
 4.35 М/ф
 4.55 Телемагазин

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

18.00, 21.00, 23.40 Ново-
сти

 7.05 Т/с «Доктор Блейк» 
(16+)

 8.25 ЗаАрхивированное
 8.30 Оттенки Украины
 9.05 Телепродажа
 9.35 Т/с «Гордость» (12+)
11.35 Земля, приближенная 

к небу
11.50 Эколюди
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.20 Д/ф «Бовсунивские 

бабуси» (12+)
17.30, 22.00 Мир дикой при-

роды
18.55 Суперчувство. Отряд 

особого назначения
19.55 Суперчувство
21.45 Пишем историю
22.25 Борьба за выживание
23.00 Схемы. Коррупция в 

деталях
1+1

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

людей
11.15 Твой день
12.00 ТСН
12.20 Твой день
14.00 ТСН
14.15 Твой день
14.45 Свадьба вслепую
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
19.30 ТСН
20.43 ПРОСПОРТ
20.45 Т/с «Сваты»
21.50 Т/с «Сваты»
22.50 Т/с «Сидоренко--Си-

доренко» (12+)
 0.30 Х/ф «Волк с Уо-

лл-стрит» (18+)
 3.40 Жизнь известных 

людей
 4.30 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей
Новый канал

 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.20 Kids’Time
 7.20 Орел и решка
 9.20 Т/с «Гримм» (16+)
10.15 Х/ф «Вторжение. Бит-

ва за рай» (16+)
12.30 От пацанки до панянки 

(16+)
15.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
16.55 Кто сверху? (12+)
19.00 Аферисты в сетях 

(16+)
20.50 Х/ф «Тревожный вы-

зов» (16+)
22.45 Х/ф «Ловушка» (16+)
 0.35 Improv Live Show (12+)
 1.30 Варьяты (12+)
 2.55 Служба розыска детей
 3.00 Зона ночи
 5.00 Абзац!

СТБ
 6.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)
13.25 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «Летний снег» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Летний снег» (12+)
 1.25 Т/с «Абонент временно 

недоступен»

ICTV
 4.15 Эврика!
 4.20 Факты
 4.40 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.15 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.20 Т/с «Пес» (16+)
15.10 Х/ф «Аполло-13»
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Аполло-13»
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.20 Антизомби
21.10 Факты. Вечер
21.30 Т/с «Пес» (16+)
22.55 Т/с «Проверка на проч-

ность» (16+)
 2.45 Антизомби
 3.30 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.30 Агенты справедливости 

(16+)
14.30 История одного престу-

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

пления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Х/ф «Если ты меня 

простишь», с. 1, 2 (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Европейский дайджест
23.15 По следам
23.55 Х/ф «Если ты меня 

простишь», с. 3, 4 (12+)
 1.50 Телемагазин
 2.20 Сегодня
 3.10 Реальная мистика

2+2
 7.50 Х/ф «Высшая сила» 

(16+)
 9.45 Х/ф «Пик Данте»
11.50 Затерянный мир
17.55 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 «Секретные материа-

лы» (дайджест)
20.20 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков» (16+)
22.35 Т/с «C.S.I. Место пре-

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

ступления» (16+)
 2.00 Т/с «Рекс»
 2.50 Деньги-2020
 3.50 Месть природы
 5.05 Реал Бодрит-2

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
10.50 Т/с «C.S.I. Майами» 

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

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

(16+)
23.00 Акцент
23.30 Х/ф «Опасные дру-

зья»
 1.20 Легенды бандитского 

Киева
 2.20 «Свiдок»
 2.50 Случайный свидетель
 3.30 Вещественное доказа-

тельство
 4.00 Правда жизни. Профес-

сиональные байки
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 9.15 Х/ф «Новое платье 

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

ливуд
16.15 «Панянка-селянка»
18.15 4 свадьбы
19.15 Однажды под Полта-

вой
19.45 Танька и Володька
20.15 Однажды под Полта-

вой
21.15 Танька и Володька
21.45 Однажды под Полта-

вой
22.15 Т/с «Кухня»
23.15 Т/с «Евродиректор»
 0.15 Игры приколов
 1.15 Страна У. 2.0
 2.00 Страна У
 2.30 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 4.00 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

П’ЯТНИЦЯ, 9 ЛИПНЯ
Интер

 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Четверо против 

кардинала»
14.30 Вещдок
15.25 Вещдок
16.25 Вещдок. Личное дело 

(16+)
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «007. И целого 

мира мало»
23.30 Следствие вели...
 1.15 Вещдок
 2.50 Подробности
 3.35 Орел и решка. Шопинг
 4.40 Телемагазин
 5.10 Орел и решка. Морской 

сезон
Перший

 6.15, 11.35 Земля, прибли-
женная к небу

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

18.00, 21.00, 23.40 Ново-
сти

 7.05 Т/с «Доктор Блейк» 
(16+)

 8.25 Оттенки Украины
 9.05 Телепродажа
 9.35 Т/с «Гордость» (12+)
11.50, 17.25 Эколюди
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10 UA:Фольк
16.20 Концерт. Н. Матвиенко и 

Д. Андриец
17.30 «Перша шпальта»
18.55 Суперчувство. Отряд 

особого назначения
19.55 Суперчувство
20.20 Дикие животные
21.45 Пишем историю
22.00 Борьба за выживание
23.00 #ВУКРАЇНI

