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З НОВИМ 2021 РОКОМ!

Дорогі друзі!
2020 рік був особливим. Він закрив обличчя мільйонів масками,
але відкрив очі на те, що справді
важливо. Це - турбота, це - любов, це - життя.
2020 рік змусив нас тримати
відстань, а ми ще більше почали цінувати обійми близьких людей.
2020 рік закрив школи та
університети, але подарував
важливе знання: ми сильніші,
ніж вважаємо. Ми вміємо боротися, вміємо захищати, вміємо
любити.
Тож нехай любов, добробут і
щастя панують у ваших оселях
у новому році! А з усім іншим ми
точно впораємося. Бо ми – разом! І все в нас буде добре.
З Новим 2021 роком! Будьте
здорові!
Юлія Світлична,
народний депутат України

Газ та електроенергія стануть
дорожчими

Стор. 3

Дергачі

Солоницівка
ками. Ще одну ялинку та дерева
прикрасили біля міської ради.
У Малій Данилівці теж підготувалися як слід. Цього року у громаді аж 4 святкові локації: одна
у Черкаській Лозовій, у Малій Данилівці: у новому парку по вул.
Ювілейна, біля селищної ради та
у студмістечку ХДЗВА.
У Солоницівці майорить різними барвами Центральний сквер,
а посередині «живий» атрибут
Нового року – ялинка.
Черкаська Лозова
Тож, насолоджуємося святами!
А ми оголошуємо конкурс на
Ось такі красуні ялинки радують
краще фото з нашими «красунямешканців Дергачівської, Солони- ми». Публікуйте свої фото у соціальних
цівської та Малоданилівської громад. мережах з хеш тегом #VD_НОВИЙРІК або
У Дергачах головна ялинка знаходить- надсилайте на нашу електронну адресу:
ся на площі Перемоги біля районного v_derhachi@gmai.com
Будинку культури. Це живе дерево, яке
Найкращі знімки опублікуємо у найцього року кронували та прикрасили не ближчих номерах! Переможці отриматак, як торік – різнокольоровими вогни- ють призи!

Православна Дергачівщина

Стор. 5

Як з’явився Новий рік?

Стор. 6

Ретро-миті

Стор. 7
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ЩАСЛИВИХ НОВОРІЧНИХ
ТА РІЗДВЯНИХ СВЯТ, ШАНОВНІ
МЕШКАНЦІ ДЕРГАЧІВЩИНИ!

Щиро і сердечно вітаємо вас із Новим 2021 роком та Різдвом
Христовим!
Хай новий рік увійде у ваші оселі з добром і радістю, злагодою
і достатком, з надією і натхненням для нових здобутків!
Бажаємо, щоб ці величні зимові свята, як і всі дні наступного
року, були щедрими на любов і доброту, взаєморозуміння і повагу. Нехай проблеми й негаразди залишаться у старому році,
а новий рік, який прийшов, буде щедрим на добрі, радісні події,
відкриє гарні перспективи, збереже й зміцнить дух і єдність.
Різдво Христове нехай благословить вас на нові звершення,
примножить віру в щасливе майбутнє.
Міцного здоров’я, добробуту, сімейного затишку та щасливої
долі вам і вашим родинам!
Євген Шатохін, депутат Харківської обласної ради
Вячеслав Задоренко, Дергачівський міський голова

ДСНС ІНФОРМУЄ

ДИВА ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ

У Дергачівській ОТГ панує радісна атмосфера з відчуттям казки та дива. Чарівного свята більше за всіх
очікують саме діти і, напевно, подарувати його – найголовніша місія дорослих.
У селах Токарівка та Прохо- 85 продуктових кошиків. Маю
дах місцеві старости – Анна надію на те, що це тільки початок
Биченко та Вікторія Коло- добрих справ, які буде продовдочка – за підтримки міської жено на благо Проходівського
влади, депутатів Дергачівсь- краю і його людей», - повідомила
кої міської ради та підприємців організували
свято Новорічної ялинки.
І дорослі, і діти весело
провели час, танцювали,
водили хороводи та брали участь у різноманітних
конкурсах. Всі отримали
багато позитивних емоцій
на своїй сторінці у Фейсбук стата гарний настрій.
У Проходах поздоровили й роста Проходів Анна Биченко.
людей похилого віку, одиноких, Вона висловила подяку керівнидітей війни, учасників Другої цтву ТОВ «Кондитерская фирсвітової війни й трудового фрон- ма РОСА» за солодкі подарунки
ту, висловивши їм нашу вдяч- дітям до Дня Святого Миколая
ність за їхню нелегку працю і та іншим, хто причетний.
людяність. «Доброта починається з кожного із нас. У ці святкові
дні приємно бачити щасливі очі
моїх односельчан. Під патронатом Дергачівського міського
голови Вячеслава Задоренка,
за підтримки фермера Биченка М.А., кондитера Новікова
О.О. та депутата міської ради
Кушнарьова Р.С. було вручено

Кожного року в країні спостерігаються випадки виникнення пожеж через нехтування Правил пожежної безпеки під час встановлення та подальшої
експлуатації новорічних ялинок. Причиною їх загоряння, як правило, є фактор наявного відкритого вогню, коротке замикання електромережі, дитячі пустощі з вогнем.
А щоб святкові дні не обернулися бідою, ще раз нагадуємо елементарні Правила пожежної безпеки під час Новорічних та Різдвяних свят:
- на ялинку забороняється встановлювати свічки, бенгальські вогні, прикрашати її легкозаймистими матеріалами, усі піротехнічні вироби повинні бути призначені тільки для використання на вулиці;
- не використовуйте несправні або саморобні електрогірлянди;
- діти можуть перебувати біля ялинки з увімкненою гірляндою тільки у присутності дорослих, вимикайте її, коли
виходите;
- уважно слідкуйте за встановленою у вашій оселі системою опалення (газо-, електроопалення, або пічного опалення).
Будьте вкрай обережні, бережіть своє життя та
життя своїх близьких! Дотримуйтеся Правил пожежної безпеки та життєдіяльності! Нехай Новорічні та
Різдвяні свята запам’ятаються надовго, а головне —
пройдуть без трагічних пригод. Подбати про це повинні Ви самі.
Пам’ятайте, що тільки при дотриманні цих правил
ви зможете подарувати безпечне свято собі та своїм
близьким.
Р.Соляник,
начальник Дергачівського РУ
ГУ ДСНС України у Харківській області
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НОВИНИ

ВИКЛИКИ «ШВИДКОЇ»

Із 2021 року Міністерство
охорони
здоров’я
планує
поділити виклики екстреної медичної допомоги на
4 типи: критичний, екстрений, невідкладний і непрофільний. І час доїзду
«швидкої» у цих категоріях
відрізнятиметься. Про це
повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу.
«Ми хочемо поділити виклики на 4 категорії: критичний,
екстрений, невідкладний і непрофільний.
Непрофільний
— це з точки зору екстреної
медичної допомоги. Але одразу хочу сказати: це ні в якому
разі не говорить, що вам не
буде надана медична допомога.
Вона буде надана. Але інколи
є виклики, які не потребують
10-хвилинного приїзду, бо не
йдеться про критичний стан
або невідкладний», — пояснив
міністр.

МОЗ хоче зробити так, щоб
з 2021 року більше машин
приїжджало на виклики вчасно.
МОЗ планує підвищити працівникам «швидкої» зарплату.
«Зарплата водія складає від
3800 до 4200 гривень, диспетчера — до 6 тисяч гривень, лікаря — до 7 тисяч гривень, фельдшера — до 6 тисяч гривень. У
водія, який є екстреним медичним техніком, повинно бути
від 10 до 12 тисяч гривень, диспетчера — від 11 до 13 тисяч
гривень, у фельдшера — від 13
до 16 тисяч гривень, лікаря —
від 20 до 22 тисяч гривень», —
сказав міністр.

ЦИГАРКИ ПОДОРОЖЧАЮТЬ

Удар по кишені курців
відбудеться в грудні 2021
року, коли почнуть діяти
всі передбачувані акцизи на
тютюн. Дешеві українські цигарки виростуть в середньому
на 7,9 грн / пачка, медіум-клас
- на 8,9 грн / пачка, а преміумклас стане дорожче в середньо-

му аж на 12 грн за пачку.
Курцям доведеться переплачувати за цигарки протягом
усього 2021 року. Однак саме в
грудні ситуація буде найбільш
нестерпною. В цілому ж, середня ціна на тютюнові вироби в
країні в 2021 році буде зберігатися на наступному рівні:
• пачка українських цигарок
з фільтром коштуватиме в середньому 49,4 грн (зараз - 41,5
грн);
• пачка цигарок медіум-класу обійдеться в 57,8 грн (зараз
- 48,9 грн);
• пачка цигарок преміум-класу буде коштувати 66,8 грн (зараз - 54,7 грн).

ПІДВИЩЕННЯ ЦІНИ
НА ГАЗ НА 14%

ТОВ
"Газопостачальна
компанія "Нафтогаз України" збільшила на січень
2021 року ціну на природний газ для населення на
14%, або на 0,89 гривні/куб.
м газу до 7,22 гривні/куб. м
(з ПДВ, без урахування вартості розподілу і доставки) в
порівнянні з груднем у той
час, як в Україні підвищать
нормативи на газ.
При цьому з 1 січня 2021 року
споживачі не зможуть укладати договір з газопостачальною
компанією
"Нафтогаз
України" на
поставку
газу за тарифом "Річний".
У
січні
ціна на газ
для побутових споживачів,
які
проживають

в Харкові й області і купують
газ у "Харківгазбут", складе 9,9
грн за кубометр. Про це повідомили в компанії. У грудні ціна становила 8,8 грн. за
кубометр. Таким чином, газ
подорожчає на 12%. Відзначимо, що у "Харківгаззбут" купують газ 970 тисяч абонентів в
місті й області. Ціна на газ для
абонентів "Нафтогаз України"
в січні складе 7,22 грн. за кубометр. У грудні газ коштував
6,3 грн. за кубометр, подорожчання - на 14%.

ЗАПРАЦЮЄ ЄДИНА
ДЕРЖАВНА ІНФОРМСИСТЕМА
ТРАНСПЛАНТАЦІЇ

В Україні від 1 січня запрацює Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин. Про це під
час брифінгу у суботу, 26 грудня, повідомив міністр охорони
здоров’я Максим Степанов, передає пресслужба відомства.
За його словами, цього тиж- — дуже важливий крок на цьоня уряд затвердив постанову му шляху", — заявив очільник
"Про затвердження Положення МОЗ.
Це дасть можливість забезпепро Єдину державну інформаційну систему трансплантації чувати реалізацію прав українорганів та тканин" (ЄДІСТ), що ців на одержання та своєчасзабезпечить повноцінне функ- ний доступ до трансплантації
ціонування системи трансплан- органів; забезпечувати інформаційну взаємодію між усіма
тацій в Україні.
"Ми прагнемо, щоб Україна учасниками системи трансздобула трансплантаційну не- плантації; врегульовує порядок
залежність. За нашими прогно- подання та включення інфорзами, це стане можливим за мації до ЄДІСТ, і виключення її
три роки. Впровадження ЄДІСТ з реєстрів.

