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ЄВГЕН ШАТОХІН

ПРОФІНАНСУВАВ ПЕРЕДПЛАТУ НА НАШУ ГАЗЕТУ НА ДРУГЕ
ПІВРІЧЧЯ ДЛЯ ВСІХ ПЕНСІОНЕРІВ ТА ІНШИХ ПІЛЬГОВИКІВ

Шановні читачі, жителі Дергачівщини!
Передплату на газету «Вісті Дергачівщини» подовжено на друге півріччя для всіх пенсіонерів, ветеранів
АТО та пільгових категорій населення Дергачівської,
Малоданилівської і Солоницівської громад.
Більшість читачів, незважаючи на Інтернет, залишаються з нами, бо «районка» уже протягом 80 років була
і є бажаним гостем у домівках дергачівців. На газету
щотижня чекають мешканці колишнього Дергачівського району.

"Безумовно, в Інтернет-мережі новин та інформації набагато
більше, і користувачі часто віддають перевагу цьому джерелу інформації. Але ж розуміємо, що якість цих даних часто під питанням, тим більше, що широке розповсюдження та популярність
набирають скандальні, фейкові або вкрай негативні повідомлення.
Серед цього шквалу матеріалів районна газета є джерелом
надійної інформації та актуальних місцевих новин.
Тому як депутат обласної ради вирішив особисто профінансувати передплату газети ще на півроку пільговим категоріям", повідомив Євген Шатохін.

Тож, шановні наші постійні і майбутні читачі, залишаймося
разом та разом читаємо газету «Вісті Дергачівщини» із завжди
актуальними новинами, пізнавальною інформацією, корисними порадами і цікавими інтерв’ю.
«Вісті Дергачівщини» - ваш
друг і порадник назавжди!

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

Номери служб та установ

Стор. 3

Роки і долі людські

Стор. 4-5

Таланти краю

Стор. 6-7

Спекотний гумор

Стор. 10
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ЦІКАВО
Н О В ИЗНАТИ
НИ
ПРОФЕСІЙНІ СВЯТА НА ДЕРГАЧІВЩИНІ

Напередодні професійного свята - Дня медичного працівника
17 червня у Будинку культури Дергачівської міської ради відбувся урочистий захід із концертною програмою, де виступали народні вокальні колективи «Перфоменс», «KVITKA» і золота скрипка
України Ольга Скрипка.
Працівників медичних закладів нагородили Грамотами
Харківської обласної ради, Департаменту охорони здоров'я
Харківської облдержадміністрації та відзначили Подяками Харківської районної ради. За ініціативи Вячеслава Задоренка та
підтримки депутатів Дергачівської міської ради кращі медики
громади були заохочені грошовими преміями, нагороджені Почесними грамотами і Подяками.
У смт Солоницівка селищний голова Андрій Литвинов
(на знімку праворуч) відзначив

КОЛИ ВІДКРИЮТЬ ПАРК В ДЕРГАЧАХ?
На численні запитання жителів Дергачів про довгоочікуване
відкриття парку (прим. - біля ліцею №3), редакція газети звернулась за коментарем до Олександра Туренка, заступника міського
голови з питань ЖКГ.
«На сьогодні парк знаходиться на балансі ХОДА. Він був переданий у користування Департаменту житлового господарства
облдержадміністрації на час реконструкції, який і є замовником
усіх робіт. Тобто, парк, його оснащення, оточуючий паркан та
охорона – це все належить облдержадміністрації і поки не передано
Дергачівській міській раді.
Парковий комплекс не готовий до передачі через те, що не повністю
завершили підключення до електромережі. Під час реконструкції використовували тимчасову електромережу, але для експлуатації зони
відпочинку вона повинна бути забезпечена постійним електропостачанням – а це і освітлення, і фонтан, і сцена.
Роботи з електрифікації майже завершили, а електролічильник для
парка відправлено на повірку. Найближчим часом очікуємо, що його параметризація успішно завершиться і підготовчі роботи перейдуть на
фінальну стадію.

Грамотами найкращих працівників.
18
червня
Дергачівський міський голова привітав дільничних офіцерів громади
з професійним святом.
За зразкове дотримання вимог Присяги
та статутів, сумлінне
ставлення до виконання
службових обов'язків і з
нагоди Дня дільничного
офіцера поліції кращих
службовців відзначили
Почесними
грамотами
міської ради.

"А ПАМ'ЯТЬ ЗНОВУ ПОВЕРТАЄ У ВІЙНУ"

Тож чекаємо готовності комплексу до передачі на баланс громади.
Як тільки завершать всі процедури по електропостачанню, підсумкова
комісія перевірить все майно за обліком, оцінить готовність парку до
експлуатації і тоді зможемо прийняти його на баланс міськради. Попередньо плануємо відкрити парк до Дня міста, але якщо вийде раніше,
то жителі зможуть відвідувати зону відпочинку вже в липні».

ДЕНЬ ДИТИНСТВА
Цього року не вдалося відсвяткувати Міжнародний день захисту
дітей по усіх населених пунктах
Дергачівщини одночасно через несприятливі погодні умови. Але залишати дітей без уваги не можна,
тому свято у Солоницівці та Малій
Данилівці, хоча із затримкою, але
відбулося.
На території Солоницівської
громади 5 червня свято «Країна
дитячих мрій» відкрив парад дитячих візочків.
Присутніх зі святом привітали
учасники творчих колективів Солоницівського дитячого клубу «Орлятко». На центральній алеї працювали
ігрові майданчики, де накопичені
жетони діти могли обміняти на солодощі. Навіть крапельки дощу не завадили святкуванню, а при перших

звуках веселих мелодій він і взагалі
перестав. Кожен учасник звітного
концерту отримав солодощі від селищного голови Андрія Литвинова та
Харківської бісквітної фабрики.
19 червня у сосновому бору поблизу ліцею відсвяткували День
дитинства у смт Мала Данилівка.
Для маленьких громадян підготували активні розваги й аніматорів,
ростових ляльок, надувні батути. На
святковому майданчику дітей потішили частуванням солодкою ватою,
попкорном і морозивом.
У рамках свята пройшов і велодень для більш, ніж 100 дітлахів
із смт Мала Данилівка, м. Дергачі,
с. Черкаська Лозова, сел. Лісне та
смт Козача Лопань. Було прокладено
три траси, у розрахунку на різний
вік учасників та довжину маршруту.

ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ

З нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни
в Національному меморіальному комплексі «Висота маршала
І.С.Конєва»
відбувся
культурно-мистецький захід «А пам’ять
знову повертає у війну» за участі
радника посла Посольства Республіки Казахстан в Україні Токтара Ігембаєва, Почесного консула
Республіки Казахстан у м. Харків Еміна Наджафлі, керівництва
Харківської області, представників громадськості.
У ході заходу було відкрито
виставку «Внесок казахстанців у
звільнення України від нацистських
загарбників і відновлення її народного господарства», створену в тісній

співпраці Національного меморіального комплексу «Висота маршала
І.С.Конєва» з Почесним консулом
Республіки Казахстан у м. Харків, за
підтримки Воєнно-історичного музею в Республіці Казахстан, Посольства Республіки Казахстан в Україні
та керівника об’єднання казахстанців «Бірлик» Макки Каражанової.
Присутніх привітали творчі колективи
Солоницівського
клубу
«Орлятко» «Дівоча краса» та «Співаночка» і вихованці школи казахської мови «Шанирак» при Почесному
консульстві Республіки Казахстан у
м. Харків.
Національний меморіальний
комплекс «Висота маршала
І.С. Конєва»