1+1
 7.00 ТСН
 7.10 Завтрак с 1+1
 8.00 ТСН
 8.10 Завтрак с 1+1
 9.00 ТСН
 9.10 Завтрак с 1+1
 9.25 Жизнь известных людей
10.20 Жизнь известных людей
11.15 Твой день
12.00 ТСН
12.20 Твой день
14.00 ТСН
14.15 Твой день
14.45 Свадьба вслепую
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
19.30 ТСН
20.18 ПРОСПОРТ
20.20 Свадьба вслепую-7
22.20 Х/ф «Ночь в музее»
 0.30 Х/ф «Три икса» (16+)
 2.50 Т/с «Сидоренко--Сидо-

ренко» (12+)
 4.30 ТСН
 5.15 Светская жизнь-2021
 6.05 Жизнь известных людей
Новый канал

 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.20 Kids’Time
 7.20 Орел и решка
 9.20 Т/с «Гримм» (16+)
10.15 Аферисты в сетях (16+)
14.20 Х/ф «Миссия: невы-

полнима. Нация изгоев» 
(16+)

17.05 Х/ф «Война миров» 
(16+)

19.25 Х/ф «Нерв» (12+)
21.20 Х/ф «Смертельный 

лабиринт» (16+)
23.20 Х/ф «Паранойя» (16+)
 1.40 Improv Live Show (12+)
 2.25 Служба розыска детей
 2.30 Зона ночи

СТБ
 5.40 Т/с «Только скажи» 

(12+)
 9.40 Т/с «Двое над пропа-

стью» (12+)
13.45 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «Слепая» (12+)
20.15 Т/с «Цветотерапия 

любви»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Цветотерапия 

любви»
 1.30 Х/ф «Несносные леди» 

(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
10.15 Дизель Шоу (12+)
11.50 На троих (16+)
12.45 Факты. День
13.20 На троих (16+)
13.35 Х/ф «Мордекай» (16+)
15.45 Факты. День
16.20 Х/ф «Убийство в «Вос-

точном экспрессе» (12+)
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.10 Дизель Шоу (12+)
23.05 На троих-10 (16+)
 0.05 На троих (16+)
 1.25 Факты
 1.50 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
 3.25 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.40 Х/ф «Другая я» (12+)
14.40 Х/ф «Треугольник 

судьбы», с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.25 Игра#1
15.30 Х/ф «Треугольник 

судьбы», с. 3, 4 (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
22.55 Игра#1
23.00 Первые. Шоу Василия 

Голованова
 0.15 Х/ф «Ребенок на мил-

лион» (12+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Х/ф «Ребенок на мил-

лион» (12+)
 4.20 Реальная мистика

2+2
 7.50 Х/ф «И грянул гром» 

(16+)
 9.50 Х/ф «Миссия на Марс» 

(16+)
12.00 Затерянный мир
17.55 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Деловая женщи-

на»
21.50 Х/ф «К-9. Собачья 

работа» (16+)
23.50 Х/ф «Не высовывай-

ся»
 2.00 Деньги-2020
 2.55 Месть природы
 4.30 Реал Бодрит-2
 5.35 Совершенно секретно

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
10.50 Т/с «C.S.I. Майами» 

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

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

(16+)
21.30 Мир или война
23.30 Х/ф «Секретный эше-

лон»
 1.05 Легенды бандитского 

Киева
 2.00 «Свiдок»
 2.30 Случайный свидетель
 2.50 Вещественное доказа-

тельство
 3.45 Правда жизни. Профес-

сиональные байки
 4.45 Top Shop

ТЕТ
 9.15 Х/ф «Кот в сапогах»
10.15 Т/с «Евродиректор»
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Галливуд
16.15 «Панянка-селянка»
18.15 4 свадьбы
19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Танька и Володька
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Танька и Володька
21.45 Однажды под Полта-

вой
22.15 М/ф «Кухня»
23.15 Т/с «Евродиректор»
 0.15 Игры приколов
 1.15 Страна У. 2.0
 2.00 Страна У
 2.30 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

СУБОТА, 10 ЛИПНЯ
Интер

 7.00 Х/ф «Конни и компа-

ния»

 9.00 Готовим вместе. До-

машняя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 Х/ф «Королева бен-

зоколонки»

12.30 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика»

14.10 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»

16.10 Х/ф «Гараж»

18.10 Х/ф «Служебный 

роман»

20.00 Подробности
20.30 Х/ф «Служебный 

роман»

22.00 Х/ф «Экипаж»

 0.50 Х/ф «Любовь на ас-

фальте» (16+)

 2.50 Х/ф «Дежавю»

 4.30 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика»

 5.45 М/ф

Перший
 7.00, 8.00, 9.00, 21.00 

Новости
 7.05--7.40 М/ф
 8.05, 14.35 Дикие чудеса. 

