
13 січня на позачерговій сесії 
Дергачівської міської ради де-
путати одноголосно підтрима-
ли рішення звернутися до від-
повідних органів з вимогою 
зниження тарифів.
На підставі численних звернень 

мешканців Дергачівської грома-
ди керівництво громади та де-
путатський корпус зібралися для 
термінового розгляду та прийнят-
тя рішення з питання звернення 
Дергачівської міської ради щодо 

скасування підвищення тарифів 
на житлово-комунальні послуги 
та встановлення ціни, яка була б 
справедливою з точки зору спожи-
вача.
В ході роботи було обговорено 

та напрацьовано конкретні про-
позиції і вимоги щодо недопущен-
ня підвищення цін у 2021 році на 
природний газ та електроенергію, 
необхідності забезпечення держав-
ного регулювання цін на природ-
ний газ для населення України.
Рішення було прийнято всіма 

присутніми депутатами одноголос-
но. 
Міський голова Вячеслав 

Задоренко наголосив, що потрібно 
підтримувати громадян, особливо 
під час карантину і локдауну та по-
дякував присутнім за плідну і кон-
структивну роботу.
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Хрещення Господнє Ретро-миті

План дій міського голови

УВАГА!

ЯКЩО ТРЕБА – 

ЗАПИТАЙ!

У вівторок, 19 січня 
з 11:00 до 12:00 відбу-
деться телефонна «гаря-
ча» лінія з керівництвом 
місцевого Пенсійного 
фонду України.
Протягом години вони 

відповідатимуть на запи-
тання наших читачів. 
Якщо для вас це незруч-

ний час, можна зателефо-
нувати заздалегідь і поста-
вити запитання, яке ми 
озвучимо під час «гарячої» 
лінії. 
Всі відповіді будуть надру-

ковані у наступному номері 
газети.

Телефони: (063) 863-34-
93 або (05763) 2-03-23.

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПРОТИ ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ
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МІСЦЕВА ВЛАДА
ПЛАН ДІЙ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Дергачівський міський голова Вячеслав Задоренко спільно 

зі своїм першим заступником Євгеном Шатохіним, заступни-

ками та секретарем ради провели робочі зустрічі з активом 

Козачолопанського, Слатинського, Прудянського старостин-

ських округів. 

Керівником об’єднаної те-
риторіальної громади було на-
голошено про основні напрям-
ки роботи міської влади щодо 
розвитку громади. Окрему 
увагу звернули на розширенні 

бази опо-
даткування 
та побудову 
п а р т н е р -
ських сто-
сунків із 
фермерсь-
кими госпо-
дарствами 
громади і 
бізнесом. 

Обгово -
рили пер-
спективу розвитку освіти, 
охорони здоров’я, соціаль-
ного захисту, інформаційної 
трансформації, проєктного 
менеджменту, удосконалення 
та розширення надання ад-
міністративних послуг, пер-
спективних напрямків роботи 
КПТІ «Інвенрос».

Порушили тему роботи ко-
мунальних служб в умовах 
погіршення погодних умов, 
існуючих у селах проблем різ-
ного формату і рівня: ремонт 
доріг та тротуарів, благоустрій 
освітніх закладів, освітлення 
вулиць, оплати комунальних 
послуг. 

Вячеслав Задоренко під-
креслив, що старости мають 
бути єдиною командою: 
ефективними господаря-
ми своїх округів. «Діалог із 
місцевим фермерством та 
бізнесом повинен бути відкри-
тим і плідним, запропонував 
представникам фермерських 
господарств, підприємцям по-

давати свої про-
позиції, брати 
участь у відкри-
тих тендерах. Зі 
свого боку буде-
мо максималь-
но сприяти в різ-
них напрямках у 
рамках чинного 
законодавства», - 
зазначив очільник 
громади.

АНТИТАРИФНІ МІТИНГИ
Одразу в кількох областях України відбулися мітин-

ги проти підвищення комунальних тарифів, зокрема на 
транспортування і споживання газу. На акції протесту вийш-
ли в Харкові, Миколаєві, Чернівцях, Львові, Івано-Франківсь-
ку, Херсоні, Полтаві та Кривому Розі. Протестувальники 
вимагали від влади не підвищувати ціни на комунальні по-
слуги. 

Як повідомила поліція Харківської області, акції протесту про-
ти зростання тарифів пройшли в Харкові і 13 районах області: 
Балаклійському, Харківському, Зміївському, Вовчанському, Но-
воводолазькому, Чугуївському, Дергачівському, Лозівському, Бо-
годухівському, Ізюмському, Золочівському, Валківському та Бар-
вінківському.

Що передувало: З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло і 
електроенергію. Також в 2021 році українці будуть платити біль-
ше не лише за газ як товар, а й за його доставку.

ЗВЕРНЕННЯ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДО 
ВІДПОВІДНИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ТАРИФІВ
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НОВИНИ

В ООН ЗАКЛИКАЛИ ЗРОБИТИ
 2021 РІК

 «РОКОМ ЗЦІЛЕННЯ»
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Ан-

тоніу Гутерреш сподівається на те, що 2021 рік стане «ро-
ком зцілення» для людства та світової економіки. Він закли-
кав світові держави до подолання пандемії коронавірусу.

«Давайте всі разом змиримося між собою і з природою, подо-
лаємо кліматичну кризу, зупинимо поширення COVID-19 і зро-
бимо 2021 рік роком зцілення», – закликав генсек ООН у своєму 
новорічному відеозверненні. «Якщо ми працюватимемо разом, 
будемо єдині і солідарні одне з одним, ці промені надії можуть 
просяяти на весь світ. Такий урок цього найважчого року», – до-
дав він.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я зазначила, що 
поява нових штамів коронавіруса була прогнозована, оскільки 
це природний процес. І в майбутньому він продовжить мутува-
ти, тому країни повинні об’єднати свої зусилля проти хвороби.

ДСНС ІНФОРМУЄ

ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК
 ВНЕСЛИ ДО БАЗИ 

ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ СВІТУ

The World Database on 
Protected Area додала Чор-
нобильський радіаційно-е-
кологічний біосферний 
заповідник до списку при-
родоохоронних територій 
світу WDPA.

«Внесення Чорнобильського 
заповідника в цю Базу – над-
звичайно важлива подія не 
лише для заповідника, а й усієї 
України. Вона наближає нашу 
державу до виконання між-
народних зобов’язань, взятих 
нею у сфері охорони довкіл-
ля! Багато платформ вклю-
чають WDPA для надання 
інтегрованої інформації різ-
номанітним користувачам, 
включаючи підприємства та 
уряди у різних секторах, в 
т.ч. гірничодобувну, нафто-
газову та фінансову галузі. 
Тобто, тепер WDPA надава-

тиме інформацію і про Чор-
нобильський заповідник!», – 
повідомляється на сторінці 
заповідника.

The World Database on 
Protected Area (WDPA) є гло-
бальною базою даних про 
наземні та морські заповідні 
території. Це спільний проєкт 
Програми ООН з охорони дов-
кілля та Міжнародним союзом 
охорони природи.
Торік на території Чор-

нобильського заповідника 
любителі-орнітологи поміти-
ли рекордну кількість ор-
ланів-білохвостів, занесених 
до Червоної книги та інших 
рідкісних птахів. До україн-
ської Червоної книги вклю-
чили понад 7 десятків видів 
тварин з Чорнобильсько-
го радіаційно-екологічного 
біосферного заповідника.

З 1 січня 2021 року управління праці та соціального за-
хисту населення РДА більше не здійснює особистий прийом 
громадян з питань призначення усіх видів соціальних допом-
ог, субсидії, пільг. Як виняток, громадяни мають право над-
силати документи поштою або через офіційні веб-сайти Мін-
соцполітики.

Громадяни з необхідними документами для призначення дер-
жавних соціальних допомог повинні звертатись до об’єднаних те-
риторіальних громад, на території яких вони проживають.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
23.12.2020 р. №1324 до середньомісячного сукупного доходу осіб, 
яким надаються державні допомоги, розміру призначеної їм субси-
дії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого 
палива та скрапленого газу, враховуватися не буде.

УВАГА! З 1 березня 2021 року заяви з необхідними документа-
ми приймаються лише посадовими особами виконавчих органів 
рад або через ЦНАП виключно з формуванням електронної справи.

ЯК ТЕПЕР ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ, 
СУБСИДІЮ

Постановою Кабінету Міністрів змінено по-
рядок звернення громадян щодо отримання со-
ціальної підтримки від держави.

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД

На території району у 2020 році було 490 пожеж, внаслідок яких 
загинуло 8 осіб та 14 отримали травми різних ступенів тяжкості. 
Вже у 2021 році сталося 3 пожежі, причинами виникнення  яких 
є порушення Правил пожежної безпеки при експлуатації пічного 
опалення та занесення відкритого джерела запалювання ззовні. 

Їх причина - людський фактор, де через недбалість та  легковажність  
до даного питання населення втрачає майже все, а подекуди і своє 
життя.

Перевантаження електромережі, несправність димаря від печі на 
твердому паливі, порушення Правил пожежної безпеки при експлуата-
ції котлів на твердому паливі, електрообігрівальні прилади кустарного 
типу, ці всі перераховані фактори і стають причинами виникнення по-
жеж у будівлях приватного сектору. 

Дергачівське РУ ГУ ДСНС України у Харківській області закликає 
свідомо віднестись до  безпечного проходження опалювального періоду 
та врахувати всі характерні особливості своїх індивідуальних систем 
опалення.

«Телефон довіри» Головного управління  Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Харківській області

737-13-59 з 09.00 до 18.00.



З першого погляду на 
хурму стає зрозуміло, що 
вона багата бета-кароти-
ном. Вона стоїть на сходин-
ку вище таких чемпіонів, 
як томати, гарбуз, салат, 
солодкий перець за вмістом 
цього вітаміну. У ній більше 
антиоксидантів, ніж у ци-
трусових. Крім того, в ній 
у 2 рази більше харчових 
волокон і мікроелементів, 
ніж у яблуках, а за пожив-
ними властивостями вона 
не поступається інжиру і 
винограду. В цьому плоді 
містяться такі корисні для 
людини елементи, як рос-
линна клітковина, бета-ка-
ротин, вітаміни А, С, групи 
В, калій і залізо, кальцій і 
фосфор, йод і мідь, натрій 
і магній, органічні кислоти, 
таніни та катехіни.
При частому вживанні в 

їжу вона здатна замінити 
безліч продуктів і заповни-
ти потребу організму в ко-
рисних речовинах. Якщо 
у вас є можливість з'їдати 
по одному або два плоди 
кілька разів на тиждень, 
то можна значно поліпши-
ти стан здоров'я, зміцнити 
імунну систему й омолоди-
ти організм.
Багатий склад ягід на-

дає тонізуючу дію на м'язи, 
підвищує працездатність 
і при цьому заспокоює не-
рвову систему. Шмато-
чок плоду, з'їдений перед 
прийманням їжі, підвищує 
апетит і покращує процес 
травлення.
Хурма містить багато цу-

кру, проте володіє низьким 
глікемічним індексом. Вона 
швидко насичує організм 
і повільно засвоюється, 
ліквідуючи почуття голоду 
на тривалий час.