22 червня відбувся мітинг-реквієм, присвячений Дню скорботи та
вшануванню жертв німецько-радянської війни в Україні. У заході взяли участь керівництво Дергачівської громади, ветерани Другої світової війни, члени Дергачівської міської організації ветеранів України,
освітяни та представники громадськості.
Учасники урочисто віддали шану усім загиблим воїнам Другої світової
війни, поклали квіти до пам’ятника загиблим воїнам у Дергачах та вшанували їх хвилиною мовчання.
Запрошені ветерани Павло Присяжний та Павло Бугай поділилися власними гіркими спогадами про страшну і підступну війну, що забрала сотні
невинних життів побратимів, про пережиті воєнні події.
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МІСЦЕВА ВЛАДА

НОМЕРИ ЕКСТРЕНИХ СЛУЖБ ТА ІНШИХ УСТАНОВ ДЕРГАЧІВЩИНИ
Назва установи Дергачівщини

Телефон

Комунальне підприємство «Дергачікомунсервіс» Дергачівської міської ради

(057) 63-301-48

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дергачівської міської ради

(057) 63-204-85

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги"
Дергачівської міської ради Харківської області

(057) 63-301-66

Територіальний центр соціального обслуговування Дергачівської міської ради «Берегиня»

(057) 63-203-74

Комунальне підприємство «Дергачівська міська ритуальна служба»

(057) 63-302-95

Комунальне підприємство технічної інвентаризації «Інвенрос»

(057) 63-331-85

Дергачівська окружна прокуратура

(057) 63-321-40
(057) 63-302-70

Відділ поліції №3 Харківського районного управління поліції №3
Головного управління Національної поліції в Харківській області

(057) 63-208-88

Дергачівський міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України
в Харківській області

(057)
(057)
(057)
(057)

Дергачівський районний суд

340-52-17
63-320-81
63-310-36
63-311-55

Міжрайонний відділ державної виконавчої служби по Дергачівському та Золочівському
районах Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)

(057) 63-203-21

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Дергачівському та Золочівському
районах Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)

(057) 63-311-47

Дергачівський районний відділ Головного управління Державної міграційної служби
України в Харківській області

(057) 63-311-53

Дергачівський районний територіальний центр комплектування та соціальної
підтримки Харківської області

(057) 63-208-11

Управління Державної казначейської служби України у Дергачівському районі

(057) 63-201-04

Відділ обслуговування громадян №6 Головного управління Пенсійного фонду
України у Харківській області

(057) 63-205-45

Дергачівська державна податкова інспекція Головного управління Державної
податкової служби у Харківській області

(057) 63-280-09
(057) 63-280-53

Дергачівське районне управління Головного управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Харківській області

(057) 63-310-75

Дергачівське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби
у Харківській області

(057) 63-204-00

Відділ у Дергачівському районі Головного управління Держгеокадастру
у Харківській області

(057) 63-206-02

Дергачівська районна філія Харківського обласного центру зайнятості

(057) 63-310-61
(057) 63-340-58

Дергачівське відділення АТ «Харківгаз»

(057) 63-300-98
(057) 63-202-04

Дергачівський район електричних мереж АТ «Харківобленерго»

(057) 63-282-63

Дергачівський район розподілу електроенергії АТ «Харківобленерго»

(057) 63-281-86

Філія «Дергачівський райавтодор» дочірнього підприємства «Харківський облавтодор»

(057) 63-200-30
(067) 807-28-82

«Дергачівська райспоживспілка»

(057) 63-311-52

Комунальне підприємство «Постачальник послуг» Дергачівської районної ради

(057) 63-310-65

Комунальне підприємство «Архітектурне бюро Дергачівського району»

(057) 63-320-42
(057) 63-202-12

Дергачівська міжрайонна філія Державної установи «Харківський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

(057) 63-310-26
(057) 63-311-95

АТ «Державний ощадний банк України»

(057) 63-303-48
(057) 63-303-29
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ЦІКАВО ЗНАТИ
22 ЧЕРВНЯ —ЗАПИТУВАЛИ-ВІДПОВІДАЄМО
80-РІЧЧЯ ПОЧАТКУ
НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ

ЗУСТРІЧ, ЯКУ ЗАБУТИ НЕ МОЖНА
Зустрічі бувають різні:
веселі, сумні, а бувають
такі, від яких перехоплює подих. Саме така
хвилююча зустріч відбулася у Національному меморіальному комплексі «Висота маршала
І.С. Конєва». Шкільний актив Вільшанського ліцею
приїхав на зустріч з Миколою Володимировичем
Калашніковим, колишнім
вихованцем дитячого будинку в Сокольниках, що
був у Харкові в роки окуВолодимировича. А він з бопації 1941-1943 рр.
лем у душі та слізьми на очах
Напевне, тільки людина, пригадував як хотілося їсти,
яка дитиною у віці 9 років бо зовсім не годували. Тож
потрапила
до
притулку, доводилося їсти мерзлий буможе донести до слухачів ряк і гнилу моркву, равликів
всю гіркоту та жах пережи- і різних комах. Самотужки
того. Школярі уважно вслу- виколупували із землі цихалися в розповідь Миколи бульки підсніжників.

Розповідь сивого 89-літнього дідуся не залишила
байдужим жодного з присутніх на зустрічі. Вона
змусила дітей замислитися над ціною життя і
зробити висновки про те,
що найголовнішою цінністю для кожної людини
є можливість жити, вчитися під мирним небом і
ніколи не втрачати своїх
рідних і близьких під кулями та снарядами.
Микола Володимирович
розповів учням про те, що
над маленькими дітьми проводили різні медичні експерименти: забирали кров і
спинномозкову рідину, робили якісь уколи, після яких
більшість дітей помирало.

Учні подякували за зворушливу і бентежну зустріч
та побажали довгих років
життя Миколі Володимировичу.
Валентина Велика,
науковий співробітник
НМК «Висота маршала
І.С. Конєва»

ЖИТТЄВИЙ ДОСВІД І МУДРІСТЬ ВЕТЕРАНА
Давно відгриміли роки
Другої світової війни –
найжорстокішої
війни,
яку знало людство. Майже
в кожній українській родині вона болить пекучою
раною. Мільйони українців воювали на фронті,
воювали героїчно, захищаючи та визволяючи від
фашистських загарбників
нашу землю. Вистояли в
боях і перемогли. Вони
відстояли право на вільне життя, право на гідне
майбутнє своїх дітей та
онуків. Все менше залишається учасників війни, свідків тих героїчних
подій, тому ми з повагою ставимось до тих людей, які вже стали живою
історією нашої держави,
які власноруч перемогли
ворога.
Їх спогади – це найцінніше надбання, яке передається з вуст у вуста, це
історія нашої країни, нашого селища. Нам пощастило, що в селищі Пересічне живе учасник бойових
дій Другої світової війни,
Почесний ветеран України, Почесний громадянин селища Пересічне
і Дергачівського району Михайло Васильович
Зінченко. Через поважний
вік він зараз мало спілкується з людьми, не те що було
раніше: Михайло Васильович завжди був бажаним
гостем на всіх селищних і
районних заходах, ділився спогадами про війну та
повоєнні роки з молоддю,
давав поради старшому поколінню. Це людина, яка
своєю активною життєвою

позицією, досвідом і мудрістю завоювала повагу та любов багатьох людей. Його не
залишають на самоті рідні,
численні телефонні дзвінки
знайомих лунають щодня в
будинку. Його не забувають,
ним цікавляться, з ним радяться.