Дикие животные в зоо-

парке Сан-Диего
 8.30 Дикие животные
 9.05 Телепродажа
 9.35 Антропология
10.10 #ВУКРАЇНI

10.35 Х/ф «Святое семей-

ство», с. 1, 2 (12+)

15.00 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.05 Концерт. Н. Валевская
16.55 Города и городки
17.25 Дикий Мадагаскар
18.30 Мир дикой природы
19.40 Х/ф «...Которого 

любили все»

21.25--22.20 Пишем исто-

рию
22.35 Д/с «Секреты исто-

рии. Портреты»

1+1
 8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
14.05 Т/с «Сваты»

18.30 Мир наизнанку
19.30 ТСН
20.15 Вечерний квартал
22.10 Женский квартал
23.20 Светская жизнь-2021

 0.20 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень» (16+)

 2.20 Вечерний квартал
 3.50 Женский квартал
 5.15 ТСН
 6.00 Жизнь известных 

людей

Новый канал
 6.30 Кто против блондинок? 

(12+)

 8.00 Kids’Time

 8.00 М/ф «Книга жизни»

10.00 Kids’Time

10.00 Орел и решка. Зем-

ляне
11.10 Орел и решка. Чудеса 

света
12.10 Орел и решка
14.15 М/ф «Аисты»

16.05 Х/ф «Автомонстры» 

(12+)

18.15 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» (16+)

20.50 Х/ф «Пророк» (16+)

22.45 Х/ф «Мэнди» (18+)

 1.05 Improv Live Show (12+)

 2.05 Зона ночи

СТБ
17.00 СуперМама (12+)

21.00 МастерШеф. 

CELEBRITY (12+)

 0.05 Званый ужин (12+)

ICTV
 4.45 Эврика!

 4.55 Факты
 5.20 Х/ф «Мордекай» (16+)

 7.20 Х/ф «Убийство в 

«Восточном экспрес-

се» (12+)

 9.30 Т/с «Нюхач» (12+)

12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Нюхач» (12+)

18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Чудо на Гудзо-

не» (12+)

21.05 Х/ф «Отель Мумбаи. 

Противостояние» (16+)

23.35 Х/ф «33» (16+)

 2.00 Т/с «Тайные двери» 

(16+)

 3.45 Я снял!

Украина
 7.25 Реальная мистика
 9.40 Х/ф «Свой чужой 

сын»

13.30 Х/ф «Сестра по на-

следству», с. 1, 2 (12+)

15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «Сестра по на-

следству», с. 3, 4 (12+)

17.50 Х/ф «Из чувства 

долга» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Х/ф «Из чувства 

долга» (16+)

 0.10 Х/ф «Соседи по раз-

воду»

 1.30 Телемагазин
 2.00 Х/ф «Соседи по раз-

воду»

 2.45 Реальная мистика

2+2
 7.30 Угон по-нашему
 9.10 Затерянный мир
13.10 Х/ф «Время псов» 

(16+)

15.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

17.10 Х/ф «Принц» (16+)

19.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 
47» (16+)

20.55 Х/ф «Внезапная 

смерть» (16+)

23.05 Х/ф «Ночные ястре-

бы» (16+)

 1.05 Х/ф «Бог войны» 

(16+)

 3.20 Деньги-2020

 4.15 Совершенно секретно
 4.40 Месть природы

НТН
 6.40 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони»

 8.05 Х/ф «Акция»

 9.50 Х/ф «Они сражались 

за Родину»

12.50 Случайный свиде-

тель. Вокруг света
14.00 Т/с «Смерть в раю» 

(16+)

18.05 Крутые 90-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»

21.05 Х/ф «Близнецы» 

(16+)

23.05 Х/ф «Наследие» 

(16+)

 1.00 Тайны криминального 

мира
 2.05 Случайный свидетель
 2.35 «Свiдок»
 3.10 Случайный свидетель
 3.15 Вещественное доказа-

тельство
 4.15 Правда жизни. Про-

фессиональные байки
 4.45 Top Shop

ТЕТ
11.15 М/ф «Жизнь насеко-

мых»

12.45 М/ф «Братец медве-

жонок»

14.00 М/ф «Братец медве-

жонок-2»

15.30 Х/ф «Доброе утро» 

(16+)

17.15 Х/ф «История 

вечной любви, или 

Золушка»

19.00 Однажды под Пол-

тавой
19.30 Танька и Володька
20.00 Однажды под Пол-

тавой
20.30 Танька и Володька
21.00 Однажды под Пол-

тавой
21.30 Танька и Володька
22.00 Однажды под Пол-

тавой
22.30 Х/ф «Охотники за 

сокровищами» (16+)

 0.30 «Панянка-селянка»

 2.40 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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Интер
 8.00 Удачный проект
 9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
11.00 Другая жизнь
12.00 Другая жизнь
13.00 Вещдок. Опережая 

время. Титова
17.30 Х/ф «007. И целого 

мира мало»
20.00 Подробности недели
22.00 Х/ф «Служебный 

роман»
 1.10 Вещдок

Перший
 7.00, 8.00, 8.55, 21.00 Ново-

сти
 7.10--7.40 М/ф
 8.15 Дикие животные
 9.00 Божественная литургия 

Православной Церкви 
Украины

11.00 Воскресная литургия 
Украинской Греко-Католи-
ческой Церкви

12.30 Воскресная Святая мес-
са Римско-Католической 
Церкви в Украине

13.30--14.10 Неизведанная 
Украина

14.30 Телепродажа
15.00 Страна песен
16.15 Города и городки
16.30, 23.15 Мир дикой при-

роды
17.00 Проводы сборной 

Украины на ХХХII летние 
Олимпийские игры

21.30 Дорога в Токио
22.00 Те, что изменили мир
23.00 Пишем истории

1+1
 8.00 Завтрак. Выходной
 9.00 Лото-забава
 9.45 Мир наизнанку
18.30 Светская жизнь-2021
19.30 «ТСН. Тиждень»
21.00 Х/ф «Ночь в му-

зее-2»
23.05 Х/ф «Перси Джексон. 