Вплив хурми 
на організм

Анемія. Хурма допома-
гає запобігати розвиткові 
анемії. Особливо це акту-
ально під час вагітності, 
коли низький рівень ге-
моглобіну викликає у май-
бутньої мами часті запа-

морочення, непритомність, 
а також може виявитися 
шкідливим для плода.
Запори. Плоди солодких 

сортів нормалізують пе-
ристальтику кишківника. 
Ось чим корисна хурма для 
організму дітей, вагітних і 
людей похилого віку, в яких 
часто трапляються запори.
Розлад шлунка. Закрі-

плюючий ефект властивий 
незрілій хурмі та ягодам 
так званих в'язких сортів. 
Досить невеликої кількості 
плодів, щоб нормалізувати 
стілець.
Серцево-судинна систе-

ма. Помаранчева ягода бла-
готворно впливає на серце-
вий м'яз, активно живлячи 
його важливими мікроеле-
ментами. Корисно вжива-
ти хурму при підвищеному 
артеріальному тиску і для 
профілактики атеросклеро-
зу.
Схуднення. Хурма викли-

кає відчуття ситості, яке 
зберігається тривалий час. 
Завдяки своєму солодко-
му смаку ягода знижує по-
тяг до солодкого і виступає 
природним антидепресан-
том. Це дозволить знизити 
ризик зриву на дієті.
Імунітет. Користь хур-

ми для організму полягає в 
антибактеріальній та про-
тизапальній дії. Ягода по-
легшує перебіг хвороби, 
скорочуючи ризик усклад-
нень.
Енергія. З'їдені до тре-

нування ягоди перетворю-
ються в джерело необхідної 
для занять енергії. Вжи-
вання плодів показано при 
фізичному виснаженні для 
повернення тонусу м'язів.
Видільна система. Хурма 

є природним діуретиком. 
Вживання в їжу плодів під-
тримує нормальне функ-
ціонування нирок і сприяє 
виведенню з них піску і на-
віть невеликих каменів.

Шкода хурми
Надмірне її вживання 

може спровокувати силь-
ний стрибок цукру в крові. 

Вона також негативно 
впливає на обмінні проце-
си в організмі.
У цій ягоді є величезна 

кількість таніну, дубильних 
речовин. Подібне негатив-
но позначається на роботі 
шлунка і кишечника. Крім 
того, у хурми часто досить 
щільна шкірка. Якщо її не 
знімати, то вона дуже важ-
ко перетравлюється, може 
травмувати слизові обо-
лонки внутрішніх органів, 
якщо вони запалені і дуже 
чутливі. 
Не можна їсти багато хур-

ми і дорослим, і дітям тому, 
що вона занадто сильно 
«склеює», закріплює стілець. 
Це призводить до запорів. 
В особливо критичних си-
туаціях хурма стає винува-
тицею такого небезпечного 
стану як непрохідність ки-
шечнику. За такої патоло-
гії самолікування марно і 
небезпечно, в більшості ви-
падків необхідно операцій-
не втручання.
Заборонено перекушува-

ти хурмою, навіть очище-
ною від шкірки, якщо до 
цього не було ніякого прий-
мання їжі. На порожній 
шлунок ягода буде вплива-
ти як сильний подразник. 
Якщо регулярно харчува-
тися хурмою на голодний 
шлунок, можна спровоку-
вати розвиток виразки.
Якщо у людини відзна-

чається надлишок йоду 
в організмі, хурма в його 
раціоні буде найлютішим 
ворогом. Від ягоди тре-
ба відмовитися і тим осо-
бам, у яких є алергія на 
йод, індивідуальна непе-
реносимість інших компо-
нентів, що входять до скла-
ду ягоди.
Протипоказання
Хурму заборонено їсти 

людям при спайках у киш-
ківнику, а також запорах.
Від хурми краще відмо-

витися при панкреатиті та 
захворюваннях 12-палої 
кишки.
Не рекомендується вона 

людям, схильним до повно-
ти і швидкому набору зай-
вої ваги.
Не рекомендується дітям 

до 10 років.
Краще не їсти хурму при 

діабеті, бо в ній міститься 
велика кількість природ-
них цукрів.
Хурму можна вживати 

(але з обережністю під час 
вагітності, бо, як і решта 
яскраво забарвлених фрук-
тів, вона може стати при-
чиною алергічної реакції.
Увага! Хурму не можна 

поєднувати з холодною 
водою і молоком - саме 
таке поєднання призво-
дить до розладу шлунка.
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Ананас – один з найулюблені-
ших усіма фруктів, родом з 
Бразилії. Його можна вживати 
як у сирому, так і в консерво-
ваному вигляді. Якщо раніше 
він був поширений по більшій 
мірі в тропічних країнах, то за-
раз придбати цей фрукт мож-
на в будь-якому супермаркеті. 
Це дуже корисний фрукт, бо в 
ньому міститься ціле джерело 
вітамінів і мікроелементів.

Ананас містить велику кіль-
кість вітаміну С, а точніше 100 
г ананасу дає організму 80% до-
бової норми аскорбінової кис-
лоти. Завдяки цьому ананас 
володіє протизастудним та іму-
ностимулюючою дією. Недарма 
ананас дуже популярний в хо-
лодну пору року. Він підходить 
для харчування діабетиків, а та-
кож покращує їх самопочуття. 
Доведено, що харчові волокна 
ананаса сприяють виробленню 
інсуліну в нормованій кількості 
та знижує рівень цукру в крові. 
Вчені довели, що регулярне 
вживання ананаса знижує ви-
роблення вільних радикалів, які 
призводять до безпліддя у жінок 
і чоловіків. Завдяки високому 
вмісту бромелаїну благотвор-
но впливає на серцево-судинну 
систему, знижуючи ризик утво-
рення тромбів та ішемічної хво-
роби. Сприяє зміцненню судин.

Бета-каротин, що міститься в 
ананасі, знижує ризик розвитку 
астми. Ананас допомагає боро-
тися з депресією і є відмінним 
заспокійливим. Постійне його  
вживання сприяє нормалізації 
роботи гормональної системи 
організму. 

Вживання ананаса сприяє 
нормалізації роботи травної си-
стеми та кишечника. В ньому 
міститься достатня кількість 
йоду, тому його рекомендуєть-
ся вживати при захворюванні 
щитовидної залози. Він знижує 
прояви ранкової нудоти при 
токсикозі у вагітних. 

Італійська актриса Софі Ло-
рен неодноразово говорила, що 
саме регулярне вживання ана-
наса допомогло їй залишатися у 
формі та зберегти молодість.

Шкода ананаса

Незважаючи на численні 
корисні властивості, ананас 
може принести і шкоду вашо-
му організму.

Він сприяє підвищенню 
кислотності шлунка, тому не 
рекомендується при гастриті 
та виразковій хворобі. Може 
нашкодити зубам через підви-
щену кислотність. Не можна 
вживати годуючим мамам, з 
обережністю давати дітям до 
6 років. При надмірному вжи-
ванні можливе виникнення 
алергічних реакцій.  

Ананас виключають з ра-
ціону при використанні лікар-
ських препаратів, оскільки він 
може блокувати їх дію.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
Найулюбленіший 

фруктХУРМА: КОРИСТЬ І ШКОДА

Хурма не просто яскравий м'ясистий плід з терп-
ким смаком, це джерело корисних елементів для ор-
ганізму.  Вона володіє неймовірними цілющими вла-
стивостями. І, можливо, дізнавшись про неї більше, 
ви полюбите її ще дужче, недарма ж хурму називають
ще їжею богів.



Два роки школи, 
200 років слави
Основною освітою Тара-

са були два роки навчання 
у церковно-парафіяльній 
школі. Майбутня гордість 
української культури  був 
зобов’язаний багатьма свої-
ми знаннями баронесі Софії 
Григорівні Енгельгардт. 
Чарівна красуня навчала 

юного козачка польській та 
французькій мовам, а за-
гальне уявлення про світ Та-
рас Шевченко отримував від 
лакеїв.

 Дорога «душа»

У різних історичних дже-
релах вказано різні дати 
звільнення Шевченка з 
кріпацтва: одні дослідники 
називають 1838 рік, інші 
кажуть, що вільним грома-
дянином Тарас став лише за 
кілька років до смерті.
У своїй автобіографії Та-

рас Григорович писав, що 
своєю свободою він завдя-
чує Карлу Брюллову та Ва-
силю Жуковському: великий 
російський художник напи-
сав портрет поета. Картину 
вирішили продати на аук-
ціоні та витратити отримані 
кошти на звільнення Шев-
ченка.
Портрет було продано 

за фантастичні по мірках 
того часу кошти – дві з по-
ловиною тисячі рублів. Най-
цікавіше, що частково гроші 
були надані імператорською 
родиною, про що є запис у її 
щоденнику: так, імператри-
ця Олександра Федорівна 
витратила 400 рублів, спад-
коємець престолу Олександр 
ІІ та велика княгиня Олена 
Павлівна – по 300 рублів. 
Вже за тиждень помі-

щик, полковник пан Енгель-
гардт відпустив на волю цю 
«кріпосну душу».

Модник ХІХ сторіччя

Ми звикли до образа 
Шевченка, зображеного на 
портретах у вигляді втом-
леного вусатого чолов’я-
ги у шапці та свиті. Втім 
така однобока картинка не 
зовсім відповідає дійсному 
образові Тараса. 
Шевченко був молодим 

прогресивним демократом 
та не любив ані надмір-
ної пишності, ані скромної 
стриманості в одязі. У  роки 
життя у Петербурзі, модний 
портретист заробляв при-
стойні кошти, які з радістю 
витрачав на модний одяг. 
Зокрема, у своєму щоден-
нику поет писав про особ-
ливе задоволення, отрима-
не від придбання гумового 
плаща-макінтоша, який ко-
штував 100 карбованців. 
Для порівняння, перебува-
ючи у складі археологічної 
комісії, Шевченко заробляв 
150 карбованців на рік.

Ликера Полусмакова: 
 весілля, що не відбулося

 .
20-річна наймичка Лике-

ра Полусмакова цілком по-
лонила серце поета, про що 
відомо з біографії митця. На 
46 році життя Шевченко за-
кохався у дівчину та збирав-
ся на ній одружитися. Він 
готував для нареченої посаг, 
готувався до весілля, найняв 
міського вчителя для грубу-
ватої та простакуватої Лике-
ри. 
Але не судилося. Подейку-

ють, що Тарас застав кохану 
в обіймах того-таки вчителя, 
що і стало причиною розри-
ву.
За другою версією, Лике-

ра сама не захотіла їхати з 
Шевченком до Петербурга, 
воліючи лишитися у звичних 
обставинах життя. 
Але найбільше дослідни-

ки схиляються до версії, що 
Кобзар зрозумів, що Ликера 
жадібна, груба та неохайна, 
а найголовніше, – погодила-
ся на шлюб з Тарасом Гри-
горовичем виключно з кори-
сливих міркувань.

Головний доробок Вели-
кого Тараса – «Кобзар»

У ньому зібрано усі перли-
ни з намиста його творчості. 
Проте мало хто знає, що у 
Шевченковій спадщині є і 
прозові твори, такі, як дра-
ма «Назар Стодоля», і навіть 
повісті російською мовою. 
Щоправда, літературознавці 
погоджуються, що написані 
російською мовою на за-

сланні повісті поступаються 
за мистецькою якістю вір-
шованим творам. Можливо, 
тому вони так і не були на-
друковані за життя Кобзаря.
Картини Шевченка
До наших часів в оригіна-

лах і частково в гравюрах на 
дереві і металі дійшло 835 
картин Шевченка. Їх вико-
нано олією, тушшю, аква-
реллю, свинцевим олівцем, 
сепією та в техніці офорта. 
Проте лише незначна ча-
стина художніх творів має 
авторські підписи, а дати 
створення – ще менше.