зеті «Вісті Дергачівщини» і
«Слово ветерана», автор книг
«Как молоды мы были…»
та «Пути-дороги». Написав
спогади про війну, спогади
про свою родину, про односельців. Пише просто, доступно. Йому дуже хочеться, щоб наступні покоління

Найбільше, мабуть, Михайло Васильович боїться
відстати від життя, тому
завжди телефонує знайомим і запитує: «А що у вас
новенького? Як справи в
родині, на роботі?». Він
знає та пам’ятає наших
рідних, наші Дні народження, події нашого життя і небайдуже ставиться
до всіх.
Останніми роками він
багато писав. До речі, коли
пальці перестали слухатися
й тримати ручку, у 84 роки
швидко освоїв комп`ютер,
набирав на ньому статті,
нариси й оповідання. Часто
друкувався у районній га-

знали справжню історію
свого краю, знали людей,
які проживали на цій землі та стали частиною нашої
спільної історії. Адже люди
не йдуть назавжди в небуття, вони стають частиною
того священного родинного,
родового духу, який окутує нас, зігріває та підтримує, дає сили. Справжньою
бідою стала для Михайла
Васильовича пандемія, бо
товариський за
характером, він вимушено сидить
вдома, і мало спілкується
з людьми, бо в його віці
(20 жовтня 2021 року йому
виповниться 95 років) дуже
легко підхопити інфекцію

коронавірусу. Але інколи, до
нього все ж таки навідуються гості, і це для нього стає
справжньою подією.
Завітав я до Михайла
Васильовича на початку
червня. Він з радістю зустрів
мене у своїй альтанці біля
будинку, в якій теплими
літніми днями проводить
багато часу. Довго говорили:
згадували про минулі часи,
про пересічан, яких вже
немає з нами… Він завжди
цікавиться
політичною
ситуацією в країні, його
хвилює наш економічний
розвиток.
Поговорили
про
спільних
знайомих.
Але розмова, як завжди,
перейшла на тему війни.
З болем у голосі Михайло
Васильович
обговорював
події АТО. Він дуже гарно
знає біди, які несе воєнне
лихоліття, про страждання
мирного
населення
та
розуміє горе матерів, які
втрачають
своїх
дітей.
Будь-яка війна породжує
ненависть, горе, бідність.
Як же хочеться старому
ветерану захистити всіх нас
від страждань!
Михайло
Васильович
точно знає, що мир в
Україну прийде, що наша
країна буде сильною, а
люди заможними і щасливим, бо за це пролито
скільки крові та сліз!
Швидко сплинув час, мені
необхідно було їхати, але я
обов’язково повернусь до
цієї надзвичайно сильної та
цікавої людини.
Микола Чалий
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ІСТОРІЯ, ПАМ’ЯТЬ, ВДЯЧНІСТЬ

ХТО ЗАХИЩАЄ СВОЮ ЗЕМЛЮ, ЗАВЖДИ ПЕРЕМАГАЄ
Друга світова війна для України була, є і буде найскладнішим, найтрагічнішим, і, водночас, найгероїчнішим її періодом. День Перемоги з`явився по закінченні війни та нерозривно пов’язаний з прийняттям капітуляції Німеччини у
Другій світовій війні. Виник, у першу чергу, для Радянського
Союзу та країн-союзників. Тоді ж він став і неробочим днем.
Нелегко говорити про те, що відбувалося 70, 60, 50 років
тому. Що далі від нас віддаляється 9 травня 1945 року, то
більш спотвореними і перекрученими є деякі факти. Радянські стереотипи здебільшого зламані, і в свідомості українців
відбувається переосмислення реалій Другої світової війни.
Водночас на сприйняття впливає російська пропаганда, непослідовність української влади в історичній, освітній і культурній політиці. Реальної оцінки та об’єктивного погляду на
святкування ми вже, мабуть, не матимемо ніколи. І справа не
лише в давнині, а й у тому, що є події, які з самого початку,
а деякі і до сьогодення, залишаються засекреченими. Проте
хочеться знову й знову розповідати про свято, яке світ отримав у підсумку, як день відзначення перемоги над нацизмом.
Хоча інші вважають, що це день скорботи за загиблими у Другій світовій війні. А для когось – це і взагалі звичайний день.
Тож спробуємо з’ясувати, чому стільки питань, пов’язаних з
датою – 9 травня.
У Дня Перемоги непроста історія. Його то підносили до рангу головного свята країни, а то «спускали» до рівня ветеранських посиденьок. День Перемоги мав два обличчя — казенно-помпезне та людське, народне, те, що зі сльозами на очах.
Перше повноцінне святкування перемоги СРСР у війні проти нацистів відбулося 24 червня 1945 року
у Москві. На Червоній площі пройшов
грандіозний військовий парад. З
боєм курантів зі Спаських воріт на
білому коні з’явився маршал Жуков,
який приймав парад. Назустріч йому
на вороному рухався маршал К.Рокосовський, який доповів про готовність розпочати. А Йосип Сталін
спостерігав за святом з трибуни мавзолею. Апогеєм параду стало ритуальне приниження вермахту, коли солдати кидали штандарти переможених
нацистів на брудну бруківку Червоної
площі.

День Перемоги став без перебільшення
найурочистішим святом в
усьому СРСР, але… лише на три роки.
Наприкінці 1947 року його раптово
скасували й визнали звичайним робочим днем, що унеможливило паради
та будь-які інші офіційні урочистості.
Проте ряд святкових заходів усе ж
зберегли.
Достеменні причини рішення
невідомі, але це може бути пов’язано з бажанням Й.Сталіна применшити
значення
військової
еліти. Свято в сталінські часи дефакто скасували, а його відзначення звели нанівець. Сталінське
керівництво пояснювало це тим,
що втомлений від війни народ повинен був хоча б трохи призабути
події тих жахливих років. Однак
насправді воно не вважало День Пе-

ремоги гідним вшанування на офіційному рівні.
Знову 9 Травня стало вихідним
днем вже на першому році правління
Леоніда Брежнєва – у 1965 році. Власне, тоді керівництво й почало активно
формувати офіційну версію німецько-радянської війни та традиційний
образ свята – парад, квіти для ветеранів, салют, ювілейні медалі тощо.
Багатотисячними накладами друкувалися «правильні» книги. У той час
з’явилися й пільги для ветеранів, і їхні
об’єднання, і перші ювілейні медалі.
Тоді ж поступово стала збільшуватися
кількість ветеранів, оскільки статус і
права ветеранів стали отримувати на

лише комбати, а й працівники підприємств у роки війни, партійні діячі,
чекісти. Апофеозом абсурду стало нагородження усіх живих ветеранів орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня у
1984 році. Орден з достатньо високим
статусом і чіткими підставами для
нагородження вмить девальвувався.
Далекого 1965 року починає свій
літопис Національний меморіальний комплекс «Висота маршала
І.С.Конєва». На підвищенні, неподалік Харкова, в Дергачівському
районі, де в роки Другої світової
війни був обладнаний спостережний пункт командувача Степового фронту І.С. Конєва, до 20-ліття
Перемоги був проведений перший
мітинг.
Характеристика свята Дня Перемоги не буде повною без розгляду