БАНКИ ТА ПОШТА
НА НОВОРІЧНІ СВЯТА

В Україні на період новорічних свят встановили додаткові неробочі дні, внаслідок
чого банки та пошта працюватимуть за розкладом вихідних днів, визначених урядом.
Повний робочий день в банках
триватиме 4 і 5 січня. Наступного
дня, 6 січня, відділення працюватимуть на годину менше, вже 7 і 8 січня підуть на вихідні.
Що стосується поштових відділень, то "Укрпошта" не працюватиме лише 1 і 7 січня. З 2 по 5 числа працюватиме за звичайним
графіком, а 6 січня – за скороченим. Вже з 8 січня відділення пошти
вийдуть на звичайний режим. При цьому на свята найбільш завантажені відділення "Укрпошти" працюватимуть без вихідних. В свою
чергу, у "Новій пошті" в перший день 2021 року у відділеннях буде
вихідний. Із 2 по 5 січня поштовий оператор працюватиме за звичайним графіком. Перед Різдвом, 6 січня, графік роботи скоротять
до 18:00, а 7 і 8 січня будуть вихідні.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ЗРОСЛА

Кабінет Міністрів вніс зміни в положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО)
на оптовому ринку електричної
енергії, скасувавши тариф для
населення на перші 100 кВт/
год електроенергії з 1 січня 2021
року.
Відповідна постанова прийнята з доопрацюванням, повідомив
прем’єр-міністр Денис Шмигаль на
засіданні уряду 28 грудня.
"Проєкт Міненерго зі спецобов’язків на ринку електроенергії передбачає продовження з 1 січня до 31 березня 2021 року
спецобов’язків, встановлення на
період до 31 березня фіксованої ціни
для побутових споживачів у розмірі
1,68 грн/кВт/год із ПДВ та продаж

"Енергоатомом" електроенергії у
рамках ПСО за двосторонніми договорами "Гарантованому покупцеві"
за ціною 150 грн/МВт-год", - представив зміни до постанови №483
керівник Міненерго Юрій Вітренко.
Нагадаємо, що зараз тариф на електроенергію для населення на перші
100 кВт/год на місяць становив 90
копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68
грн за кВт.
Із 1 квітня 2021 року планують запровадити новий розподіл
тарифів у залежності від обсягу
споживання. Так, при споживанні електроенергії до 300 кВт/
год на місяць вартість 1 кВт/год
електроенергії складатиме 1,68
грн, а вже понад 300 кВт/год 3,48 грн/кВт.
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НАШІ ТАЛАНТИ
«МОЛОДІЖНИЙ ЛІДЕР РОКУ»

Під такою назвою відбувся щорічний обласний фестиваль. Цього року у ньому взяли участь 52 молоді,
креативні, талановиті особи, з яких 20 стали переможцями. Від Дергачівського району подали заявки 10 чоловік: з
них 2 переможці і 8 лауреатів. 28 грудня підбили підсумки
фестивалю.
У номінації «Культура, на- Каспіцька Вікторія Валеріївродна творчість та національ- на, заступник з навчальні традиції» лауреат фести- но-виховної роботи Дворічновалю: Стремоусов Максим кутянського ліцею.
Олегович,
керівник
гуртка
образотворчого
мистецтва
і
дизайну
«Равлики»
Пересічанського
сільського
Будинку
культури;
Шкредова Катерина Костянтинівна, керівник хореографічного гуртка
Дергачівського районного Будинку культури; Бредихіна Оксана
Олександрівна,
художній керівник Григорівського сільського клубу.
У номінації «МоУ номінації «Соціальна ролодий науковець» лауреат
фестивалю: Летуча Вікторія бота» лауреат фестивалю:
Олександрівна, бухгалтер бух- Рухадзе Марина Юріївна,
галтерської служби управлін- фахівець із соціальної робоня освіти, культури, молоді та ти Дергачівського районного
спорту райдержадміністра- центру соціальних служб для
ції; Буланова Анастасія Ан- сім’ї, дітей та молоді.
У номінації «Охорона здодріївна, ТОВ «Український
науково-дослідний інститут ров’я» лауреат фестивалю:
з розробки та впроваджен- Пальчинська
Маргарита
ня комунальних програм і Євгенівна, сімейний лікар
(с. Черкаська Лозова) КНП
проєктів».
первинної
медиУ номінації «Позашкільна «Центр
освіта» лауреат фестивалю: ко-санітарної допомоги».
Переможці обласного фестивалю «Молодіжний лідер року – 2020»:
У номінації: «Фізична культура та спорт» Норик Анна
Олегівна,
тренер-викладач
відділення
футболу
Дергачівської дитячо-юнацької
спортивної школи.
У номінації: «Охорона здоров’я» Островна Ольга Олександрівна, сімейний лікар
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги».
Переможцем
фестивалю
патріотичної пісні у номінації «Дуети та ансамблі» - ансамбль «Смайлс».

КРАЩІ ДРУЗІ - КНИГИ
БІБЛІОТЕКА ПІДГОТУВАЛА
БЕЗЛІЧ СЮРПРИЗІВ

21 грудня – День народження
кросворду.
Творцем першого кросворду був
журналіст Артур Уінк. Він
винайшов новий підхід у роботі зі словами: уклав літери
в клітини, клітини розмістив
у смужки і назвав «CrossWord puzzle». Цей кросворд з
32 слів був надрукований в
газеті «Нью–Йорк» 21 грудня
1913 року.
Для своїх читачів ми також
пропонуємо цікаві новорічні
кросворди, які можна розгадувати з друзями, провести вечірнє дозвілля.
28 грудня відзначався День
календаря. Календар є майже в
кожному домі. Є календарі перекидні, настільні, кишенькові,
електронні. Це довідники, в яких
перелічені всі дні року з інформацією про різні факти, події,
новини. Перший відомий історії
календар був створений у Стародавньому Вавилоні. 5 травня
1581 року з’явився у нас перший
друкований календар. Його автор – першодрукар Іван Федоров. На вигляд це був звичайний
аркуш із віршами, присвяченими кожному місяцю.
Дитяча
бібліотека проводить акцію
«Подаруй бібліотеці
книгу». Дякуємо всім,
хто долучився до нашої акції і порадував бібліотеку новими
книжечками.
Новий рік - час
маленьких
радостей і великих починань. Так приємно,
коли мрії збуваються, чи не так? Так
нехай 2021рік стане
чарівним для всіх
дітей, подарує їм
казку і віру в чудо!
Нехай рідні люди

дарують радість, а невдачі
обходять стороною. Бажаємо всім у новому році бути
здоровими,
щасливими,
успішними.
Колектив Дергачівської
дитячої бібліотеки

В ЕКОПАРКУ
РЕАБІЛІТУЮТЬ ЛЕБЕДІВ

В тому числі і лебедя, якого
врятували в Малій Данилівці.
До Екопарку цієї зими потрапило три лебедя, яких врятували волонтери від загибелі. Тепер
вони проходять реабілітацію в
Центрі порятунку диких, екзотичних і домашніх тварин «Добрий дім Фельдман Екопарк».
Усіх трьох в грудні привезли жителі Харківської області – пернатим, що не відлетіли з родичами
і залишилися зимувати на самоті,
була потрібна допомога. Там постраждалих оглянули ветеринари,
забезпечили належним доглядом,
теплим житлом і посиленим харчуванням.
«Один лебідь з Барвінківщини
заплутався в мережах, інший з
Куп'янська вмерз у лід, а третього з Дергачівського району вчасно
відбили у зграї бездомних собак.

Тепер птахи у безпеці, травми у
них незначні - до весни заживуть.
Як тільки потеплішає, випустимо їх у нас, на Лебединому озері.
Якщо захочуть – залишаться, ні
– полетять додому», - розповів головний ветеринарний лікар Фельдман Екопарку Андрій Москової.
Лебедине озеро – унікальний
природний комплекс водоплавних і навколоводних птахів - існує на території Фельдман Екопарк в районі Триозер’я з 2016
року. У природних умовах, але
під наглядом зоокіперів, живуть
більше сотні пернатих: лебеді,
пелікани, лелеки, чайки, качки.
Для комфортної зимівлі птахів на
березі обладнано теплі будиночки й укриття, а в льоду робляться
спеціальні лунки.
Центр порятунку диких, екзотичних і домашніх тварин «Добрий дім Фельдман Екопарк» займається зоозахистом вже 10
років. За цей час йому вдалося
реабілітувати понад 6 тис. диких
тварин і знайти нових господарів
для близько 22 тис. домашніх вихованців.
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ГОПТІВСЬКИЙ СВЯТО-ОЛЕКСАНДРОНЕВСЬКИЙ ХРАМ

Закінчення. Початок у №№17-26

На початку ХХ століття навколо території села Гоптівка знаходилося близько півтора десятка хуторів. Одним із найбільших був хутір Токарівка, на території якого
в 1900 році і був збудований храм: дерев’яна споруда на
кам’яному фундаменті, залишки якої зберігалися до початку двохтисячних років.

При церкві діяла церковно-приходська школа для селянських дітей.
Основним предметом був
«Закон Божий».
Жителі на всі церковні свята і недільні дні
збиралися для спільної
молитви в храмі Олександра Невського, тим
самим, утворюючи дружну православною громаду, яка дбає про кожного
парафіянина і розділяє
з ним всі радощі й негаразди. Особливо урочисто і радісно тут відзначали свято перенесення
мощей Благовірного князя Олександра Невського
(12 вересня).
За розповідями мешканців: "Всі збиралися
рано-вранці в церкві, де
проводилася служба, ранкова і літургія. За тим
на вулиці перед храмом
накривалися
святкові
столи і всі сідали обідати, так що трапеза тривала до вечора і всякого,
хто проходив, неодмінно
звали до обіду, просячи
розділити з ними радість
престольного свята".
Першим
настоятелем
храму із 1900 по 1915
роки
був
священник
Дмитро Курський. Він
закінчив
Бєлгородську
духовну семінарію. Був
завідувачем і законовчителем парафіяльної школи. Після нього в церкві
вів служби Ястремський
Іван Миколайович, який
був із сім’ї священнослужителів. Його батько служив у Казанському храмі

Божої Матері у м. Харків.
Псаломщик Павло Попов не закінчив духовного училища, Понамарьов
був псаломщиком, старостою храму - селянин Андріан Водолазький.
Після встановлення у
грудні 1917 року радянської влади в селі храм
закрили, на його території спочатку розташували сільську раду, потім клуб. На довгі роки
храм перестав існувати
в селі. Його споруда, яка
мала значення історичної
пам’ятки, стояла занедбаною. В 2008 році залишки споруди згоріли.
Лише в 2012 році в окремому приміщенні будівлі
сільської ради та амбулаторії була виділена кімната під церкву, в якій
проводилися богослужіння, хрещення дітей. Богослужіння розпочалися
4 листопада 2012 року на
свято ікони Казанської
Божої Матері.
14 лютого 2013 року
митрополитом Харківським та Богодухівським
Онуфрієм був освячений
Хрест на місці закладки
нової церкви. За ініціативи та допомоги жителів сіл Гоптівка, Малі
Проходи, Великі Проходи, Козача Лопань розпочалося будівництво нової
дерев’яної споруди Свято-Олександро-Невського храму на території села
Гоптівка.
Свої двері для парафіян
нова церква відкрила на
свято Вербної неділі. Слу-

жить у храмі ієрей Павло
Протопопов. Отець Павло
є частим гостем на всіх
сільських та шкільних заходах.
У 2014 році було зведено стіни і встановлено
куполи на храм, так знову над усім селом був піднесений Хрест Господній
"Зброя нашого спасіння".
У 2015 році проводилися
внутрішні роботи, встановлена огорожа, і це все
завдяки праці парафіян,
місцевих жителів і меценатів.
У храмі є старовинні
ікони ХІХ століття: «Господь
Вседержитель»
(«Саваоф»), «Ісус Христос, що сидить на троні»,
«Трійця», «Володимирської Божої Матері».
Цінна ікона «Миколи
Угодника» перевезена із
Італії (м. Барі) від мощей
Святого Угодника Миколая. Оскільки церква нещодавно відбудована, то
й ікони в ньому здебільшого нові. Їх жертвують
парафіяни. Є ікони, які
жінки вишили своїми руками: «Святого Олександра Невського», 2 ікони
«Божої Матері» (Маслова
Н.О., Калюжна Т.В.).
Окрасою церкви є різьблений дерев’яний іконостас, зроблений вручну
львівськими майстрами.
Здавна люди вірили, що
наявність святого храму
в селі принесе йому мир
і спокій, захист від небес.
Роботи попереду ще багато, але хочеться вірити, що відновлена СвятоОлександро-Невська
церква в с. Гоптівка принесе для його людей мир і
спокій.
P.S. Слово "храм" по-