«Щоб лани широкополі,     
і Дніпро, і кручі

було видно...»
 
У Кобзаря є дві могили: у 

Петербурзі та Каневі. Адже 
спочатку його поховали в 
північній столиці, на Смо-
ленському кладовищі, де за-
раз встановлено пам'ятний 
камінь, і тільки за два місяці 
труну з тілом покійного пе-
ревезли на Батьківщину, до 
Канева, де перепоховали, 
відповідно до Заповіта.

Мініатюрний «Кобзар»

Український майстер Ми-
кола Сядристий створив 
найменше у світі «видання» 
«Кобзаря», розміром трохи 
більше половини квадратно-
го міліметра, – набагато мен-
ше від макового зерняти. Це 
майже у 19 разів менше від 
найменшої японської книги.

 Сторінки настільки тонкі 
та мініатюрні, що гортати їх 
можна лише кінчиком заго-
стреного волоска. Перепле-
тення зшито павутинкою, а 
обкладинка зроблена з пе-
люстки безсмертника.

Тарас Шевченко 
на Меркурії

У 1973-1975 роках ав-
томатична станція «Марі-
нер-10» вперше провела фо-
тографування Меркурія з 
близької відстані. Було вияв-
лено, що поверхню планети 
покривають кратери різних 
розмірів. 

За правилами Міжнарод-
ного астрономічного союзу 
їх називали на честь видат-
них художників, музикантів, 
письменників і поетів. Від-
так один із 300 кратерів 
Меркурія отримав ім’я Коб-
заря. Діаметр кратера Шев-
ченка – 137 кілометрів.

Твори Шевченка
 мовою есперанто

 Твори Тараса Шевчен-
ка перекладено більш ніж 
ста мовами світу. Серед 
них — японська, корейсь-
ка, арабська і навіть міжна-
родна мова есперанто. Най-
більшу кількість перекладів 
було здійснено російською, 
німецькою, польською, ан-
глійською мовами.

Населені пункти носять 
ім’я 

Шевченка

У 1964 році, коли відзна-
чався 150-річний ювілей 
Великого Кобзаря, 196 на-
селених пунктів колишнього 
СРСР носили ім’я Шевчен-
ка. Нині в Україні 164 насе-
лені пункти названі на честь 
митця. 
У Казахстані на його честь 

названо Форт Шевченка, з 
1964 по 1991 роки місто Ак-
тау мало назву Шевченко. 
Також однойменну назву 
носять 3 села, 4 селища і 8 
хуторів в Адигеї, Башкорто-
стані, Краснодарському краї 
та 8 областях Російської Фе-
дерації і село у Рибницькому 
районі Придністров'я.

Затока та вершина 
імені Тараса Шевченка

На честь Тараса Григоро-
вича Шевченка названі мор-
ська затока в Аральському 
морі та вершина висотою 
4 200 м на північному схилі 
Великого Кавказу, в Боко-
вому хребті. Це ім'я дали їй 
українські альпіністи, які 
вперше підкорили цю кав-
казьку вершину у 1939 році.

У світі налічується 1384 
пам’ятника Кобзарю 

Така кількість є другою 
для однієї особи. Більше, як 
вважають дослідники, лише 
пам’ятників Ісусу Христу. 
Щоправда, існує версія, що 
Шевченка випереджав Во-
лодимир Ленін. Але остан-
німи роками, принаймні 
в Україні, кількість таких 
пам’ятників суттєво змен-
шилася.
На території України на-

раховують 1256 монументів, 
а ще півтори сотні – в інших 
35 країнах світу: від Бразилії 
до Китаю.
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ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО
Про село Моринці, видання «Кобзаря» та заслання 
поета відомо ще зі шкільної програми, але у житті 

митця було безліч інших цікавих фактів, що менш відомі 
широкому загалу. Ми підготували добірку з цікавих і ма-
ловідомих відомостей про Тараса Григоровича.
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Колядувати на новорічно-різдвяні свята – давня тра-
диція у селищі Вільшани. Свої вітання зі святами дару-
вали учасники вокального ансамблю «Червона калина» 
Вільшанського сільського Будинку культури, виконав-
ши колядки для мешканців рідного селища.

ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ, АБО БОГОЯВЛЕННЯХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ, АБО БОГОЯВЛЕННЯ

Водохреща (або Ордана, 
Йордана, Богоявлення) — 
третє і завершальне велике 
свято різдвяно-новорічно-
го циклу, яке православні 
та греко-католицькі хри-
стияни відзначають 19 січ-
ня. Із Хрещенням Господ-
нім пов'язують хрещення в 
Йордані Христа. Коли Ісус 
Христос досягнув 30-річ-
ного віку, він прийняв 
хрещення від Іоанна Хре-
стителя в річці Йордані. 
Зайшовши на берег - з не-
бес почувся голос Бога-От-
ця, який назвав Ісуса своїм 
Сином. І на нього зійшов 
Святий Дух в образі голуба. 
Звідси ще одна назва свята 
— Богоявлення. Православ-
ні та греко-католики вва-
жають, що саме це свято 
засвідчує таїнство Святої 
Трійці. Адже в цей день, за 
християнським вченням, 
з'явився Бог у трьох іпоста-
сях: Бог Отець — в голосі, 
Син Божий — у плоті, Дух 
Святий — у вигляді голуба.

Другий Святвечір та 
«голодна кутя»

Другий Святий вечір 
- так називають вечерю 
перед Водохрещем. На-
передодні Водохреща, 18 
січня, віруючі протягом 
дня постять, а ввечері 
відзначають водохресний 
Святвечір, або, як у народі 
кажуть, «голодну кутю». 
Голодною вона називаєть-
ся тому, що з ранку всі 
встигають зголодніти. 
Віруючі від ранку і до ве-
чора цього дня постують, 
а сідають до столу тіль-
ки після служби у церкві. 
Кутя, квас, узвар, варени-
ки, смажені та печені пи-
роги, гречані млинці  - на 
столі 12 обов'язкових піс-
них страв. Після вечері всі 
члени сім'ї колись клали 
свої ложки в одну миску, а 

зверху – хлібину, «щоб хліб 
родився». Господиня брала 
залишки  страв, змішува-
ла їх з борошном та сіном 
і господар частував ними 
домашню живність.
Вважається, що на Во-

дохреща, з опівночі до 
опівночі, вода набуває 
цілющих властивостей і 
зберігає їх протягом року, 
лікуючи тілесні й духовні 
хвороби. 
На Водохреща обов’яз-

ково ходили до церкви. 
Зранку 19 січня люди хо-
дять до храму святити 
воду. Цією свяченою во-
дою починається трапеза, 
нею ж кожний господар 
кропить усіх членів сім’ї, 
хату, інші будівлі, крини-
ці. 
Кульмінаційним момен-

том свята Богоявлення 
було безпосереднє освя-
чення води, коли священ-
ник занурював хрест у 
воду. За давньою тради-
цією ця церемонія прохо-
дила 19 січня просто неба, 
на берегах річок, струм-
ків, озер. Ще напередодні 
Йордана з льоду вирубу-
вали великий хрест («йор-
дан») і ставили його поруч 
з ополонкою. Скульптурне 
зображення хреста вста-
новлювали вертикально і 
нерідко обливали буряко-
вим квасом, від чого воно 
набирало червоного кольо-
ру. Було прийнято прикра-
шати хрест гілками сосни. 
Після водосвяття всі люди 
поверталися до своїх хат... 
Традиція пити водохрес-

ну воду, вмиватися нею й 
обмивати дітей зберігаєть-
ся і сьогодні. Набрати 
води на свято і зберігати її 
вдома протягом року, аж 
до наступного січня – річ 
звичайна для більшості 
віруючих сьогодні. Збері-
гають її, як і колись, біля 
образів у скляному посуді. 

А ще в Україні відомий 
звичай хрещенських ку-
пань. Однією з найпопу-
лярніших традицій січне-
вого свята є пірнання в 
ополонку. На Водохреща 
найсміливіші чоловіки і 
жінки, парубки та дівча-
та стрибають в ополонку, 
бо вірять, що це купання 
захистить від усіх хвороб 
протягом року. У деяких 
районах Правобережжя 
аж до XX ст. дотримували-
ся традиції, згідно з якою 
у день водосвяття обов’яз-
ково купалися ряджені 
колядники і щедрівники, 
змиваючи з себе таким 
чином «скверну бісівських 
масок».

20 січня – останній день 
різдвяно-новорічних свят 

Наступного, після Водо-
хреща, дня люди справля-
ли "посвятки" - тобто пе-
реходили до звичайного 
трудового ритму, та від-
значали свято Іоанна Хре-
стителя. Колись господині 
діставали свої починки 
(полотно, нитки), які перед 
Різдвом ховалися подалі 
від гріха, «щоб лихий ни-
ток не плутав». І все ж, на 
Предтечу, хоч люди й готу-

валися до господарських 
справ, важливу роботу не 
розпочинали. Це був, свого 
роду, ритуальний перехід, 
а тому й казали: «Прийшов 
Предтеча і забрав свята 
на плечі». Декілька тиж-
нів можна було справляти 
весілля та співати пісень, 
дозволяти у раціоні різне 
м’ясо та смаколики. 
Адже потім, через 

декілька тижнів, настає 
найсуворіший у році - Ве-
ликий піст, що триває аж 
до Великодня, тобто дня 
воскресіння Ісуса Христа.

 
НЕХАЙ ХРЕЩЕННЯ ГОСПОД-

НЄ ПРИНЕСЕ ДОБРОБУТ, СПОКІЙ, 
УДАЧУ, ДОБРИХ ДРУЗІВ, ГАРНІ 
ВРАЖЕННЯ, ВЕСЕЛІ МОМЕНТИ ТА 
МІЦНЕ ЗДОРОВ'Я КОЖНОМУ!

19 січня українці відзначатимуть свято Водохреща. 
В цей день відбулось хрещення Ісуса Христа і день збі-

гається зі святом Богоявлення. У день Богоявлення, після 
служби у церкві, в пам’ять про хрещення Ісуса Христа в 
Йордані, проводять велике освячення води на всіх річках, 
озерах, джерелах і колодязях. 

Свято Хрещення Господнього відоме всім. Цей день люди 
прагнуть прожити  правильно і з користю для душі.

УСІМ ЛЮДЯМ НА ЗДОРОВ`Я!
Лунають ніжно дзвоники від хати і до хати. Спішить, спі-

шить колядочка вам щастя побажати!

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА
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РЕТРО-МИТІ 
Редакція започаткувала рубрикуРедакція започаткувала рубрику  «РЕТРО-МИТІ»,«РЕТРО-МИТІ», де  де 

друкує старі фотографії наших читачів. друкує старі фотографії наших читачів. 
Тож, якщо у вас є цікаві знімки старих часів – ласкаво Тож, якщо у вас є цікаві знімки старих часів – ласкаво 

просимо до співпраці. Їх можно надіслати на нашу елек-просимо до співпраці. Їх можно надіслати на нашу елек-
тронну адресу або прийти до редакції. Їх сфотографують тронну адресу або прийти до редакції. Їх сфотографують 
й одразу повернуть власнику.й одразу повернуть власнику.