одного з ключових його елементів –
параду. Моделлю проведення військового параду став парад у Москві
у 1945 році. Паради почали проводити одразу ж, у рік встановлення
Дня Перемоги державним святом.
Практично всі вони відбувалися за
стандартним сценарієм. Однією зі
складових параду була демонстрація
бойової техніки (бронетранспортери,
танки, зенітні ракети): це мало свідчити про силу та військову міць Радянського Союзу. І, як результат, у
разі війни переконати у вищості СРСР
над «капіталістичними країнами». Від
початку запровадження Дня Перемоги підготовка до його проведення та
безпосереднє святкування відбувалися за рекомендаціями, розробленими
спеціальними комісіями, наприклад,
на українських теренах – це Комісія
з вивчення і впровадження нових
громадських свят та обрядів УРСР й
установами, які займались організацією свята. Помпезні паради з сотнями лжеветеранів і демонстрацією
військової техніки – це сумне видовище. І, на щастя, у нас такі традиції
потроху відходять у небуття.
Відзначення Дня Перемоги з часом змінюється, і в цьому немає нічого незвичайного. На думку істориків,
російська анексія Криму та війна на
Донбасі пришвидшили процес переосмислення історії.
День Перемоги для українців, як і
раніше, залишається великим святом. У наш час він поєднує у собі
складний і багатошаровий вузол
конфліктів між різними версіями інтерпретації про Другу світову війну, різними способами відзначення
й конкуруючими групами учасників
та свідків війни. Україна не відмовилася від 9 Травня, хоча перейменувала його й обрала європейський шлях
розвитку, що передбачає прийняття
європейських моральних і культурних цінностей. Європейський підхід
– це передусім вшанування пам’яті
усіх жертв війни для недопущення
подібних трагедій у майбутньому.
«День пам’яті та примирення і День
Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні символізує не тріумф
переможців над переможеними, а
має бути нагадуванням про страшну катастрофу і застереженням, що
не можна розв’язувати складні міжнародні проблеми збройним шляхом,
ультиматумами, агресією, анексією.
Найважливішим підсумком війни має
бути не культ перемоги, а вміння
цінувати мир, категорично й безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами. Наша пам’ять є запобіжником від того, щоб подібні лиха
ніколи не повторювалися», – зазначають в Українському інституті національної пам’яті.
Справжніх учасників війни залишилося вкрай небагато – це десятки
ветеранів, яким зараз повинно бути
понад 90, за умови, якщо вони потрапили на війну в зовсім юному віці, ще
школярами. День пам'яті та примирення і День Перемоги – це тихі свята.
Політики зі своїми закликами, флешмобами та маршами не повинні втручатися в таїнство цих свят і політизу-

вати їх на користь власних рейтингів
або ідей. Коли вони втручаються в
національну пам'ять – роблять тільки
гірше. Символом поваги до тих, хто
переміг нацизм, символом скорботи й пам’яті про загиблих, мабуть, в
Україні недаремно обрано червоний
мак. В українській міфології ця квітка
має дуже багато значень: це символ
сонця, безкінечності буття й життєвої
скороминущості, пишної краси, волі.
Графічний дизайн розробив харків’янин Сергій Мішакин. Зображення повинне викликати асоціації не тільки з
квіткою, але і з кривавою раною від
кулі. Червоний мак – міжнародний
символ, що не несе жодного ідеологічного та політичного підтексту.
Напередодні
пам’ятних
днів
надзвичайно важливо згадувати та
вшановувати як ветеранів, так і всіх,
хто постраждав від нацизму: дітей
війни, колишніх в’язнів концтаборів,
військовополонених, остарбайтерів.
Щорічно на території Національного меморіального комплексу «Висота
маршала І.С. Конєва» відбуваються
урочистості з нагоди Дня примирення та Дня Перемоги за участі
керівництва міста, області, району,
представників служб, пересічних громадян. В умовах сьогодення поліція не
має перешкоджати покласти квіти до
місць поховань і пам’ятників. Це право кожного з нас. Звичайно, з огляду
на карантинні обмеження, необхідно
дотримуватися соціальної дистанції й
не наражатися на небезпеку.

Війна – це завжди біль і людські втрати. І вже зараз в Україні
зростає нове покоління, для якого
російсько-українська війна стає
більш актуальною й зрозумілою
для вивчення та вшанування
пам'яті загиблих, ніж Друга світова. Але, незважаючи на розбіжності в поглядах, цьогоріч біля військових меморіалів, біля обелісків
та скромних солдатських пам’ятників, на кладовищах будуть свіжі
квіти, а
у церквах відслужать
панахиди. Час спливає, й нашим
нащадкам через роки залишиться лише пам'ять про німецько-радянську війну та смуток. І єдине,
що варто буде зробити – тихо, без
награної урочистості вшанувати
пам'ять загиблих.
Ми пам'ятаємо, що той, хто
захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас
сильнішими. Вона – запорука неминучості нашої перемоги сьогодні.
Валентина Велика
науковий співробітник
Національного меморіального
комплексу «Висота маршала
І.С. Конєва»
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КОВАЛЬ, ХУДОЖНИК, ДИЗАЙНЕР
Ковальське ремесло зародилось декілька тисячоліть
тому назад. У стародавні часи коваль був найшановнішою людиною в селі, люди навіть вважали, що кожен
коваль має магічний дар. Завдяки ковальському мистецтву з’явилися такі важливі інструменти, як плуг
та соха. Найбільший розквіт цього мистецтва припадає на XV-XVIII віки. Саме в цей період стає дуже популярним прикрашати кованими елементами садиби,
маєтки, церкви. Але у XXI столітті ковані вироби теж
не втратили своєї популярності. Не дивлячись на те,
що зараз з’явилось багато нових сучасних матеріалів,
багато людей все ж віддає перевагу природності та натуральності.
можливість отримати красиву
і стійку плівку на міді, бронзі,
латуні, сталі.
Ворота, гойдалки, підставки під вазони, ліхтарі,
альтанки, квіткові композиції, картини, підсвічники,
ключниці – те, що виготовляє майстер, не виробляється масовим тиражем, а є ексклюзивом.

Ковані вироби мешканця
селища Вільшани В`ячеслава
Володимировича Парненка
– це цілий світ красивих,
надійних і високохудожніх
речей з металу, які він виготовляє шляхом зварювання.

Щоб метал досяг привабливого
забарвлення, майстер його патинує, тобто проводить хімічну і термічну обробку, внаслідок чого поверхня металу стає
будь-якого кольору. Це дає

сельців гарними, надійними та
унікальними речами. В. В. Парненко брав участь у виставці
майстрів
декоративно-прикладного мистецтва «Алея майстрів» Вільшанського Будинку
культури до Дня Незалежності
України. Те, що вміє він виготовити, дивує і радує всіх!
Майстер вміє здивувати талантом і фантазією. «Для мене
в моїй роботі немає нічого неможливого і такого, що я не
міг би створити з металу, при
цьому готових «стандартних»
елементів не використовую»,
– наголошує Вячеслав Володимирович.
Він робить унікальні речі і
завжди працює на совість. У
роботі одночасно є ковалем,
дизайнером і художником.
В и г от овленн я з а л і з н и х
квітів для коваля з одного боку
це своєрідний творчий іспит на
профпридатність. Як говорять
майстри ковки, вміння робити

Безмежну фантазію, майстерність, винахідливість, відмінне володіння технологією
кування, прекрасне знання
особливостей і можливостей
металу фахівець на повну проявляє у своїх витворах.
Для В`ячеслава Володимировича ковальство є улюбленою справою. Захопившись
цим ремеслом, почав дивувати свою родину, друзів, одно-

красиві квіти з металу в кузні
своїми руками доводить, що ти
пройшов певний поріг у своїй
професійній і творчій діяльності. Якщо навчився кувати
квіти, то ти пішов із чисто виробничої сфери в мистецтво.
Принаймні такої думки дотримуються дуже багато майстрів
художньої ковки не тільки в
Україні, а й у всьому світі.
Чисто людське бажання
не тільки заробляти гроші, але і проявляти себе як
особистість, творити шедеври з металу - нормальне
бажання для багатьох професій, ковалі тут не самот-

ні. І В’ячеслав Володимирович це підтверджує своїми

роботами.
Бажаємо майстру своєї
справи творчих успіхів і побільше шанувальників його
таланту!
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ЧАРІВНИЙ СВІТ МАЙСТРИНІ
Родина Лупандіних у селищі Слатине - надзвичайно талановита,
дружна та працьовита. Марина найменша в сім’ї. З дитинства любила
все красиве і тягнулась до рукоділля. Вийшла заміж, народила двох
донечок. Найбільше щастя для тата
і мами – це їхні діти. Старша донька Валерія намагається писати вірші, рукодільниця, молодша Крістіна - мамина і татова помічниця.
Обоє займаються гімнастикою.

