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ІНТЕРВ'Ю
З ВЯЧЕСЛАВОМ ЗАДОРЕНКОМ

Шановні ліквідатори-чорнобильці!
Вшановуємо разом з вами
пам'ять про 35-річчя Чорнобильської трагедії.
Дякуючи вам, учасникам ліквідації наслідків найжахливішої техногенної катастрофи ХХ століття,
врятовано майбутнє для нащадків.
Сьогодні завдяки мужності і
жертовності ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС ми маємо надію
на безпечне довкілля у країні.Наслідки техногенної аварії були б ще
жахливішими, якби не мужність і
жертовність багатьох громадян,
які у перші години страшного лиха
прибули на Чорнобильську АЕС і
вступили у бій із невидимим ворогом – радіацією.
Вклоняємося тим, хто усвідомлено пішов на боротьбу з ядерним
вогнем, щоб зупинити ланцюгову
реакцію смерті.
Щиро бажаємо вам, ліквідатори
аварії, вашим рідним та близьким
міцного здоров’я, життєвої енергії,
сімейного затишку, щастя, миру,
добра і злагоди. Хай завжди зігріває
й надихає вас людська подяка за
ваші справи.
Євген Шатохін,
депутат Харківської обласної ради
Вячеслав Задоренко,
Дергачівський міський голова

На варті спокою

Стор. 4

Довгоочікуване інтерв’ю із Дергачівським міським головою
В редакції зібрали ті питання, що накопичились до Вячеслава Задоренка:
це найболючіші й гострі актуальні проблеми, про які запитували в соцмережах, з якими телефонували і писали читачі до редакції та які обговорюють
жителі між собою.
Зустріч була насичена і цікава. Вячеслав Валентинович розповів
про створення громади після реформи, на що вистачає податків, за
що відповідає міськрада і чому в її працівників такі зарплати і про
безпрецедентно масштабну кампанію по наведенню чистоти в громаді. Питань, відповідей на них та родинних спогадів міського голови виявилось так багато, що весь матеріал викладемо в декількох
номерах.
Читайте першу частину інтерв’ю на стор. 2-3

Зустрічі в округах

Стор. 5

Чорнобиль не має
минулого часу

Стор. 6-7

Рецепти пасок від читачів

Стор. 10

2

23 квітня 2021 року

ЦІКАВО
ЗНАТИ
НА
ТЕМИ
ДНЯ

ІНТЕРВ'Ю З ВЯЧЕСЛАВОМ ЗАДОРЕНКОМ
Або змінюємось разом, або не чекайте покращень ні від кого

- Після створення Дергачівської громади й реорганізації районів, майно колишніх міської, селищних
і сільських рад має бути
об’єднано і передано у власність Дергачівської громади.
Комунальне господарство в
Дергачах, та й у більшості
населених пунктів громади, перебуває на сьогодні не
в кращому стані: застарілі
комунікації, розбиті дороги, забруднені території та
інше. Які складнощі супроводжують процес передачі
майна і що вже робиться для
розвитку ЖКГ у громаді?
- Складнощі, безумовно, є.
Наприклад, фінансування і зарплати: поки не приймемо майно
в громаду, не можемо фінансувати. І виникає така ситуація: у
них (прим. – у сільських і селищних радах) ВЖЕ бюджету немає,
а поки не приймемо старостинський округ у громаду – повноцінного фінансування ЩЕ не
можемо забезпечити, не маємо
відповідного права сплачувати
робітникам заробітні плати. Зрозуміло, що це викликає невдоволення з боку людей, обурення.
Всі хочуть, щоб процес проходив швидше, але я вдячний людям, старостам, які докладають
максимум зусиль для утримання
контролю над ситуацією, які підключають підприємців, фермерські господарства, громадськість
– вони виходять на підтримку
старост, наводять порядок на
своїх територіях, допомагають в
благоустрої.

В кожному населеному пункті раніше було своє комунальне
господарство. Сьогодні процес
впирається в те, що ми повинні прийняти не тільки сільські
ради, але й всі комунальні підприємства на їх території, які
потрібно об’єднати в одне. А
це тривалий процес впорядкування кожного окремого господарства та їх об’єднання в одне
велике потужне господарство,
перереєстрації техніки, всього майна, машин, тракторів.
І процедура не повністю від
нас залежить, бо є реєстратори (прим. - відділи послуг МВС),
встановлені алгоритми інвентаризації, опису, передачі. Ми
цим посилено займаємось, але
ми не єдині учасники цих дій.
Офіційно не маємо можливості
навіть доукомплектувати старостинські округи необхідними

працівниками
комунального
підприємства – через це старостати лишаються без двірників,
водіїв, електриків. І зворотня
ситуація: навіть ті робітники,
які є, не можуть приступити
до роботи через брак відповідної техніки, бо її ще немає. Це
суттєво ускладнює роботу по
забезпеченню старостатів і
Дергачів необхідними житлово-комунальними
послугами.
Доводиться техніку, якої не
вистачає, брати в оренду в приватних організаціях, сплачувати за неї з бюджету, щоб підтримувати комунальне життя в
громаді. Складнощі виникають
навіть на нижчому рівні: є певний обсяг палива, який потребують старостинські округи для
робіт з благоустрою, який ще
не можемо закупити, не маємо
права. Попри зазначене, все
одно намагаємось забезпечити
старост необхідними ресурсами, бо якщо, наприклад, сміттєвоз припинить виїжджати і
забирати сміття, то люди знову
почнуть засмічувати території,
кидати все в річки, ярки, знову буде безлад і купи стихійних
звалищ.
Як тільки я прийшов у громаду, побачив, що громада йде
не вперед, а задом і вбік – кудись явно не туди. Сьогодні ми
вирівнюємось. Так, ми кульгаємо, але йдемо вперед. Йдемо
вперед до своїх цілей, нам
вже легше, люди вже починають розуміти свою зону відповідальності. Так, закон не
дозволяє зараз у повному обсязі
реалізувати взяті на себе функції, але плани вже складені.
Наразі в Дергачах є лише два
сміттєвози, які обслуговують, в
основному, контейнери, а приватний сектор обслуговується
погано, скажімо прямо. На сьогодні детально опрацьовуємо
маршрути сміттєвоза, вулиці,
час, графіки, готуємо програму
публічного договору, щоб його
запустити.
Після створення ОТГ виявилось, що комунальне підприємство в Дергачах майже
зруйноване, і нам доведеться
фактично починати з нуля.

Потрібно створювати нове
повноцінне й укомплектоване необхідною технікою
і спеціалістами комунальне
господарство. Зараз чекаємо
на поставку техніки, сесія вже
затвердила лізингову програму. Вже обрали постачальника
техніки і банк, який фінансуватиме програму. Лишилось питання погодження із антимонопольним комітетом. Відправили
листа на роз’яснення комітету в
Київ, тому чекаємо на відповідь
звідти. Поки не розуміємо, коли
її отримаємо. Як тільки вона
надійде, то буквально протягом
двох тижнів чи місяця Дергачі
отримають нову комунальну
техніку. Але, на жаль, без комунальної техніки не можемо
повноцінно запустити боротьбу

зі сміттям і повноцінно зайнятись благоустроєм.
А винаймати техніку зі сторони – це великі затрати, а через те, що вже розпочався сезон
дорожніх робіт, то сьогодні ще
й не виходить орендувати машини тоді, коли вони потрібні.
Спецтехніка зараз всім необхідна, вона постійно задіяна на
ремонті доріг. Це в період, коли
вона стоїть в гаражі, ми можемо її замовити в будь-який час.
Але сьогодні виходить так, що
в нас техніки немає. А коли під
рукою буде своя, то громада не
буде залежати ні від кого: поставимо завдання і щодня зможемо планово виконувати їх.
Без сильного й потужного комунального підприємства в місті
навести порядок не вийде.
Завжди казав, скільки б техніки ми не купували, скільки
б коштів не витрачали, якщо
наші люди не почнуть змінювати світогляд, якщо вони будуть
продовжувати смітити, жодна
техніка не допоможе.

- Давайте зосередимось
на
проблемі
захаращеності. Вона вже набирає катастрофічних масштабів.
Хто повинен за це нести
відповідальність? Багато
хто вважає, що порядок та
чистоту має забезпечувати саме влада.
- Зараз постійно стикаюсь із
такими доріканнями: «Я сплачую
податки, вони (прим. – влада)
мають прибирати!». Позиція зрозуміла. Але запитую: ви цілими
днями захаращуєте, забруднюєте річки, посадки і ми за ваші
податки маємо прибирати ваш
непотріб? При такому ставленні
до громади жодні податки нас не
врятують.
Ви сплачуєте податки, які
йдуть не на будівництво нових
дитячих садочків, не на покращення якості ремонту будинків,
скління під’їздів, ремонт доріг.
А кошти йдуть на те, щоб прибрати за вами мотлох. Той благоустрій, на який чекаєте – ви
можете не дочекатись.
Чую і такі претензії: «на
вокзалі і по всіх Дергачах
ями, розбиті дороги, наш голова їх не ремонтує!». Ви думаєте, що ваших податків і
на ями вистачить, і на прибирання, і на освітлення?
Після створення ОТГ в
кінці 2020 року в бюджеті
практично не лишилось коштів на ремонти й розвиток
інфраструктури. Ті ресурси,
які були доступні, направлені
на придбання комунальної
спеціалізованої техніки для
громади. Я з увагою ставлюсь
до дорожніх проблем і критики щодо ремонту. Знайдемо
можливості для вирішення нагальних проблем дорожнього господарства в
громаді. В порядку денному
найближчої сесії передбачено
питання щодо виділення коштів на асфальтування, підготовчі роботи для ямкового

ремонту (вибірка асфальту й
вирізка ям), придбання піщано-щебеневої суміші для
необхідної відсипки місцевих доріг і вулиць у місті й по
старостинських округах.
Змушені податки витрачати на те, щоб прибирати наші території, а не
пускати на розвиток, щоб
ваші діти відвідували нормальні садочки, ви користувалися чистими під’їздами,
а вечорами ходили освітленими вулицями й відпочивали на нових лавках.

Існує така думка, що податків має вистачити на все і тому
особиста участь громадян не
потрібна в громаді. Раніше хіба
не сплачували податки? Всі згадують, як колись разом дружно
виходили і прибирали вулиці.
Впорядковували території, проводили суботники. Було навіть
чергування з прибирання.
Коли жив у селі Ветеринарне,
пам’ятаю, що в нас був розписаний графік прибирання під’їздів.
Вода в будинку на 4 поверх не
підіймалась через брак тиску, і
при цьому я, тоді ще семикласник, брав відро, йшов до ополонки, ніс воду, а мати разом із
сусідами мила ганчіркою під’їзд,
сходові майданчики й проходи.
Жодного разу не чув, щоб вона
обурювалась і говорила про те,
що сплачує податки і хтось має
замість неї прибирати!
Взагалі і менталітет раніше був
інший. Якщо не встигли прибрати
працівники комунгоспу, люди розуміли, що доведеться самостійно
прибирати. І ті податки, що сплачували тоді, йшли на розвиток:
будувались дитячі садки, дороги
та інфраструктура, якою до сьогодні всі користуються.
Скільки зараз нових шкіл побудовано? Жодної, бо всі податки витрачаються на підчищення
й прибирання. Люди ламають, а
ми відновлюємо. Зараз у парку
хтось порозбивав плити, поламав
майданчики, на «Ізраїлі» побили
плафони вуличних світильників.
Хто це зробив? Хіба це влада зробила? Ні, це ви, жителі, зробили.