Фото надані родиною Дар'ї Головко та Галини Тимченко.Фото надані родиною Дар'ї Головко та Галини Тимченко.

З КОЛЯДОЮ ЙДЕМО!
Новорічно-різдвяні свята - це осо-

блива атмосфера, настрій, очікування 

дива і казки. Це запах ялинки, шоко-

ладних цукерок і мандаринів. А щоб 

святковий настрій остаточно заполо-

нив усіх, староста Вільшан Левицький 

Олег Іванович разом із вокальним ан-

самблем «Струни душі» Вільшанського 

Будинку культури колядували по всій 

території Солоницівської селищної ради. 

Вони привітали керівництво та ко-

лективи з новорічно-різдвяними свята-

ми, побажали всім здоров’я, миру, благо-

получчя, Божого благословіння, веселих 

свят, щасливого й успішного року.

с. Дворічний Кут 

с. Протопопівка

сел. Вільшани

Солоницівська селищна рада

смт. Пересічне

З КОЛЯДОЮ ЙДЕМО! 

1915 р.1930 р.

Весілля в Дергачах. 1955 р.

Працівники Дергачівської райлікарні. 1956 р.

Перше травня, 1957 р. Працівники Дергачівської райлікарні

Працівники хірургічного відділення Дергачівської 
райлікарні, 1949 р.

смт. Вільшани



8 16 січня 2021 рокуТЕЛЕПРОГРАМА
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Интер
 7.00, 8.00, 9.00 Новости
 7.10, 8.10, 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Ме-

лек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «Квартира невин-

ных» (12+)
13.50, 15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00, 19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело 

(16+)
22.10 Следствие вели...
23.50 Т/с «Вспомнить моло-

дость-6» (12+)
 1.55 Х/ф «Смерть среди 

айсбергов» (16+)
 3.25 Касается каждого
 5.00 Телемагазин

Перший
 6.30 М/ф «Кто в лесу хозяин?»
 6.40 М/ф «Тяв и Гав»
 6.50 М/ф «Дело поручается 

детективу Тедди»
 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 23.15 Новости
 7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10 

Общественная студия
 9.30 Т/с «Гранд-отель» (12+)
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35, 23.40 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.30 Т/с «Империя» (16+)
17.25 #ВУКРАЇНI
18.00 Общественная студия. 

Церемония инаугурации 
новоизбранног

президента США
20.00, 23.45 Суперчувство
20.25 Дикие животные
21.45 Канабис. Особо опасный
22.35 Борьба за выживание

1+1

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

дей-2020
10.40 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+)
12.00 ТСН
12.20 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+)
13.15 Х/ф «Одинокий рейн-

джер» (16+)
14.00 ТСН
14.20 Х/ф «Одинокий рейн-

джер» (16+)
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Женщина» (12+)
19.30 ТСН
20.30 Х/ф «Механик. Воскре-

шение» (16+)
22.15 Х/ф «Война» (16+)
 0.15 Х/ф «13» (16+)
 2.10 Жизнь известных людей
 4.40 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
11.10 Х/ф «Красная Шапоч-

ка» (16+)
13.10 Любовь на выживание 

(16+)
15.00 Орел и решка
17.10, 19.00 Кто сверху? (12+)
20.50 Х/ф «Игра Эндера» 

(16+)
22.50 Х/ф «Гостья» (16+)
 1.10 Т/с «Путь волшебника» 

(16+)
 2.50 Служба розыска детей
 2.55 Зона ночи
 5.00 Абзац

СТБ
 5.20 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 8.00 Битва экстрасенсов. Тай-

ны экстрасенсов (16+)
11.50 Т/с «Слепая» (12+)
13.45 Т/с «След» (16+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
18.15 СуперМама
20.15 Х/ф «Рецепт любви»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Х/ф «Рецепт любви»
 0.55 Т/с «Анна-детектив» 

(12+)

ICTV

 4.25 Эврика!

 4.30 Служба розыска детей
 4.35 Факты
 4.55 Т/с «Отдел 44» (16+)

 5.40 Гражданская оборона
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.05 Гражданская оборона
11.50 Х/ф «Суперфорсаж» (16+)

12.45 Факты. День

13.15 Х/ф «Суперфорсаж» 
(16+)

14.05 Т/с «Нюхач» (12+)
15.45 Факты. День
16.20 Т/с «Нюхач» (12+)
16.40 Х/ф «С.В.О.Т. Спецназ 

Города ангелов» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.10 Секретный фронт
20.55 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Нюхач» (12+)
23.05 Х/ф «С.В.О.Т. Пере-

крестный огонь» (16+)
 0.45 Х/ф «10.5. Апокалип-

сис», с. 1 (16+)
 2.15 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.45 Свекровь или невестка
11.40 Реальная мистика
14.40 Т/с «Филин» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Филин» (16+)
17.00 История одного престу-

пления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Верь мне», с. 1, 

2 (12+)
 1.40 Телемагазин
 2.10 Х/ф «Верь мне», с. 3, 

4 (12+)
 3.40 Сегодня
 4.30 Реальная мистика
 5.30 Т/с «Филин» (16+)

2+2
 7.40 Х/ф «Орел Девятого 

легиона» (16+)
 9.45 Х/ф «Кредо убийцы» 

(16+)
11.45 Затерянный мир
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков» (16+)
22.15 Т/с «Кости-8» (16+)
 0.00 Т/с «Кости-8» (16+)
 1.40 Спецкор
 2.10 ДжеДАИ
 2.40 Облом.ua
 4.30 102. Полиция
 5.10 Злоумышленники

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

круг»
10.50 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Тайны криминального 

мира
14.35 Вещественное доказа-

тельство
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Стоимость жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.10 Случайный свидетель
22.00 «Свiдок»
22.30 Т/с «Нарко-2» (18+)
 0.40 Легенды бандитской 

Одессы
 2.10 «Свiдок»
 2.40 Случайный свидетель
 3.25 Вещественное доказа-

тельство
 3.55 Правда жизни
 4.50 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Страна У. Новый год
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки У
12.15 М/ф «Трио в перьях»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 Богиня шопинга
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 Страна У. Новый год
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 Сказки У
 0.15 Страна У
 1.15 Спасатели
 2.15 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 3.45 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 7.00, 8.00, 9.00 Новости
 7.10, 8.10, 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Ме-

лек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «Квартира невин-

ных» (12+)
13.50, 15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело 

(16+)
22.10 Следствие вели...
23.55 Т/с «Вспомнить моло-

дость-6» (12+)
 1.55 Х/ф «Загнанные» (16+)
 3.30 Касается каждого
 5.00 Телемагазин

Перший
 6.30 М/ф «Почему исчезла 

шапка-невидимка»
 6.40 М/ф «Чего в лесу не 

бывает»
 6.50 М/ф «Мальчик с уздеч-

кой»
 7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Ново-
сти

 7.05, 8.05, 12.00, 13.10, 18.20 
Общественная студия

 9.00 Божественная литургия 
Православной Церкви 
Украины

15.10, 21.35, 23.40 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.30 Т/с «Империя» (16+)
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.55 Мир дикой природы
19.55, 23.45 Суперчувство
20.25 Д/с «Дикая прогулка»
21.45 #ВУКРАЇНI
22.10 Д/с «Мир удивительных 

животных»

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

дей-2020
10.20 Х/ф «Родительский 

беспредел»
12.00 ТСН
12.20 Х/ф «Родительский 

беспредел»
12.50 Х/ф «Оптом дешевле»
14.00 ТСН
14.15 Х/ф «Оптом дешевле»
15.05 Х/ф «Оптом дешев-

ле-2»
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Женщина» (12+)
19.30 ТСН
20.30 Х/ф «Перевозчик-2»
22.05 Х/ф «13» (16+)
 0.00 Х/ф «Незабываемое 

лето» (12+)
 1.40 Жизнь известных людей
 4.40 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
11.10 Варьяты (12+)
11.20 Х/ф «Темная башня» 

(12+)
13.10 Любовь на выживание 

(16+)
15.00 Орел и решка
17.10 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
20.50 Х/ф «Драконий жемчуг. 

Эволюция»
22.30 Х/ф «Отель «Артеми-

да» (16+)
 0.10 Т/с «Путь волшебника» 

(16+) 
 2.40 Зона ночи
 5.00 Абзац

СТБ
 5.20 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 7.55 Битва экстрасенсов. Тай-

ны экстрасенсов (16+)
11.50 Т/с «Слепая» (12+)
13.45 Т/с «След» (16+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
18.15 СуперМама
20.15 Х/ф «Мой любимый 

враг» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Х/ф «Мой любимый 

враг» (12+)
 0.55 Т/с «Анна-детектив» (12+)

ICTV
 4.25 Эврика!
 4.35 Факты
 4.55 Т/с «Отдел 44» (16+)
 5.40 Гражданская оборона
 6.30 Утро в большом городе

 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.05 Антизомби
11.05 Секретный фронт
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Другой мир-5. 

Войны крови» (16+)
14.50 Т/с «Нюхач» (12+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Нюхач» (12+)
17.05 Х/ф «С.В.О.Т. В осаде» 

(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.10 Гражданская оборона
20.55 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Нюхач» (12+)
23.15 Х/ф «С.В.О.Т. Спецназ 

Города ангелов» (16+)
 1.25 Антизомби

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.45 Свекровь или невестка
11.40 Реальная мистика
14.40 Т/с «Филин» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Филин» (16+)
17.00 История одного престу-

пления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Контролер
23.50 Х/ф «Белые розы на-

дежды», с. 1, 2 (16+)
 1.40 Телемагазин
 2.10 Х/ф «Белые розы на-

дежды», с. 3, 4 (16+)
 3.40 Сегодня
 4.30 Реальная мистика
 5.30 Т/с «Филин» (16+)

2+2

 6.20 Х/ф «Гелиос» (16+)
 8.30 Х/ф «Битва прокля-

тых» (16+)
10.15 Х/ф «Заложник» (16+)
12.20 Затерянный мир
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков» (16+)
22.20 Т/с «Кости-8» (16+)
 0.05 Т/с «Кости-8» (16+)
 1.50 Спецкор
 2.20 ДжеДАИ
 2.50 Облом.ua
 4.30 102. Полиция
 5.10 Злоумышленники

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Утреннее шоссе»
10.50 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 «Свiдок». Агенты
14.40 Вещественное доказа-

тельство
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Будьте здоровы
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.10 Случайный свидетель
22.00 «Свiдок»
22.30 Т/с «Нарко-2» (18+)
 0.35 Легенды бандитской 

Одессы
 2.05 «Свiдок»
 2.35 Случайный свидетель
 3.10 Вещественное доказа-

тельство
 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 Страна У. Новый год
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки Уцц
12.15 М/ф «Птичьи приклю-

чения»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 Богиня шопинга
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 Страна У. Новый год
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 Сказки У
 0.15 Страна У
 1.15 Спасатели
 2.15 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 3.45 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 3.20 Х/ф «Городской ро-

манс»
 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
10.10 Касается каждого
12.00 Новости
12.25 Т/с «Квартира невин-

ных» (12+)
14.10 Х/ф «Замуж на 2 дня» 

(16+)
16.10 Жди меня. Украина
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело 