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

Фото надала родина Смалько.

Батьки радіють успіхам своїх
дітей, допомагають їм добрим
словом, підтримкою, порадою,
терпінням і ласкою. Кожній матусі хочеться, щоб її дівчатка
були найкращі, найкрасивіші!

Все прекрасне у людини від
променів сонця і від молока матері. Мама Марина - берегиня
роду, її працьовиті лагідні руки
встигають робити все: і приго-

тувати кулінарні шедеври, і попоратись біля худоби, і творити
прекрасні вироби з паперу, стрічок, бусинок.
Мистецтво створення квітів
із яскравих атласних стрічок
припало їй найбільше до душі.

Спочатку
захотілось
ними
прикрасити шпильки в коси
своїм дівчаткам, а далі зробити
українські віночки. Зараз вона
досконало володіє технікою канзаши і цим захопила не тільки
свою сім’ю, а і мешканців Слатине та жителів інших селищ.

Марина майстерно робить
прикраси для дитячих шпильок, декорує подарункові
упаковки і вітальні листівки,
займається
декоруванням
святкового столу, виготовляє різноманітні весільні
букети, різні українські віночки та костюми.

1957 р. школа №1. 10 клас.

Хор Дергачівської школи №41

1946 р. 2 та 4 клас

ТЕЛЕПРОГРАМА
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ПОНЕДІЛОК, 28 ЧЕРВНЯ
Интер
ICTV
4.15 М/ф
4.50 Телемагазин
5.20 Следствие вели...
6.55 Вещдок
8.45 Касается каждого
10.40 Х/ф «Любовь без
границ»
16.05 Жди меня. Украина
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая
время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Ангелы войны»
(16+)
1.40 Х/ф «В двух шагах от
«Рая»
3.00 Подробности
3.40 Касается каждого
5.05 Телемагазин

Перший

6.30 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
7.05 Т/с «Гордость» (12+)
8.05 Дикие чудеса. Дикие
животные в зоопарке
Сан-Диего
8.30 Борьба за выживание
9.05 Телепродажа
9.35 Х/ф «Белая птица с
черной отметиной»
11.20 Мир дикой природы
11.45 Х/ф «Ричард Львиное
Сердце. Восстание»
(16+)
13.45 Детеныш панды
14.45, 17.15 Города и городки
15.00 UA:Фольк. Воспоминания
16.05 Концерт. А. Мирзоян
17.30 Дикие животные
17.55 Т/с «Римская империя» (12+)
19.30 Те, что изменили мир
20.25 Мифы Второй мировой
21.25 Спорт
21.35 Обратный отсчет
23.30 «Перша шпальта»

1+1
9.00 «ТСН. Тиждень»
10.30 Мир наизнанку
12.50 Х/ф «Пингвины мистера Поппера»
14.45 Х/ф «К-9. Собачья
работа»
16.50 Х/ф «Кингсмен. Тайная
служба» (16+)
19.30 ТСН
20.13 ПРОСПОРТ
20.15 Х/ф «Кингсмен. Золотое кольцо» (16+)
23.10 Т/с «Анка с Молдаванки» (16+)
2.50 Х/ф «Пингвины мистера Поппера»
4.15 Жизнь известных людей
4.50 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/ф
7.50 Kids’Time
7.50 Орел и решка
10.00 М/ф «Том и Джерри.
Потерянный дракон»
11.05 Х/ф «Красавица и
чудовище»
13.45 М/ф «Монстры на
каникулах» (16+)
15.20 М/ф «Монстры на
каникулах-2»
17.05 М/ф «Монстры на
каникулах-3»
19.00 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» (16+)
21.10 Х/ф «Царство небесное» (16+)
0.10 Х/ф «Мама!» (16+)
2.35 Служба розыска детей
2.40 Зона ночи

СТБ

5.45 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
8.00 Т/с «Папаньки» (12+)
13.30 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
16.00 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «Как долго я тебя
ждала» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Как долго я тебя
ждала» (12+)

4.30 Эврика!
4.35 Служба розыска детей
4.40 Гражданская оборона
5.35 Факты недели
7.40 Х/ф «Ной» (16+)
10.15 Х/ф «Код да Винчи»
(16+)
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Код да Винчи»
(16+)
13.35 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
16.10 Х/ф «Инферно» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
21.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
23.55 Х/ф «Оверлорд» (18+)
2.00 Секретный фронт

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.30 Т/с «Кольцо с рубином» (12+)
12.30 Агенты справедливости
(16+)
14.30 История одного преступления (16+)
15.00 Сегодня
15.30 История одного преступления (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы. Украина -- Австрия
21.00 Сегодня
21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Финляндия -Бельгия
0.00 Громкое дело
1.00 Т/с «Балерина» (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с «Балерина» (12+)
3.20 Реальная мистика

2+2
6.10 Т/с «Карпатский рейнджер» (16+)
9.50 Затерянный мир
14.45 Х/ф «Случайный шпион» (16+)
16.40 Х/ф «Миф»
19.00 Т/с «Операция «Дезертир» (16+)
23.15 Х/ф «Пекло» (16+)
1.20 Т/с «Ласко» (16+)
2.15 Деньги-2020
3.15 Месть природы
4.00 102 Полиция
4.40 Злоумышленники
5.30 Телемагазины

НТН

5.20 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
6.45 М/ф «Как казаки...»
9.25 Х/ф «Садко»
11.05 Х/ф «Ослиная Шкура»
12.40 Х/ф «Чингачгук -Большой Змей»
14.25 Х/ф «Тридцать три»
15.55 Случайный свидетель
17.50 Тайны мира
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «За двумя зайцами»
21.00 Х/ф «Охранник для
дочери» (16+)
23.10 Х/ф «Изгой» (16+)
1.05 Легенды бандитской
Одессы
2.05 Вещественное доказательство
2.35 «Свiдок»
3.10 Случайный свидетель
3.45 Вещественное доказательство
5.00 Top Shop

ТЕТ

9.15 Х/ф «Звездные талеры»
10.15 «Панянка-селянка»
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Галливуд
16.15 4 свадьбы
18.15 «Панянка-селянка»
19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Танька и Володька
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Танька и Володька
21.45 Однажды под Полтавой
22.15 Т/с «Кухня»
23.45 «Панянка-селянка»
4.20 Х/ф «Русалочка»
5.50 Полезные подсказки

ВІВТОРОК, 29 ЧЕРВНЯ
Интер
ICTV

Перший

4.10 Эврика!
4.15 Факты
4.40 Т/с «Тайные двери»
(16+)
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Гражданская оборона
11.00 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
14.00 Х/ф «С.В.О.Т. В осаде»
(16+)
15.45 Факты. День
16.20 Х/ф «Ночной беглец»
(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.20 Гражданская оборона
21.05 Факты. Вечер
21.30 Т/с «Пес» (16+)
1.00 Т/с «Заклятые друзья»
(16+)
3.05 Гражданская оборона

6.30 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40 Новости
7.05, 9.35 Т/с «Гордость»
(12+)
8.05 Рассмотри
8.30 Я дома!
9.05 Телепродажа
11.30 Край приключений
11.50 ЗаАрхивированное
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.20 Страна песен
16.30 Концерт. Н. Матвиенко и
Д. Андриец
17.30 Схемы. Коррупция в
деталях
18.50 Т/с «Загадочный доктор Блейк» (16+)
19.55 Борьба за выживание
22.00 Дикие животные
23.00 Наши деньги