ходить від спільного
кореня із старослов'янської мови "хороми",
тобто будинок. Люди,
котрі повірили в Бога,
прагнули, щоб він був
з ними завжди і всюди.
Будуючи Богові будинок, вони висловлюють
своє прагнення, неначе "прив'язати" Бога до
свого життя і свого народу.
Церква – це дім Божий, який ми відвідуємо заради спілкування
з Богом через молитву.
Коли виникають труднощі, то найкращим їх
вирішенням є пошук
душевного спокою. Тобто піти до храму, побути в тиші, думками
пройтися
по
подіях
свого життя, помолитися за своїх рідних та
близьких і поставити
перед собою мету на
краще.
Будемо пам'ятати наскільки для нас є важливим Храм Божий, це
особливе місце перебування Благодаті Божої. І
якщо ми, прокинувшись
у недільний чи святковий день, не відчуваємо за собою бажання
піти до Храму Божого,
то наше життя в духовному плані є страшне.
Тому завжди будемо
поспішати до церкви і
завжди будемо пам'ятати, що: «Царство Боже
силою береться й нужниці захоплюють його».
З
проповіді:
«Важливість відвідування храму Божого в житті християнина»

1 січня 2021 року

6
ЦІКАВО ЗНАТИ

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ НОВОГО РОКУ
Новий рік після
революції 1917 року

Новий рік – це найпрекрасніше і найулюбленіше свято для кожного з нас. Але історія цього свята занадто
складна. Пропонуємо вам дізнатися, як з'явився Новий рік
- найбільш очікуване свято зими.

Як з'явився Новий рік:
незвичайні факти, які
вас здивують

У світогляді наших предків
Новий рік, як межа, що відокремлює старе від нового,
вмираюче від ще ненародженого, вважався своєрідним
порталом у майбутнє. Від поведінки людини напередодні
свята, її слів та моральності
вчинків, від обрядових дій
залежало життя у наступному році. З часом переважна
більшість населення забула
традиції предків. За останні
30 років у святкову культуру українців увійшли окремі
елементи масової культури,
обрядовості західноєвропейських і східних народів. Та навіть сьогодні, коли головними
учасниками новорічних святкувань стали телевізор, спиртні напої та наїдки, українці
все одно намагаються додати
до новорічного застілля певні
ритуали.

Коли в Україні почали
прикрашати ялинку

В Україну звичай прикрашати до свята ялинку
прийшов із європейської святкової традиції, що з середини
ХІХ ст. побутував, переважно, у середовищі знаті. Іван
Франко на Гуцульщині записував матеріали про різницю
звичаїв панів та простого народу: «Пан ставить смереку,
русин кладе сніп» (ідеться про
різдвяний сніп (дідух), який
вносили до хати і ставили на
покуті на Святвечір). За християнськими
переказами,
ялинка - це символ Дерева
життя, яке стереже архангел
з вогняним мечем, забороняючи грішникам повертатися
до Едему. Різдво - це час сходження Бога на землю для того,
щоб повернути людині втрачений рай, а зірка на верхівці
ялинки символізує Віфліємську зорю, що сповіщала про народження сина Божого.
За народними переказами,
Христос ходив і по українській землі. Тож свято Різдва
об'єднувало людину і Бога,

живих та померлих (яких поминали під час трапези), людей і тварин (яким виносили
святкову вечерю), особу і колектив, «зшиваючи» докупи
полотно буття, пошкоджене
тривогами і страхами, горем
чи злиднями.

Як українці
зустрічали Новий рік

Новий рік наші предки зустрічали у гарно прибраній
оселі, з ялинкою чи дідухом в
залежності від статків господарів. Новий час, що мав наступити після свята, творився
за участі самих людей, бо від
їх поведінки у минулому році
залежала доля майбутнього. До
свята готували не лише страви
та напої, але й душу та тіло молитвою і 40-денним постом.
Вечір напередодні Нового року
мав назву «щедрий», «багатий».
М'ясо і ковбаси, холодець і
тушкована капуста, печеня,
смажена риба, налисники чого тільки не було на святковому столі. Обов'язково у цей
вечір готували пироги. Господар дому ховався за мискою
з пирогами і бажав, щоб і наступному році родина мала
таку саму гору пирогів.
Православна церква шанує
у передвечір Нового року святу Меланію Римлянку, а 1 січня за старим стилем - пам'ять
святого Василя Великого. За
іменами святих ці дні отримали назву «Меланки» та «Василя».
Від хати до хати ходили щедрувальники (колись це були
гурти
дорослих
чоловіків),
вони обходили з піснями село
та громадські посіви - на добрий врожай. Щоб родила
нива, проводили по ній, ще засніженій, символічну борозну
і засівали зерном. У перший
день Нового року засівали і в
кожній хаті. Перший день Нового року вважався сприятливим для початку важливих
справ, надавали також значення тому, хто першим увійде
до хати. Вважалося, що першим має зайти чоловік, такий
звичай мав назву «полазник».

Суттєві зміни у новорічні
традиції українців принесла
революція 1917 року. Одним
із перших указів радянської
влади у 1918 р. став декрет
про перехід на григоріанський календар. Таким чином
народ переніс свої звичаї новорічного святкування на
14 січня за новим стилем. Із
приходом радянської влади
Різдво було оголошено пережитком минулого, «шкідливим святом», разом з ним під
анафему потрапила й ялинка. У пошуках нових способів
ідеологічного впливу на маси
радянські вожді з часом переглянули своє ставлення до
різдвяного символу, і у 1930
році для дітей робітників було
встановлено ялинку у Кремлівському палаці з «правильною» п'ятикутною зіркою на
верхівці. До побуту широких
верств населення новорічне
дерево увійшло лише після
статті П. Постишева «Давайте організуємо дітям до Нового року гарну ялинку», опублікованої в газеті «Правда»
28 грудня 1935 року. «Ялинкою» стали називати і самі
новорічні свята, що їх органі-

зовували на підприємствах та
в школах. З'явилися масові
сценарії дитячих свят та їх
обов'язкові нині персонажі Дід Мороз, Снігуронька. У селянському ж побуті новорічні
ялинки поширилися приблизно в 60-х роках.
Люди старшого віку і досі
розрізняють
«державний»
та «свій» Новий рік, більш
натхненно святкуючи свій.
Оскільки, крім прикрашання
ялинки, відзначення «державного» Нового року не супроводжувалося жодними обрядами,
народ став придумувати їх самостійно, запозичуючи окремі
елементи і зі Старого Нового
року, і зі східного.

Сучасний Новий рік

Типовий сценарій сучасної зустрічі Нового року містить елементи різдвяного
свята (прикрашання ялинки, обмін подарунками), слухання виступів Президента,
бою курантів, східних традицій (вибір кольору одягу
відповідно до року певної
тварини), а також магічні
обряди (спалювання записки з бажанням і ковтанням попелу від неї разом із
шампанським).

ФАКТИ
ПРО НОВОРІЧНУ ЯЛИНКУ

Традиція прикрашати дерева з’явилась надзвичайно
давно, відколи люди вірили в те, що у них живуть духи.
А дерева, такі як ялинка, що залишаються зеленими навіть узимку — вважаються символом безсмертя. Традицію прикрашати новорічну ялинку датують 1605 роком
— саме тоді її існування було вперше “задокументовано”
на території Саксонії.
А от за часів Київської Русі ялинка була символом абсолютно протилежним і характеризувала смерть, а не безсмертя.
Лише згодом запозичили цю традицію в європейців.
Прикрашали ялинку раніше не спеціальними іграшками, а
фруктами, цукерками, печивом, а згодом і свічками.
В дім спочатку приносили лише гілочку ялинки, а не ціле
дерево. Маленька гілочка біля столу чи комину — була оберегом від злих духів.
Вважається, що першим приніс цілу ялинку в будинок
Мартін Лютер, німецький релігійний реформатор. До цього
німці встановлювали вічнозелене дерево у подвір’ях. Що теж
непогана традиція, адже потім не доводилось прибирати підлогу вітальні від голок.
Проте німці все ж знайшли вирішення проблеми з голками, бо саме вони вперше встановили штучну ялинку. У 1747
році вони створили ялинку із розфарбованого пір’я гуски, та
поклали початок виробництву штучного аналогу головної новорічної прикраси.
Це дозволило зменшити щорічну вирубку дерев, бо кожна
ялинка перед продажем росте протягом близько 10 років, щоб
її могли використати на 2 тижні. Проте штучні пластикові аналоги — теж сумнівна послуга природі, бо вони хоч і служать
5-7 років, та розкладаються потім у землі ще кілька століть.
Сьогодні, ті, хто, дійсно, турбуються про природу, знаходять цікаві способи замінити ялинку. Наприклад, розвішують
електричну гірлянду на стіні у формі ялинки. Першу таку гірлянду винайшли в Америці у 1895 році. Тоді вона прикрашала
ялинку Білого дому.
Зараз дуже популярним стало замість ялинки створювати
зимовий букет із гілок ялинки та різних прикрас, створених
своїми руками.
Людський мозок здатен вигадати ще багато цікавих
варіантів, щоб прикрасити будинок, без шкоди природі.
Інколи потрібно зовсім небагато зусиль, щоб зробити добру справу.
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УЛЮБЛЕНЕ СВЯТО
ЯК НОВИЙ РІК ЗУСТРІНЕШ –
ТАК ЙОГО І ПРОВЕДЕШ!

РЕТРО-МИТІ
Редакція започаткувала рубрику «РЕТРО-МИТІ», де
друкує старі фотографії наших читачів.
Тож, якщо у вас є цікаві знімки старих часів – ласкаво
просимо до співпраці. Їх можно надіслати на нашу електронну адресу або прийти до редакції. Їх сфотографують
й одразу повернуть власнику.
ДІВЧАТА ДЕРГАЧІВЩИНИ

14 березня 1954 р.
Дар’я Головко

Прийшов Новий 2021
рік. За східним гороскопом це буде рік Білого металевого Бика. Попереду нас
чекає багато роботи, бо бик
– це трудівник, тому не розслабляємося. Новий рік – це
найпрекрасніше і найулю-

бленіше свято для кожного з нас. До нього українці
готуються заздалегідь. Діти
пишуть листа до Діда Мороза, а дорослі планують, що
готувати на святковий стіл
та як знайти ті подарунки,
про які мріють їх діти.

«Як Новий рік зустрінеш – так
його і проведеш!», – ця фраза
мотивує зробити деяку ревізію
в себе: забути образи, пробачити, спробувати зрозуміти рідних
і близьких, якщо були моменти
непорозумінь. Життя непередбачуване, неповторне й унікальне, сповнене чудес. Воно і є тим
найбільшим дивом, яке буває на
Землі.

цукерок або шоколадна паста
точно не пропадуть. Навіть якщо
близька людина може дозволити
собі таку покупку, отримати солодкий або алкогольний презент
на Новий рік завжди приємно.