(16+)
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Вспомнить моло-

дость-5» (12+)
 1.55 Х/ф «Немыслимое» 

(18+)
 3.20 Касается каждого
 5.00 Телемагазин

Перший
 6.30 М/ф «Что на что похо-

же»
 6.40 М/ф «Чудасия»
 6.50 М/ф «День роджения 

Юлии»
 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 23.15 Новости
 7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10 

Общественная студия
 9.30 Т/с «Гранд-отель» (12+)
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35, 23.40 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспомина-

ния
16.45 Всенощное бдение 

(ПЦУ)
19.30, 21.45 Борьба за выжи-

вание
19.55 Суперчувство
20.25 Д/с «Дикая прогулка»
22.10 Д/с «Мир удивительных 

животных»
23.45 «Перша шпальта»

1+1

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

дей-2020
10.20 Х/ф «Бетховен-4»
12.00 ТСН
12.20 Х/ф «Бетховен-4»
12.40 Х/ф «Бетховен-5»
14.00 ТСН
14.15 Х/ф «Бетховен-5»
14.50 Х/ф «Родительский 

беспредел»
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Женщина» (12+)
19.30 ТСН
20.30 Х/ф «Перевозчик» 

(16+)
22.10 Х/ф «Механик. Воскре-

шение» (16+)
 0.05 Х/ф «Все ради любви»
 1.50 Жизнь известных людей
 4.40 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
11.10 Варьяты (12+)
11.30 Х/ф «Ясон и аргонав-

ты»
15.00 Орел и решка
17.10, 19.00 Кто сверху? (12+)
20.50 Х/ф «Темные умы» 

(12+)
22.50 Х/ф «Родня» (12+)
 0.50 Х/ф «Железный ры-

царь-2» (18+)
 2.50 Служба розыска детей
 2.55 Зона ночи
 5.00 Абзац

СТБ
 5.15 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 7.55 Битва экстрасенсов. Тай-

ны экстрасенсов (16+)
11.45 Т/с «Слепая» (12+)
13.40 Т/с «След» (16+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
18.20 СуперМама
20.15 Х/ф «Любовница в 

наследство» (16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Х/ф «Любовница в 

наследство» (16+)
 1.00 Т/с «Анна-детектив» 

(12+)

ICTV
 5.10 Эврика!
 5.15 Служба розыска детей
 5.20 Гражданская оборона
 6.05 Факты недели
 8.45 Факты. Утро

 9.10 Секретный фронт
 9.35 Х/ф «10.5»
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «10.5. Апокалип-

сис» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «10.5. Апокалип-

сис» (16+)
17.00 Х/ф «Напролом» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Х/ф «Телохранитель 

киллера» (16+)
21.05 Факты. Вечер
21.25 Х/ф «Телохранитель 

киллера» (16+)
22.40 Х/ф «Хищники» (16+)
 0.35 Х/ф «10.5»
 3.20 Я снял!

Украина
 7.00, 8.00 Сегодня
 7.10, 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.45 Свекровь или невестка
11.40 Реальная мистика
14.40 Т/с «Филин» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Филин» (16+)
17.00 История одного престу-

пления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Несладкая 

месть», с. 1, 2 (12+)
 1.40 Телемагазин
 2.10 Х/ф «Несладкая 

месть», с. 3, 4 (12+)
 3.45 Сегодня
 4.35 Реальная мистика
 5.30 Т/с «Филин» (16+)

2+2

 9.45 Х/ф «Черный ястреб» 
(16+)

12.25 Затерянный мир
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков» (16+)
22.15 Т/с «Кости-8» (16+)
 0.00 Т/с «Кости-8» (16+)
 1.45 Спецкор
 2.15 ДжеДАИ
 2.45 Облом.ua
 4.30 102. Полиция
 5.10 Злоумышленники

НТН
 5.50 Х/ф «Гудди»
 8.10 Случайный свидетель
 8.55 Х/ф «Дело Румянцева»
10.50 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Тайны мира
14.45 Вещественное доказа-

тельство
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.10 Случайный свидетель
22.00 «Свiдок»
22.30 Т/с «Нарко-2» (18+)
 0.30 Х/ф «Белый слон» 

(18+)
 2.15 «Свiдок»
 2.45 Случайный свидетель
 3.40 Вещественное доказа-

тельство
 4.10 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.15, 9.15, 10.15 Однажды 

под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.45 Страна У. Новый год
10.45 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки У
12.15 М/ф «Побег из 

джунглей»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 Богиня шопинга
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15, 20.45 Семейка У
19.45 Однажды под Полтавой
20.15 Танька и Володька
21.15 Однажды под Полтавой
21.45 Танька и Володька
22.15 Однажды под Полтавой
22.45 Страна У. Новый год
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 Сказки У
 0.15 Страна У
 1.15 Спасатели
 2.15 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 3.45 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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Интер
 6.50 Х/ф «Дети дороги»

 9.00 Готовим вместе. Домаш-

няя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 Х/ф «Бронзовая 

птица»

14.50 Х/ф «Неуловимые 

мстители»

16.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»

18.00 Х/ф «Два сердца», с. 1, 

2 (12+)

20.00 Подробности
20.30 Х/ф «Два сердца», с. 3, 

4 (12+)

22.30 Юбилейный вечер 

Михаила Шуфутинского 

«Артист»
 0.10 Х/ф «Гувернантка» 

(16+)

 2.05 Х/ф «Спасибо за лю-

бовь!» (16+)

 3.45 Подробности
 4.15 Орел и решка. Шопинг

Перший
 7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.55 

Новости
 7.10 Уроки тетушки Совы
 7.30 М/ф «Как казаки соль 

покупали»

 7.40 М/ф «Как казаки в фут-
бол играли»

 8.05 Суперчувство. Отряд 

особого назначения
 9.05 Оттенки Украины
 9.40 Музеи. Как это работает
10.10 Т/с «Снегопад»

11.55 Х/ф «Влюбиться в 

Вермонт» (12+)

13.30 Телепродажа
14.05, 16.00 Биатлон. Кубок 

мира
14.55 UA:Фольк. Воспомина-

ния
17.20 Дикие животные
18.00 Х/ф «Иисус. Бог и 

человек» (12+)

19.50 Мир дикой природы
21.25 Борьба за выживание
22.00 Х/ф «Винсент на доро-

ге к морю» (16+)

1+1

 8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
17.35 Вечерний квартал
19.30 ТСН
20.15 Вечерний квартал
21.50 Женский квартал-2020

23.15 Светская жизнь-2021. 

Дайджест
 0.15 Светская жизнь-2021. 

Дайджест
 1.15 Лига смеха
 2.50 Лига смеха
 4.00 Лига смеха
 5.10 ТСН
 5.55 Жизнь известных людей

Новый канал
 6.00 М/с «Том и Джерри»

 7.10 Kids’ Time

 7.10 Варьяты (12+)

 8.00 Орел и решка
10.00 Орел и решка
12.00 У кого больше?

13.50 М/ф «Тачки»

16.00 М/ф «Тачки-2»

18.10 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)

21.00 Х/ф «Голодные игры. 

В огне» (16+)

23.40 Х/ф «Родня» (12+)

 1.40 Варьяты (12+)

 2.30 Зона ночи

СТБ
 5.25 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»

 6.20 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать» (12+)

 8.00 Невероятная правда о 

звездах-2021

11.00 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать» (12+)

13.05 Х/ф «Второй шанс на 

первую любовь» (12+)

17.05 «Хата на тата» (12+)

19.00 Званый ужин (12+)

 1.15 Х/ф «Дюплекс» (16+)

ICTV

 4.55 Эврика!

 4.50 Факты
 5.15 Т/с «Копы на работе» 

(12+)

 7.05 На троих (16+)

 8.55 Т/с «Выжить любой 

ценой»

 9.30 На троих (16+)

10.00 Т/с «Выжить любой 

ценой»

10.30 На троих (16+)

11.00 Т/с «Нюхач» (12+)

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

16.40 Х/ф «Телохранитель 

киллера» (16+)

18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Два ствола» (16+)

21.05 Х/ф «Великий уравни-

тель» (16+)

23.30 Х/ф «Незваный гость» 

(12+)

 1.20 Т/с «Тайные двери» 

(12+)

 3.20 Я снял!

Украина
 7.30 Реальная мистика
 9.10 Х/ф «Курица»

11.10 Х/ф «Коснувшись 

сердца» (12+)

14.50 Х/ф «После зимы», с. 

1, 2 (12+)

15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «После зимы», с. 

3, 4 (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Маска
23.00 Т/с «Две жизни» (12+)

 1.45 Телемагазин
 2.15 Т/с «Две жизни» (12+)

 4.20 Реальная мистика

2+2

 8.00 ДжеДАИ-2019

 9.05 ДжеДАИ-2020

10.05 Затерянный мир
14.00 Х/ф «Мастер Тай-Цзи» 

(16+)

15.55 Х/ф «Не высовывай-

ся»

18.00 Х/ф «Громобой»

20.05 Х/ф «Пекло» (16+)

22.05 Х/ф «Солдаты неуда-

чи» (16+)

 0.05 Х/ф «Экспедиция юр-

ского периода» (16+)

 1.55 Облом.ua

 2.50 Совершенно секретно
 4.30 102. Полиция
 5.10 Злоумышленники

НТН
 7.35 Х/ф «Секретный фар-

ватер»

13.00 Легенды уголовного 

розыска
15.30 Случайный свидетель
18.00 Переломные 80-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Королева бензо-

колонки»

21.05 Х/ф «Откройте, поли-

ция!»

23.05 Х/ф «Заклятые враги» 

(16+)

 0.45 Реальные преступники
 1.50 «Свiдок»
 2.20 Случайный свидетель
 2.55 Вещественное доказа-

тельство
 3.55 Легенды бандитского 

Киева
 4.45 Top Shop

ТЕТ
10.35 М/ф «Гнездо дракона»

12.10 Х/ф «100% Коко»

13.50 Х/ф «11 детей из Мор-

шина»

15.30 Х/ф «Свидание в 

Вегасе»

17.15 Х/ф «Продюсер» (16+)

19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Семейка У
21.00 Однажды под Полтавой
21.30 Танька и Володька
22.00 Однажды под Полтавой
22.30 Танька и Володька
23.00 Страна У. Новый год
 0.30 Сказки У
 1.00 «Панянка-селянка»

 2.40 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 7.00, 8.00, 9.00 Новости
 7.10, 8.10, 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Ме-

лек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «Квартира невин-

ных» (12+)
13.50 Вещдок
15.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «Невидимый 

гость»
23.00 Следствие вели...
 0.50 Вещдок
 1.35 Касается каждого
 3.10 Жди меня. Украина
 4.20 Орел и решка. Шопинг
 5.00 Телемагазин

Перший
 6.30 М/ф «Светлая лич-

ность»
 6.40 М/ф «Синяя Шапочка»
 6.50 М/ф «Подарок»
 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 18.00, 

21.00 Новости
 7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Общественная 
студия

 9.30 Т/с «Гранд-отель» (12+)
11.25 Телепродажа
14.10 Биатлон. Кубок мира
16.00, 21.45 Борьба за выжи-

вание
16.30 Т/с «Империя» (16+)
17.25 «Перша шпальта»
18.55 Мир дикой природы
19.55 Суперчувство
20.25 Дикие животные
21.35 Спорт
22.10 Д/ф «93. Бой за Украи-

ну» (12+)

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

дей-2020
 9.45 Х/ф «Смертельная 

гонка» (16+)
11.45 Х/ф «Однажды в Вега-

се» (16+)
12.00 ТСН
12.20 Х/ф «Однажды в Вега-

се» (16+)
14.00 ТСН
14.20 Х/ф «Другая женщина» 

(16+)
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Женщина» (12+)
19.30 ТСН
20.30, 22.05, 23.30 Лига смеха
 1.05 Х/ф «Карты, деньги, 

два ствола» (18+)
 2.55 Жизнь известных людей
 4.10 ТСН
 5.10 Светская жизнь-2021. 