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.40 Т/с «Кольцо с рубином» (12+)
12.40 Агенты справедливости
(16+)
14.40 История одного преступления (16+)
15.00 Сегодня
15.30 История одного преступления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. Чемпионат Европы. Чехия -- Англия
0.00 Громкое дело
1.00 Т/с «Балерина» (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с «Балерина» (12+)
3.20 Реальная мистика

7.00 Марафон «Первый день
войны»
9.50 Х/ф «Женщины-агенты» (16+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Двенадцатый»
(16+)
15.00 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...
23.50 Т/с «Ангелы войны»
(16+)
1.50 Х/ф «Аллегро с огнем»
3.15 Касается каждого
5.05 Телемагазин

1+1
7.00 ТСН
7.10 Завтрак с 1+1
8.00 ТСН
8.10 Завтрак с 1+1
9.00 ТСН
9.10 Завтрак с 1+1
9.25 Жизнь известных людей
10.20 Жизнь известных людей
11.15 Твой день
12.00 ТСН
12.20 Твой день
14.00 ТСН
14.15 Твой день
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Великолепный
век. Роксолана»
19.30 ТСН
20.43 ПРОСПОРТ
20.45 Х/ф «Зеленая миля»
(16+)
0.25 Т/с «Анка с Молдаванки» (16+)
2.20 Х/ф «Зеленая миля»
(16+)
5.30 Жизнь известных людей

Новый канал

8.10 Х/ф «Вальгалла. Рагнарек» (12+)
10.15 Х/ф «Царство небесное» (16+)
13.10 Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
15.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
16.55 Х/ф «Гонщик»
19.10 Х/ф «Пуля в лоб» (16+)
21.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
23.40 Х/ф «Тайный агент»
(16+)
1.40 Improv Live Show (12+)
2.25 Зона ночи
5.00 Абзац!

СТБ

10.35 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
13.30 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
16.00 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «Как долго я тебя
ждала» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Как долго я тебя
ждала» (12+)

Украина

2+2
8.05 Х/ф «Марсианин» (16+)
11.00 Х/ф «Врата тьмы»
(16+)
12.55 Затерянный мир
17.55 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Деньги-2021
20.45 Т/с «Братья по крови-2» (16+)
22.25 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
0.15 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
2.05 Т/с «Ласко» (16+)
2.50 Деньги-2020
3.50 Видеобомба-2
4.00 102 Полиция
4.40 Злоумышленники
5.30 Телемагазины

НТН

6.55 «Свiдок». Агенты
7.50 Случайный свидетель
8.25 Х/ф «Судьба человека»
10.20 Х/ф «Охранник для
дочери» (16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Х/ф «Изгой» (16+)
14.55 Случайный свидетель
16.30 «Свiдок»
17.00 Случайный свидетель
17.50 Будьте здоровы
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «C.S.I. Майами»
(16+)
23.00 Акцент
23.30 Х/ф «Единственная
дорога»
1.20 Х/ф «Посылка для
Светланы»
2.35 «Свiдок»
3.05 Случайный свидетель
3.30 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни. Профессиональные байки
5.00 Top Shop

ТЕТ

9.20 Х/ф «Мост в Терабитию»
11.05 Х/ф «Синяя свечка»
12.15 Х/ф «Белая змея»
14.00 «Панянка-селянка»
18.00 Х/ф «Экипаж» (16+)
20.45 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
23.00 Х/ф «Авиатор» (16+)
2.30 Виталька
5.50 Полезные подсказки

25 червня 2021 року
СЕРЕДА, 30 ЧЕРВНЯ
11.05 Т/с «Пес» (16+)
Интер
12.45 Факты. День

7.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.00 Новости
8.10 Утро с Интером
9.00 Новости
9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Французский
поцелуй» (16+)
14.35 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...
23.50 Т/с «Третьего не дано»
1.40 Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша»
3.00 Касается каждого
4.25 М/ф
5.05 Телемагазин

Перший

6.30 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40 Новости
7.05, 9.35 Т/с «Горaдость»
(12+)
8.30 Я дома!
9.05 Телепродажа
11.30 Край приключений
11.50 ЗаАрхивированное
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.30 Концерт. Иво Бобул
17.30 Наши деньги
18.50 Т/с «Загадочный доктор Блейк» (16+)
19.55 Борьба за выживание
22.00 Дикие животные
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
10.20 Жизнь известных людей
11.15 Твой день
12.00 ТСН
12.20 Твой день
14.00 ТСН
14.15 Твой день
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Великолепный
век. Роксолана»
19.30 ТСН
20.43 ПРОСПОРТ
20.45 Т/с «Сваты»
21.50 Т/с «Сваты»
22.55 Т/с «Анка с Молдаванки» (16+)
1.35 Х/ф «К-9. Собачья
работа»
3.15 Жизнь известных людей
4.35 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
8.00 Kids’Time
8.00 Орел и решка
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
11.00 Х/ф «Земля троллей»
13.05 Аферисты в сетях»
(16+)
15.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
20.00 Аферисты в сетях (16+)
21.05 Х/ф «Плохая компания» (16+)
23.35 Х/ф «Конвоиры» (16+)
1.40 Improv Live Show (12+)
2.25 Служба розыска детей
2.30 Зона ночи
5.00 Абзац!

СТБ

6.35 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
13.30 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.55 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «Как долго я тебя
ждала» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Как долго я тебя
ждала» (12+)

ICTV
4.05 Эврика!
4.10 Служба розыска детей
4.15 Факты
4.35 Т/с «Тайные двери»
(16+)
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Т/с «Смертельное
оружие» (16+)

13.15 Т/с «Пес» (16+)
14.05 Т/с «Тайные двери»
(16+)
15.05 Х/ф «Код да Винчи»
(16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Код да Винчи»
(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.20 Секретный фронт
21.10 Факты. Вечер
21.30 Т/с «Пес» (16+)
22.50 Т/с «Заклятые друзья»
(16+)
3.15 Секретный фронт

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.40 Т/с «Кольцо с рубином» (12+)
12.40 Агенты справедливости
(16+)
14.40 История одного преступления (16+)
15.00 Сегодня
15.30 История одного преступления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия -Франция
0.00 Громкое дело
1.00 Т/с «Балерина» (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с «Балерина» (12+)
3.20 Реальная мистика

2+2
6.45 Х/ф «Бенджамин Фальк
и Призрачный Кинжал»
(16+)
8.45 Х/ф «В поисках сокровищ нибелунгов» (16+)
11.10 Х/ф «Галактика юрского периода» (16+)
12.50 Затерянный мир
17.55 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Затерянный мир
20.30 Т/с «Братья по крови-2» (16+)
22.15 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
0.05 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
1.55 Деньги-2020
2.55 Видеобомба-2
4.00 102 Полиция
4.40 Злоумышленники
5.30 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «За витриной универмага»
10.50 Т/с «C.S.I. Майами»
(16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «C.S.I. Майами»
(16+)
14.50 Случайный свидетель
16.30 «Свiдок»
17.00 Случайный свидетель
17.50 Стоимость жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «C.S.I. Майами»
(16+)
23.00 Акцент
23.30 Х/ф «Люди в океане»
1.00 Х/ф «Трест, который
лопнул», с. 1
2.10 Вещественное доказательство
2.40 «Свiдок»
3.10 Случайный свидетель
3.30 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни. Профессиональные байки
5.00 Top Shop

ТЕТ

9.15 Х/ф «Белоснежка»
10.15 Т/с «Новая жизнь Василины Павловны»
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Галливуд
16.15 4 свадьбы
18.15 «Панянка-селянка»
19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Танька и Володька
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Танька и Володька
21.45 Однажды под Полтавой
22.15 Т/с «Кухня»
23.15 Т/с «Новая жизнь Василины Павловны»
0.15 Игры приколов
1.15 Спасатели
2.30 Т/с «Дневники Темного» (16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