ІДЕЇ ПОДАРУНКІВ ДО СВЯТА
Щороку ми задаємося одним і
тим же питанням: що подарувати близьким на Новий рік? При
цьому хочеться, щоб презент був
недорогим, але сподобався і був
корисним. Ми вирішили допомогти з вибором новорічних подарунків.
Багаторазова маска. Ще рік
назад і подумати не могли б, що
такий новорічний подарунок
буде вважатися дуже навіть нічого. А головне – точно недаремний.
Чашка. Варіант банальний,
але ж ніколи не зайвий. Вона
може стати заміною улюбленої
домашньої чашки, гостьовою
чашкою або стане в нагоді на роботі. Особливо, якщо ви вгадаєте
з малюнком, формою, матеріалом.
Квітка.
Універсальний
варіант на всі віки – кактус.
У догляді не вередливий, багато місця не займає, око радує. Відмінним доповненням
стане красивий горщик.
Свічки. Завдяки широкому
вибору ароматичних свічок цей
вид декору потрібно виносити
окремо. Великі, маленькі, для
ванни, ароматичні - особливо
таке розмаїття порадує дівчат і
жінок. Можна і новорічну свічку
знайти із запахом ялинки.
Солодощі. Якщо ваші знайомі
ласуни, то упаковка шоколадних

ПРО ЩО МРІЮТЬ МІСЦЕВІ
ЖИТЕЛІ?
«Здійснити
найзаповітніше бажання», саме про це
мріє кожний українець у новорічні свята. Цього року через пандемію бажання у всіх
одне – скоріш би закінчився
карантин у країні та всі були
здорові.
Ми опитали місцевих жителів
і дізналися, про що вони мріють.
«У новорічну ніч побажаю,
щоб усі рідні та близькі були
здорові. Бо коли тебе нічого не
турбує, ти здатна на все! У
тебе гарний настрій, виконуєш
роботу із задоволенням, ведеш
активний спосіб життя. В цьому і є щастя!», – поділилася Ганна.
«Мрію, щоб у Новому році матеріальні блага збільшилися
вдвічі, а краще б втричі. Щоб у
моєї дитини були успіхи у навчанні. Щоб моя сім’я була щаслива та здорова», – розповів
Дмитро.
«Мрію про сестричку, яка буде
мені як подружка, за якою буду
доглядати і навчати. Бо я вже
велика, мені у березні буде вже
8 років», поділилася Іринка.
Сподіваємося, що бажання
кожного із вас, дійсно, здійсняться! А редакція газети
«Вісті Дергачівщини» вітає
усіх зі святами. Нехай старий
рік забере всі негаразди, а
новий – буде наповнений досягненнями, багатством, любов'ю і здоров'ям! Бажаємо
миру, благополуччя і щастя
вам, наші читачі!

1949 р.
Ольга Головко

1943 р.
Німеччина, Євгенія
Головко

25 липня 1950 р.
Дар’я і Ольга Головко

1949 р.

1952 р.
Євгенія Головко

1949 р.
На шкільній виставці

1943 р. Німеччина,
Віра Мірошніченко

Під час роботи в райлікарні, Г. М. Сощенко.
25 березня 1960 р.

Дергачівська ялинка, 60-ті роки
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ник» (16+)
Интер
3.30 Х/ф «Есть такой парень»
4.55 М/ф
5.30 Следствие вели...
7.00 Вещдок
8.55 Касается каждого
10.50 Т/с «Детектив Ренуар»
(12+)
12.50 Х/ф «Испытание невиновностью», с. 1--4 (16+)
16.15 Жди меня. Украина
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Т/с «Вещдок. Личное
дело» (16+)
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Захват» (16+)
2.55 Касается каждого
4.40 Подробности

Перший

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.10
Новости
7.05, 23.40 #ВУКРАЇНI
7.30, 8.05, 10.55 Энеида
9.05 Города и городки
9.30 Т/с «Гранд-отель» (12+)
11.25 Телепродажа
12.00 Т/с «Король Рождества»
14.25 UA:Фольк. Воспоминания
15.35 Страна песен
16.35 Т/с «Тайны Борго
Ларичи» (16+)
17.35 Невероятный город
18.25 Х/ф «Пармская обитель», с. 1
20.25 Д/с «Дикая прогулка»
21.30, 23.35 Спорт
21.40 Дикие животные
22.10 Д/с «Мир удивительных
животных»

1+1
8.45 ТСН
9.30 Х/ф «Большой»
11.30 Х/ф «Кара небесная»
13.30 Х/ф «Поменяться
местами»
15.55 Х/ф «Джентльмены
удачи»
17.40 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
19.30 ТСН
20.15 М/ф «Ледниковый
период»
21.55 М/ф «Ледниковый
период-2. Глобальное
потепление»
23.40 Х/ф «Полина и тайна
киностудии»
1.35 Х/ф «Большой»
3.20 Х/ф «Полина и тайна
киностудии»
4.50 Х/ф «Кара небесная»

Новый канал

5.00 Абзац
6.00 Kids’ Time
6.00 М/с «Том и Джерри»
7.20 Kids’ Time
7.20 Варьяты (12+)
9.20 Дети против звезд
15.20 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца»
19.00 Х/ф «Кто в доме папа»
(16+)
21.00 Х/ф «Кто в доме папа2» (12+)
23.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Соседям вход
воспрещен»
1.00 Х/ф «Любовь на Рождество» (12+)
2.50 Служба розыска детей
2.55 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

5.40 Холостячка (12+)
14.15 Т/с «Поймать Кайдаша» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
17.50 Т/с «Поймать Кайдаша» (16+)
18.20 «Хата на тата» (12+)
20.15 Т/с «Папаньки» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.25 Т/с «Папаньки» (12+)
0.25 Т/с «Анна-детектив»
(12+)

ICTV

5.05 Эврика!
5.10 Служба розыска детей
5.15 Факты
5.40 Т/с «Копы на работе»
(12+)
6.05 Х/ф «Последний киногерой» (16+)
8.20 Х/ф «Джуниор» (12+)
10.25 Дизель Шоу (12+)
12.50 Х/ф «Городской охот-

14.40 Х/ф «Полицейская
история» (16+)
16.30 Х/ф «Полицейская
история-2» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Полицейская
академия-5» (16+)
20.50 Х/ф «Полицейская
академия-6» (16+)
22.25 Дизель Шоу (12+)
0.50 На троих (16+)

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.40 Т/с «Филин» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Филин» (16+)
17.00 История одного преступления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Х/ф «Лабиринт», с. 1,
2 (16+)
1.40 Телемагазин
2.10 Х/ф «Лабиринт», с. 3,
4 (16+)
3.10 Сегодня
4.00 Реальная мистика
5.30 Т/с «Филин» (16+)

2+2
8.50 Затерянный мир
14.45 Х/ф «Мифика. Убийца
богов» (16+)
16.55 Т/с «Ответный удар»
(16+)
19.30 Т/с «Ментовские войны. Одесса-2» (16+)
23.30 Т/с «Кости-8» (16+)
1.15 Т/с «Кости-8» (16+)
2.05 Облом.ua
2.50 Совершенно секретно
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники

НТН

6.10 М/ф «Бременские музыканты»
7.15 М/ф «Приключения
казака Энея»
8.00 Х/ф «Безымянный
король»
11.30 Х/ф «На златом крыльце сидели»
12.50 Х/ф «SuperАлиби»
(16+)
14.35 «Свiдок». Агенты
15.10 Случайный свидетель
16.20 Бокс. Лучшие бои А.
Усика
17.10 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы»
19.00 «Свiдок»
19.30 Случайный свидетель
20.15 Жандарм женится
22.00 Концерт группы «ТИК»
23.20 Х/ф «Белые волки»
1.10 Легенды бандитской
Одессы
2.30 «Свiдок»
2.55 Случайный свидетель
3.00 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни
5.00 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Однажды в Одессе
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки У. Кино
12.15 Х/ф «Дети шпионов»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 «Панянка-селянка»
17.15 4 свадьбы
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Семейка У
19.45 Однажды под Полтавой
20.15 Танька и Володька
20.45 Семейка У
21.15 Однажды под Полтавой
21.45 Танька и Володька
22.15 Однажды под Полтавой
22.45 Однажды в Одессе
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 Однажды в Одессе
0.15 Сказки У. Кино
1.15 Спасатели
2.15 Т/с «Дневники Темного» (16+)
3.45 Виталька
5.50 Полезные подсказки
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19.10 Х/ф «Полицейская
Интер
7.00 Вещдок
8.50 Касается каждого
9.45 Полезная программа
10.50 Х/ф «Сисси»
12.50 Т/с «Новая жизнь»
(12+)
14.20 Вещдок
15.10 Вещдок
16.05 Вещдок
17.00 Вещдок. Особый случай
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Т/с «Вещдок. Личное
дело» (16+)
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Захват» (16+)
2.55 Касается каждого
4.40 Подробности

Перший

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.10
Новости
7.05, 21.40, 23.40 #ВУКРАЇНI
7.30, 8.05, 10.55 Энеида
9.05 Города и городки
9.30 Т/с «Гранд-отель» (12+)
11.25 Телепродажа
12.00 Т/с «Король Рождества»
14.25 Новогодний концерт.
Иво Бобул
15.35 Страна песен
16.35 Т/с «Тайны Борго
Ларичи» (16+)
17.35 Суперчувство. Отряд
особого назначения
18.25 Х/ф «Пармская обитель», с. 2
20.25 Д/с «Дикая прогулка»
21.30, 23.35 Спорт
22.10 Д/с «Мир удивительных
животных»

1+1
9.05 ТСН
10.00 Х/ф «Поменяться
местами»
12.15 Х/ф «Дежурный папа»
14.10 Х/ф «Доктор Дулиттл»
15.50 Х/ф «Доктор Дулиттл-2»
17.35 Х/ф «Черный рыцарь»
19.30 ТСН
20.15 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров»
22.00 Х/ф «Призрачный
патруль» (16+)
23.45 Х/ф «Выживший» (16+)
2.30 Х/ф «Дежурный папа»
4.25 Х/ф «Доктор Дулиттл»
5.45 Х/ф «Доктор Дулиттл-2»

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.20 Kids’ Time
7.20 Варьяты (12+)
9.20 Дети против звезд
15.10 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости» (16+)
19.00 Х/ф «Ну что, приехали»
21.00 Х/ф «Ну что, приехали.
Ремонт»
23.00 Х/ф «Домой на Рождество»
0.40 Варьяты (12+)
1.50 Т/с «Путь волшебника»
(16+)
2.50 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

5.55 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
6.50 Холостячка (12+)
14.20 Т/с «Поймать Кайдаша» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
17.50 Т/с «Поймать Кайдаша» (16+)
18.20 «Хата на тата» (12+)
20.20 Т/с «Папаньки» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.25 Т/с «Папаньки» (12+)
0.15 Т/с «Анна-детектив»
(12+)

ICTV

4.40 Эврика!
4.45 Факты
5.10 Х/ф «Городской охотник» (16+)
6.55 Х/ф «Полицейская
история» (16+)
8.45 Х/ф «Полицейская
история-2» (16+)
10.55 Х/ф «Афера Томаса
Крауна»
12.55 Дизель Шоу (12+)
15.40 Х/ф «Горячие головы»
(16+)
17.05 Х/ф «Горячие головы-2» (16+)
18.45 Факты. Вечер

академия-7» (16+)
20.45 Х/ф «Девять ярдов»
(16+)
22.35 Х/ф «Девять ярдов-2»
(16+)
0.20 На троих (16+)