Дайджест
 6.00 Жизнь известных лю-

дей-2020

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

ное» (16+)
10.10 Варьяты (12+)
12.00 Суперинтуиция (12+)
16.20 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте» (16+)
18.30 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте. Испытание 
огнем» (16+)

21.00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Лекарство от 
смерти» (16+)

23.50 Х/ф «Темные умы» 
(12+)

 1.50 Варьяты (12+)
 2.30 Служба розыска детей
 2.35 Зона ночи

СТБ
 5.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 6.45 Битва экстрасенсов. Тай-

ны экстрасенсов (16+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «Слепая» (12+)
20.15 Х/ф «Второй шанс на 

первую любовь» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Х/ф «Второй шанс на 

первую любовь» (12+)
 1.00 Т/с «Анна-детектив» 

(12+)

ICTV

 4.20 Эврика!
 4.30 Служба розыска детей
 4.35 Факты
 4.55 Т/с «Отдел 44» (16+)
 5.40 Гражданская оборона
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.05 Дизель Шоу (12+)
11.30 Т/с «Выжить любой 

ценой»

12.45 Факты. День
13.15 На троих (16+)
14.35 Х/ф «Доспехи бога»
15.45 Факты. День
16.20 Х/ф «Доспехи бога»
16.45 Х/ф «Доспехи бога-2. 

Операция «Кондор»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Дизель Шоу (12+)
22.45 На троих (16+)
 0.40 Факты
 1.10 Т/с «Выжить любой 

ценой»
 2.15 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.40 Х/ф «Мальчик мой» 

(12+)
14.40 Х/ф «Се ля ви» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Се ля ви» (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
 0.00 Х/ф «Успеть все испра-

вить» (16+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Успеть все испра-

вить» (16+)
 3.50 Х/ф «Нулевой цикл» 

(12+)
 5.15 Реальная мистика

2+2
 7.50 Х/ф «Робинзон Крузо» 

(16+)
 9.35 Х/ф «Легенда о жемчу-

жинах Нага» (16+)
11.40 Затерянный мир
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Время псов» 

(16+)
21.10 Х/ф «Последний за-

мок» (16+)
23.45 Х/ф «Поворот с Тахо» 

(18+)
 1.30 Спецкор
 2.00 ДжеДАИ
 2.30 Облом.ua
 4.05 Совершенно секретно
 4.30 102. Полиция
 5.10 Злоумышленники

НТН
 7.10 М/ф «Вовка в Тридевя-

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

дело...»
10.50 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Правда жизни
14.45 Вещественное доказа-

тельство
16.30 «Свiдок»
16.50 Наши права
17.25 Случайный свидетель
18.20 Тайны мира
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.05 Случайный свидетель
22.00 «Свiдок»
22.30 Т/с «Нарко-2» (18+)
 0.40 Легенды бандитской 

Одессы
 2.10 «Свiдок»
 2.40 Случайный свидетель
 3.45 Вещественное доказа-

тельство
 4.15 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Сказки У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки У
12.15 М/ф «Король-лев»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 Богиня шопинга
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 Сказки У
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 Сказки У
 0.15 Страна У
 1.15 Спасатели
 2.15 «Панянка-селянка»
 3.45 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 7.00, 8.00, 9.00 Новости
 7.10, 8.10, 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Ме-

лек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «Квартира невин-

ных» (12+)
13.50 Вещдок
15.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело 

(16+)
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Вспомнить моло-

дость-6» (12+)
 1.55 Х/ф «Выкуп» (12+)
 3.25 Касается каждого
 5.00 Телемагазин

Перший
 6.30 М/ф «Настоящий мед-

вежонок»
 6.40 М/ф «Тайна страны 

Земляники»
 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Ново-
сти

 7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 
18.20 Общественная 
студия

 9.30 Т/с «Гранд-отель» (12+)
11.25 Телепродажа
15.10 Биатлон. Кубок мира
17.00 Борьба за выживание
18.55 Мир дикой природы
19.55, 23.45 Суперчувство
20.25 Дикие животные
21.35, 23.40 Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.10 Д/с «Мир удивительных 

животных»

1+1

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

дей-2020
10.05 Х/ф «Идеальный го-

лос» (16+)
12.00 ТСН
12.20 Х/ф «Идеальный го-

лос» (16+)
12.40 Х/ф «Идеальный го-

лос-2» (16+)
14.00 ТСН
14.20 Х/ф «Идеальный го-

лос-2» (16+)
15.05 Х/ф «Идеальный го-

лос-3» (12+)
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Женщина» (12+)
19.30 ТСН
20.30 Х/ф «Смертельная 

гонка» (16+)
22.20 Х/ф «Карты, деньги, 

два ствола» (18+)
 0.25 Жизнь известных людей
 4.40 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

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

ное» (16+)
11.10 Варьяты (12+)
11.20 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов»
13.10 Любовь на выживание 

(16+)
15.00 Орел и решка
17.10 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте» (16+)
23.10 Х/ф «Сделка с дьяво-

лом» (16+)
 1.00 Т/с «Путь волшебника» 

(16+)
 2.00 Варьяты (12+)
 2.45 Служба розыска детей
 2.50 Зона ночи
 5.00 Абзац

СТБ
 5.20 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 8.00 Битва экстрасенсов. Тай-

ны экстрасенсов (16+)
11.55 Т/с «Слепая» (12+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
18.15 СуперМама
20.15 Х/ф «Снайперша» (16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Х/ф «Снайперша» (16+)
 0.55 Т/с «Анна-детектив» 

(12+)

ICTV
 4.25 Эврика!
 4.35 Факты
 4.55 Т/с «Отдел 44» (16+)

 5.40 Гражданская оборона
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.05 Секретный фронт
12.10 Х/ф «Полет Феникса» 

(16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Полет Феникса» 

(16+)
14.45 Т/с «Нюхач» (12+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Нюхач» (12+)
17.05 Х/ф «С.В.О.Т. Пере-

крестный огонь» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.10 Антизомби
20.55 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Нюхач» (12+)
23.05 Х/ф «С.В.О.Т. В осаде» 

(16+)
 0.45 Х/ф «10.5. Апокалип-

сис», с. 2 (16+)
 2.15 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.45 Свекровь или невестка
11.40 Реальная мистика
14.40 Т/с «Филин» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Филин» (16+)
17.00 История одного престу-

пления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Х/ф «Забытая женщи-

на», с. 1, 2 (16+)
 1.40 Телемагазин
 2.10 Х/ф «Забытая женщи-

на», с. 3, 4 (16+)
 3.40 Реальная мистика

2+2

 7.50 Х/ф «Заложница-3» 
(16+)

 9.50 Х/ф «Принц» (16+)
11.35 Затерянный мир
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков» (16+)
22.20 Т/с «Кости-8» (16+)
 0.05 Т/с «Кости-8» (16+)
 1.50 Спецкор
 2.20 ДжеДАИ
 2.50 Облом.ua
 4.30 102. Полиция
 5.10 Злоумышленники

НТН
 7.20 М/ф «Рукавичка»
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Правда лейтенан-

та Климова»
10.50 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Стоимость жизни
14.40 Вещественное доказа-

тельство
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Правда жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.10 Случайный свидетель
22.00 «Свiдок»
22.30 Т/с «Нарко-2» (18+)
 0.45 Легенды бандитской 

Одессы
 2.15 «Свiдок»
 2.45 Случайный свидетель
 3.45 Вещественное доказа-

тельство
 4.10 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Семейка У
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Страна У. Новый год
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки У
12.15 М/ф «Покахонтас»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 Богиня шопинга
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 Сказки У
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 Сказки У
 0.15 Страна У
 1.15 Спасатели
 2.15 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 3.45 Виталька
 5.50 Полезные подсказки



Дергачівська міська рада 
Харківської області оголо-
шує конкурс на заміщення 
вакантної посади головного 
спеціаліста відділу освіти 
управління освіти, культури, 
молоді та спорту Дергачівсь-
кої міської ради.

Для участі у конкурсі прий-
маються заяви від громадян 
України, які не досягли гранич-
ного віку перебування на службі 
в органах місцевого самовряду-
вання, мають повну вищу педа-
гогічну освіту не нижче ступе-
ня магістра, спеціаліста, вільно 
володіють державною мовою 
та основними навиками робо-
ти на комп'ютері з відповідни-
ми програмними засобами на 
рівні досвідченого користува-
ча. Без вимог до стажу роботи.

 Перелік документів для 
участі в конкурсі :

особи, які бажають взяти 
участь у конкурсі, особисто по-
дають:

1) заяву про участь у конкур-
сі на заміщення вакантної по-
сади головного спеціаліста від-
ділу освіти управління освіти, 
культури, молоді та спорту 
Дергачівської міської ради;

2) автобіографію (прізвище, 
ім’я, по батькові, число, місяць, 
рік і місце народження, грома-
дянство, відомості про освіту, 
трудову діяльність, посаду (за-
няття), місце роботи, а також 
відомості про наявність чи від-
сутність судимості;

3) копію паспорта громадя-
нина України;

4) копію документа про 
вищу освіту з додатками;

5) копію трудової книжки 
з відомостями про трудову 
діяльність станом на момент 
оголошення конкурсу та/або 
копію послужного списку (за на-
явності);

6) копію реєстраційної карт-
ки платника податків;

7) фотокартку розміром 4 х 
6 см;

8) письмову заяву, в якій осо-
ба повідомляє, що до неї не за-
стосовуються заборони, визна-
чені частиною третьою або 
четвертою статті 1 Закону 
України «Про очищення влади», 
і надає згоду на проходження 
перевірки та оприлюднення 
відомостей стосовно неї від-
повідно до Закону України «Про 
очищення влади».  У разі, якщо 
кандидат на посаду  проходив 
перевірку, передбачену Зако-
ном України «Про очищення 
влади», така особа подає копію 
висновку про результати пе-
ревірки;

9) копію військового квитка 
(за наявності);

10) декларацію особи, 
уповноваженої на виконання 
функцій  держави або місцево-
го самоврядування, у порядку, 
визначеному Законом України 
«Про запобігання корупції»;

11) інші документи, які ха-
рактеризують фаховий рівень 
особи (за бажанням такої особи).

Документи приймаються 
протягом 30 календарних днів 
з дня оприлюднення оголошен-
ня 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 місь-
кої ради.