ТЕЛЕПРОГРАМА

25 червня 2021 року
ЧЕТВЕР, 1 ЛИПНЯ
жие» (16+)
Интер
11.05 Т/с «Пес» (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
12.00 Новости
12.25 Х/ф «100 вещей и ничего
лишнего» (12+)
14.40 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...
23.50 Т/с «Третьего не дано»
1.40 Х/ф «Сошедшие с небес»
3.00 Касается каждого
4.25 М/ф
4.55 Телемагазин

Перший

6.30 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40 Новости
7.05, 9.35 Т/с «Гордость» (12+)
8.05, 11.30 Край приключений
8.20, 11.50 ЗаАрхивированное
8.30 Я дома!
9.05 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.35 Концерт. Н. Валевская
17.30 #@)[]?$0 с М. Щуром (16+)
18.50 Т/с «Загадочный доктор
Блейк» (16+)
19.55 Борьба за выживание
22.00 Дикие животные
23.00 Схемы. Коррупция в
деталях

1+1
7.00 ТСН
7.10 Завтрак с 1+1
8.00 ТСН
8.10 Завтрак с 1+1
9.00 ТСН
9.10 Завтрак с 1+1
9.25 Жизнь известных людей
10.20 Жизнь известных людей
11.15 Твой день
12.00 ТСН
12.20 Твой день
14.00 ТСН
14.15 Твой день
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Великолепный век.
Роксолана»
19.30 ТСН
20.33 ПРОСПОРТ
20.35 ЧистоNews-2021
20.40 Т/с «Сваты»
21.45 Право на власть-2021
0.45 Т/с «Анка с Молдаванки»
(16+)
1.45 Х/ф «Вокруг света за 80
дней»
3.40 Жизнь известных людей
4.40 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.15 Kids’Time
7.15 Орел и решка
9.20 Т/с «Гримм» (16+)
11.00 Х/ф «Земля троллей. В
поисках золотого замка»
13.00 Аферисты в сетях (16+)
15.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
21.00 Х/ф «Деньги решают
все»
22.50 Х/ф «Метро» (16+)
1.10 Improv Live Show (12+)
2.10 Служба розыска детей
2.15 Варьяты (12+)
3.00 Зона ночи
5.00 Абзац!

СТБ

6.55 Т/с «Комиссар Рекс»
10.35 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
13.30 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
16.00 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «Как долго я тебя
ждала» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Как долго я тебя
ждала» (12+)

ICTV
4.15 Эврика!
4.20 Факты
4.40 Т/с «Тайные двери» (16+)
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Т/с «Смертельное ору-

12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
14.05 Т/с «Тайные двери» (16+)
15.30 Х/ф «Ангелы и демоны»
(16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Ангелы и демоны»
(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.20 Антизомби
21.05 Факты. Вечер
21.30 Т/с «Пес» (16+)
22.50 Т/с «Заклятые друзья»
(16+)
3.10 Антизомби

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.40 Т/с «Кольцо с рубином»
(12+)
12.40 Агенты справедливости
(16+)
14.40 История одного преступления (16+)
15.00 Сегодня
15.30 История одного преступления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Х/ф «Тень прошлого», с.
1, 2 (12+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Х/ф «Тень прошлого», с.
3, 4 (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Реальная мистика

2+2
8.45 Х/ф «Шанхайский полдень»
10.50 Х/ф «Медовый месяц в
Вегасе» (16+)
12.45 Затерянный мир
17.55 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Секретные материалы
20.30 Т/с «Братья по крови-2»
(16+)
22.10 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
0.00 Т/с «C.S.I. Место преступления» (16+)
1.50 Деньги-2020
2.50 Видеобомба-2
4.00 102 Полиция
4.40 Злоумышленники
5.30 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Дезертир»
10.50 Т/с «C.S.I. Майами» (16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «C.S.I. Майами» (16+)
14.50 Случайный свидетель
16.30 «Свiдок»
17.00 Случайный свидетель
17.50 Правда жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «C.S.I. Майами» (16+)
23.00 Акцент
23.30 Х/ф «Тайна записной
книжки»
1.00 Х/ф «Трест, который
лопнул», с. 2
2.20 Вещественное доказательство
2.45 «Свiдок»
3.15 Случайный свидетель
3.30 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни. Профессиональные байки
5.00 Top Shop

ТЕТ

9.15 Х/ф «Дьявол с тремя
золотыми волосками»
10.15 Т/с «Новая жизнь Василины Павловны»
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Галливуд
16.15 4 свадьбы
18.15 «Панянка-селянка»
19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Танька и Володька
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Танька и Володька
21.45 Однажды под Полтавой
22.15 Т/с «Кухня»
23.15 Т/с «Новая жизнь Василины Павловны»
0.15 Игры приколов
1.15 Спасатели
2.30 Т/с «Дневники Темного»
(16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

9

П’ЯТНИЦЯ, 2 ЛИПНЯ
6.30 Утро в большом городе
Интер
7.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.00 Новости
8.10 Утро с Интером
9.00 Новости
9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
12.00 Новости
12.25 Х/ф «От семьи не убежишь»
14.35 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «007. Золотой глаз»
23.30 Следствие вели...
1.15 Вещдок
2.45 Жди меня. Украина
3.55 Украина впечатляет
4.20 Орел и решка. Морской
сезон
5.00 Телемагазин
5.30 Орел и решка. Морской
сезон
6.20 М/ф

Перший

6.30 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40 Новости
7.05, 9.35 Т/с «Гордость» (12+)
8.05, 11.30 Край приключений
8.20, 11.50 ЗаАрхивированное
8.30 Я дома!
9.05 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20 Общественная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.30 Концерт. А. Гнатюк
17.30 «Перша шпальта»
18.50 Т/с «Загадочный доктор
Блейк» (16+)
19.55 Борьба за выживание
22.00 Дикие животные
23.00 #ВУКРАЇНI

1+1
7.00 ТСН
7.10 Завтрак с 1+1
8.00 ТСН
8.10 Завтрак с 1+1
9.00 ТСН
9.10 Завтрак с 1+1
9.25 Жизнь известных людей
10.20 Жизнь известных людей
11.15 Твой день
12.00 ТСН
12.20 Твой день
14.00 ТСН
14.15 Твой день
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Великолепный век.
Роксолана»
19.30 ТСН
20.13 ПРОСПОРТ
20.15 ЧистоNews-2021
20.20 Свадьба вслепую-7
22.20 Х/ф «Кингсмен. Золотое
кольцо» (16+)
1.10 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
3.05 Рассмеши комика
3.50 Жизнь известных людей
4.30 ТСН
5.15 Светская жизнь-2021
6.05 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.55 Kids’Time
7.55 Орел и решка
10.05 Т/с «Гримм» (16+)
11.00 Кто против блондинок?
(12+)
13.00 Аферисты в сетях (16+)
15.00 Х/ф «Принц Валиант»
16.50 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» (16+)
19.00 Х/ф «Шанхайские рыцари»
21.15 Х/ф «Шанхайский перевозчик» (16+)
23.10 Х/ф «Новые мутанты»
(16+)
1.00 Improv Live Show (12+)
2.00 Служба розыска детей
2.05 Зона ночи

СТБ

9.30 Х/ф «Жизнь прекрасна»
(12+)
14.20 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «Слепая» (12+)
20.15 Х/ф «Любовница в наследство» (16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Х/ф «Любовница в наследство» (16+)
1.10 Х/ф «Смерть ей к лицу»
(16+)