Море чудовищ»
 1.10 Х/ф «Ужас Амитивил-

ля» (18+)
 2.50 Мир наизнанку
 5.00 ТСН. Тиждень

Новый канал
 6.25 Kids’Time
 6.25 М/ф «Том и Джерри. 

Вилли Вонка и шоко-
ладная фабрика»

 8.05 Kids’Time
 8.05 М/ф «Аисты»
10.00 Х/ф «Ловушка для 

родителей»
12.40 Х/ф «Автомонстры» 

(12+)
14.45 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» (16+)
17.05 Х/ф «Пророк» (16+)
19.00 Х/ф «Без лица» (16+)
22.00 Х/ф «Сумасшедшая 

езда» (18+)
 0.05 Improv Live Show (12+)
 2.05 Варьяты (12+

СТБ
12.00 МастерШеф. 

CELEBRITY (12+)
15.05 СуперМама (12+)
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)
20.00 Один за всех (16+)
23.55 «Я соромлюсь свого 

тiла» (16+

ICTV
 5.15 Эврика!
 5.20 Факты
 5.45 Не дай себя обмануть
 6.40 Антизомби
 7.40 Секретный фронт
 8.40 Гражданская оборона
 9.40 Х/ф «Отель Мумбаи. 

Противостояние» (16+)
12.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 

(12+)
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 

(12+)
14.10 Т/с «Пес» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Пункт назначе-

ния» (16+)
21.05 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2» (18+)
 0.50 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
 2.35 Я снял!

Украина
 6.50 Реальная мистика
 8.10 Х/ф «Маркус» (12+)
15.35 Х/ф «Дом, где сердце», 

с. 1--3
19.00 Сегодня. Итоги
21.00 Х/ф «Дом, где сердце», 

с. 4
21.35 Европейский дайджест
21.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. Финал
 0.30 Громкое дело
 1.30 Телемагазин
 2.00 Х/ф «Можешь мне 

верить» (12+)
 5.00 Реальная мистика

2+2
 7.30 Угон по-нашему
 9.05 Затерянный мир
15.00 Х/ф «Голодный кролик 

атакует» (16+)
17.05 Х/ф «Бюро человечно-

сти» (16+)
19.00 Х/ф «Заложник» (16+)
21.10 Х/ф «Меркурий в опас-

ности» (16+)
23.20 Х/ф «Вне закона» (16+)
 1.20 Затерянный мир
 2.25 Месть природы
 4.35 Лучшее
 4.40 Реал Бодрит

НТН
 7.40 Слово Предстоятеля
 7.45 Случайный свидетель. 

Вокруг света
 9.30 Т/с «Смерть в раю» 

(16+)

13.40 Х/ф «Близнецы» 

(16+)

15.45 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»

17.15 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никаноро-

ва»

19.00 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
20.55 Х/ф «Ответный ход»
22.30 Х/ф «Линия» (16+)
 0.15 Х/ф «Наследие» (16+)
 2.10 Вещественное доказа-

тельство

ТЕТ
10.15 М/ф «Билал»
12.15 Х/ф «Железный Ганс»
14.00 Х/ф «История вечной 

любви, или Золушка»
15.30 М/ф «История игру-

шек-3»

17.15 М/ф «Вперед и вверх»

19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Танька и Володька
21.00 Однажды под Полтавой
21.30 Танька и Володька
22.00 Однажды под Полтавой
22.30 Страна У. 2.0
23.00 Страна У. 2.1
23.30 Х/ф «Хватай и беги» 

(16+)
 1.15 «Панянка-селянка»
 3.20 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 4.05 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН 

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХІV сесії VІІІ  скликання
від 29 червня 2021 року  № 959-16

 Про затвердження Положення про 
єдиний податок по Дергачівській міській раді

 Відповідно до Податкового кодексу України, 
статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи лист 
голови Східного міжобласного територіального 
відділення Антимонопольного комітету України 
від 22.06.2021 року «Про результати розгляду 
листа» № 70-02/4-5004 та рекомендації постійної 
комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з 
питань фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 
політики, промисловості та підприємництва, міська  
рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про єдиний податок 
по Дергачівській міській раді (Додаток 1).
2.Вважати такими, що втратили чинність:
 рішення XI сесії Дергачівської міської ради VII 
скликання «Про затвердження Положення про 
єдиний податок по Дергачівській міській раді» від 
30 червня 2016 року № 2;
 рішення XIХ сесії Дергачівської міської ради VII 
скликання «Про внесення змін до Положення про 
єдиний податок по Дергачівській міській раді, 
затверджений рішенням № 2 XI сесії Дергачівської 
міської ради VII скликання від 30 червня 2016 року» 
від 31 січня 2017 року № 42.
3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 
2022 року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти 
на постійну комісію Дергачівської міської ради 
VІІІ скликання з питань фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку, інвестиційної 
діяльності, регуляторної політики, промисловості та 
підприємництва (ЛИЗЛОВ Костянтин).