Давайте ставитись до
громади як до свого дому.
Будемо підтримувати в
ньому чистоту і порядок.
Тепер за ваші податки
змушені це відновлювати й
ремонтувати, замість того,
щоб будувати щось нове. На
ліквідацію таких наслідків, на
прибирання й ремонт, на відновлення зламаного майна витрачаються мільйони гривень.
Тільки уявіть, на що б пішли
ці кошти: могли б пофарбувати
під’їзди, побілити дерева, оновити
парки, провести освітлення вулиць, зробити нові тротуари для пішоходів, «полатати» дорожні ями.
На прибирання йдуть не тільки
податки, а й час усіх працівників
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комунгоспу. Саме зараз бригада,
яка могла б облаштовувати житлові двори, ремонтувати лавки,
піддашки під’їздів, змушена вичищати від дрантя посадки й
узбіччя доріг. Вже місяць вони
шкребуть цей мотлох і будуть
його шкребти ще місяця два.
Найстрашніше те, що в деяких
місцях все прибрали, а через три
дні знов накидали. У нас сміттєвий колооберт виходить: одні
захаращують, інші прибирають і
на це прибирання відволікаються усі: працівники, старости, всі
задіяні в наведенні порядку.

покращення відбувались якнайшвидше. Коли вже можна очікувати відчутних змін у громаді?

Не розумію, чому люди цінують свій дім та порядок в ньому,
красивий і охайний двір, вони
слідкують за чистотою, витрачають свій час на благоустрій свого будинку, а тільки виходять за
паркан – одразу починають кидати недопалки, пляшки, банки,
сміття. Коли приходять в гості
–поважають працю й порядок
інших людей, не дозволяють собі
там смітити та кидати в їхньому
домі або на клумби непотріб. І
ці ж люди зовсім не поважають
роботу комунальників! Таке неповажливе й байдуже ставлення
вкрай обурює.

Раніше створеним громадам
виділялись кошти з обласних
та державних бюджетів на підтримку й демонстрацію переваг
добровільних об’єднаних громад.
Вона мала певну мету: популяризувати добровільне об’єднання
громад, коли це відбувалось ще
за ініціативи жителів.
Зараз вже ніякої підтримки
немає для новостворених ОТГ.
Боремось зі своїми проблемами
наодинці, вирішуємо їх самостійно. Реалізація запланованих
програм залежить напряму від
наповнення бюджету. На щастя,
наш бюджет поповнюється із перевиконанням.

Сьогодні я не штрафую
людей. Розумію, що для таких
санкцій слід створити повноцінні умови для вивозу сміття.
Жителі мають знати, куди і як
можна його викинути. Як тільки придбаємо сміттєвози, розробимо графік, укладемо договори
і почнемо повноцінно надавати
послуги з вивозу відходів, а хтось
навмисне продовжить викидати
непотріб, щоб уникнути сплати
(бо він вважає, що вже оплатив
це податками), то такі дії будуть
розцінені як неповага до свого
місця проживання, до сусідів,
населення й держави в цілому.

Вважаю
патріотами
тих, захищає свою територію, свої землі, шанує
свою громаду, сплачує в
ній податки, укладає договори, сміття викидає в
призначені
контейнери,
прибирає свій двір, поважає свою територію,
населення. Таку людину
вважаю патріотом.
Коли розробимо чіткі умови по збору й утилізації сміття
в громаді, обов’язково почнемо
застосовувати штрафи і санкції. Перший рік буде складним.
Для пільгових і незахищених
категорій населення, безумовно,
розглянемо можливість пільгового або безоплатного користування послугою. Це існуватиме
тільки для тих, хто цього потребує.
Під час перевиборчої кампанії деякі опоненти обіцяли
безкоштовне вивезення сміття. Я на зустрічах наголошував, що за це потрібно сплачувати. Якщо люди обрали мене,
це говорить про те, що вони
знали: за наведення порядку
треба платити. Сподіваюсь,
жителі готові для цього і поставляться з порозумінням до
цих процесів.
- Населенню хочеться, щоб

- Звичайно, хочеться, щоб все
відбувалось швидше. Так би мовити, в турбо-режимі. Але це неможливо, все йде поступово: не
швидко, але й не повільно. Ми
не пасемо задніх і як новостворена громада – в лідерах з усіх
напрямків: і з наповнення бюджету, і з програм комунального
господарства, і по старостатах, і
по перереєстрації майна, й по інших процесах.

Планів у нас багато, робота кипить. Сподіваюсь, що найближчим часом подолаємо труднощі.
ОТГ була створена наприкінці
минулого року, коли бюджетний рік вже спливав і грошей в
казні зайвих не лишалось, через
що втілювати якісь програми
було неможливо. Більше того,
ми стикнулись навіть з проблемами по забезпеченню вкрай
необхідним міських установ,
шкіл і дитячих садочків – харчуванням. Раніше сфери освіти
й культури, спорту та деякі інші
галузі фінансувались з районних бюджетів, а після створення
громади їх фінансування повністю лягає на бюджет громади.
Тоді склались критичні ситуації
через те, що перехід управління
та фінансування займав певний
час. А дітям в садочку їсти потрібно щодня, вони не можуть
чекати на завершення реєстрацій та тендерів.
Я говорив: перехідний перший рік стане складним, і старост теж попереджував - ви готові стикнутись із труднощами?
Сьогодні вам доведеться працювати багато із населенням, громадськістю, доведеться спиратись на підтримку місцевих еліт,
підприємців, сільських господарств. Але основна опора – це
ваша громада, населення, тому
ваші основні завдання – бути
господарниками: забезпечувати
чистоту й порядок, контролювати дії комунальних служб і проводити роботу з населенням.
Прийшов час змінюватись,
а починати необхідно з себе:
не кидати непотріб, прибирати територію, чистити колодязі. Не треба мені закидати,
що, мовляв, я живу за рахунок
ваших податків. Кажуть: «ми ж
зарплату вам сплачуємо! І у ваших співробітників великі зарплати». Відповідаю: у нас і величезна відповідальність. Ви хочете,
щоб середня заробітна платня і
зарплата директора комунального
господарства, який відповідає за

каналізацію, опалення, світло, чистоту, екологію, - була однакова?
Який тоді йому сенс за таку ж
заробітну плату, попри агресивну критику, працювати для кожного з вас? Кожен, хто критикує, нехай спробує взяти на себе
таку відповідальність за прийняття складних і нестандартних
рішень. Або хоча б уявіть це: візити прокурорів із перевіркою,
візити КРУ, СБУ, штрафування
екологами за стихійні звалища,
які, до речі, створені жителями! Постійні перевірки, відкриті
кримінальні справи, допити,
обшуки, безсонні ночі, раптові
прориви каналізації й труб - і за
все це відповідальний директор
комунального підприємства.
Порівняймо зарплати командувача в армії і солдата, або
санітарки із зарплатою хірурга.
На перший погляд, всі багато
працюють, весь день присвячують виконанню своїх обов’язків, а солдати та санітарки фізично навіть більше роблять та
втомлюються. Але ж і командувач, і хірург несуть велику відповідальність за життя багатьох
людей, за безпеку територій, за
здоров’я і міцний сон населення,
за своїх підлеглих, за свою команду. Вони багато років присвятили навчанню і роботі, здобуттю важкого досвіду і, головне, усвідомленню
відповідальності за свої рішення.
Є такий відомий вислів:
«Cтадо баранів, яке очолює
лев, завжди здобуде перемогу
над зграєю левів, очолюваних бараном».
Може виявитись, що
той, хто голосніше всіх критикує, той сам нічого ані
громаді, ані її бюджету не
дає - ні податками, ні своїми діями.
Всім, хто зараз перебуває в
позиції жорсткої критики влади, хочу зауважити: нехай кожен
критик порахує свої податки - які
йдуть до Пенсійного фонду, які –
в державну скарбницю, а який
відсоток залишається тут, у місцевому бюджеті громади. І коли
ви, працюючи в іншому місті,
наприклад, у Харкові, сплачуєте там податки, то зрозумійте,
що вони йдуть в інше місто.
Навіть якщо ви працюєте в Дергачах, а ваше підприємство зареєстроване не в Дергачівській
громаді, то і в такому випадку
жодних поповнень від ваших зарплат і податків до нашої громади не надходить. Тож наступного
разу, коли з’явиться бажання критикувати й дорікати податками,
спочатку порахуйте їх, зверніться
до своєї бухгалтерії і з’ясуйте, в
яку громаду і скільки йде надходжень з вашої заробітної плати.
Поки люди не зрозуміють, що
необхідно виходити й разом вирішувати спільні проблеми – не стануться зміни. Попередні покоління мислили інакше.
Я народився в СРСР, в радянські часи. Будучи ще малим, постійно допомагав батькам. Пам’ятаю, як збирались всі разом, а ми
жили в приватному секторі, всією
вулицею, сусіди, бабусі й дідусі,
батьки і наводили порядки перед
травневими святами. Вся вулиця
виходила й прибирала територію:
спочатку кожен біля свого двору,

потім всі дружно по вулиці, разом
ремонтували колодязь, наостанок
варили кашу та співали пісні, обговорювали якісь новини і проблеми.
Згодом я переїхав до Вете-

В ході процесу дізнавались, що в когось з сусідів
по вулиці біда, і одразу ж
там колективно вирішували, як допомогти йому
з нею. Комусь потрібно
було побудувати сарай, іншому - будинок.
І вся вулиця підключалась: і будували, і допомагали, була взаємовиручка і
взаємопідтримка.
ринарного, де жив у кількаповерховому будинку. І так само
пам’ятаю ті суботники, коли весь
під’їзд виходив, з усіх будинків
збирались люди, спускались і
прибирали палісадники, ремонтували біля під’їздів лавки, піддашки, штукатурили. А потім з
під’їзду знімали і лагодили двері,
потім перевертали їх і робили з
них стіл. Кожен приносив яйця,
пшоно, сало, потрохи всього і варили кашу. Всім під’їздом гуртом
сідали і до вечора співали пісні,
розмовляли. Раніше суботник був
святом, це був привід вийти, зустрітись, поспілкуватись, дізнатись про проблеми, обговорити
новини.
А сьогодні людей доводиться
буквально палкою гнати на суботник. І вони не йдуть, бо вважають, що це не їх завдання.
На жаль, є роз’єднаність серед
людей. Але я завжди готовий
допомагати тим, хто починає
робити щось сам. Візьмемо дві
вулиці: на одній все захаращено, всі тільки критикують, ніхто
не хоче працювати, а на іншій
– зібрались на суботник жителі,
прибрали територію, привели до
ладу дитячий майданчик. Вони
готові ремонтувати колодязь, але
потрібно допомогти матеріалами.
Завжди підтримаю тих, хто починає сам щось робити. І вже хочеться і матеріалів дати, і щебеню підсипати, і ліхтарі повісити.
Коли бачу, що люди небайдужі,
вони хочуть змін, їм потрібна допомога – завжди підтримаю. А
ті, хто не хочуть змін, то нехай і
живуть серед розрухи. Всі люди
вільні обирати, як їм жити.
Або змінюємось разом, або
не чекайте покращень ні від
кого.
Розумію, що зараз вкрай
складно: маленькі зарплати, карантин, високі тарифи й ціни,
виживати стає надскладним
завданням. Але це не привід перетворюватись на тварин. Як кажуть: у темні часи добре видно
світлих людей.
Ми проходимо через біди й
злидні: епідемія COVID, яка забирає життя людей, обвал економіки, втрата територій, напружена ситуація, знов гинуть
наші солдати і звичайні люди,
знов бюджет направлятимуть
на підняття «оборонки». І ми як
суспільство маємо поставити собі
завдання: в складні часи маємо залишатись людьми.