Конкурсна комісія.
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ОФІЦІЙНО
НЕДІЛЯ, 24 CІЧНЯ

Интер
 6.25 М/ф «Ну, погоди!»
 6.55 Х/ф «Война пуговиц»
 9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
11.00 Другая жизнь
12.00 Вещдок. Личное дело 

(16+)
16.45 Т/с «Детектив Ренуар» 

(12+)
20.00 Подробности
20.30 Х/ф «Визит инспектора»
22.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
 0.00 Вещдок
 2.30 Легенды бандитской 

Одессы

Перший
 7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.50 

Новости
 7.10 Уроки тетушки Совы
 7.30 М/ф «Парасолька в 

цирке»
 7.40 М/ф «Как казаки в хок-

кей играли»
 8.20 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

13.35 Телепродажа
14.10, 15.40 Биатлон. Кубок 

мира
16.30 Студия «Биатлон»
17.00 Древние невидимые 

города
18.10 Невероятный город
19.05 Д/с «Масштабные инже-

нерные ошибки»
20.00 Канабис. Особо опасный
21.25 Борьба за выживание
22.00 Д/ф «Украинские шери-

фы» (16+)

1+1

 8.00 Завтрак. Выходной
 9.00 Лото-забава
 9.30 Мир наизнанку
13.55 Х/ф «Война» (16+)
15.55 Х/ф «Перевозчик» 

(16+)
17.45 Х/ф «Перевозчик-2»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Голос страны-11
23.05 Х/ф «Парфюмер. 

История одного убий-
цы» (16+)

 1.45 Мир наизнанку
 5.00 «ТСН-Тиждень

Новый канал
 7.00 У кого больше? (12+)
 8.50 Kids’ Time
 8.50 М/ф «Тачки»
11.00 Kids’ Time
11.00 М/ф «Тачки-2»
13.10 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
16.00 Х/ф «Голодные игры. 

В огне» (16+)
18.50 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1» (16+)

21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2» (16+)

23.40 Х/ф «Отель «Артеми-
да» (16+)

 1.30 Варьяты (12+)

СТБ
 5.45 Неизвестная версия. 

«Белорусский вокзал» 
(12+)

 6.45 Неизвестная версия. 
«Берегись автомобиля» 
(12+)

 7.35 Неизвестная версия. 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шури-
ка(12+)

 8.30 Неизвестная версия. 
«За двумя зайцами» 
(12+)

 9.15 Х/ф «Максим Перепе-
лица»

11.10 СуперМама
19.00 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)
20.00 Один за всех (16+)

22.05 «Я соромлюсь свого 
тiла» (16+)

 0.05 Тайны ДНК (16+)

ICTV
 4.50 Эврика!
 5.00 Факты
 6.15 Теория заговора
 7.00 Больше чем правда
 7.50 Антизомби
 8.45 Секретный фронт
 9.35 Гражданская оборона
10.25 Т/с «Тайные двери» (12+)
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Тайные двери» (12+)
14.30 Х/ф «Два ствола» (16+)
16.30 Х/ф «Великий уравни-

тель» (16+)
18.45 Факты недели
21.10 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» (16+)
23.25 Х/ф «Наемный убий-

ца» (16+)
 0.55 Х/ф «Незваный гость» (12+)
 2.40 Я снял!

Украина
 6.50 Реальная мистика
 9.20 Х/ф «Одна на двоих» 

(12+)
13.20 Х/ф «Чужой грех» 

(16+)
17.00 Х/ф «Вспомнить 

себя», с. 1, 2 (12+)
19.00 Сегодня. Итоги
21.00 Х/ф «Вспомнить 

себя», с. 3, 4 (12+)
23.00 Т/с «Две жизни» (12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Т/с «Две жизни» (12+)
 4.20 Контролер
 4.45 Т/с «Филин» (16+)

2+2

 8.05 ДжеДАИ-2019
 9.10 Затерянный мир
14.05 Х/ф «Кибер» (16+)
16.25 Х/ф «Сорок восемь 

часов» (16+)
18.20 Х/ф «Другие сорок 

восемь часов» (16+)
20.10 Х/ф «Джек Ричер» 

(16+)
22.30 Х/ф «Колония» (18+)
 0.15 Затерянный мир
 2.15 Облом.ua
 4.30 102. Полиция
 5.10 Злоумышленники

НТН
 7.40 Будьте здоровы
 8.10 Страх в твоем доме
11.50 Х/ф «Королева бензо-

колонки»
13.15 Х/ф «Легкая жизнь»
15.00 Х/ф «Республика 

ШКИД»
17.00 Х/ф «Откройте, поли-

ция!»
19.00 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...»
20.45 Х/ф «Берем все на 

себя»
22.10 Х/ф «Багровые реки-

2» (18+)
 0.10 Х/ф «Заклятые враги» 

(16+)
 1.45 Вещественное доказа-

тельство

ТЕТ
 9.35 Х/ф «11 детей из Мор-

шина»
11.15 М/ф «Трио в перьях»
12.40 М/ф «Птичьи приклю-

чения»
14.10 М/ф «Побег из 

джунглей»
15.50 М/ф «Покахонтас»
17.20 М/ф «Король-лев»
19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Семейка У
21.00 Однажды под Полтавой
21.30 Танька и Володька
22.00 Однажды под Полтавой
22.30 Танька и Володька
23.00 Х/ф «Свидание в 

Вегасе»
 0.40 Сказки У
 1.10 «Панянка-селянка»
 2.00 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 3.30 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Дергачівська міська рада 
Харківської області оголо-
шує конкурс на заміщення 
вакантної посади головного 
спеціаліста відділу освіти 
управління освіти, культу-
ри, молоді та спорту Дер-
гачівської міської ради.

Для участі у конкурсі прий-
маються заяви від громадян 
України, які не досягли гранич-
ного віку перебування на службі 
в органах місцевого самовряду-
вання, мають повну вищу педа-
гогічну освіту не нижче ступе-
ня магістра, спеціаліста, вільно 
володіють державною мовою 
та основними навиками робо-
ти на комп'ютері з відповідни-
ми програмними засобами на 
рівні досвідченого користува-
ча. Без вимог до стажу роботи.

 Перелік документів для 
участі в конкурсі :

особи, які бажають взяти 
участь у конкурсі, особисто по-
дають:

1) заяву про участь у конкур-
сі на заміщення вакантної по-
сади головного спеціаліста від-
ділу освіти управління освіти, 
культури, молоді та спорту 
Дергачівської міської ради;

2) автобіографію (прізвище, 
ім’я, по батькові, число, місяць, 
рік і місце народження, грома-
дянство, відомості про освіту, 
трудову діяльність, посаду (за-
няття), місце роботи, а також 
відомості про наявність чи від-
сутність судимості;

3) копію паспорта громадя-
нина України;

4) копію документа про 
вищу освіту з додатками;

5) копію трудової книжки 
з відомостями про трудову 
діяльність станом на момент 
оголошення конкурсу та/або 
копію послужного списку (за на-
явності);

6) копію реєстраційної карт-
ки платника податків;

7) фотокартку розміром 4 х 
6 см;

8) письмову заяву, в якій осо-
ба повідомляє, що до неї не за-
стосовуються заборони, визна-
чені частиною третьою або 
четвертою статті 1 Закону 
України «Про очищення влади», 
і надає згоду на проходження 
перевірки та оприлюднення 
відомостей стосовно неї від-
повідно до Закону України «Про 
очищення влади».  У разі, якщо 
кандидат на посаду  проходив 
перевірку, передбачену Зако-
ном України «Про очищення 
влади», така особа подає копію 
висновку про результати пе-
ревірки;

9) копію військового квитка 
(за наявності);

10) декларацію особи, 
уповноваженої на виконання 
функцій  держави або місцево-
го самоврядування, у порядку, 
визначеному Законом України 
«Про запобігання корупції»;

11) інші документи, які ха-
рактеризують фаховий рівень 
особи (за бажанням такої особи).

Документи приймаються 
протягом 30 календарних днів 
з дня оприлюднення оголошен-
ня 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 місь-
кої ради.

Конкурсна комісія.

Дергачівська міська рада 
Харківської області оголо-
шує конкурс на заміщення 
вакантної посади заступни-
ка начальника управління 
освіти, культури, молоді та 
спорту Дергачівської місь-
кої ради - начальника відділу 
освіти.

Для участі у конкурсі прий-
маються заяви від громадян 
України, які не досягли гранич-
ного віку перебування на службі 
в органах місцевого самовряду-
вання, мають повну вищу педа-
гогічну освіту не нижче ступе-
ня магістра, спеціаліста, вільно 
володіють державною мовою 
та основними навиками робо-
ти на комп'ютері з відповідни-
ми програмними засобами на 
рівні досвідченого користува-
ча. Досвід роботи на керівних 
посадах в галузі освіти, культу-
ри не менше 2 років.

Перелік документів для 
участі в конкурсі :

особи, які бажають взяти 
участь у конкурсі, особисто по-
дають:

1) заяву про участь у кон-
курсі на заміщення вакантної 
посади заступника начальника 
управління освіти, культури, 
молоді та спорту Дергачівської 
міської ради - начальника від-
ділу освіти.

2) автобіографію (прізвище, 
ім’я, по батькові, число, місяць, 
рік і місце народження, грома-
дянство, відомості про освіту, 
трудову діяльність, посаду (за-
няття), місце роботи, а також 
відомості про наявність чи від-
сутність судимості;

3) копію паспорта громадя-
нина України;

4) копію документа про 
вищу освіту з додатками;

5) копію трудової книжки 
з відомостями про трудову 
діяльність станом на момент 
оголошення конкурсу та/або 
копію послужного списку (за на-
явності);

6) копію реєстраційної карт-
ки платника податків;

7) фотокартку розміром 4 х 
6 см;

8) письмову заяву, в якій осо-
ба повідомляє, що до неї не за-
стосовуються заборони, визна-
чені частиною третьою або 
четвертою статті 1 Закону 
України «Про очищення влади», 
і надає згоду на проходження 
перевірки та оприлюднення 
відомостей стосовно неї від-
повідно до Закону України «Про 
очищення влади».  У разі, якщо 
кандидат на посаду  проходив 
перевірку, передбачену Зако-
ном України «Про очищення 
влади», така особа подає копію 
висновку про результати пе-
ревірки;

9) копію військового квитка 
(за наявності);

10) декларацію особи, 
уповноваженої на виконання 
функцій  держави або місцево-
го самоврядування, у порядку, 
визначеному Законом України 
«Про запобігання корупції»;

11) інші документи, які ха-
рактеризують фаховий рівень 
особи (за бажанням такої особи).

Документи приймаються 
протягом 30 календарних днів 
з дня оприлюднення оголошен-
ня 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 місь-
кої ради.

Конкурсна комісія.
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ОГОЛОШЕННЯ 

КУПЛЮ
Радиодетали (СССР). Платы, прибо-

ры и т.д. в любом состоянии. Оценка и 
оплата на месте. Самовывоз. Александр.
Т. 066-637-40-20, 098-751-12-23.         (12-8)

ПОСЛУГИ
КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗА-

ЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ ВІД 2500  ГРН. 
СТРОКИ ВІД 1 ТИЖНЯ
ТЕЛ. (099) 737-65-52, (097)824-73-57. (12-5)

РОБОТА

ОФІЦІЙНО

ТОВ "Дергачівському заводоуправлінню" 
на роботу потрібен газоелектрозварник. 

Заробітна плата договірна. 
Тел.: 067 57 21 999, 067 57 44 259.    (4-1)

25.01.2021 року о 10:00 відбудеться вста-
новлення та погодження меж земельної дiлян-
ки, розташованої за межами населених пун-
ктів на території Малоданилівської селищної 
ради, КСП "Шевченківське", ділянка № 90 Дер-
гачівського району Харківської області. 