   Міський голова Вячеслав ЗАДОРЕНКО

 З додатками до рішення можна 
ознайомитися на веб-сайті Дергачівської міської 
ради https://dermiskrada.dosvit.org.ua/ 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН 

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХІV сесії VІІІ  скликання
від 29 червня 2021 року  № 959-17

Про затвердження положення про 
справляння плати за землю на території 
Дергачівської міської ради та застосування 
ставок та пільг зі сплати земельного 
податку

 Відповідно до Податкового кодексу 
України, статей 25, 26, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи лист голови Східного міжобласного 
територіального відділення Антимонопольного 
комітету України від 22.06.2021 року «Про 
результати розгляду листа» № 70-02/4-5004 та 
рекомендації постійної комісії Дергачівської 
міської ради VІІІ скликання  з питань фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності, регуляторної 
політики, промисловості та підприємництва, 
міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території Дергачівської 
міської ради плату за землю.
2. Затвердити Положення про справляння 

плати за землю на території Дергачівської 
міської ради (Додаток 1).
3. Вважати такими, що втратили чинність:
  рішення XI сесії Дергачівської міської 
ради VII скликання  «Про встановлення плати за 
землю та затвердження Положення справляння 
плати за землю на території Дергачівської 
міської ради»  від 30 червня 2016 року № 4;
  рішення XIX сесії Дергачівської 
міської ради VII скликання «Про внесення 
змін до Положення про справляння плати 
за землю на території Дергачівської міської 
ради, затвердженої рішенням № 4 XI сесії 
Дергачівської міської ради VII скликання від 
30 червня 2016 року» від 31.01.2017 року № 
43;
  рішення XLVІІ сесії Дергачівської 
міської ради VІІ скликання «Про внесення 
змін до Положення про справляння плати 
за землю на території Дергачівської міської 
ради, затвердженої рішенням № 4 XI сесії 
Дергачівської міської ради VII скликання від 
30 червня 2016 року» від 26 жовтня 2018 року 
№ 4;
  рішення LVI сесії Дергачівської 
міської ради VII скликання «Про внесення 
змін до Положення про справляння плати 
за землю на території Дергачівської міської 
ради, затвердженої рішенням № 4 XI сесії 
Дергачівської міської ради VII скликання 
від 30 червня 2016 року» від 24 травня 2019 
року№3.
4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 
2022 року.
5. Контроль за виконанням рішення покласти 
на постійну комісію Дергачівської міської ради 
VІІІ скликання з питань фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку, інвестиційної 
діяльності, регуляторної політики, промисловості 
та підприємництва (ЛИЗЛОВ Костянтин).

Міський голова Вячеслав ЗАДОРЕНКО

 З додатками до рішення можна 
ознайомитися на веб-сайті Дергачівської 
міської ради https://dermiskrada.dosvit.org.
ua/

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН 

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХІV сесії VІІІ  скликання
від 29 червня 2021 року  № 959-18

 Про затвердження положення про 
податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки на території Дергачівської 
міської ради та застосування ставок та пільг 
зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки

 Відповідно до Податкового кодексу України,  статей 
25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи лист голови Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету 

України від 22.06.2021 року «Про результати розгляду листа» 

№ 70-02/4-5004 та рекомендації постійної комісії Дергачівської 

міської ради VІІІ скликання  з питань фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 
регуляторної політики, промисловості та підприємництва, 
міська рада В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території Дергачівської міської ради 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
2. Затвердити Положення про податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки на території 
Дергачівської міської ради (Додаток 1).
3. Вважати такими, що втратили чинність:
  рішення XI сесії Дергачівської міської ради VII 
скликання  «Про встановлення податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки по Дергачівській міській раді 
та затвердження Положення про податок  на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки по Дергачівській міській раді» 
від 30 червня 2016 року № 3;
  рішення XIX сесії Дергачівської міської ради VII 
скликання «Про внесення змін до Положення про податок на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території 
Дергачівської міської ради, затвердженого рішенням № 3 XI сесії 
VII скликання від 30 червня 2016 року» від 31.01.2017 року № 44.
4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на 
постійну комісію Дергачівської міської ради VІІІ скликання з 
питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності, регуляторної політики, промисловості 
та підприємництва (ЛИЗЛОВ Костянтин).

Міський голова Вячеслав ЗАДОРЕНКО

 З додатками до рішення можна ознайомитися на 
веб-сайті Дергачівської міської ради https://dermiskrada.dosvit.
org.ua/
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

ПОСЛУГИ
КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, 

ГЕОДЕЗІЯ ВІД 2500 ГРН. СТРОКИ ВІД 1 ТИЖНЯ.
ТЕЛ.: (099) 737-65-52, (097)824-73-57.                  (4-4)

СТЕНОВЫЕ ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ. 
ДОСТАВКА МАНИПУЛЯТОРОМ. ТЕЛ. 050-976-76-96.    (10-2)

ВИСОКОЯКІСНЕ ВУГІЛЛЯ АНТРАЦИТ.
Тел. 098 664-37-11.                                   (10-6)

ОГОЛОШЕННЯ

РЕАЛІЗУЄМО БУДМАТЕРІАЛИ 
Кременчуцького кар’єроуправління 

за ціною виробника: щебінь, граніт, 5-20, 
5-10, 20-40, гранвідсів, камінь бутовий добір-
ний, пісок, щебінь дорожній, доменний шлак, 
цемент і т.ін.