Ми маємо бути нацією.
І тоді в нас все вийде.
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ПРОЇЗД ПОДОРОЖЧАЄ

Збільшення вартості проїзду залізничним транспортом: скільки тепер коштуватиме квиток?

ОБРАНО НОВОГО ОЧІЛЬНИКА ДЕРГАЧІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
секретаря Наталії
Романенко.

Федорівни

Вячеслав Задоренко пообіцяв
підтримку діяльності та починань
громадської організації ветеранів.
Сергій Остапенко подякував
керівництву Дергачівської громади за підтримку, та пообіцяв
зберегти і вдосконалити позитивний досвід ветеранської організації.

Починаючи з 22 квітня, для приміських користувачів
«Південної залізничної дороги» вартість перевезень буде
збільшено на 30%, у тому числі й для Козачолопанського
напряму.
Рішення про перегляд і внесення змін у нові тарифи були
узгоджені Харківською, Сумською та Полтавською облдержадміністраціями. Більш детальні розцінки представлені у таблиці.

НА ВАРТІ СПОКОЮ

21 квітня відбувся пленум ветеранського активу Дергачівщини за
участі міського голови Вячеслава
Задоренка, голів первинних ветеранських організацій старостинських
округів Дергачівської, Солоницівської та Малоданилівської громад,
представників районних: організації
«Союз Чорнобиль України», спілки ветеранів Афганістану.

Заступник голови обласної
організації ветеранів України
Микола Бережний зазначив,
що завжди ставить позитивний
приклад активу ветеранів Дергачівщини всім об’єднанням
ветеранів Харківщини.

Під час засідання було перейменовано районну організацію ветеранів у Дергачівську
міську організацію ветеранів
України. Члени ветеранського
об’єднання одноголосно обрали
на посаду голови Сергія Олександровича Остапенка, затвердили склад ради ветеранів,
кандидатуру
відповідального

КАМПАНІЯ ВАКЦИНАЦІЇ

На території усієї Харківської області проводяться
антитерористичні навчання,
що розпочалися 17 квітня
урочистим підняттям Державного Прапора України на
центральній площі міста у
присутності міського голови
Вячеслава Задоренка, директора Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та
взаємодії із правоохоронними органами ХОДА Олексія
Максимова,
військового
комісара
Дергачівського
РТЦК та СП, підполковника
Володимира Тріщенка, депутатів Дергачівської міської
ради.
«Зараз ми маємо справу з
новою ескалацією конфлікту
і повністю підтримуємо проведення антитерористичних
навчань, спрямованих на захист територіальної цілісності України. Прошу жителів
громади з порозумінням поставитися до необхідності проведення навчань та пов’язаних
з цим обмежувальних заходів.
Тільки разом ми зможемо забезпечити мир на нашій землі!»,- зазначив міський голова
Вячеслав Задоренко.

До військовослужбовців резерву 120 окремого батальйону
територіальної оборони приєдналися і представники ветеранського братерства Харківської
обласної громадської організації
«Союз учасників АТО».
Після урочистого мітингу військовослужбовці відправилися
на
навчально-тренувальний
полігон Військового інституту
танкових військ НТУ «ХПІ» у
селі Подвірки для відточування
навичок володіння стрілецькою
зброєю. Серед завдань подібного роду практик – стратегія
пересування по ворожій території, штурмування десантів,
робота у складі механізованої
бригади на броньованій воєнній техніці, евакуація постраждалих із лінії вогню та багато
іншого. За словами командування, подібні заходи є дуже
ефективними, саме тому формат такого роду практик буде
мати місце і в подальшому.

Тож,
шановні
жителі громади, зберігайте спокій: наші військовослужбовці
стоять
на варті нашої із вами
безпеки!

18 квітня КП «Обласний аптечний склад» у Харківському регіоні поповнився 1170
дозами
препарату
Phizer/
BioNTech. Вакцина надійшла
у спеціальних боксах, які за
своїми технічними особливостями здатні утримувати
температуру до -80°C протягом 30 діб.
Як повідомляє в.о. директора
Департаменту охорони здоров`я
Харківської ОДА І.В. Волченко,
у першу чергу, кампанію вакцинації проводитимуть для штату
працівників інтернатів та їхніх
вихованців. Дві мобільні бригади вже напоготові, першу партію
препарату для вакцинації отримали. Ігор Володимирович повідомив: «Вже опрацьовано списки
та розроблено щоденний план
вакцинації на тиждень».
За словами директора обласного Департаменту соціального
захисту населення Юрія Шпаги,
Phizer/BioNTech отримали Харківський геріатричний пенсіонат і Липецький психоневрологічний інтернат.
19 квітня на щеплення вакциною від китайського виробника CoronaVac (Sinovac) записалиcя 54

патрульних поліцейських. Першу
дозу препарата отримала начальник управління патрульної
поліції в Харківській облаcті Департаменту патрульної поліції,
старший лейтенант А.О. Стрижак. Процес вакцинації цим препаратом, відбувається у приміщенні державної установи «ТМО
МВС України по Харківській області» і проводиться виключно на
добровільних засадах. Як відомо, отримана кількість препарату дозволить зробити щеплення
1000 працівникам поліції, надалі
тут проводитиметься кампанія з
вакцинації нацгвардійців і пенсіонерів МВС.
20
квітня
МОЗ
України зареєструвало вакцину
AstraZeneca-SKBio, що розробляється спільними зусиллями
Оксфордського
університету
та британсько-шведської компанії AstraZeneca (країна виробник - Республіка Корея). Обидва препарати, як AstraZeneca/
Covishield (Інститут сироватки
крові Індії), так і AstraZenecaSKBio (Південна Корея), ідентичні за своїм складом і технологіями виготовлення, а отже
- взаємозамінні.
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МІСЦЕВА ВЛАДА

ЗУСТРІЧІ В ОКРУГАХ
вокзальній, необхідність
облагородження спортивних майданчиків у центрі
селища та встановлення
огорожі навколо них.

Мешканці
наголосили
на тому, що їх турбує проблема забруднення місцевого довкілля нечистотами
та сміттям, яке залишають
їхні односельці.

21 КВІТНЯ КЕРІВНИЦТВО МІСЬКОЇ РАДИ ПРОВЕЛО
ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН У СЕЛИЩІ СЛАТИНЕ.

Перший заступник міського голови Євген Шатохін
провів виїзний прийом
громадян у Слатинському
старостинському окрузі.
Зі слатинчанами спілкувалися секретар міської
ради Світлана Кучеренко,
керуючий справами виконавчого комітету міськради Таміла Остропілець,
староста округу Євген
Івахненко.

Під час прийому керівництво
громади
обговорило з місцевими
мешканцями
нагальні
питання житлово-комунального,
екологічного
та соціального характеру. Зокрема, мова йшла
про ремонт покрівлі багатоквартирних будинків
та доцільність створення
ОСББ, ремонт дороги й
освітлення по вулиці При-

На всі питання було надано вичерпні відповіді.
Є в г е н
Шатохін
зазначив,
що
окреслені
питання, які
знаходяться у компетенції міської
ради,
взяті
на
контроль
та будуть
вирішені
в
рамках
бюджетних
програм відповідно до
фінансових
можливо-

стей Дергачівської громади.
«Проблема з дорогами дуже актуальна, особливо після
зими.
Обіцяю,
що
найближчим
часом
Слатинський старостат отримає в своє
розпорядження грейдер для ремонту місцевих доріг»,
- зауважив перший
заступник міського голови.

ЗВАЛИЩЕ У СЛАТИНЕ

Центральна дорога Михайлівського кладовища

У попередніх випусках «Вістей Дергачівщини» ви,
шановні читачі, мали змогу ознайомитись із сміттєвою
проблемою нашого краю на прикладі Дергачів, де безвідповідальні місцеві жителі влаштовують стихійні смітники в громадських місцях та викидають старі меблі обабіч
центрального автошляху. Чи досягло людське невігластво
на цьому своєї межі? На жаль, ні.

Цього
тижня
брудна
історія продовжується в
одному з найбільших населених пунктів Дергачівської громади – селищі Слатине.
Його
мальовничі
краєвиди завжди радували око жителів та гостей
селища. Однак, зараз ця
місцевість поступово втрачає свою привабливість, бо
природа нездатна швидко
впоратися з тоннами сміття, яке залишають байдужі
місцеві мешканці.
На одному зі знімків –

стихійне сміттєзвалище, що
роками створювалося й наповнювалося слатинчанами
біля виїзду з селища вздовж
вулиці Харківської.
Ще одна «пам’ятка» місцевої культури – смітник навпроти Балабуєвського кладовища обабіч Калинової
вулиці.
А ще деякі слатинчани
різнобарвними
відходами
«вшановують» своїх предків
напередодні
найважливі-

шого свята православних християн
– Світлого Христового
Воскресіння
- Великодня. На
знімку – смітник,
влаштований місцевими жителями
в центрі Михайлівського кладовища. Люди (якщо їх
Звалище біля житлових будинків
можна так назвати)
примудрились
не
лише створити це звалище, та цінуйте природу!
повикидати туди пляшки
Якщо бачите особу, яка
з-під алкоголю та інше неорсмітить,
зупиніть її або
ганічне сміття, але й потім
зробіть
зауваження!
спалити це все!
Слатинчани! Палаюче сміття посеред кладовища напередодні Великодня – це ваше ставлення до
християнських
традицій?
Це так ви просите Божої ласки для своїх померлих
родичів?!

Дуже
хочеться
вірити в те, що більшість слатинчан та
й загалом всі жителі
Дергачівщини засуджують подібні вчинки своїх аморальних
сусідів. Ще раз наголошуємо – будь-ласка,
поважайте
безпеку оточуючих

Тільки колективна відповідальність допоможе
зробити наших сусідів
свідомими, а Дергачівщину – чистішою!

смітник навпроти Балабуєвського кладовища
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26 квітня - день пам’яті про найбільшу
світову техногенну катастрофу та вшанування всіх, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Чорнобиль – не лише велика
трагедія, а й символ безмежної мужності десятків тисяч наших земляків.
Чорнобильська
катастрофа порушила нормальну життєдіяльність і виробництво
в багатьох регіонах України,
Білорусі і Росії, призвела до
зниження виробництва електроенергії для потреб економіки. Істотні збитки було
завдано сільськогосподарським і промисловим об'єктам,
постраждали лісові масиви і
водне господарство. Але ніякими фінансовими розрахунками не виміряти людське горе,
пов'язане зі смертю та втратою
здоров'я ліквідаторів аварії,
із хворобами дітей, зі страхом
згубних наслідків катастрофи.

Для когось Чорнобиль - культовий серіал, а для нас реальне життя. Скільки знято документальних фільмів,
короткометражок, серіалів про цю катастрофу. Дивлячись
подібне, навіть страшно повірити, що це відбувалося у нашій країні. Донедавна про аварію на ЧАЕС пам'ятали лише
у пострадянських країнах, але мінісеріал «HBO Chernobyl» у
2019 році нагадав про неї всьому світу. У рейтингу IMDB
"Чорнобиль" посідає третю сходинку серед найкращих
серіалів всіх часів. Тож давайте згадаємо.