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.40 Т/с «Филин» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Филин» (16+)
17.00 История одного преступления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Х/ф «Немая», с. 1, 2
(16+)
1.40 Телемагазин
2.10 Х/ф «Немая», с. 3, 4
(16+)
2.55 Сегодня
3.45 Реальная мистика
5.30 Т/с «Филин» (16+)

2+2
7.55 Затерянный мир
12.50 Х/ф «Морской пехотинец-3» (16+)
14.20 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
16.55 Т/с «Ответный удар»
(16+)
19.30 Т/с «Ментовские войны. Одесса-2» (16+)
23.05 Т/с «Кости-8» (16+)
0.50 Т/с «Кости-8» (16+)
1.40 Затерянный мир
2.25 Облом.ua
2.50 Совершенно секретно
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники

НТН

7.30 М/ф «Как Петя Пяточкин слоников считал»
7.55 Х/ф «Я отомщу»
10.55 Х/ф «Старая, старая
сказка»
12.50 Х/ф «Жандарм женится»
14.30 Будьте здоровы
15.05 Случайный свидетель
16.15 Бокс. Лучшие бои А.
Усика
17.10 Х/ф «Белые волки»
19.00 «Свiдок»
19.30 Случайный свидетель
20.05 Х/ф «Жандарм на
отдыхе»
22.00 Х/ф «Очень новогоднее кино, или Ночь в
музее»
0.15 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы»
2.00 Легенды бандитской
Одессы
2.20 «Свiдок»
2.50 Случайный свидетель
3.00 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни
5.00 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Однажды в Одессе
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки У. Кино
12.15 Х/ф «Дети шпионов-2.
Остров несбывшихся
надежд»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 «Панянка-селянка»
17.15 4 свадьбы
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Семейка У
19.45 Однажды под Полтавой
20.15 Танька и Володька
20.45 Семейка У
21.15 Однажды под Полтавой
21.45 Танька и Володька
22.15 Однажды под Полтавой
22.45 Однажды в Одессе
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 Однажды в Одессе
0.15 Сказки У. Кино
1.15 Спасатели
2.15 Т/с «Дневники Темного» (16+)
3.45 Виталька
5.50 Полезные подсказки

1 січня 2021 року
СЕРЕДА, 6 СІЧНЯ
и Соловей-разбойник»
Интер
(16+)

7.00 Вещдок
8.55 Касается каждого
9.50 Полезная программа
10.55 Х/ф «Сисси -- молодая
императрица»
13.00 Т/с «Новая жизнь»
(12+)
14.30 Х/ф «Сабрина»
17.00 Прямая трансляция
Рождественского Богослужения
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Т/с «Вещдок. Личное
дело» (16+)
22.05 Следствие вели...
23.50 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки»
1.45 Х/ф «Необыкновенная
история на Рождество»
3.15 Касается каждого
4.05 Подробности
4.50 М/ф «Рождественские
сказки»

Перший

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.40
Новости
7.05 #ВУКРАЇНI
7.30, 21.25 Дикие животные
8.05, 10.55 Энеида
9.05 Города и городки
9.30 Т/с «Гранд-отель» (12+)
11.25 Телепродажа
12.00 Т/с «Король Рождества»
14.25 Новогодний концерт. А.
Гнатюк
15.35 Страна песен
16.45 Всенощное бдение
(ПЦУ) накануне Рождества Христова
19.30 Борьба за выживание
20.25 Д/с «Дикая прогулка»
22.00 Х/ф «Поездка в Сиэтл»
(12+)

1+1
8.55 ТСН
9.45 Х/ф «11 детей из Моршина»
11.30 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания»
15.30 Х/ф «Полюби меня
такой...» (12+)
19.30 ТСН
20.15 М/ф «Ледниковый
период-4. Континентальный дрейф»
21.55 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
0.30 Концерт Ирины Федишин
1.45 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания»
5.15 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.20 Kids’ Time
7.20 Варьяты (12+)
9.00 Дети против звезд
14.50 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля»
(16+)
19.00 Х/ф «Щелкунчик и
четыре королевства»
21.00 Х/ф «Девушка из Джерси»
23.20 Х/ф «Северный полюс»
0.50 Варьяты (12+)
1.50 Т/с «Путь волшебника»
(16+)
2.45 Служба розыска детей
2.50 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

5.35 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
6.35 Холостячка Ксения Мишина (12+)
14.20 Т/с «Поймать Кайдаша» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
17.50 Т/с «Поймать Кайдаша» (16+)
18.20 «Хата на тата» (12+)
20.15 Т/с «Папаньки» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.25 Т/с «Папаньки» (12+)
0.20 Т/с «Анна-детектив»
(12+)

ICTV

5.35 Эврика!
5.45 Служба розыска детей
5.50 Факты
6.15 Т/с «Копы на работе»
(12+)
7.10 Х/ф «Чистое везение»
8.55 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
(16+)
10.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (16+)
11.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (16+)
13.15 М/ф «Илья Муромец

14.40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (16+)
16.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(16+)
17.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Поездка в Америку» (16+)
21.20 Т/с «Лучший сыщик»
(12+)
22.10 Дизель Шоу (12+)
2.20 На троих (16+)

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.40 Т/с «Филин» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Филин» (16+)
17.00 История одного преступления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Х/ф «Незабытая», с. 1,
2 (12+)
1.40 Телемагазин
2.10 Х/ф «Незабытая», с. 3,
4 (12+)
3.10 Реальная мистика
3.55 Т/с «Филин» (16+)

2+2
7.10 Затерянный мир
12.05 Х/ф «Морской пехотинец-4» (16+)
13.50 Х/ф «Охранник» (16+)
15.50 Х/ф «Ветреная река»
(16+)
17.50 Т/с «Ответный удар»
(16+)
19.30 Т/с «Ментовские войны. Одесса-2» (16+)
23.30 Т/с «Кости-8» (16+)
0.25 Т/с «Кости-8» (16+)
1.15 Затерянный мир
2.10 Облом.ua
2.50 Совершенно секретно
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники

НТН

7.05 М/ф «Капитошка»
7.45 Х/ф «Прими меня»
10.45 Х/ф «Старик Хоттабыч»
12.25 Х/ф «Жандарм на
отдыхе»
14.20 Стоимость жизни
14.55 Случайный свидетель
16.05 Бокс. Лучшие бои А.
Усика
17.20 Х/ф «Чингачгук -Большой Змей»
19.00 «Свiдок»
19.30 Случайный свидетель
20.10 Х/ф «Жандарм и инопланетяне»
22.00 Мюзикл «Сорочинская
ярмарка»
23.45 Х/ф «Про Красную
Шапочку»
2.15 «Свiдок»
2.45 Святые и праведники
ХХ века
5.00 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Однажды в Одессе
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки У. Кино
12.15 Х/ф «Дети шпионов
3D»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 «Панянка-селянка»
17.15 4 свадьбы
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Семейка У
19.45 Однажды под Полтавой
20.15 Танька и Володька
20.45 Семейка У
21.15 Однажды под Полтавой
21.45 Танька и Володька
22.15 Однажды под Полтавой
22.45 Однажды в Одессе
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 Однажды в Одессе
0.15 Сказки У. Кино
1.15 Спасатели
2.15 Т/с «Дневники Темного» (16+)
3.45 Виталька
5.50 Полезные подсказки

ТЕЛЕПРОГРАМА

1 січня 2021 року
ЧЕТВЕР, 7 СІЧНЯ
(16+)
Интер
7.00 Марафон. Чудо начинается
9.00 Прямая трансляция Рождественской Литургии
11.05 Х/ф «Сисси. Трудные
годы императрицы»
13.10 Т/с «Новая жизнь»
(12+)
14.50 Вещдок
15.45 Вещдок
16.40 Вещдок. Новый год
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Т/с «Вещдок. Личное
дело» (16+)
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Деревенский
романс»
2.45 Касается каждого
4.40 Подробности

Перший

8.00, 8.55, 21.00, 23.40 Новости
8.05 Суперчувство. Отряд
особого назначения
9.00 Божественная Литургия
Православной Церкви
Украины в СвятМихайловском Златоверхом
соборе в день Рождества
Христова
11.30 Т/с «Король Рождества»
14.25 Новогодний концерт. Н.
Матвиенко и Д. Андриец
15.35 Страна песен
16.35, 21.25 Дикие животные
17.10 Удивительные отели.
Жизнь за пределами
холла
18.20 Х/ф «Мария-Терезия»,
с. 1 (16+)
20.25 Д/с «Дикая прогулка»
22.00 Х/ф «Рождественский
домик»

1+1
7.20 ТСН
8.15 Х/ф «Миссис Даутфайр»
10.50 Х/ф «Пингвины мистера Поппера»
12.45 М/ф «Ледниковый
период»
14.15 М/ф «Ледниковый
период-2. Глобальное
потепление»
16.00 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров»
17.50 М/ф «Ледниковый
период-4. Континентальный дрейф»
19.30 ТСН
20.15 М/ф «Ледниковый
период. Курс на столкновение»
22.00 Х/ф «Клара и волшебный дракон»
23.45 Рождественская история с Тиной Кароль
1.30 Х/ф «Выживший» (16+)
4.00 Х/ф «Миссис Даутфайр»

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.20 Kids’ Time
7.20 Варьяты (12+)
8.50 Дети против звезд
15.00 М/ф «Рио»
16.50 М/ф «Рио-2»
18.50 М/ф «Рататуй»
21.00 Х/ф «Признание» (16+)
23.20 Х/ф «Северный полюс.
Открыт на Рождество»
1.00 Варьяты (12+)
2.00 Т/с «Путь волшебника»
(16+)
2.55 Служба розыска детей
3.00 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

7.30 Холостячка Ксения Мишина (12+)
14.10 Т/с «Поймать Кайдаша» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
17.50 Т/с «Поймать Кайдаша» (16+)
18.20 «Хата на тата» (12+)
20.15 Т/с «Папаньки» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.25 Т/с «Папаньки» (12+)
0.15 Т/с «Анна-детектив»
(12+)

ICTV

5.05 Эврика!
5.10 Факты
5.35 Т/с «Копы на работе»
(12+)
6.30 Х/ф «Конан-варвар»

8.55 Т/с «Казаки. Абсолютно
лживая история» (12+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Дизель Шоу (12+)
23.55 На троих (16+)
3.20 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 Реальная мистика
12.30 Х/ф «Время уходить,
время возвращаться»
(12+)
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Время уходить,
время возвращаться»
(12+)
17.00 Х/ф «Фото на недобрую память» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Х/ф «Здравствуй,
сестра», с. 1, 2
1.40 Телемагазин
2.10 Х/ф «Здравствуй, сестра», с. 3, 4
3.40 Реальная мистика
4.40 Т/с «Филин» (16+)

2+2
6.25 Х/ф «Тайна майя»
8.15 Затерянный мир
14.10 Х/ф «Джек Хантер. В
поисках сокровищ Угарита» (16+)
16.00 Х/ф «Джек Хантер.
Проклятие гробницы
Эхнатона» (16+)
17.55 Х/ф «Джек Хантер. Небесная звезда» (16+)
19.50 Х/ф «Вокруг света за
80 дней»
22.00 Т/с «Кости-8» (16+)
23.45 Т/с «Кости-8» (16+)
0.35 Затерянный мир
1.35 Облом.ua
2.50 Совершенно секретно
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники

НТН

7.20 М/ф «Как казаки...»
8.40 Х/ф «Сокровища древнего храма»
11.10 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
12.30 Х/ф «Жандарм и инопланетяне»
14.15 Правда жизни
14.55 Случайный свидетель
16.05 Бокс. Лучшие бои А.
Усика
17.20 Х/ф «Летучая мышь»
20.05 Х/ф «Жандарм и жандарметки»
22.00 Дискотека 80-х
23.35 Х/ф «Вождь Белое
Перо»
1.30 Легенды бандитской
Одессы
2.15 Случайный свидетель
3.10 Вещественное доказательство
4.05 Правда жизни
5.00 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Однажды в Одессе
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки У. Кино
12.15 Х/ф «Гринч -- похититель Рождества»
14.15 Х/ф «Только чудо»
16.00 Х/ф «Приключения S
Николая»
17.30 Х/ф «DZIDZIO. Первый
раз»
19.15 Семейка У
19.45 Однажды под Полтавой
20.15 Танька и Володька
20.45 Семейка У
21.15 Однажды под Полтавой
21.45 Танька и Володька
22.15 Однажды под Полтавой
22.45 Однажды в Одессе
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 Однажды в Одессе
0.15 Сказки У. Кино
1.15 Спасатели
2.15 Т/с «Дневники Темного» (16+)
3.45 Виталька
5.50 Полезные подсказки
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ку» (16+)
Интер
12.15 Х/ф «Король Ральф»

7.00 Вещдок
8.50 Касается каждого
9.45 Полезная программа
10.50 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (16+)
12.35 Т/с «Новая жизнь»
(12+)
14.30 Вещдок
17.00 Вещдок. Особый случай
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
20.30 Х/ф «Джентльмены»
(16+)
22.45 Следствие вели...
0.35 Вещдок
1.25 Касается каждого
2.55 Жди меня. Украина
4.20 Орел и решка. Шопинг
5.05 Х/ф «Зозуля с дипломом»

Перший

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.40
Новости
7.15 М/ф «Маруся Богуславка»
7.25 М/ф «Лис и Дрозд»
7.30 М/ф «Самый главный
воробей»
7.35 М/ф «Волшебные
очки»
7.45 М/ф «Зонтик на охоте»
7.50 М/ф «Кто в лесу хозяин?»
8.05 Суперчувство. Отряд
особого назначения
9.05 Оттенки Украины
9.35 Музеи. Как это работает
10.05 Т/с «Король Рождества»
11.40 Телепродажа
12.25, 15.10 Биатлон. Кубок
мира
13.50, 16.35, 21.25 Дикие
животные
17.10 Удивительные отели.
Жизнь за пределами
холла
18.20 Х/ф «Мария-Терезия»,
с. 2 (16+)
20.25 Д/с «Дикая прогулка»
22.00 Х/ф «Домой на Рождество»

1+1
6.45 ТСН
7.40 Тайна гибели «Ромео».
Проект к годовщине авиакатастрофы самолет
МАУ в Тегеране
8.50 Х/ф «Фокстер и Макс»
10.40 Т/с «Родственники»
(12+)
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Ищу жену с ребенком» (16+)
0.05 Х/ф «Джон Уик» (16+)
2.00 Т/с «Родственники»
(12+)
5.10 Светская жизнь

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.20 Kids’ Time
7.20 Варьяты (12+)
11.00 Дети против звезд
14.10 М/ф «Том и Джерри.
История Щелкунчика»
15.10 М/ф «Том и Джерри.
Маленькие помощники
Санты»
15.40 М/ф «Монстры на
каникулах» (16+)
17.20 М/ф «Монстры на
каникулах-2»
19.00 М/ф «Монстры на
каникулах-3»
21.00 Х/ф «Страшилки» (16+)
23.00 Х/ф «Страшилки-2.
Призраки Хэллоуина»
(12+)
0.50 Варьяты (12+)
2.20 Служба розыска детей
2.25 Зона ночи

СТБ

5.20 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
6.10 Холостячка Ксения Мишина (12+)
13.40 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 «Вiкна-Новини»
17.50 Т/с «Слепая» (12+)
20.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.25 Т/с «След» (16+)
0.15 Т/с «Анна-детектив»
(12+)

ICTV

5.05 Эврика!
5.15 Служба розыска детей
5.20 Факты
5.45 Т/с «Копы на работе»
(12+)
7.10 Х/ф «Горячие головы»
(16+)
8.40 Х/ф «Горячие головы-2» (16+)
10.15 Х/ф «Поездка в Амери-

14.05 Х/ф «Полицейская
академия-7» (16+)
15.30 Х/ф «Полицейская
академия-5» (16+)
17.10 Х/ф «Полицейская
академия-6» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Скорость» (16+)
21.15 Х/ф «Скорость-2. Контроль над круизом» (16+)
23.30 Х/ф «Интересы государства» (16+)
1.20 На троих (16+)

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.40 Т/с «Филин» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Филин» (16+)
17.00 История одного преступления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина. Все
секреты Олега Винника.
Что покажет новогодни
детектор?
22.00 Х/ф «Сестра по наследству» (12+)
1.40 Телемагазин
2.10 Х/ф «Сестра по наследству» (12+)
2.30 Сегодня
3.20 Реальная мистика

2+2
6.20 Х/ф «Легенда о маске»
8.10 Затерянный мир
13.50 Х/ф «Ва-банк»
15.55 Х/ф «Ва-банк-2»
17.50 Т/с «Ответный удар»
(16+)
19.40 Х/ф «Роман в
джунглях» (16+)
21.45 Х/ф «Бои в бронежилетах» (16+)
23.35 Х/ф «Империя акул»
(16+)
1.10 Т/с «Кости-8» (16+)
2.00 Облом.ua
2.50 Совершенно секретно
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники

НТН

7.05 М/ф «Вий»
7.50 Х/ф «Рабыня»
10.30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина»
12.00 Х/ф «Жандарм и жандарметки»
14.00 Тайны мира
14.30 Случайный свидетель
16.05 Бокс. Лучшие бои А.
Усика
17.05 Х/ф «Вождь Белое
Перо»
19.00 «Свiдок»
19.30 Случайный свидетель
20.10 Х/ф «Черный тюльпан»
22.25 Концерт Г. Кричевского
«Поехали»
0.00 Х/ф «Чингачгук -- Большой Змей»
1.35 Легенды бандитской
Одессы
2.35 «Свiдок»
3.05 Случайный свидетель
3.30 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни
5.00 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Однажды в Одессе
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки У. Кино
12.15 М/ф «101 далматинец»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 «Панянка-селянка»
17.15 4 свадьбы
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Семейка У
19.45 Однажды под Полтавой
20.15 Танька и Володька
20.45 Семейка У
21.15 Однажды под Полтавой
21.45 Танька и Володька
22.15 Однажды под Полтавой
22.45 Однажды в Одессе
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 Однажды в Одессе
0.15 Страна У
1.15 Спасатели
2.15 «Панянка-селянка»
3.45 Виталька
5.50 Полезные подсказки

СУБОТА, 9 СІЧНЯ
1.10 Х/ф «Из 13 в 30»
Интер
ICTV
8.00 Шесть соток

9.00 Готовим вместе. Домашняя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен»
12.30 Х/ф «Приключения
Электроника»
16.25 Х/ф «Девчата»
18.20 Х/ф «Прозрение», с.
1, 2
20.00 Подробности
20.30 Х/ф «Прозрение», с.
3, 4
23.15 Концерт А. Малинина «О любви иногда
говорят»
0.50 Х/ф «Двое под одним
зонтом»
2.30 Подробности
3.00 Орел и решка. Чудеса
света-2
4.35 М/ф «Сказка о царе
Салтане»

Перший

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.40
Новости
7.15 М/ф «Каприз»
7.25 М/ф «Хромая уточка»
7.30 М/ф «Ниточка и котенок»
7.35 М/ф «Почему исчезла
шапка-невидимка»
7.45 М/ф «Про кошку, которая упала с неба»
7.50 М/ф «Чего в лесу не
бывает»
8.05 Суперчувство. Отряд
особого назначения
9.05 Оттенки Украины
9.35 Музеи. Как это работает
10.05 Т/с «Снегопад»
12.00 Х/ф «Домой на Рождество»
13.40, 15.40 Биатлон. Кубок
мира
14.30 Телепродажа
15.00, 16.25, 19.55, 21.25
Дикие животные
17.00 Удивительные отели.
Жизнь за пределами
холла
18.10 Х/ф «Рождественский
домик»
22.00 Х/ф «Рождественские
колокольчики»

1+1
8.05 Жизнь известных
людей
11.00 Мир наизнанку
15.05 Х/ф «Клара и волшебный дракон»
16.45 М/ф «Ледниковый
период. Курс на столкновение»
18.30 Новогодний «Вечерний
квартал»
19.30 ТСН
20.15 Новогодний «Вечерний
квартал»
23.15 Светская жизнь
1.15 Т/с «Родственники»
(12+)
4.45 Х/ф «Джон Уик» (16+)
6.20 ТСН

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.20 Kids’ Time
7.20 Варьяты (12+)
7.50 Орел и решка
10.00 Орел и решка
12.10 У кого больше? (12+)
14.10 М/ф «Рататуй»
16.20 Х/ф «Ночь в музее»
18.40 Х/ф «Ночь в музее-2»
20.50 Х/ф «Ночь в музее.
Секрет гробницы» (16+)
22.40 Х/ф «Фейковые
копы» (18+)
0.50 Варьяты (12+)
2.40 Зона ночи

СТБ

5.35 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
10.30 Т/с «Папаньки» (12+)
19.00 Званый ужин (12+)

5.20 Эврика!
5.25 Факты
5.55 Т/с «Копы на работе»
(12+)
6.50 Х/ф «Последний киногерой» (16+)
9.05 Дизель Шоу (12+)
11.45 Х/ф «Человек-паук»
13.55 Х/ф «Человек-паук-2»
16.10 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении»
(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой»
(12+)
21.35 Х/ф «Человек-паук.
Вдали от дома» (12+)
23.45 Х/ф «Послесвадебный разгром» (16+)
1.20 На троих (16+)

Украина

9.00 Х/ф «Письмо по
ошибке» (12+)
12.40 Х/ф «Дом Надежды»,
с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «Дом Надежды»,
с. 3, 4 (12+)
17.00 Х/ф «Компаньонка»,
с. 1, 2 (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Компаньонка»,
с .3, 4 (12+)
22.00 Х/ф «Судьба обмену
не подлежит», с. 1--3
(12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Судьба обмену
не подлежит», с. 4 (12+)
2.30 Сегодня
3.20 Реальная мистика

2+2
7.30 ДжеДАИ-2019
8.55 ДжеДАИ-2020
9.55 Затерянный мир
13.55 Х/ф «Перекресток»
(16+)
15.50 Х/ф «Отряд особого
назначения» (16+)
17.50 Х/ф «Выкуп» (16+)
19.55 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
22.00 Х/ф «Возмездие»
(16+)
0.05 Х/ф «Эффект близнецов. Вампиры» (16+)
2.05 Т/с «Кости-8» (16+)
2.50 Совершенно секретно
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники

НТН

10.05 Х/ф «Фантазии Веснухина»
12.45 Х/ф «Черный тюльпан»
14.55 Случайный свидетель
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Усатый нянь»
21.00 Х/ф «Синьор Робинзон»
23.05 Х/ф «Роб-Би-Гуд»
(16+)
1.30 Побег. Реальные
истории
2.50 «Свiдок»
3.20 Случайный свидетель
3.40 Правда жизни
4.10 Легенды бандитского
Киева
5.00 Top Shop

ТЕТ

10.15 Х/ф «Мост в Терабитию»
12.00 Х/ф «Дети шпионов»
13.40 Х/ф «Дети шпионов-2. Остров несбывшихся надежд»
15.30 Х/ф «Дети шпионов
3D»
17.15 Х/ф «Двое. Я и моя
тень»
19.00 Однажды под Полтавой
0.00 Сказки У. Кино
1.00 «Панянка-селянка»
2.40 Виталька
5.50 Полезные подсказки
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НЕДІЛЯ, 10 СІЧНЯ
тiла» (16+)
Интер