З доставкою. Точна вага. Через ваги. 
Форма оплати будь-яка, в т.ч. ПДВ.
Сел. Золочів, вул. Разіна,66 (вугільний склад).
Тел.: 066-736-09-56, 068-196-91-43.  (4-4)

БУДМАТЕРІАЛИ

АСАСФАЛЬТОБЕТОН (АСФАЛЬТ)ФАЛЬТОБЕТОН (АСФАЛЬТ)
Золочівський асфальтний завод пропонує свою про-
дукцію — асфальтобетон різних марок і типів.

ЦЦІНА: 2500 ГРН/ТОННАІНА: 2500 ГРН/ТОННА
(гуртом дешевше).

Вартість асфальту відповідає якості. 
Наші асфальтові суміші повністю відповіда-

ють ДСТУ. Можлива доставка.
Тел.: (066)718-99-29, (06Тел.: (066)718-99-29, (066)724-48-84.6)724-48-84.

ПРОШУ ПОМОЩИ ДЛЯ СВОЕГО СЫНА!!!ПРОШУ ПОМОЩИ ДЛЯ СВОЕГО СЫНА!!!

МОЕМУ МАЛЬЧИКУ 14 ЛЕТ, ОН ХОРОШО УЧИТСЯ В ШКОЛЕ, МЕЧ-МОЕМУ МАЛЬЧИКУ 14 ЛЕТ, ОН ХОРОШО УЧИТСЯ В ШКОЛЕ, МЕЧ-
ТАЕТ СТАТЬ ФУТБОЛИСТОМ, ЛЮБИТ ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ СО СВОЕЙ ТАЕТ СТАТЬ ФУТБОЛИСТОМ, ЛЮБИТ ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ СО СВОЕЙ 
МЛАДШЕЙ СЕСТРИЧКОЙ. В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА НАМ СДЕЛАЛИ ШУН-МЛАДШЕЙ СЕСТРИЧКОЙ. В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА НАМ СДЕЛАЛИ ШУН-
ТИРОВАНИЕ В УКРАИНЕ, НО ОПУХОЛЬ ЗА 2 МЕСЯЦА ВЫРОСЛА В 2 ТИРОВАНИЕ В УКРАИНЕ, НО ОПУХОЛЬ ЗА 2 МЕСЯЦА ВЫРОСЛА В 2 
РАЗА, ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ ПИНЕОБЛАСТОМУ. ЭТО ОЧЕНЬ РЕД-РАЗА, ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ ПИНЕОБЛАСТОМУ. ЭТО ОЧЕНЬ РЕД-
КИЙ ВИД ОПУХОЛИ, ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ, ЗА КОТОРУЮ НЕ КИЙ ВИД ОПУХОЛИ, ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ, ЗА КОТОРУЮ НЕ 
ВСЕ ВРАЧИ ХОТЯТ БРАТЬСЯ. В УКРАИНЕ НЕТ ДОЛЖНОГО ОБОРУ-ВСЕ ВРАЧИ ХОТЯТ БРАТЬСЯ. В УКРАИНЕ НЕТ ДОЛЖНОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ, ПОЭТОМУ МЫ ОБРАТИЛИСЬ В КЛИНИКУ В ТУРЦИИ, ПЕР-ДОВАНИЯ, ПОЭТОМУ МЫ ОБРАТИЛИСЬ В КЛИНИКУ В ТУРЦИИ, ПЕР-
ВЫЙ ЭТАП ЛЕЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 41505$. ЭТО НЕРЕАЛЬНАЯ СУМ-ВЫЙ ЭТАП ЛЕЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 41505$. ЭТО НЕРЕАЛЬНАЯ СУМ-
МА ДЛЯ НАШЕЙ СЕМЬИ. УМОЛЯЮ ВАС ПОМОЧЬ НАМ, ПОМОГИТЕ МА ДЛЯ НАШЕЙ СЕМЬИ. УМОЛЯЮ ВАС ПОМОЧЬ НАМ, ПОМОГИТЕ 
СПАСТИ СЫНА И УВИДЕТЬ КАК ОН РАСТЁТ!СПАСТИ СЫНА И УВИДЕТЬ КАК ОН РАСТЁТ!

Карта ПРИВАТБАНК:
Мама Димы 
5168 7574 0910 5550 (Яковенко Елена Владимировна)
Тётя Димы
5168 7574 0680 1581 (Гура Светлана Васильевна)

ПРЕДСТАВНИКИ М’ЯСОКОМБІНАТУ ДОРОГО ВИ-
КУПОВУЮТЬ КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ. Доріз. Термі-
нові виклики цілодобово. 

Тел.: (095) 466-35-41, (067) 729-80-56.         (15-3)

ДОРОГО ЗАКУПОВУЄМО КОРІВ, БИКІВ, ТЕ-
ЛИЦЬ,  КОНЕЙ, КНУРІВ. ТЕРМІНОВІ ВИКЛИКИ 
ЦІЛОДОБОВО, ДОРІЗ. 

Тел.: (066) 697-777-11, (096) 017-68-61.      (15-3)

ПРИЦЕП ДЛЯ ЛЕГК. АВТО С НАРУЖНЫМИ 
АРКАМИ, С ДОКУМЕНТАМИ. 