Немає ліку людським
втратам, не піддається реальній оцінці шкода,
завдана здоров’ю нації,
однак найважче виміряти
травми моральні, бо Чорнобильська аварія змусила
людство усвідомити свою
безпорадність перед природою
і відчути страх пеАварія на Чорнобильсь- опромінення, близько 155 тис.
ред
майбутнім.
кій АЕС, що сталася в ніч на кв. км територій було забрудне26 квітня 1986 року, призве- но.
01:23 ночі. 26 квітня
ла до непоправних медичних,
Внаслідок
вибуху
в
1986
рік. Як у незабутньому
економічних, соціальних і гу- Україні було радіаційно за1941
році
обірвалося мирне,
манітарних наслідків.
бруднено більше, ніж 2300
спокійне
життя,
так і цього
Катастрофа вважається най- населених пунктів, розтадня
сталася
страшна
аварія
більшою за всю історію ядерної шованих на території 12
на
Чорнобильській
АЕС,
яка
енергетики, як за кількістю за- областей.
Реактор
пророзділила
чорною
межею
гиблих і потерпілих від її наслід- довжував випромінювати
ків людей, так і за економічним радіацію ще 3 тижні, доки наше життя на період «до»
збитком. Одразу після аварії його не закидали сумішшю та «після» трагедії. Мирний
майже 8,5 млн людей отримали піску, свинцю, глини і бору. атом вийшов з-під контролю, перетворився на зброю

в руках смерті.
Незбагненної сили стався вибух на 4 реакторі. Механічна потужність була
така, що верхня захисна
плита ядерного реактора
блоку масою з дві тонни
розлетілася вщент, розкривши реактор.
Внаслідок виділення великої кількості енергії загорілися графітові стержні
та почався процес розплавлення ядерного палива. Температура в реакторі приблизилась до 3000 градусів
по Цельсію, радіоактивність
виросла в сотні разів. У той
час завантаженість в реакторі була максимальна – 100
тонн збагаченого урану.

Сумарний викид радіоактивних речовин становив 50 мільйонів кюрі, що
дорівнює наслідкам понад
500 атомних бомб, скинутих
американськими військовими в 1945 році на японське
місто Хіросіму. Висота гарячого струменя сягала 2000
метрів, що спричиняло перенесення радіонуклідів на
великі відстані.
Горіння
продовжувалося до 10 травня. Із палаючого реактора, як із жерла
вулкана, підіймалися вгору
частини зруйнованого реактора, ядерного палива та
радіонукліди з радіоактивністю в мільйони кюрі, а вітер розносив їх над землею.
На території четвертого
блоку ЧАЕС валялися великі
уламки паливних касет та
графіту, які ліквідатори наслідків аварії збирали бульдозерами та лопатами. По
всій станції і прилеглій території були розкидані маленькі шматочки ядерного
палива, що сплавилися з асфальтом.
По осі переміщення ядерних хмар уже через декілька днів стала проявлятися
5-кілометрова смуга поми-
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вати ні полеглих від наслідків аварії на ЧАЕС, ні чорнобильських сиріт. Хотілося
б, щоб ця сумна статистика припинила набирати
обертів.
З 1986 року у Дергачівському районі померли понад 200 громадян, на долі
яких залишив свою позначку атом, що розірвав реактор четвертого енергоблоку
ЧАЕС вщент. Чорнобиль не
раючого лісу, листя дерев має минулого часу. Чорноі голки сосен, які змінили бильське горе постійно з
свій колір із зеленого на жо- нами.
вто-червоний. У цьому лісі
загинули всі невеликі твариМи пам’ятаємо всіх, чиї
ни.
душі відлетіли, як журавВідбулося зараження зем- лі в далекий вирій, багато
лі та водоймищ на території років тому – Гучка Євгена
понад 200000 квадратних Семеновича, Матлая Серкілометрів, що охопило цен- гія Івановича, Толпєгіна
тральні частини Росії, Украї- Володимира Яковлевича,
ни та Білорусії, а радіацію Вузівського Івана Данилофіксували по всій Європі, в вича, Кобзистого Віталія
Англії, в Фінляндії, яка про- Платоновича, і тих, хто
никла до атмосфери на те- покинув нас зовсім нещориторії всієї північної кулі давно: Бакуменка Дмитра
Землі.
Васильовича, Полятикіна
Івана Олексійовича, Рудченка Володимира Івановича, Худалєєва Сергія
Олександровича, Грекова
Миколу Олександровича,
Кармазина Миколу Івановича, Гребінника Володимира Івановича, Пляка Петра Андрійовича.
Країна заліковує рани, нанесені підступним атомом.
Зараз на території району
проживає понад 700 потерпілих внаслідок аварії на
ЧАЕС
Олександр Іванович Праско,
голова Дергачівської громадНа жаль, чим більше від- ської організації ВГО «Союз
стань від дня трагедії, тим Чорнобиль України»:
стає скорботнішим список
мешканців Дергачівського
Мене призвали в серпні
району з числа ліквідаторів, 1986 року. На той час мені
які пішли з життя. Одна було 36 років.
Працював
смерть – велике горе, багато наладчиком електрообладсмертей – вже статистика, нання. Кожному видавали
не знати б її нам, не раху- посвідчення, яких було три:

«Чорнобиль», «Прип’ять» і
«Всюди». Оскільки особисто
їздив по всій Чорнобильській
зоні, то в мене було посвідчення «Всюди». Коли приїхали, одразу кинулося в очі, що
більшість будівель були дуже
схожі на ті, які були в Дергачах. Моторошно було від того,
що практично не було на вулицях людей. Ми тоді займалися тим, що постійно мили
все водою, змивали радіаційний пил. У кого не було
спеціальності, той працював
лопатами, здебільшого це

На різноманітних роботах з квітня
1986 року в Чорнобильській зоні були
задіяні представники району: Сергій Михайлович Без’язичний, Володимир Іванович Добродій, Олександр Васильович Зуб,
Юрій Петрович Ієвлев, Микола Іванович
Кизилов, Микола Олексійович Козел, Сергій
Володимирович Кондратенко, Володимир
Дмитрович Левицький, Василь Васильович Міщєнко, Сергій Васильович Макєєв,
Іван Олексійович Полятикін, Андрій Іванович Руденко, Валерій Костянтинович Світличний, Олег Олександрович Твердохліб,
Сергій Вікторович Філатов, Валентин Якимович Фомін, Володимир Михайлович Чепенко та інші.

були солдати. Всі працювали, хто як міг. Була введена
комендантська година, а за
тим, щоб люди не виходили
на вулицю без необхідності
слідкували працівники міліції. Тоді всі машини, які їхали через КПП, мили, але все
одно була така техніка, яка
залишалася стояти на так
званому «могильнику», там
була різноманітна техніка від звичайних машин до вертольотів.
Пройшло скільки часу, а
пам’ятаю, наче все це було
вчора.
Олексій Дем’яненко:
Коли потрапив до Чорнобиля мені було 33 роки.
Пробув там 30 днів. Робили все те, що на той час
було необхідно: прибирали, мили, копали. Коли
Прип’ять була вже вкрита плівкою, поправляли її,
латали. Все це, звичайно,
було страшно, особливо
тиша, чути було тільки
птахів.
Любов Федорівна:
На час катастрофи
мені було 28 років. 30
днів перебувала на 3 блоці. Страшно не було, бо
радіація не має ні запаху,
ні кольору, його не відчуваєш. Страшно було, коли
побачили чорну прірву ре-

актора, який вибухнув. Ми
жили в Прип’яті і коли йшли
по вулиці бачили покинуті
домівки, речі, бо коли люди
тікали,то все залишали.
Ми сумуємо за всіма
померлими,
перелічити
заслуги кожного просто
неможливо. Усі, хто брав
участь у ліквідації аварії
на ЧАЕС, заслуговують на
велику пошану, їхні імена навіки залишаться у
пам’яті українського народу.

ТЕЛЕПРОГРАМА

8
ПОНЕДІЛОК, 26
19 КВІТНЯ
12.45
Факты. День
Интер
13.15 Х/ф «Бегущий по лез-

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
10.05 Касается каждого
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Визит инспектора» (12+)
14.15 Х/ф «Троих нужно
убрать» (16+)
16.05 Жди меня. Украина
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая
время
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Любовь по закону» (16+)
1.35 Т/с «Гречанка»
3.45 Касается каждого
4.55 Телемагазин

Перший

6.30--6.50 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00 Новости
7.05, 8.05 Общественная
студия. Главное
9.05 Д/ф «Расщепленные на
атомы» (12+)
11.25 Телепродажа
12.00 Минута молчания. День
Чернобыльской трагедии
12.01, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.25 Спорт
15.20, 18.55 Чернобыль. Возрождение
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 Дикие животные
20.00 Спецпроект «Люди
Зоны»
21.35 Обратный отсчет
23.30 «Перша шпальта»

1+1
7.00 ТСН
7.10 Завтрак с 1+1
8.00 ТСН
8.10 Завтрак с 1+1
9.00 ТСН
9.10 Завтрак с 1+1
9.25 Жизнь известных людей-2021
10.20 Жизнь известных людей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Охотники за недвижимостью
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня любить» (12+)
18.30 Впечатляющие истории
ТСН
19.30 ТСН
20.45 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
23.45 Х/ф «Конец света»
(16+)
2.05 Голос страны-11
5.05 Охотники за недвижимостью
5.30 Жизнь известных людей

Новый канал

6.50 Х/ф «Кукла» (16+)
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.10 Х/ф «Вирус» (16+)
12.50 Х/ф «Скайлайн» (16+)
14.40 Х/ф «Скайлайн-2» (16+)
16.50 Х/ф «Бамблби» (12+)
19.00 От пацанки до панянки
(16+)
21.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
0.00 Х/ф «Дневники Чернобыля» (16+)
1.50 Т/с «Путь волшебника»
2.40 Служба розыска детей
2.45 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

7.00 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)
9.25 Т/с «Джейн Эйр»
13.25 Т/с «Слепая» (12+)
14.30, 17.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.45 Т/с «След» (16+)
18.05 СуперМама (12+)
19.05 Детектор лжи (16+)
20.15 Т/с «Мотыльки» (16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Мотыльки» (16+)
1.15 Х/ф «Мама поневоле»
(16+)

ICTV
5.15 Эврика!
5.20 Служба розыска детей
5.25 Секретный фронт
6.00 Факты недели
8.45 Факты. Утро
9.10 Чрезвычайные новости
10.05 Х/ф «Бегущий по лезвию-2049» (16+)

вию-2049» (16+)
13.40 Секретный фронт
14.40 Х/ф «Железный кулак»
(16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Железный кулак»
(16+)
16.55 Х/ф «Центурион» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Теория заговора
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.35 Свобода слова
0.00 Х/ф «Эшер» (16+)
1.55 Гражданская оборона
2.25 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
9.50 Охотники за чудесами
10.45 Миссия: красота
11.45 Реальная мистика
13.50 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
17.10 Т/с «Вызов-2» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Чужие грехи»
(16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Черный цветок»,
с. 1, 2 (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Х/ф «Черный цветок»,
с. 3, 4 (12+)
3.10 Сегодня
4.00 Реальная мистика
4.40 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)

2+2
9.40 Х/ф «Черный ястреб»
(16+)
12.15 Совершенно секретно
12.55 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Опер по вызову»
(16+)
20.25 Т/с «Опер по вызову-5» (16+)
22.30 Деньги
23.45 Дубинизмы
0.15 Х/ф «Ледяные акулы»
(16+)
2.05 Спецкор
2.35 ДжеДАИ
3.05 Видеобомба-2
4.05 Оружие-2016
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