Запрошуємо сумiжних землевласникiв/зем-
лекористувачiв на погодження та підписання 
відповідних актів. Тел. 066-797-16-79.

* * * * * * * * * * * *
25.01.2021 року о 11:00 відбудеться вста-

новлення та погодження меж земельної дiлян-
ки, розташованої за межами населених пунктів 
на території Малоданилівської селищної ради, 
КСП "Шевченківське", ділянка № 142 Дер-
гачівського району Харківської області. 

Запрошуємо сумiжних землевласникiв/зем-
лекористувачiв на погодження та підписання 
відповідних актів. Тел. 066-797-16-79.

ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ

Дергачівська міська рада Харківської об-

ласті оголошує конкурс на заміщення вакант-
ної посади головного спеціаліста сектору со-
ціального захисту дітей Служби у справах дітей 
Дергачівської міської ради

Для участі у конкурсі приймаються заяви від 
громадян України, які не досягли граничного віку 
перебування на службі в органах місцевого са-
моврядування, мають вищу освіту не нижче ступе-
ня бакалавра, що дозволить виконувати завдання 
містобудівної роботи, архітектури, вільно володіють 
державною мовою та основними навиками роботи 
на комп’ютері з відповідними програмними засоба-
ми на рівні досвідченого користувача. Без вимог до 
стажу роботи.

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

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

кантної посади головного спеціаліста сектору со-
ціального захисту дітей Служби у справах дітей 
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 на-
явність чи відсутність судимості;

3) копію паспорта громадянина України;
4) копію документа про вищу освіту з додатка-

ми;
5) копію трудової книжки з відомостями про 

трудову діяльність станом на момент оголошення 
конкурсу та/або копію послужного списку (за наяв-
ності);

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 ча-
стиною третьою або четвертою статті 1 Закону 
України «Про очищення влади», і надає згоду на про-
ходження перевірки та оприлюднення відомостей 
стосовно неї відповідно до Закону України «Про очи-
щення влади».  У разі, якщо кандидат на посаду  про-
ходив 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 виконан-

ня функцій  держави або місцевого самоврядування, 
за рік, що передує року, у якому було оприлюднено 
оголошення про конкурс;

11) інші документи, які характеризують фахо-
вий рівень особи (за бажанням такої особи).

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

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

Конкурсна комісія

Дергачівська міська рада Харківської об-
ласті оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади провідного спеціаліста відділу 
економічного, агропромислового розвитку та 
торгівлі Дергачівської міської ради

Для участі у конкурсі приймаються заяви від гро-
мадян України, які не досягли граничного віку пере-
бування на службі в органах місцевого самовряду-
вання, мають повну вищу освіту не нижче ступеня 
бакалавра, вільно володіють державною мовою та 
основними навиками роботи на комп’ютері з від-
повідними програмними засобами на рівні досвід-
ченого користувача. Без вимог до стажу роботи.

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

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

кантної посади провідного спеціаліста відділу еко-
номічного, агропромислового розвитку та торгівлі 
Дергачівської міської ради;

2) автобіографію (прізвище, ім’я, по батькові, чис-
ло, місяць, рік і місце народження, громадянство, 
відомості про освіту, трудову діяльність, посаду 
(заняття), місце роботи, а також відомості про на-
явність 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 наяв-
ності);

6) копію реєстраційної картки платника подат-
ків;

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 

Дергачівська міська рада Харківської об-

ласті оголошує конкурс на заміщення вакант-
ної посади головного спеціаліста відділу за-
безпечення діяльності виконавчого комітету 
Дергачівської міської ради

Для участі у конкурсі приймаються заяви від гро-
мадян України, які не досягли граничного віку пере-
бування на службі в органах місцевого самовряду-
вання, мають повну вищу освіту не нижче ступеня 
бакалавра, вільно володіють державною мовою та 
основними навиками роботи на комп’ютері з від-

ДЕРГАЧІ, ХУТІР БУГАЙКА, НА ПЕРШИЙ 
СТАВОК ПОТРІБЕН КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ. 

Вимоги: вік до  55 років, мав посвідчення 
водія. Оплата договірна. 

Тел. (098) 58-24-399.                            (2-1)

26.01.2021 р. о 10.00 ранку будуть прово-
дитись роботи із закріплення межовими знака-
ми меж земельної ділянки №94 на місцевості, 
що розташована на території Малоданилівсь-
кої селищної ради в садівничому товаристві 
"Ромашка" Дергачівського району Харківської 
області. Просимо з'явитися власників суміж-
них земельних ділянок №№96, 76, 95 (ка-
дастрові номери:6322055900:17:000:0028, 
6322055900:17:000:0007).

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
Загублене посвідчення учасника бойо-

вих (№ 162520) дій на ім’я Хлопова О.В.

повідними програмними засобами на рівні досвід-
ченого користувача. Без вимог до стажу роботи.

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

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

кантної посади головного спеціаліста відділу забезпе-
чення діяльності виконавчого комітету Дергачівської 
міської ради;

2) автобіографію (прізвище, ім’я, по батькові, чис-
ло, місяць, рік і місце народження, громадянство, 
відомості про освіту, трудову діяльність, посаду 
(заняття), місце роботи, а також відомості про на-
явність чи відсутність судимості;

3) копію паспорта громадянина України;
4) копію документа про вищу освіту з додатками;
5) копію трудової книжки з відомостями про тру-

дову діяльність станом на момент оголошення кон-
курсу та/або копію послужного списку (за наявності);

6) копію реєстраційної картки платника подат-
ків;

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 пе-
ревірки;

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

ня функцій  держави або місцевого самоврядування, 
за рік, що передує року, у якому було оприлюднено 
оголошення про конкурс;

11) інші документи, які характеризують фахо-
вий рівень особи (за бажанням такої особи).

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

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

Конкурсна комісія

«Про очищення влади», і надає згоду на проходження 
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передбачену Законом України «Про очищення влади», 
така особа подає копію висновку про результати пе-
ревірки;

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

ня функцій  держави або місцевого самоврядування, 
за рік, що передує року, у якому було оприлюднено 
оголошення про конкурс;

11) інші документи, які характеризують фахо-
вий рівень особи (за бажанням такої особи).

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

прим. ред. – Ми 
побували в юного 
спортсмена вдома, по-
спілкувалися з ним та 
його батьками – Тетя-
ною та Тарасом. І пер-
ше, що кидається в очі 
в кімнаті хлопця, зви-
чайно ж, нагороди. На 
полицях вони займають 
почесне місце: 7 золо-
тих та 2 срібні медалі. 

Його батько вважає, 
що коли діти займають-
ся будь-яким спортом – 
це їх фізично загартовує, 
зміцнює здоров'я, вчить 
спілкуватися з одноліт-
ками і допомагає досягти 
поставлених цілей, тому 
з дружиною усіляко під-
тримують сина у всіх по-
чинаннях. Коли він бере 
участь у турнірах, то вони 

впевнені, що чергова 
нагорода за їх сином. 
Лише раз йому не вда-
лося здобути омріяну 
медаль. 
Сам же хлопець 

трішки сором'язливо, 
але детально розповів, 
що займатися Айкідо 
почав у жовтні 2017 
року, а вже в березні 
2018 тренер відпра-
вив його на перший 
чемпіонат міста Хар-
кова та Харківської 
області. «Зі мною зма-
галося вісім хлопців. 
З кожним довелось 
битися. З восьми поє-
динків один програв 
та сім виграв, посів-

ши 2 місце. Взагалі, на 
турнірах не тільки беру 
участь, але й спостерігаю 
за іншими бійцями більш 
високого рівня, відкриваю 
для себе щось нове і за-
стосовую на практиці», – 
розповідає хлопець.
Відтоді і почалося. Без-

ліч тренувань, атеста-
цій, чемпіонатів. Все це 
давалося хлопцю нелег-
ко. Одним із найважчих 
чемпіонатів у «кар’єрі» 
Міша вважає чемпіонат 
м. Харкова та Харківської 
області у листопаді 2019 
року, хоча на той момент 
хлопець вже був дворазо-
вим чемпіоном. З дев`яти 
виступів була одна пораз-
ка та нічия. У підсумку 
хлопець набрав однакову 
кількість очок з суперни-
ком. Все вирішив кон-
трольний бій, 
в якому Ми-
хайло впевне-
но переміг, та, 
втретє поспіль, 
став чемпіоном 
м. Харкова та 
Харківської об-
ласті у своїй ка-
тегорії.
В чому секрет 

успіху хлопець 
теж розповів. 
Говорить, що 
головне – не лише фізич-
ні здібності, але й розу-
мові. Так би мовити, щоб 
перемогти потрібно бути 
завжди на крок попере-
ду суперника і вміти пе-
редбачити його дії. «Коли 
рухаюся, повинен ро-
зуміти, які дії може зро-
бити мій партнер. Тут 
він може атакувати. Ось 
тут він може перемі-
стити ногу. Один вдалий 
прийом може вирішити 
долю поєдинка».
Високим результатам 

хлопець завдячує, перш 

за все, батькам, тренерам 
і вважає, що без наполег-
ливості та працьовитості 
нагород не було б. «Тричі 
на тиждень тренуюся 
у залі, а вдома кожного 
дня – віджимаюсь, підтя-
гуюсь. Інколи з батьком 
виходимо на пробіжку», – 
ділиться Михайло. Незва-
жаючи на такі, здавалося 
б, важкі умови, хлопець 
не виглядає втомленим і 
не пасе задніх у навчанні 
в школі. «Четвертий клас 
хочу закінчити на відмін-
но. Зараз буде важче все 
встигати, оскільки пара-
лельно готуюсь до чемпіо-
нату України, який відбу-
деться весною у Києві», – з 
оптимізмом говорить він.
Особливе ставлення у 

хлопця до своїх тренерів 
Білика Юрія Георгійови-

ча та Лісогорського Іго-
ря Олександровича, які 
тренують його від самого 
початку. Вони хвилюють-
ся за своїх вихованців. 
Завжди налаштовують на 
бій, їздять з ними на чем-
піонати. 
Вже цієї весни Михай-

ло Крутько захищатиме 
честь міста Харкова на 
чемпіонаті України у 
столиці. 
Тож, вболіваємо за на-

шого земляка та поба-
жаємо йому подальших 
успіхів.

Шановні читачі, хочемо познайомити вас зі 
звичайним, на перший погляд, хлопцем з Малої 
Данилівки. Михайло Крутько у свої 9 років вже по-
бував на восьми турнірах і чемпіонатах з японсь-
кого бойового мистецтва – Айкідо Комбат. Зараз 
він чинний чемпіон міста Харкова та Харківської 
області, захистив цей титул чотири рази. У 2019 
році здобув найцінніший трофей – чемпіона Украї-
ни у своїй категорії, отримавши шосту ступінь ди-
тячої КЮ Айкідо та синій пояс.

Для довідки: Combat Aikido 
– новий вид спорту, створений 
на основі японського бойового 
мистецтва Айкідо, розширений 
практикою поєдинків і змагань 
в безлічі спортивних дисциплін. 
Мета практикуючим більш різ-
носторонній досвід сутичок і 
боїв для формування сильного 
бійцівського характеру, а та-
кож збільшення силових і функ-
ціональних показників атлета.

Міша з батьком На чемпіонаті Харківської області

СПОРТ