Перший

7.00, 8.00, 8.55, 21.00 Новости
7.15 М/ф «Коп и Штык -упорные кроты»
7.25 М/ф «История про
девочку, которая наступила на хлеб»
7.30 М/ф «Одуванчик -толстые щеки»
7.35 М/ф «Козел и Баран»
7.45 М/ф «Бумажный
змей»
7.50 М/ф «Как бабочка
изучала жизнь»
8.05 Суперчувство. Отряд
особого назначения
9.00 Божественная Литургия
Православной Церкви
Украины
11.00 Воскресная Литургия
Украинской Греко-Католической Церкви
12.30 Воскресная Святая
Месса Римско-Католической Церкви в Украине
13.35 Телепродажа
14.10 Биатлон. Кубок мира
16.25 Студия «Биатлон»
16.55 Х/ф «Домой на Рождество»
18.40 Невероятный город
19.40 Д/с «Масштабные
инженерные ошибки»
20.25 Мир дикой природы
21.25 Д/ф «Американская
мечта»

1+1
9.00 Лото-забава
9.30 Мир наизнанку
11.20 Х/ф «Призрачный
патруль» (16+)
13.10 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
15.45 Х/ф «Ищу жену с
ребенком» (16+)
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Алиса в Стране
чудес»
22.15 Х/ф «Дом странных
детей мисс Сапсан»
(16+)
0.35 Х/ф «Австралия»
(16+)
3.30 Мир наизнанку
5.45 ТСН

Новый канал

6.20 М/ф «Том и Джерри.
Маленькие помощники
Санты»
7.00 У кого больше? (12+)
9.00 Kids’ Time
9.00 М/ф «Рио»
11.00 Kids’ Time
11.00 М/ф «Рио-2»
13.00 Х/ф «Ночь в музее»
15.10 Х/ф «Ночь в музее-2»
17.20 Х/ф «Ночь в музее.
Секрет гробницы» (16+)
19.10 Х/ф «Дом с приколами»
21.00 Х/ф «Риччи-богач»
23.00 Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
0.40 Варьяты (12+)
2.50 Зона ночи

СТБ

10.00 Т/с «Папаньки» (12+)
15.10 «Хата на тата» (12+)
19.00 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
20.00 Один за всех (16+)
21.55 «Я соромлюсь свого

ICTV

5.30 Эврика!
5.40 Факты
6.05 Антизомби
7.00 Гражданская оборона
7.50 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
9.40 Т/с «Тайные двери»
(12+)
12.30 Т/с «Пес. Новогодний
пес» (12+)
14.15 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой»
(12+)
16.35 Х/ф «Человек-паук.
Вдали от дома» (12+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Новый человек-паук» (16+)
21.40 Х/ф «Новый человек-паук-2. Высокое
напряжение» (16+)
0.05 Х/ф «Непотопляемые» (16+)
2.15 На троих (16+)

Украина

6.50 Реальная мистика
7.15 Х/ф «Я заплачу завтра» (12+)
11.10 Х/ф «Сестра по наследству» (12+)
15.10 Х/ф «Нарушая правила» (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Концерт Олега Винника «Ты в курсе»
22.10 Х/ф «Сильная женщина» (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Сильная женщина» (12+)
3.00 Х/ф «Время уходить,
время возвращаться»
(12+)

2+2
7.30 ДжеДАИ-2019
9.00 Затерянный мир
14.55 Х/ф «Клин клином»
(16+)
16.45 Х/ф «Хозяин морей.
На краю Земли»
19.10 Х/ф «Следопыт»
(16+)
21.00 Х/ф «47 ронинов»
(16+)
23.05 Х/ф «Эффект близнецов. Меч императора» (16+)
0.50 Затерянный мир
1.50 Облом.ua
4.05 Совершенно секретно
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники

КРОСВОРД
По горизонталі:
1. Простий геодезичний прилад для побудови на місцевості кутів певної величини, головним чином 90°, 60°
або 45°. 5. Права притока річки Ангара. 9. Стосунки між
кумами. 11. Розмір регулярної грошової винагороди за
виконувану роботу, встановлений відповідно до посади, кваліфікації і т. ін. 12. Автомат Калашникова. 14...
Евальд (естонський композитор). 15. Одна зі складових
назв звуків, те саме, що D або d. 16. У Давній Греції —
музичний жанр, присвячений Аполлону. 18. Задушливий отруйний газ, який утворюється за неповного згоряння вугілля, жиру і т. ін. 19. Ручна зброя для метання
стріл, яка має вигляд стягнутої тятивою дуги. 20. Селянин-кріпак або слуга кріпосника. 21. Житель Фінляндії.
23. Хижий ссавець родини собачих з цінним рудим або
сріблястим хутром і з довгим пухнастим хвостом. 25.
Акціонерне товариство. 26. Гостре респіраторне захворювання. 28. Франкфурт-...-Майні. 29... Санґушкова
(політична діячка часів Речі Посполитої, княгиня). 31.
Жінка, яка живе на заріччі. 34. У Монголії — селянин,
що займається кочовим тваринництвом. 35. На Півночі
— назва погонича оленів або собак, запряжених у нарти.
По вертикалі:
1. Поверхня з білої тканини, натягнутої на раму, на
якій показуються фільми, зображення з діапозитивів.
2. ...-... (звуконаслідування, що означає крик зозулі.). 3.
Стиль музики, що виник із хардкор-панку. 4. Водний
потік, що живиться із джерела або стоком атмосферних опадів і тече по видовжених зниженнях рельєфу від
верхів'я до гирла. 5. Син Ісаака та Ревеки, старший брат
свого брата-близнюка Якова. Праотець ідумеян та алмакитян. 6. Додаток до назви товариства, компанії тощо,
який свідчить про їх обмежену відповідальність за зобов'язаннями. 7. Жак-... Кусто (французький дослідник
Світового океану, фотограф, режисер, винахідник, автор великої кількості книг і фільмів, першовідкривач).
8. Легкий малопотужний мотоцикл, що має також педальний привод. 10. ... Чубар (радянський державний і
партійний діяч, голова Ради Народних Комісарів УРСР). 13. Запалення товстої кишки. 15. Служитель культу і
духовний керівник єврейської релігійної громади. 17. Пан Гі ... (8 Генеральний секретар ООН). 18. Причальний
канат, трос, ланцюг. 21. Китайське або корейське глинобитне чи вальковане житло сільського типу. 22. Комуна в
Румунії, у повіті Мехедінць. 24. Канадський хокеїст, центральний нападник. 26. Важкий предмет, що кладеться
на що-небудь для постійного тиснення. 27. Різна, переважно корисна рослинність (заст.). 29. Група довгохвостих
папуг. 30. Шлях, засіб, рух духовної практики в буддизмі, завдяки якому досягають просвітлення. 32. Міра земельної площі. 33. Загальна назва киргизької інструментальної музики усної традиції.

ГУМОР
- Дмитре, в мене комп’ютер не працює.
- А ти пробувала кнопочку натиснути таку велику?
- Так! Все рівно не працює!
- А в розетку включений?
- Не знаю… Зараз візьму
ліхтарик і подивлюся.
- А ліхтарик навіщо?
- Та світло відключили…
***
- Ось, Сергію, як все-таки дівчатам легко увагу до
себе привернути: вдягнула коротку червону сукню,
губи намазала малиновою

помадою. І все, на тебе дивляться!
- Якщо ти, Толик, те саме
зробиш, на тебе ніхто дивитися не буде.
***
- Ось бачиш, люба, чудеса
бувають! Сьогодні вечір суботи, а я тверезий, як скло!
-Не хочу тебе засмучувати, але сьогодні вже вечір
вівторка!
***
– Зустрінемося в спортзалі.
– Добре. Як я тебе
впізнаю?

– Я буду при смерті.
***
– Скажіть, будь ласка, це
випадково не Ваш син?
– Це мій син. Але те, що
випадково – чую вперше…
***
– Спасибі, дідусю! Скрипка, яку ти подарував мені
на День народження, дійсно, приносить мені купу
грошей!
– Тобто ти вже так добре
граєш?
– Ні, просто мені всі рідні і сусіди платять, щоб я не
грав…

НТН

7.35 Будьте здоровы
8.10 Т/с «Банкирши»
12.10 Х/ф «Усатый нянь»
13.35 Х/ф «В старых ритмах»
15.25 Х/ф «Ключи от неба»
16.55 Х/ф «Синьор Робинзон»
19.00 Х/ф «Дело было в
Пенькове»
21.00 Х/ф «Выйти замуж за
капитана»
22.40 Х/ф «Бессмертные.
Война миров» (16+)
0.40 Х/ф «Роб-Би-Гуд»
(16+)
2.55 Вещественное доказательство

ТЕТ

10.30 М/ф «Книга жизни»
12.10 Х/ф «Приключения S
Николая»
13.40 Х/ф «DZIDZIO. Первый
раз»
15.25 Х/ф «Гринч -- похититель Рождества»
17.25 М/ф «101 далматинец»
19.00 Однажды под Полтавой
0.00 Сказки У. Кино
1.00 «Панянка-селянка»
1.50 Т/с «Дневники Темного» (16+)
3.20 Виталька
5.50 Полезные подсказки

Відповіді на кросворд:
По горизонталі:
1. Екер. 5. Ілім. 9. Кумівство. 11. Оклад. 12. Ак. 14. Аав. 15. Ре. 16. Ном. 18. Чад. 19. Лук. 20. Раб. 21.
Фін. 23. Лис. 25. Ат. 26. Грз. 28. На. 29. Анеля. 31. Зарічанка. 34. Арат. 35. Каюр.
По вертикалі:
1. Екран. 2. Ку. 3. Емо. 4. Ріка. 5. Ісав. 6. Лтд. 7. Ів. 8. Мопед. 10. Влас. 13. Коліт. 15. Рабин. 17. Мун. 18.
Чал. 21. Фанза. 22. Греч. 24. Савар. 26. Гніт. 27. Злак. 29. Ара. 30. Яна. 32. Ар. 33. Кю.

7.20 Х/ф «Ослиная Шкура»
9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
12.00 Т/с «Вещдок. Личное
дело» (16+)
16.30 Т/с «Детектив Ренуар» (12+)
18.40 Х/ф «Вилла «Бледный конь», с. 1, 2 (16+)
20.00 Подробности
20.30 Х/ф «Вилла «Бледный конь», с. 3, 4 (16+)
22.00 Концерт К. Орбакайте
«Бессонница»
23.40 Х/ф «Ночь закрытых
дверей» (16+)
1.20 Вещдок

23.50 Тайны ДНК (16+)
2.10 В поисках истины (12+
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ОГОЛОШЕННЯ
КУПЛЮ
Радиодетали (СССР). Платы, приборы и т.д. в любом состоянии. Оценка и
оплата на месте. Самовывоз. Александр.
Т. 066-637-40-20, 098-751-12-23.
(12-6)

АВТОВИКУП

Терміновий викуп автомобілів і причепів
будь-яких моделей, в будь-якому стані. Всі
витрати за мій рахунок. Порядність гарантую.
Тел. (050)70-79-797, Олександр.