5.55 Х/ф «Дело Румянцева»
8.05 Случайный свидетель
8.40 Х/ф «Распад»
10.35 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Х/ф «Атака юрского
периода» (16+)
14.40 Легенды уголовного
розыска
16.30, 19.00, 2.40 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
17.50 Тайны мира
18.20 «Свiдок». Агенты
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.10 Саша. Ребенок Чернобыля
0.00 Х/ф «Афера под прикрытием» (16+)
2.20 Вещественное доказательство
3.10 Случайный свидетель
3.30 Вещественное доказательство
3.50 Правда жизни
4.45 Top Shop

ТЕТ

8.15 Х/ф «Железный Ганс»
9.55 Х/ф «Король Дроздобород»
11.05 Х/ф «Звездные талеры»
12.15 Х/ф «Аватар»
15.15 Х/ф «Фантастическая
четверка»
17.15 Х/ф «Фантастическая
четверка-2. Вторжение
Серебряного серфера
19.00 М/ф «Эпик»
21.00 Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин»
(16+)
23.20 Х/ф «Земля в осаде»
1.10 Страна У
2.25 «Панянка-селянка»
3.15 Т/с «Дневники Темного» (16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

ВІВТОРОК, 27
20 КВІТНЯ
4.50
Т/с «Тайные двери»
Интер
(16+)

7.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.00 Новости
8.10 Утро с Интером
9.00 Новости
9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Сисси»
14.35 Вещдок
15.30 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая
время
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Любовь по закону» (16+)
1.35 Т/с «Гречанка»
3.45 Касается каждого
4.55 Телемагазин

Перший

6.30--6.50 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35 Новости
7.05, 8.05, 9.05 Общественная студия. Главное
9.30 Х/ф «Самсон и Далила», с. 1 (12+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 Схемы. Коррупция в
деталях
18.55 Суперчувство. Отряд
особого назначения
19.55 Борьба за выживание
21.55 Спорт. Аспект
22.00 Работа в дикой природе
23.00 Наши деньги

1+1
7.00 ТСН
7.10 Завтрак с 1+1
8.00 ТСН
8.10 Завтрак с 1+1
9.00 ТСН
9.10 Завтрак с 1+1
9.25 Жизнь известных людей-2021
10.20 Жизнь известных людей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Охотники за недвижимостью
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня любить» (12+)
18.30 Впечатляющие истории
ТСН
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Сваты»
21.45 Т/с «Сваты»
22.50 Т/с «Кухня»
23.50 Т/с «Кухня»
0.50 Х/ф «Соседи. На тропе
войны» (18+)
2.35 Х/ф «Человек тьмы»
(16+)
4.10 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
13.10 Эксы (16+)
15.10 Кто сверху? (12+)
19.00 Где логика? (12+)
20.00 Improv Live Show (12+)
21.00 Х/ф «11 друзей Оушена»
23.20 Х/ф «Искусство обмана» (16+)
1.30 Х/ф «Первый контакт»
(16+)
3.00 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

6.40 Т/с «Комиссар Рэкс»
10.25 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
13.25 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама (12+)
19.05 Тайны ДНК (16+)
20.15 Т/с «Папаньки» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Папаньки» (12+)
23.00 Т/с «Дочки-матери»
(12+)

ICTV
4.25 Эврика!
4.30 Факты

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Т/с «Смертельное
оружие» (16+)
11.55 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
13.45 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
17.00 Х/ф «Исходный код»
(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Гражданская оборона
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
1.25 Х/ф «Дедпул» (18+)
3.05 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
9.50 Охотники за чудесами
10.45 Миссия: красота
11.45 Реальная мистика
13.50 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
17.10 Т/с «Вызов-2» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Чужие грехи»
(16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Никогда не сдавайся», с. 1, 2 (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Х/ф «Никогда не сдавайся», с. 3, 4 (12+)
3.10 Сегодня
4.00 Реальная мистика
4.40 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)

2+2
6.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
8.25 Х/ф «Кикбоксер-2»
(16+)
10.15 Х/ф «Кикбоксер-3»
(16+)
12.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Опер по вызову»
(16+)
20.25 Т/с «Опер по вызову-5» (16+)
22.30 Т/с «CSI. Место преступления» (16+)
0.05 Т/с «CSI. Место преступления» (16+)
1.55 Спецкор
2.25 ДжеДАИ
2.55 Видеобомба-2
4.05 Оружие-2016
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Отряд особого
назначения»
10.40 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Т/с «Коломбо» (16+)
14.40 Легенды уголовного
розыска
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
17.50 Будьте здоровы
18.30 Акцент
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.15 Х/ф «Убить «Шакала»
(16+)
0.40 Реальные преступники
1.55 «Свiдок»
2.25 Случайный свидетель
3.05 Вещественное доказательство
3.50 Правда жизни
4.50 Top Shop

ТЕТ

8.15, 9.15, 11.15, 18.15,
19.15, 20.15 Однажды под
Полтавой
8.45, 18.45, 20.45 Танька и
Володька
9.45, 10.45, 19.45, 0.00
Страна У
10.15, 23.30 Однажды в
Одессе
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Галливуд
16.15 Богиня шопинга
21.15 М/ф «Ледниковый
период»
23.00 Страна У. 2.0
1.00 Сказки У. Кино
1.30 «Панянка-селянка»
2.30 Т/с «Дневники Темного» (16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

23 квітня 2021 року
СЕРЕДА, 28
21 КВІТНЯ
8.45 Факты. Утро
Интер
9.15 Чрезвычайные новости

7.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.00 Новости
8.10 Утро с Интером
9.00 Новости
9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Сисси -- молодая
императрица»
14.35 Вещдок
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. Опережая
время
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Любовь по закону» (16+)
1.35 Т/с «Гречанка»
3.40 Касается каждого
4.55 Телемагазин

Перший

6.30--6.50 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35 Новости
7.05, 8.05, 9.05 Общественная студия. Главное
9.30 Х/ф «Самсон и Далила», с. 2 (12+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 Наши деньги
18.55, 22.00 Работа в дикой
природе
19.55 Борьба за выживание
21.55 Спорт. Аспект
23.00 #@)[]?$0 с М. Щуром
(16+)

1+1
7.00 ТСН
7.10 Завтрак с 1+1
8.00 ТСН
8.10 Завтрак с 1+1
9.00 ТСН
9.10 Завтрак с 1+1
9.25 Жизнь известных людей-2021
10.20 Жизнь известных людей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Охотники за недвижимостью
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня любить» (12+)
18.30 Впечатляющие истории
ТСН
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Сваты»
21.50 Т/с «Сваты»
22.55 Т/с «Кухня»
23.55 Т/с «Кухня»
0.55 Х/ф «Соседи-2» (18+)
2.35 М/ф «Гринч -- похититель Рождества»
4.15 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.10 Х/ф «Пиксели» (16+)
13.00 Эксы (16+)
15.10 Кто сверху? (12+)
19.00 Варьяты (12+)
20.00 Варьяты (12+)
21.00 Х/ф «12 друзей Оушена»
23.40 Х/ф «Экстрасенсы»
(18+)
1.40 Т/с «Путь волшебника»
2.30 Служба розыска детей
2.35 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

7.00 Т/с «Комиссар Рэкс»
10.45 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
13.25 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.00 СуперМама (12+)
19.00 Мой секрет
20.20 Т/с «Папаньки» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Папаньки» (12+)
23.05 Т/с «Дочки-матери»
(12+)

ICTV
4.20 Эврика!
4.25 Служба розыска детей
4.30 Факты
4.50 Т/с «Тайные двери»
(16+)
6.30 Утро в большом городе

10.10 Т/с «Смертельное
оружие» (16+)
11.55 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
13.30 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
17.05 Х/ф «Наемный убийца» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Секретный фронт
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
1.20 Х/ф «Дедпул-2» (18+)
3.05 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
9.50 Охотники за чудесами
10.45 Миссия: красота
11.45 Реальная мистика
13.50 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
17.10 Т/с «Вызов-2» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Чужие грехи»
(16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Мой милый найденыш», с. 1, 2 (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Х/ф «Мой милый найденыш», с. 3, 4 (12+)
3.30 Контролер
4.00 Реальная мистика
4.40 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)

2+2
7.45 Х/ф «Атлантический
рубеж» (16+)
9.20 Х/ф «Атлантический
рубеж. Воскрешение»
(16+)
11.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Опер по вызову»
(16+)
20.25 Т/с «Опер по вызову-5» (16+)
22.30 Т/с «CSI. Место преступления» (16+)
0.05 Т/с «CSI. Место преступления» (16+)
1.55 Спецкор
2.25 ДжеДАИ
2.55 Видеобомба-2
4.05 Оружие-2016
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20
«Свiдок»
9.00 Х/ф «Семнадцатый
трансатлантический»
10.45 Т/с «Коломбо» (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (16+)
14.45 Легенды уголовного
розыска
16.50 Случайный свидетель
17.50 Стоимость жизни
18.30 Акцент
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.10 Х/ф «Акселератка»
0.55 Реальные преступники
1.55 Вещественное доказательство
2.50 Случайный свидетель
3.10 Вещественное доказательство
3.50 Правда жизни
4.50 Top Shop

ТЕТ

8.15, 9.15, 11.45, 18.15,
19.15, 20.15 Однажды под
Полтавой
8.45, 11.15, 18.45, 20.45 Танька и Володька
9.45 Страна У. 2.1
10.15, 23.30 Однажды в
Одессе
10.45, 23.00 Страна У. 2.0
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Галливуд
16.15 Богиня шопинга
19.45 Страна У. 2.1
21.15 М/ф «Ледниковый
период-2. Глобальное
потепление»
0.00 Страна У
1.00 Сказки У. Кино
1.30 «Панянка-селянка»
2.30 Т/с «Дневники Темного» (16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

ТЕЛЕПРОГРАМА
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ЧЕТВЕР, 29
22 КВІТНЯ
4.50 Т/с «Тайные двери»
Интер
(16+)

7.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.00 Новости
8.10 Утро с Интером
9.00 Новости
9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Сисси. Трудные
годы императрицы»
14.35 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. Опережая
время
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Любовь по закону» (16+)
1.35 Т/с «Гречанка»
3.45 Касается каждого
4.55 Телемагазин

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Т/с «Смертельное
оружие» (16+)
11.55 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
13.30 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.25 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Антизомби
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
0.30 Х/ф «Железный кулак»
(16+)
2.05 Гражданская оборона
2.50 Я снял!