Тел. (097) 993-85-32.                                 (4-3)

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛАИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА
УРНЫ, БАК ТБО, МАНГАЛЫ, РЕШЕТКИ, УРНЫ, БАК ТБО, МАНГАЛЫ, РЕШЕТКИ, 

ОГРАДКИ, ЛАВОЧКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, ОГРАДКИ, ЛАВОЧКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, 
ФЕРМЫ, СТОЛЫ.ФЕРМЫ, СТОЛЫ.

Тел. (093) 067-88-28, Алексей.
г. Дергачи, ул. Сумской шлях, 163 (район 

вокзала, турбокомпрессорный завод)        (3-2)

ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ

12.07.2021 року о 10:00 відбудеться встановлення та 
погодження меж земельної дiлянки, розташованої в м. Дер-
гачі, вул. Каштанова (між земельними ділянками по вул. 
Каштанова, 31 та вул. Каштанова, 35) Запрошуємо сумiж-
них землевласникiв/землекористувачiв для підписання 
відповідних актів. Тел. 066-797-16-79.

Просимо з’явитися 13 липня 2021 р. о 10:00 власників (ко-
ристувачів) земельних ділянок, які межують із земельною 
ділянкою (кадастровий номер 6322083000:04:001:0651), 
розташованою  на території Малоданилівської селищної 
ради за межами населеного пункту Харківського району 
Харківської області для підписання актів погодження меж 
земельної ділянки. 

Просимо з’явитися 13 липня 2021 р. о 9:00 власників (ко-
ристувачів) земельних ділянок, які межують із земельною 
ділянкою (кадастровий номер 6322083000:04:001:0672), 
розташованою  на території Малоданилівської селищної 
ради за межами населеного пункту Харківського району 
Харківської області для підписання актів погодження меж 
земельної ділянки. 

09.07.2021 року о 10:00 годинi відбудеться погодження 
меж земельної дiлянки, розташованої в м. Дергачі, пров. 
Тракторний, 24 Харківського району Харківської області. 
Запрошуємо сумiжних землевласникiв землекористувачiв 
для підписання акту погодження меж земельної ділянки. 
Т. 066-797-16-79. З повагою, Юрій Головко.Інженер-земле-
впорядник. 097-971-82-88, 066-797-16-79.

Просимо з’явитися 13 липня 2021 р. о 9:30 власників (ко-
ристувачів) земельних ділянок, які межують із земельною 
ділянкою (кадастровий номер 6322083000:04:001:0652), 
розташованою  на території Малоданилівської селищної 
ради за межами населеного пункту Харківського району 
Харківської області для підписання актів погодження меж 
земельної ділянки. 

Просимо з’явитися 9 липня 2021 р. о 9:00 власників (ко-
ристувачів) земельних ділянок, які межують із земельною 
ділянкою, кадастровий номер 6322057000:02:000:0670, 
розташованою  за адресою: за межами населених пун-
ктів на території Дергачівської міської ради Харківського 
  Харківської області для підписання актів погодження меж.

АВТОВИКУП
Терміновий викуп автомобілів, 

скутерів будь-яких моделей, в будь-
якому стані. Порядність гарантую.
Тел. (050)70 79 797, Олександр.

РОБОТА
Кондитерское предприятие ТМ «СВАТ» (Дергачев-

ский р-н, с. Полевая) приглашает на постоянную работу 
кондитеров с опытом работы (возможно обучение), води-
тель кат. В, С, D.

Конкурентная з/п, своевременные выплаты, соц. 
пакет. Доставка сотрудников осуществляется служеб-
ным транспортом. Тел.: 050-648-98-17, 095-400-54-
20, 067-149-03-45.                                                        2-1

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН 

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХІV сесії VІІІ  скликання
від 29 червня 2021 року  № 959-19

Про встановлення транспортного податку по 
Дергачівській міській раді

 Відповідно до Податкового кодексу України,  
статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи лист 
голови Східного міжобласного територіального 
відділення Антимонопольного комітету України 
від 22.06.2021 року «Про результати розгляду 
листа» № 70-02/4-5004 та рекомендації 
постійної комісії Дергачівської міської 
ради VІІІ скликання  з питань фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної 
політики, промисловості та підприємництва, 
міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території Дергачівської 
міської ради транспортний податок.
2. Затвердити Положення про 
транспортний податок по Дергачівській 
міській раді (Додаток 1).
3. Вважати таким, що втратило чинність:
  рішення XIХ сесії Дергачівської 
міської ради VII скликання «Про встановлення 
транспортного податку по Дергачівській 
міській раді» від 31 січня  2017 року № 40.
4. Дане рішення набирає чинності з 
1 січня 2022 року.
5. Контроль за виконанням рішення 
покласти на постійну комісію Дергачівської 
міської ради VІІІ скликання з питань фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності, регуляторної 
політики, промисловості та підприємництва 
(ЛИЗЛОВ Костянтин).