ПОСЛУГИ
КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ ВІД 2500 ГРН.
СТРОКИ ВІД 1 ТИЖНЯ
ТЕЛ. (099) 737-65-52, (097)824-73-57.(12-3)

РОБОТА
Клинический санаторий "Роща" приглашает на работу электриков, сантехников,
строителей.
Возможно проживание .+380953611504,
+380675733338
(2-1)

ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ
05.01.2021 р. о 12:00 просимо з’явитись усіх зацікавлених у зв’язку з погодженням меж за адресою: смт. Мала
Данилівка, вул. Східна, 44.
ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ БІБЛІОТЕКИ!
Дергачівська центральна бібліотека
працює з 8.00 до 18.00 і запрошує до себе
всіх, хто бажає не зупинятися у своєму
розвитку, ознайомлюватися з новими
надходженнями.
Чекаємо на вас у новому році кожного дня, крім неділі. Приходьте самі і приводьте сусідів, друзів і знайомих!
Вітаємо вас з Новим 2021 роком і
Різдвом Христовим. Бажаємо відмінного здоров’я, успіхів у всіх починаннях, втілення їх у життя, невичерпного оптимізму, тільки позитивного
настрою і віри у гарне майбутнє, миру
і родинного затишку.

ПРАВОСЛАВНІ СВЯТА
В СІЧНІ
1 січня – День пам'яті Іллі Муромського
Чудотворця
6 січня – Святий вечір
7 січня – Різдво Христове
14 січня – Обрізання Господнє, День святого Василя Великого
19 січня – Святе Богоявлення, Хрещення
Господнє
25 січня – день пресвятої мучениці Тетяни, Тетянин день
26 січня – День пам'яті мучеників Єрмила
і Стратоніка
31 січня – святителів Афанасія і Кирила

ПОРАДИ
КОНКУРС

Дергачівська міська рада Харківської
області оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади головного спеціаліста
відділу житлово-комунального господарства Дергачівської міської ради.
Для участі у конкурсі приймаються заяви
від громадян України, які не досягли граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування, мають повну
вищу освіту не нижче ступеня бакалавра,
вільно володіють державною мовою та основними навиками роботи на комп’ютері
з відповідними програмними засобами на
рівні досвідченого користувача. Без вимог до
стажу роботи.
Перелік документів для участі в конкурсі
особи, які бажають взяти участь у конкурсі,
особисто подають:
1) заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста
відділу житлово-комунального господарства
Дергачівської міської ради;
2) автобіографію (прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження,
громадянство, відомості про освіту, трудову
діяльність, посаду (заняття), місце роботи, а
також відомості про наявність чи відсутність
судимості;
3) копію паспорта громадянина України;
4) копію документа про вищу освіту з додатками;
5) копію трудової книжки з відомостями
про трудову діяльність станом на момент оголошення конкурсу та/або копію послужного
списку (за наявності);
6) копію реєстраційної картки платника
податків;
7) фотокартку розміром 4 х 6 см;
8) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони,
визначені частиною третьою або четвертою
статті 1 Закону України «Про очищення влади», і надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї
відповідно до Закону України «Про очищення влади». У разі, якщо кандидат на посаду
проходив перевірку, передбачену Законом
України «Про очищення влади», така особа
подає копію висновку про результати перевірки;
9) копію військового квитка (за наявності);
10) декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року,
у якому було оприлюднено оголошення про
конкурс;
11) інші документи, які характеризують
фаховий рівень особи (за бажанням такої
особи).
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу за адресою:
Харківська область, місто Дергачі, вулиця
Сумський шлях, 79-Б (конкурсна комісія).
Довідки за телефоном: 2-07-44, або безпосередньо до міської ради.
Конкурсна комісія

ЗАМОВЛЯЙ РЕКЛАМУ
У ГАЗЕТІ
«ВІСТІ ДЕРГАЧІВЩИНИ»
+38 063 863 34 93

ЯК ЗАМІНИТИ
АГРЕСИВНУ ХІМІЮ

Вода – це джерело життя, яке поступово стає одним із найдефіцитніших
ресурсів. Глобальною екологічною проблемою сучасності є виснаження та
забруднення водних ресурсів. Перенасичення води органічними сполуками
стимулює розвиток бактерій, водних
грибів, роблячи воду небезпечною для
споживання.
Ось прості поради, які допоможуть
обмежити
використання
побутової
хімії, очищуючи посуд та білизну від
забруднень будь-якої складності за допомогою натуральних засобів.
Будь-який жирний посуд можна мити
порошком гірчиці, споліскуючи під гарячою
водою.
Жирний та брудний посуд можна мити
содою. Її насипають на ганчірку і труть
брудні та жирні місця. Потім змивають
холодною водою.
Позбутися від накипу допоможе вода
з оцтом (на 1 л води 5 ст. л. оцту). Прокип’ятіть в цьому розчині посуд протягом
години-двох, і він стане, як новенький.
Щоб відчистити посуд від пригорілої їжі,
потрібно на дно каструлі насипати пару
столових ложок солі і додати холодної води.
Нехай постоїть деякий час. Посуд достатньо легко очищається. Потім сполосніть
чистою водою.
Відчистити нагар на чавунній сковороді
допоможе звичайна сіль. Для цього сіллю засипають дно сковороди, заливають оцтом
так, щоб рідина покрила всі крупинки, після чого сковороду нагрівають на вогні. Як
тільки розчин закипить, до нього додають
4 ст. л. соди, перемішують і чекають, щоб
більша частина рідини випарувалася. Після цього сковороду промивають під проточною водою, легко знімаючи нагар, що залишився, звичайною губкою для посуду.
Щоб відчистити сковороду від нагару,
потрібно взяти посудину розміром 5 літрів,
налити туди воду (2/3 ємності), натерти
на крупній тертці шматок господарського мила і всипати жменю звичайної соди.
Сковороду поміщають у розчин і «варять»
близько двох годин на повільному вогні, щоб
нагар відійшов. За допомогою такого способу можна відчистити сковороду від нагару
повністю вже з першого разу.
Склянки, чарки, вази та інший скляний
посуд буде блищати, якщо вимити його в
підсоленій воді, а потім сполоснути у холодній.
Відчистити чашки від нальоту чаю та
кави допоможе звичайна сода.
Вузькі склянки і незручні пляшки добре
відмиваються водним розчином з картоплею (тертим або подрібненим). Добре потрясіть ємність з розчином і сполосніть
холодною водою.
Накип у чайнику відійде, якщо його наповнити водою і додати пару столових ложок соди. Після того, як вода закипить, добре промийте чайник кілька разів теплою
водою.
Для блиску скляного посуду можна використовувати листок гарбуза. Ним потрібно натерти посуд, потім змити водою. Посуд буде блищати.
Плями на тканинах можна вивести за
допомогою мильного розчину та оцту, які
потрібно змішати та нанести на тканину. Потім всипати соду і прополоскати.
Позбутися свіжих плям від соку, вина
можна за допомогою солі. Сіллю засипають
пляму. Коли сіль висохне, її струшують з
тканини.
Віск з тканин виводять прасуючи, підклавши з обох сторін папірці. Від гарячої
праски віск топиться і залишається на папірцях.
Тож, піклуючись про чистоту, зовсім
не обов’язково користуватися агресивною хімією.
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САЛАТИ ДО СВЯТКОВОГО СТОЛУ
НОВОРІЧНИЙ БИК
"МАНДАРИНКИ"

200 г ковбаси, 2-3 відвареної картоплі, 3 відвареної моркви, 1 свіжий огірок, 3 відварених яйця, 0,5 банки консервованого горошку, 30 г зеленої цибулі, 4-5 ст. ложок майонезу.
Для прикраси вам знадобляться ковбаса й оливки.
Наріжте ковбасу, картоплю, моркву, огірок, яйця, цибулю,
як на олів’є. Ці інгредієнти змішайте з горошком і заправте майонезом. На плоскій тарілці сформуйте за допомогою
салату голову бика. Покрийте її тертою морквою та яєчним
білком. Шматочками ковбаси викладіть ніс, вушка і ріжки.
Оливками викладіть очі, чубчик і ніздрі.

Куряча грудка (відварна), 5
морквин, 250 г
твердого
сиру,
4-5 ст. ложки
майонезу,
кріп
або листя салату, часник, сіль,
чорний мелений
перець, соняшникова олія.
Відваріть
моркву і курячу
грудку. Змішайте
майонез з чорним
меленим
перцем і сіллю.
На великій тертці подрібніть сир, а на дрібній
тертці або в пресі – кілька зубчиків часнику. Змішайте сир і
часник з майонезом. Додайте
в закуску подрібнену курячу
грудку. Натріть на дрібній тертці відварену моркву. Нанесіть
на долоню трохи соняшнико-

вої олії, а зверху – рівномірно
розподіліть тонкий шар моркви. Покладіть зверху чайну
ложку фаршу і прикрийте з
усіх боків морквою. Сформуйте кульки і злегка притисніть
зверху, щоб вийшла мандаринка. Прикрасьте петрушкою.

БІЛИЙ МЕТАЛЕВИЙ БИК

ЯЛИНКА ІЗ ЗІРКОЮ

600 г копченої курки і картоплі, 260 г плавлених сирків,
200 г майонезу, 7 яєць, помідори, зелень, маслини.
Відваріть яйця і картоплю.
На великій тертці натріть картоплю і викладіть її шаром на великій плоскій тарілці. Змастіть
майонезом.
Копчену
курку

дрібно наріжте і викладайте другим
шаром, змастивши майонезом. Натріть
на
крупній
тертці плавлені
сирки,
викладіть
третім
шаром, змастіть
майонезом.
Натріть білки
яєць на крупній тертці, їх
викладіть четвертим шаром і змастіть майонезом. Жовтки натріть на дрібній тертці, викладіть їх п’ятим
шаром. Далі наріжте зелень,
виклавши її на жовтки. Із білків яєць сформуйте мордочки
бика, з маслин зробіть ріжки,
очі і ніздрі.

ЯЛИНКА
Банка консервованої кукурудзи, 1 цибулина, 1 куряче
філе, 400 г печериць, 100 г сиру твердого, 3 яйця, 200 г
майонезу, свіжий перець або помідор для прикраси, 2 пучка
зелені кропу або петрушки, зерна гранату, сіль, перець –
за смаком.
Нашинкуйте кубиками відварене куряче філе. Відваріть
яйця, поріжте їх на кубики і покладіть до курки. Натріть
сир на середній тертці і відправте його до миски із салатом. Відваріть печериці, остудіть і наріжте кубиками. Додайте до решти інгредієнтів. Дрібно нашинкуйте цибулю.
Додайте консервовану кукурудзу, сіль і перець, заправте
майонезом і перемішайте. Гострим ножем виріжте зі свіжого томата зірку для нашої смачної ялинки. Викладіть салат
на тарілку у вигляді конусу, притрусіть подрібненою зеленню, прикрасьте зернами гранату і кукурудзи, на маківці
розмістіть зірку.

4 картоплини, 2 курячі
яйця, банка шпрот в олії,
1 банка консервованої кукурудзи, консервований горошок –
для прикраси, 1 пучок зеленої
цибулі, свіжий кріп, майонез,
морквину, зерна граната – для
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декору, сіль і перець за смаком.
Відварюємо
картоплю
і
натираємо на крупній тертці. Викладаємо на тарілці у
вигляді ялинки. Зверху промажте майонезом. Додайте
сіль, перець і нарізану зелену
цибулю. Розчавіть виделкою
шпроти і викладіть зверху на
салат. І знову – шар майонезу.
Покладіть зверху кукурудзу і
нарізані кубиками яйця. Зверху – сіль і ще трохи майонезу.
Щоб прикрасити наш новорічний салат, притрусіть
його зверху подрібненою зеленню, змастіть майонезом
і розкладіть зелений горошок, зерна граната і невеликі
зірочки, вирізані з відвареної
моркви.
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