6.30--6.50 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35 Новости
7.05, 8.05, 9.05 Общественная студия. Главное
9.30 Х/ф «Царь Соломон.
Мудрейший из мудрых»,
с. 1 (16+)
11.05 Сделано в Украине
11.25 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 #@)[]?$0 с М. Щуром
(16+)
18.55, 22.00 Работа в дикой
природе
19.55 Мир дикой природы
21.55 Спорт. Аспект
22.20 Дикие стаи
23.00 Схемы. Коррупция в
деталях

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
9.50 Охотники за чудесами
10.45 Миссия: красота
11.45 Реальная мистика
13.50 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
17.10 Т/с «Вызов-2» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Чужие грехи»
(16+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Т/с «По законам военного времени-2»
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с «По законам военного времени-2»
3.45 Реальная мистика

Перший

1+1
7.00 ТСН
7.10 Завтрак с 1+1
8.00 ТСН
8.10 Завтрак с 1+1
9.00 ТСН
9.10 Завтрак с 1+1
9.25 Жизнь известных людей-2021
10.20 Жизнь известных людей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Охотники за недвижимостью
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня любить» (12+)
18.30 Впечатляющие истории
ТСН
19.30 ТСН
20.35 ЧистоNews-2021
20.40 Т/с «Сваты»
21.45 Право на власть-2021
0.45 Х/ф «Телефонная будка» (16+)
2.15 Х/ф «Затерянный мир»
(16+)
4.15 ТСН
5.30 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 «Сверхъестественное» (16+)
10.50 Х/ф «Простушка» (16+)
12.50 Эксы (16+)
15.10 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «13 друзей Оушена»
23.40 Х/ф «Номис» (16+)
1.30 Т/с «Путь волшебника»
2.10 Варьяты (12+)
2.55 Служба розыска детей
3.00 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

7.00 Т/с «Комиссар Рэкс»
10.55 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
13.25 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама (12+)
19.05 Как выйти замуж (16+)
20.15 Т/с «Папаньки» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Папаньки» (12+)
23.00 Т/с «Дочки-матери»
(12+)

ICTV
4.25 Эврика!
4.30 Факты

Украина

2+2
6.20 Х/ф «Наследие» (16+)
8.20 Х/ф «Храм черепов»
(16+)
10.15 Х/ф «Хрустальные
черепа» (16+)
12.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Опер по вызову»
(16+)
20.25 Т/с «Опер по вызову-5» (16+)
22.35 Т/с «CSI. Место преступления» (16+)
0.10 Т/с «CSI. Место преступления» (16+)
2.00 Спецкор
2.30 ДжеДАИ
3.00 Видеобомба-2
4.05 Оружие-2016
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.55 Случайный свидетель
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.05
«Свiдок»
9.00 Х/ф «Ниагара»
10.45 Т/с «Коломбо» (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (16+)
14.45 Легенды уголовного
розыска
16.50 Случайный свидетель
17.50 Правда жизни
18.30 Акцент
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
22.50 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов»
0.40 Реальные преступники
1.40 Вещественное доказательство
2.35 Случайный свидетель
3.25 Вещественное доказательство
3.45 Правда жизни
4.45 Top Shop

ТЕТ

8.15, 9.15, 11.45, 18.15, 19.15,
20.15 Однажды под Полтавой
8.45, 11.15, 18.45, 20.45 Танька
и Володька
9.45, 19.45 Страна У. 2.1
10.15, 23.30 Однажды в
Одессе
10.45, 23.00 Страна У. 2.0
12.15 4 свадьбы
14.15, 1.30 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Галливуд
16.15 Богиня шопинга
21.15 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров»
0.00 Страна У
1.00 Сказки У. Кино
2.30 Т/с «Дневники Темного»
(16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

9

П’ЯТНИЦЯ, 30
23 КВІТНЯ
14.10
Х/ф «Трудная мишень»
Интер
(16+)

7.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.00 Новости
8.10 Утро с Интером
9.00 Новости
9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Зорро»
14.45 Вещдок
15.40 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «Папаши без вредных привычек» (16+)
22.55 Следствие вели...
0.40 Вещдок
2.25 Жди меня. Украина
3.35 Орел и решка. Чудеса
света
4.20 М/ф
5.05 Телемагазин

Перший

6.30--6.50 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35 Новости
7.05, 8.05, 9.05 Общественная студия. Главное
9.30 Х/ф «Царь Соломон.
Мудрейший из мудрых»,
с. 2 (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.30 Т/с «Гордость» (12+)
17.25 «Перша шпальта»
18.55 Работа в дикой природе
19.30, 22.00 Дикие стаи
19.55 Мир дикой природы
21.55 Спорт. Аспект
23.00 Борьба за выживание

1+1
7.00 ТСН
7.10 Завтрак с 1+1
8.00 ТСН
8.10 Завтрак с 1+1
9.00 ТСН
9.10 Завтрак с 1+1
9.25 Жизнь известных людей-2021
10.20 Жизнь известных людей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.50 Охотники за недвижимостью
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня любить» (12+)
18.30 Впечатляющие истории
ТСН
19.30 ТСН
20.10 ЧистоNews-2021
20.15 Лига смеха-2021
23.15 Вечерний квартал-2021
1.15 Х/ф «Дежурный папа»
2.55 Х/ф «Пуленепробиваемый» (16+)
4.15 ТСН
4.55 Светская жизнь-2021
6.00 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
9.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.10 От пацанки до панянки
(16+)
13.20 Варьяты (12+)
15.20 Где логика? (12+)
16.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
19.10 Х/ф «Васаби»
21.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (12+)
23.20 Х/ф «Киллер-псих»
(18+)
1.20 Варьяты (12+)
2.25 Служба розыска детей
2.30 Зона ночи

СТБ

5.45 Х/ф «После»
7.50 Холостяк (12+)
12.00 Как выйти замуж (16+)
13.10 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 Холостяк (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Холостяк (12+)
0.10 Мой секрет
1.25 Детектор лжи (16+)

ICTV
4.10 Эврика!
4.20 Служба розыска детей
4.25 Факты
4.45 Т/с «Тайные двери»
(16+)
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Дизель Шоу (12+)
11.45 Х/ф «Колония» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Колония» (16+)

15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Трудная мишень»
(16+)
16.35 Х/ф «Внезапная
смерть» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Дизель Шоу (12+)
22.50 На троих (16+)
23.50 Т/с «Выжить любой
ценой-3»
1.05 Факты
1.30 Х/ф «Воскресение Христа» (12+)
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
9.50 Охотники за чудесами
10.45 Миссия: красота
12.45 Х/ф «Жить с Надеждой», с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Жить с Надеждой», с. 3, 4 (12+)
17.10 Т/с «Вызов» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 "Свобода слова" Савика
Шустера
0.00 Т/с «По законам военного времени-2»
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с «По законам военного времени-2»
3.50 Реальная мистика

2+2
6.15 Х/ф «Отдача» (16+)
8.10 Х/ф «Ликвидаторы»
(16+)
10.00 Х/ф «Убрать Картера»
(16+)
12.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Перевозчик»
(16+)
21.15 Х/ф «Перевозчик-2»
(16+)
23.00 Х/ф «Леди Кровавый
Бой» (16+)
1.00 Спецкор
1.35 ДжеДАИ
2.10 Видеобомба-2
3.45 Люстратор. Проклятие
системы-2017
4.05 Оружие-2016
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь»
10.15 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Т/с «Коломбо» (16+)
13.40 Х/ф «Секретный фарватер»
16.30 «Свiдок»
16.50 Х/ф «Секретный фарватер»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Мир или война
23.30 Х/ф «Им было девятнадцать...»
1.00 Вещественное доказательство
2.10 «Свiдок»
2.40 Случайный свидетель
3.25 Вещественное доказательство
3.45 Правда жизни
4.45 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Танька и Володька
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Страна У. 2.1
10.15 Однажды в Одессе
10.45 Страна У. 2.0
11.15 Танька и Володька
11.45 Однажды под Полтавой
12.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Галливуд
16.15 Богиня шопинга
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Страна У. 2.1
20.15 Однажды под Полтавой
20.45 Танька и Володька
21.15 М/ф «Ледниковый
период-4. Континентальный дрейф»
23.00 Страна У. 2.0
23.30 Однажды в Одессе
0.00 Страна У
1.00 Сказки У. Кино
1.30 «Панянка-селянка»
2.30 Теория измены
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

СУБОТА, 24
1 ТРАВНЯ
СУБОТА,
КВІТНЯ
щее-3»
Интер
7.00 Слово Предстоятеля
7.05 М/ф «Принц Египта»
9.00 Готовим вместе. Домашняя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 Х/ф «Королева бензоколонки»
12.40 Схождение Благодатного огня в Храме Гроба
Господня
14.20 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика»
16.15 Х/ф «Источник», с. 1--4
20.00 Подробности
20.30 Место встречи
22.00 Паломничество на Святую землю
23.00 Пасхальное богослужение
3.00 Подробности
3.30 Путешествия во времени
4.00 Х/ф «Шельменко-денщик»

Перший

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
7.10--7.40 М/ф
8.05 Дикари. Дикие забавы в
зоопарке Сан-Диего
9.05 Оттенки Украины
9.40 #ВУКРАЇНI
10.10 Люди Зоны
11.05, 16.55 Древо. Писанки
11.25, 16.05 Сладкая дача
12.00 Х/ф «Легенда о княгине Ольге»
14.20 Телепродажа
15.00 Страна песен
17.25 Х/ф «Приключения
Жюля Верна. Таинственный остров» (16+)
19.10 Х/ф «Иисус, Бог и
человек», с. 1, 2 (12+)
23.00 Торжественное богослужение Православной
Церкви Украины по случаю
Светлого Христова Воскресения

1+1
8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
14.00 Т/с «Сваты»
15.05 Т/с «Сваты»
16.10 Т/с «Сваты»
17.15 Т/с «Сваты»
18.20 Мир наизнанку-12
19.30 ТСН
20.10 ЧистоNews-2021
20.15 Вечерний квартал
22.15 Женский квартал
23.20 Светская жизнь-2021
0.20 Светская жизнь-2021
1.20 Х/ф «Игра» (16+)
3.35 Х/ф «Нечто» (18+)
5.05 ТСН
6.00 Жизнь известных людей

Новый канал
8.10 Kids’ Time
8.10 Х/ф «Месть пушистых»
10.00 Kids’ Time
10.00 Орел и решка. Чудеса
света
11.00 Орел и решка
12.10 У кого больше? (12+)
14.00 М/ф «Суперсемейка»
16.20 М/ф «Суперсемейка-2»
18.40 Х/ф «Мстители» (16+)
21.20 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» (16+)
0.20 Х/ф «Погнали» (16+)
2.00 Варьяты (12+)
2.50 Зона ночи

СТБ
6.00 Т/с «Папаньки» (12+)
8.00 Невероятная правда о
звездах
10.50 Мой секрет
12.05 Т/с «Папаньки» (12+)
17.00 «Хата на тата» (12+)
19.00 МастерШеф. Профессионалы (12+)
21.50 Званый ужин (12+)
23.45 СуперМама (12+)

ICTV
5.10 Эврика!
5.15 Факты
5.40 Х/ф «Назад в будущее»
7.50 Х/ф «Назад в будущее-2»
9.50 Х/ф «Назад в буду-

12.00 Х/ф «Парк юрского
периода» (16+)
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Парк юрского
периода» (16+)
14.45 Х/ф «Парк юрского
периода. Затерянный
мир» (16+)
17.00 Х/ф «Парк юрского
периода-3» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Мир юрского
периода» (16+)
21.35 Х/ф «Риддик» (16+)
23.40 Х/ф «Альфа» (12+)
1.25 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
2.50 Я снял!