   Міський голова Вячеслав ЗАДОРЕНКО

 З додатками до рішення можна 
ознайомитися на веб-сайті Дергачівської 
міської ради https://dermiskrada.dosvit.org.
ua/

УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН 

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХІV сесії VІІІ  скликання

від 29 червня 2021 року  № 959-20

 Про встановлення туристичного 
збору та затвердження Положення  про 
туристичний збір на території Дергачівської 
міської ради
 Відповідно до Податкового кодексу 
України, статей 25, 26, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи лист голови Східного міжобласного 
територіального відділення Антимонопольного 
комітету України від 22.06.2021 року «Про 
результати розгляду листа» № 70-02/4-5004 та 
рекомендації постійної комісії Дергачівської 
міської ради VІІІ скликання  з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності, регуляторної 
політики, промисловості та підприємництва, 
міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території Дергачівської 
міської ради туристичний збір.
2. Затвердити Положення про туристичний 
збір на території Дергачівської міської ради  
(Додаток 1).
3. Вважати таким, що втратило чинність:
 рішення  LІІІ сесії Дергачівської 
міської ради VІІ скликання  «Про встановлення 
туристичного збору  та затвердження Положення 
справляння збору на території Дергачівської 
міської ради» від 22 лютого 2019  року №8.
4. Дане рішення набирає чинності з 
1 січня 2022 року.
5. Контроль за виконанням рішення 
покласти на постійну комісію Дергачівської 
міської ради VІІІ скликання з питань фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності, регуляторної політики, 
промисловості та підприємництва (ЛИЗЛОВ 
Костянтин).

   Міський голова Вячеслав ЗАДОРЕНКО

 З додатками до рішення можна 
ознайомитися на веб-сайті Дергачівської міської 
ради https://dermiskrada.dosvit.org.ua/
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Ось і відлунали по навчальних закладах 
Дергачівщини випускні вечори. Для усіх лі-
цеїстів Випускний бал – це особливий день, 
бо починаються нові життєві пригоди і по 
якій саме стежці йти у майбутнє залежить 
тільки від них. Усі випускні класи різні, але 
є дещо спільне – це безмежна вдячність за 
усі роки, проведені у стінах ліцеїв, яскраві 
миті у колі однодумців та трепетні хвилю-
вання щодо майбутнього.

18 червня у Токарівському 
ліцеї на випускний бал завітали 
почесні гості: керівники грома-
ди і старостату, відділу управ-
ління освіти, культури, молоді 
та спорту, адміністрація закла-
ду освіти і служителі місцевих 
церков. 
Ліцеїстам вручили свідоцтва 

про здобуття повної загальної 
середньої освіти. Навчальний 
заклад уславився двома ме-
далістками: за високі досягнен-
ня у навчанні Руда Софія на-
городжена золотою медаллю, а 
Данилів Валерія – срібною.
Випускний-2021 у Токарівці про-

ходив під девізом «Знайти себе в 
житті й бути щасливими!». Для пе-
дагогічного колективу та ліцеїстів 
він запам`ятається старанним вико-
нанням учнями шкільного вальсу, му-
зичним подарунком від мам випуск-
ників та піднесеною атмосферою.

Дергачівський міський голо-
ва на святкування приготував 
подарунки: яскравий 5-кіло-
грамовий торт із нагоди ви-
пускного вечора та 20 туй для 
упорядкування й озеленення 
території закладу освіти.
Випускники-ліцеїсти виса-

дили їх самостійно та сим-
волічно назвали «Алея випу-
ску-2021».

У Безруківському ліцеї 
святкування випускного вечора 
було наповнене неприхованим 
хвилюванням, піднесеним на-
строєм та готовністю будувати 
своє майбутнє життя.
Свідоцтво про закінчення за-

гальної середньої освіти отри-
мали 16 ліцеїстів, а Руслан Че-
репанов за високі досягнення у 
навчанні - срібну медаль.

26 червня у м. Дергачі на 
стадіоні «Авангард» відбулося 
свято юності, молодості, краси 
та щастя - Випускний бал-2021. 
На урочистий вечір завітали 

не тільки Дергачівський міський 
голова та депутат Харківської об-
ласної ради Євген Шатохін, а й 
народний депутат України Юлія 
Світлична. 
Шановні гості вручили 116 ліцеї-

стам свідоцтва про повну загальну 
середню освіту, туї для алеї випускників, а батькам найстаранніших 
учнів – листи-подяки. Цього року Дергачі уславилися 4 медалістами: 
Шитова Аліна – золота медаль, Дергачівський ліцей №1 імені Данила 
Бакуменка. Ткаченко Тетяна – золота медаль, Дергачівський ліцей №2. 
Пилипенко Михайло – золота медаль, Дергачівський ліцей №2. Покусай 
Єлізавета – срібна медаль, Дергачівський ліцей №3. 
Після церемонії нагородження відбувся святковий концерт від ви-

хованців вокальних та хореографічних колективів Будинку культу-
ри Дергачівської міської ради. Свято закінчилося яскравим і гучним 
феєрверком.

25 червня випускний вечір 
для учнів 11 класу провели й у 
Слатинському ліцеї. 
На святкуванні ліцеїстам вру-

чили 23 свідоцтва про здобут-
тя повної загальної середньої 
освіти, а Анастасії Плаксун – зо-
лоту медаль за зразкові досяг-
нення й успіхи у навчанні.
За традицією міський голова 

Вячеслав Задоренко та депутат 
обласної ради Євген Шатохін 
подарували навчальному закла-
ду туї для благоустрою території.