Украина

7.25 Реальная мистика
9.00 Х/ф «Черный цветок»
(12+)
13.00 Х/ф «Навсегда», с. 1, 2
15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «Навсегда», с. 3, 4
17.10 Х/ф «Честная игра»,
с. 1, 2 (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Х/ф «Честная игра»,
с. 3, 4 (16+)
23.00 Х/ф «Я никогда не
плачу», с. 1, 2 (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Я никогда не плачу», с. 3, 4 (12+)
3.10 Реальная мистика

2+2
7.00 ДжеДАИ-2019
8.00 ДжеДАИ-2020
8.30 Затерянный мир
12.30 Х/ф «Во имя Бен-Хура» (16+)
14.20 Х/ф «Король Артур и
рыцари круглого стола»
(16+)
16.05 Х/ф «Капитан Гром»
(16+)
18.15 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
21.00 Х/ф «Соломон Кейн»
(16+)
22.55 Х/ф «Мегаакула против Крокозавра» (16+)
0.45 Затерянный мир
2.30 Видеобомба-2
3.15 Люстратор. Проклятие
системы-2017
3.40 Ищейки-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН
5.55 Х/ф «Ярослав Мудрый»
8.45 Х/ф «Два капитана»
12.55 Случайный свидетель
14.05 Х/ф «Текумзе»
16.05 Х/ф «Бинго-Бонго»
18.05 Переломные 80-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Белые росы»
21.15 Х/ф «Законы привлекательности»
23.00 Х/ф «Авраам. Хранитель веры»
2.35 «Свiдок»
3.05 Случайный свидетель
3.15 Святые и праведники
ХХ века
4.50 Top Shop

ТЕТ

11.25 Х/ф «Красавица и
чудовище»
13.10 Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин»
(16+)
15.30 М/ф «Ледниковый
период»
17.15 М/ф «Ледниковый
период-2. Глобальное
потепление»
19.00 М/ф «Ледниковый
период-5. Столкновение
неизбежно»
20.45 Однажды под Полтавой
21.15 Танька и Володька
21.45 Однажды под Полтавой
22.15 Танька и Володька
22.45 Однажды под Полтавой
23.15 Игры приколов
0.15 Страна У. 2.1
0.45 «Панянка-селянка»
2.35 Теория измены
3.20 Виталька
5.50 Полезные подсказки
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НЕДІЛЯ,
НЕДІЛЯ, 25
2 ТРАВНЯ
КВІТНЯ
6.05
Антизомби
Интер
7.00 Х/ф «Воскресение Христа»

7.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
11.00 Другая жизнь
12.00 Другая жизнь
12.50 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика»
14.40 Х/ф «Источник», с. 1--4
18.10 Х/ф «Агент Лев» (16+)
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «Школа хороших
жен»
23.00 Х/ф «Королева бензоколонки»
0.30 Х/ф «Приходите завтра»
2.20 Подробности
3.05 Украина впечатляет
3.55 Касается каждого

Перший

6.30, 7.10 М/ф
7.00, 21.00, 23.55 Новости
7.30 Пасхальное богослужениеизПатриаршегособора
ВоскресенияХристово
УкраинскойГреко-КатолическойЦеркви
11.00 Воскресная Святая Месса Римско-Католической
Церкви в Украине
12.00 Концерт. Песни о любви
14.00 Телепродажа
14.35 Концерт. Р. Скорпион
15.45 Концерт. Н. Валевская
16.35 Д/ф «Бовсунивские
бабушки» (12+)
17.45 Х/ф «Сватанье на Гончаровке»
19.15 Удивительные создания
20.20 Борьба за выживание
21.25 Дикие животные
22.00 Х/ф «Приключения
Жюля Верна. Таинственный остров» (16+

1+1
8.00 Завтрак. Выходной
9.00 Лото-забава
9.45 Мир наизнанку-12
10.55 Мир наизнанку
18.15 Украинские сенсации-2021
19.30 «ТСН. Тиждень»
21.00 Х/ф «Лара Крофт
-- расхитительница гробниц-2. Колыбель жизни»
(16+)
23.15 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
2.15 Светская жизнь-2021
3.15 Мир наизнанку
5.00 «ТСН. Тиждень
Новый канал
5.50 М/ф «Суперсемейка»
8.10 Kids’ Time
8.10 М/ф «Суперсемейка-2»
10.20 Х/ф «К-9»
12.20 Х/ф «Мстители» (16+)
15.10 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» (16+)
18.00 Х/ф «Мстители. Война
бесконечности» (12+)
21.00 Х/ф «Мстители. Финал» (12+)
0.40 Improv Live Show (12+)
2.30 Варьяты (12+

СТБ

6.55 Х/ф «Укрощение строптивого»
8.45 Х/ф «Безумно влюбленный»
10.45 МастерШеф. Профессионалы (12+)
13.25 «Хата на тата» (12+)
15.15 СуперМама (12+)
19.00 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
20.00 Один за всех (16+)
23.10 Тайны ДНК (16+

ICTV
5.30 Эврика!
5.40 Факты

(12+)
9.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+)
11.10 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Пес» (16+)
18.45 Факты недели
21.15 Х/ф «Телохранитель киллера» (16+)
23.35 Х/ф «Наемный убийца» (16+)
1.20 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
3.35 Я снял!

РЕЦЕПТИ ЧИТАЧІВ

ВЕЛИКОДНІ ПАСКИ

Украина

6.50 Реальная мистика
8.45 Т/с «Чужие грехи» (16+)
17.00 Х/ф «Почти вся правда», с. 1, 2 (12+)
19.00 Сегодня. Итоги
21.00 Х/ф «Почти вся правда», с. 3, 4 (12+)
23.00 Х/ф «Без колебаний»,
с. 1, 2 (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Без колебаний»,
с. 3, 4 (12+)
3.10 Реальная мистика

2+2
7.00 ДжеДАИ-2019
8.00 ДжеДАИ-2020
9.05 Затерянный мир
11.55 Т/с «Перевозчик-2»
(16+)
15.25 Х/ф «Перевозчик»
(16+)
17.15 Х/ф «Перевозчик-2»
(16+)
19.00 Х/ф «Исход. Цари и
боги» (16+)
21.55 Х/ф «Дом у дороги»
(16+)
0.05 Х/ф «Наутилус. Повелитель океана» (16+)
1.50 Видеобомба-2
2.15 Ищейки-2017
3.55 Лучшее
4.05 Оружие-2016
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазин

НТН

7.20 Слово Предстоятеля
7.30 Случайный свидетель.
Вокруг света
9.15 Х/ф «Текумзе»
11.20 Х/ф «Законы привлекательности»
13.05 Х/ф «Белые росы»
14.50 Х/ф «Старый знакомый»
16.25 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки»
19.00 Х/ф «Берегите женщин»
21.40 Х/ф «Один шанс на двоих»
(16+)
23.45 Х/ф «Сказка о женщине и
мужчине»
1.25 Вещественное доказательство

ТЕТ

9.55 М/ф «Красная Шапка
против зла»
11.40 М/ф «Эпик»
13.45 М/ф «Ледниковый
период-5. Столкновение
неизбежно»
15.30 М/ф «Ледниковый
период-3. Эра динозавров»
17.15 М/ф «Ледниковый
период-4. Континентальный дрейф»
19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Танька и Володька
21.00 Однажды под Полтавой
21.30 Танька и Володька
22.00 Однажды под Полтавой
22.30 Страна У. 2.1
23.00 Х/ф «Любовь и другие
лекарства» (16+)
1.00 «Панянка-селянка»
2.45 Т/с «Дневники Темного» (16+)
3.30 Виталька
5.50 Полезные подсказки

Сьогодні не всі беруться пекти власноруч паску до Великодня.
Побутує думка, що, спекти її − це довга історія: поки вимісиш, поки
зробиш усе за складним рецептом, то ніби й дня вже немає. Ми пропонуємо все ж спробувати і скористатися перевіреними рецептами
наших читачок.
ПАСКА ДЛЯ ЛІНИВИХ
ВІД ЛАРИСИ
Візьміть 2.3 кг борошна вищого сорту, 0,5 л
молока (краще кислого), 300 г дріжджів, 10
яєць, 5-6 склянок цукру,
2 пачки маргарину або
0,5 кг вершкового масла,
3-4 пакетика ванілі, але
краще есенцію «Дюшес»,
300-400 г родзинок.
Спочатку
зробимо
опару. Для цього розчиніть у теплому молоці дріжджі, додайте
жменьку цукру і небагато борошна. Тісто повинне бути як на оладки. Нехай підходить у
теплому місці. Потім до
готової опари додаємо
яйця, збиті з цукром,
розм’якшене масло, родзинки й останнє просіяне борошно. Вимішувати тісто треба ложкою.
Тричі воно повинне
підійти. Осадіть його
тричі і тричі вимішайте.
У форму викладати
тісто на 1/3. Коли воно
підійде до країв форми, ставте у духовку і
випікайте протягом 2030 хвилин.
ПАСКА
ЦУКАТНО-РОДЗИНКОВА
ВІД ЛЮДМИЛИ
Щоб приготувати паску спочатку зробіть опару. Для цього треба взяти
1 л молока і 100 г манної
крупи. Декілька хвилин
проварити. До гарячої
манки додати 1 ст. л.
з верхом солі і 250 г мар-

гарину та 2 склянки цукру. Як трохи вистигне
додати 100 г дріжджів,
перетертих із цукром.
Нехай побродить близько 3 годин.
Коли опара буде готова,
треба додати ще 5 склянок цукру, 0.5 л сметани
і 10 яєць, 2 пачки100-грамових дріжджів. Борошна треба 3 кг і ще трохи
додати на око, щоб тісто
було некруте і не рідке,
щоб, як говорить господиня, прослизало скрізь
пальці і 100 г олії для вимішування.
Коли тісто добре вимішаєте, треба ще додати
250 г вершкового масла, 2-3 ст. л. «Дюшесу»
та 300 г родзинок і 300
г цукатів.
Тісто нехай ще постоїть - від 40 хвилин
до однієї години. Взяти
форми для випікання,
які у вас є, накласти тісто на 1/3 форми. Як
тільки підійде, ставте в
духовку. Випікати потрібно малі паски протягом 20-30 хвилин, а
великі (1-л форма) – 40
хвилин.
ШВИДКА ПАСКА ВІД
ІРИНИ КУЛИКОВОЇ
Щоб її приготувати треба взяти по 0.5 л молока і
сметани, 100 г дріжджів, 0.5
кг цукру, по 200 г вершкового масла і вершкового маргарину, 3 яйця, 6 жовтків,
350-500 г розпарених родзинок, 1 невеликий пакетик
ваніліну, щіпку солі, 2 кг
борошна, 50 г олії (для змащування при замішуванні
тіста, щоб не прилипало до
рук).

Приготування паски розпочинаємо з опари. Для цього
потрібна невелика каструля на
1 л або 1,5 л. Візьміть 100 г молока і підігрійте його, додайте
100 г дріжджів, перетертих із
цукром, 2 ст. л. борошна. Добре розтерти дріжджі і все гарненько перемішати і поставити у тепле місце на 30 хвилин і
дивитися, щоб вона підійшла.
Для замішування тіста
візьміть велику каструлю
(10-літрову). 3 яйця і 6 жовтків розітріть із цукром, додайте сметану, розтоплені
вершкове масло і маргарин,
залишки молока теплого,
ванілін, розпарені родзинки
та борошно. Тісто повинне
бути некрутим. Борошно
всипати поступово: з 2 кг
може залишитися 1-2 склянки. Вимішувати протягом 30
хвилин.
Поставити каструлю
в тепле місце. Через
1.5-2 години перевірте
його. Якщо тісто піднялося - осадіть його
і ще нехай постоїть 1.5
години, знову осадіть.
У підготовлені 0.5 л
баночки з-під консервованих ананасів розкладіть
наполовину
тісто. Почекайте, щоб
воно підійшло у формочках
і випікайте.
Прикрашайте за бажанням або фігурками, які можна купити
у крамниці, або просто прикрасьте білою
глазур'ю, приготовленою із 1 склянки цукрової пудри і 2 яєчних білків.

На
приготування
пасок потрібно п'ять
годин. Їх виходить
невеликих 16 штук.
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ОГОЛОШЕННЯ
КУПЛЮ
Куплю авто будь-якої марки у
будь-якому стані, будь-якої реєстрації. Тел.: (095)-007-30-63, (096)-681-06(6-5)
50, (066)-082-61-44.
Куплю биків, корів, телиць, свиней, кіз
(вимушений доріз). Тел.: (095)-007-30-63,
(096)-681-06-50, (066)-082-61-44.
(6-5)
Представники м’ясокомбінату дорого
викуповують корів, биків, телиць. Доріз.
Термінові виклики цілодобово. Тел.: 095466-35-41, 067-729-80-56.
(5-2)

ПРОДАМ
Щебень, Гравий, Песок, Керамзит.
Доставка Камаз. Тел. 093-308-38-68. (2-1)
Перегной. Навоз. Доставка Камаз и
мешки. Тел. 097-299-66-16.
(5-1)

АСФАЛЬТОБЕТОН (АСФАЛЬТ)

Золочівський асфальтний завод пропонує свою
продукцію — асфальтобетон різних марок та типів.

ЦІНА:
2500 ГРН/ТОННА

(гуртом дешевше).
Вартість асфальту відповідає якості. Наші
асфальтові суміші повністю відповідають
ДСТУ. Можлива доставка.

Т. (066)718-99-29, (066)724-48-84
ЩИРІ ВІТАННЯ

СТЕНОВЫЕ ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ БЕЛ. И КРАСН.
ДОСТАВКА МАНИПУЛЯТОРОМ. ТЕЛ. 050-976-76-96. (10-2)

Від усієї душі вітаємо
Володимира Дмитровича Клочко
із 75-річчям!

Насіння люцерни, конюшини, еспарцету, стоколосу, суданки, сидератів, медоносів, соняшнику, кукурудзи та ін. Тел. 0676892726 www.semenatrav.com (4-2)

ОРЕНДА

Вам 75, та хіба ж це літа,
Коли очі горять і душа молода?!
Хай доля дарує Вам доброго віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку,
Хай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!
Ми Вам посилаємо ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многії літа!

Здам в оренду приміщення пл. 30 кв. м
в центрі м. Дергачі, пл. Перемоги, 14,
торгово-офісний центр «Промінь».
Тел. (099)-960-30-06.
(4-2)

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
Загублений атестат № 711564, дата
видачі 29.06.1984 р. на ім’я Кононенка
Олексія Васильовича.

ПОСЛУГИ
КАДАСТРОВІ НОМЕРИ, (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ,
ГЕОЛОГІЯ.
ТЕЛ.: 095-428-22-87, 097-923-20-34 (12-4)
Чистимо та поглиблюємо колодязі.
Тел.: (066)-504-35-79, (063)-881-00-27,
(068)-075-97-97.
(5-2)
КАДАСТРОВІ
НОМЕРИ
(ПРИВАТИЗАЦІЯ),
ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ ВІД 2500 ГРН СТРОКИ ВІД1
ТИЖНЯ.
ТЕЛ. (099) 737-65-52, (097)824-73-57. (12-7)

Щиро вітаємо подружжя
Володимира Дмитровича та Віри Михайлівни Клочко
зі смарагдовим весіллям – 55-річчям сімейного життя!
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні,
Що вже родині – 55.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм його щиро.

Послуги рієлтора. Тел. 098-955-22-19
(3-1)
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26.04.2021 Р. О 10:00 ЗА АДРЕСОЮ: С.Т. "СОДРУЖЕСТВО", ДІЛЯН№ 6, МАЛОДАНИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н,
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛ. ВУЛ. РАДІОНОВСЬКА, 28 ВІДБУДЕТЬСЯ ПОГОДЖЕННЯ
МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ. ЗАПРОШУЄМО ВСІХ СУМІЖНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ.

КА

28.04.2021Р. О 10:00 ВІДБУДЕТЬСЯ ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ
РУСЬКА ЛОЗОВА, ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО,13. ЗАПРОШУ-

ДІЛЯНКИ В С.

ЮТЬСЯ СУМІЖНІ ЗЕМЛЕВЛАСНИКИ ДЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТА ПОГОДЖЕННЯ
МЕЖ.

У

ВИПАДКУ НЕЯВКИ, АКТ БУДЕ ПІДПИСАНИЙ БЕЗ ЇХ УЧАСТІ.

29.04.2021Р. ВІДБУДЕТЬСЯ ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
СЛАТИНЕ, В'ЇЗД НАУКОВИЙ, 4. ЗАПРОШУЮТЬСЯ СУМІЖНІ ЗЕМЛЕВЛАСНИКИ ДЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТА ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ.

В СМТ

30.04.2021Р.

ВІДБУДЕТЬСЯ ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНХАРКІВСЬКА ОБЛ. ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СОЛОНИЦІВСЬКА
СЕЛИЩНА РАДА, С. СІРЯКИ, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНА, 31 ТА БУДІВЕЛЬНА, 16.
ЗАПРОШУЮТЬСЯ СУМІЖНІ ЗЕМЛЕВЛАСНИКИ ДЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТА ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ.

КИ ЗА АДРЕСОЮ:

РОБОТА
Требуются рабочие на овощную базу. Днепр.
обл. Проживание, питание. Тел. 0996399790. (2-2)

ГУМОР
***
З роками все більше розчаровують
ціни, дзеркало та аналізи.
***
Що таке лікувальне голодування?
Харчування у лікарні.
***
Кума, а тобі б не хотілося трохи
схуднути?
Ні, куме, я спеціально не худну
для того, щоб чоловіки бачили - перед
ними жінка, в якої є гроші на їжу.
***
- Жінко, хочу з вами познайомитися.
- Я не проти, але мені потрібен поруч чоловік, який подасть мені фужер
червоного вина.
- Може, все ж води?
- Тоді, чоловіче, ви не з тією жінкою
захотіли познайомитися.
***
Якщо вас лякає ваш вік переведіть
його в долари, і ви побачите наскільки
ви ще молода жінка.
***
Прийшла весна, а з нею одразу ж
виникає бажання схуднути. Грошей не
вистачає на дорогі засоби для схуднення. Є дієвий і дешевий спосіб: лягаєте на підлогу кожного ранку і віджимаєтесь разів зо п'ятдесят. Після цього
на довгий час зникає бажання їсти, бо
дуже трусяться руки.

***
В Одесі вважають, що правильне харчування - це харчування в гостях.
***
Жіночко, ви слідкуєте за своєю фігурою?
Хочу, але моя фігура чомусь вночі постійно підходить до холодильника.
***
Маню, прикрий мене перед начальником, я запізнююсь.
Щось трапилося?
Чоловік загубив 100 доларів і шукає їх
по всьому будинку.
А ти тут при чому?
Я на них сиджу.
***
Подружжя прожило у шлюбі 30 років і дружина звернула увагу на те, що чоловік не звертає на неї зовсім уваги. Вона вирішила купити
красиве плаття й одягнула його на вечерю і знову чоловік не поглянув у її бік.
Наступного дня вона вирушила у перукарню. Йдучи додому, була рада тому, що зустрічні
чоловіки привітно їй посміхалися і сипали компліменти. Ледь дочекалась вона вечора і знову
та ж сама реакція чоловіка.
Тож наступного вечора вона одягла протигаз
і сіла чекати на нього біля телевізора. Коли він
зайшов додому, вона запитала у нього чи помічає він якісь зміни.
Поглянувши на неї, чоловік запитав:
Ти що брови вищипала?

23 квітня 2021 року
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СПОРТ У ГРОМАДІ

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ФУТЗАЛУ

Кращий воротар турніру

«бронза» з футболу 2018 року
в Скадовську, «золото» з футзалу 2019 року в Дніпрі та
«срібло» 2021 року на Полтавщині.
У спорті бувають різні періоди, але завжди слід вміти тримати удар, підійматися й іти
далі, до нових досягнень і перемог.

Футбольна команда Дергачівської ДЮСШ «Колос»
взяла участь у матчах Чемпіонату України ГО ВФСТ "Колос" (громадська організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства) з футзалу серед сільських команд, які відбулися у місті Гребінка Полтавської області.
10 найкращих юнацьких команд України виборювали
звання в найстаршій віковій категорії U-15. Команда від
Дергачівської громади була включена в групу «А» разом з
командами Гребінківської ДЮСШ, Верхнедніпровської
ДЮСШ Дніпропетровської області, «Холми» Черніговської
області та «Юністю» міста Городище Черкаської області.
Успішно провівши гру- 3:1 над Гребінкою та 1:1 з
пові
ігри, дергачівці не «Юністю», ставши єдиною
залишили
шансів
своїм командою з десяти, яка в
суперникам в боротьбі за груповому турнірі не зазнавихід до фіналу: 5:2 пере- ла поразки.
мога над «Холмами», 7:2
над
Верхнедніпровським,
Фінал із професійним ФК
«Олімпік» з Дніпра («Слобожанське», до речі, віце-чемпіони України з футзалу по
першій лізі) розпочався для
«Колоса» не зовсім вдало
– на 5 хвилині 0:2, завдяки награним «стандартам»
дніпрян.
Після першого
тайму гра вирівнялась, команди обмінялись голами, а
останні 10 хвилин, завдяки

грамотному пресингу – дергачівські хлопці одержали
перевагу, але не використали свої можливості. Тут вже
ситуацією скористалися місцеві «служителі Феміди», арбітри, які відплатили сповна
за поразку своїх земляків,
«посадивши наших гравців на фоли», пробиваючи
пенальті після 5 фолу. Це
й вирішило долю Золотого
Кубка Чемпіону.
Протягом змагань на ігровому майданчику вирували
пристрасті, бо кожна команда мала бажання досягти якнайкращого результату.

Вадим
Семенченко
та
його вихованці висловлюють подяку Дергачівському
міському голові Вячеславу Задоренку та депутатам
міської ради: «Завдяки Вашій
підтримці, команда мала можливість взяти участь у матчах, продемонструвати свою
майстерність і цікаву гру та
не збирається зупинятися на
досягнутому».

Команда
Дергачівської
ДЮСШ «Колос» здобула звання
Віце-Чемпіонів, Срібний кубок
з медалями, призи «Кращого
воротаря турніру» та «Кращого
гравця».
Команда старшої групи
відділення футболу ДЮСШ
«Колос» тепер має Всеукраїнські нагороди всіх ґатунків –

ГИРЬОВИЙ СПОРТ

ВІТАЄМО З ЧЕРГОВОЮ ПЕРЕМОГОЮ!
У м. Києві на НСК «Олімпійський» проходив Чемпіонат
України серед юніорів і дорослих з гирьового спорту та Всеукраїнський турнір пам'яті М.М.Баки серед ветеранів з гирьового спорту.
Спортсмени Харківського району, у складі яких були спортсмени
Дергачівщини – Марія Жигалова,
Карина Морозова та Олексій Галашко взяли участь у змаганнях.
Наші учасники виступили у двоборстві, довгому циклі, ривку Р12,
продемонстрували неабияку міць
і витривалість до перемоги. На
Чемпіонаті України в результаті
запеклої боротьби Марія (на знімку
праворуч) посіла перше місце серед юніорів, виконавши норматив
майстра спорту України, Карина
- третє місце, а Олексій Галашко у

Всеукраїнському турнірі серед ветеранів зайняв третє місце.
Вітаємо наших спортсменів-переможців і бажаємо їм незламної
сили, бадьорості духу, щоб кожне
досягнення наближало їх до нових спортивних рекордів, а спортсмени, в свою чергу, дякують
усім причетним за підтримку наших
спортсменів, а за фінансування
Дергачівської ДЮСШ «Колос, вихованцями якої є спортсменки і тренер Олексій Галашко, міській раді
та особисто Дергачівському міському голові Вячеславу Задоренку.
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