ICTV
4.00 Эврика!
4.15 Служба розыска детей
4.20 Факты
4.40 Т/с «Тайные двери» (16+)

8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Дизель Шоу (12+)
11.40 На троих (16+)
12.45 Факты. День
13.15 На троих (16+)
13.30 Т/с «Пес» (16+)
14.40 Т/с «Тайные двери» (16+)
15.45 Факты. День
16.10 Х/ф «Инферно» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.10 Дизель Шоу (12+)
23.00 На троих-10 (16+)
0.15 На троих (16+)
1.15 Факты
1.40 Х/ф «Оверлорд» (18+)
3.40 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.45 Х/ф «Вкус счастья» (12+)
14.40 Х/ф «Семейный портрет», с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.25 Игра #1
15.30 Х/ф «Семейный портрет», с. 3, 4 (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Х/ф «Верная подруга», с.
1, 2 (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Игра #1
23.15 Х/ф «Верная подруга», с.
3, 4 (12+)
1.15 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка»
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка»
3.30 Реальная мистика

2+2
6.40 Х/ф «Врата воинов» (16+)
8.45 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (16+)
11.00 Х/ф «Падение Лондона»
(16+)
12.55 Затерянный мир
17.55 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Джек Хантер. В поисках сокровищ Угарита»
(16+)
21.20 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие гробницы Эхнатона» (16+)
23.20 Х/ф «Джек Хантер. Небесная звезда» (16+)
1.20 Деньги-2020
2.35 Видеобомба-2
3.35 Совершенно секретно
4.00 102 Полиция
4.40 Злоумышленники
5.30 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Опекун»
10.45 Т/с «C.S.I. Майами» (16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «C.S.I. Майами» (16+)
14.45 Случайный свидетель
16.30 «Свiдок»
17.00 Случайный свидетель
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «C.S.I. Майами» (16+)
21.30 Мир или война
23.30 Х/ф «Ипподром»
1.10 Х/ф «Трест, который
лопнул», с. 3
2.20 «Свiдок»
2.50 Случайный свидетель
2.55 Вещественное доказательство
3.50 Правда жизни. Профессиональные байки
4.45 Top Shop

ТЕТ

9.15 Х/ф «Раскрасавица»
10.15 Т/с «Новая жизнь Василины Павловны»
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Галливуд
16.15 4 свадьбы
18.15 «Панянка-селянка»
19.15 Однажды под Полтавой
19.45 Танька и Володька
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Танька и Володька
21.45 Однажды под Полтавой
22.15 Т/с «Кухня»
23.15 Т/с «Новая жизнь Василины Павловны»
0.15 Игры приколов
1.15 Спасатели
2.30 Виталька
5.50 Полезные подсказки

СУБОТА, 3 ЛИПНЯ
Интер
ICTV
7.00 Х/ф «Мой друг мистер
Персиваль»
9.00 Готовим вместе. Домашняя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 Х/ф «А зори здесь
тихие...»
14.30 Х/ф «Завтра была
война»
16.15 Х/ф «Офицеры»
18.10 Х/ф «В бой идут одни
«старики»
20.00 Подробности
20.30 Место встречи. Бенефис
22.10 Х/ф «Плата за спасение», с. 1--4 (12+)
2.20 Подробности
2.50 Х/ф «Дама с попугаем»
4.20 Х/ф «Миллион в брачной корзине»
5.50 М/ф

Перший

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
7.10--7.40 М/ф
8.05, 14.35 Дикие чудеса. Дикие животные в зоопарке
Сан-Диего
8.30 Борьба за выживание
9.05 Телепродажа
9.35 Визуальный код
10.15 #ВУКРАЇНI
10.40 Самые большие миграции в природе
11.45 Х/ф «Книга Бытия. Сотворение мира» (12+)
13.35 Тайны Папы Иоанна
Павла
15.00 UA:Фольк. Воспоминания
16.05 Концерт. ВИА «Кобза»
17.00 Города и городки
17.20 Мир дикой природы
17.50 Т/с «Римская империя» (12+)
19.30 Х/ф «Сватанье на Гончаровке»
21.25--22.20 Пишем историю
22.30 Д/с «Секреты истории.
Портреты»

1+1
8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
16.10 Т/с «Сваты»
17.20 Т/с «Сваты»
18.30 Мир наизнанку
19.30 ТСН
20.10 ЧистоNews-2021
20.15 Вечерний квартал
22.10 Женский квартал
23.20 Светская жизнь-2021
0.20 Х/ф «Темные отражения» (12+)
2.10 Свадьба вслепую-7
3.45 Жизнь известных людей
5.20 ТСН
6.00 Жизнь известных людей

Новый канал
8.00 Kids’Time
8.00 М/ф «Смурфики-2»
10.00 Kids’Time
10.00 Орел и решка. Земляне
11.10 Орел и решка. Чудеса
света
12.10 Орел и решка
14.20 М/ф «Коко»
16.20 Х/ф «Кристофер
Робин»
18.35 Х/ф «Ханна. Совершенное оружие» (16+)
21.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.10 Х/ф «Красный воробей» (16+)
2.10 Improv Live Show (12+)
3.00 Зона ночи

СТБ
6.35 Т/с «Папаньки» (12+)
7.55 Невероятная правда о
звездах
10.55 Т/с «Папаньки» (12+)
17.05 СуперМама (12+)
21.00 МастерШеф.
CELEBRITY (12+)
23.10 Званый ужин (12+)

4.20 Эврика!
4.25 Факты
4.50 М/ф «Звездный десант.
Вторжение» (16+)
6.40 Х/ф «Звездный десант-3. Мародер» (16+)
8.40 Х/ф «С.В.О.Т. В осаде»
(16+)
10.25 Т/с «Нюхач» (12+)
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Нюхач» (12+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «План побега»
(16+)
21.35 Х/ф «План побега-2»
(16+)
23.25 Х/ф «План побега-3»
(16+)
1.00 Х/ф «Законопослушный гражданин» (18+)
3.00 Я снял!

Украина

7.25 Реальная мистика
7.50 Х/ф «Жены на тропе
войны» (12+)
11.45 Т/с «Другая жизнь
Анны» (12+)
15.00 Сегодня
15.20 Т/с «Другая жизнь
Анны» (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Т/с «Другая жизнь
Анны» (12+)
21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/8 финала
0.00 Громкое дело
1.00 Х/ф «Прости» (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Прости» (16+)
5.10 Реальная мистика

2+2
7.00 ДжеДАИ-2019
8.00 ДжеДАИ-2020
9.40 Затерянный мир
12.45 Х/ф «Робинзон Крузо»
(16+)
14.20 Х/ф «Охранник» (16+)
16.30 Х/ф «Травля» (16+)
18.40 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
21.00 Х/ф «Конец света»
(16+)
23.20 Х/ф «Секретные
материалы. Борьба за
будущее» (16+)
1.50 Х/ф «Винная война»
(16+)
3.10 Видеобомба-2
3.50 Совершенно секретно
5.30 Телемагазины

НТН

8.00 Х/ф «Человек в зеленом кимоно»
9.25 Х/ф «Сумка инкассатора»
11.10 Х/ф «Право на выстрел»
12.45 Случайный свидетель.
Вокруг света
14.00 Т/с «Смерть в раю»
(16+)
18.10 Переломные 80-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Неуловимые
мстители»
21.05 Х/ф «Безумный
спецназ» (16+)
22.55 Х/ф «Дом восходящего
солнца» (16+)
0.45 Х/ф «Тайны криминального мира»
1.45 «Свiдок»
2.15 Случайный свидетель
2.30 Вещественное доказательство
4.00 Правда жизни. Профессиональные байки
5.00 Top Shop

ТЕТ
9.10 М/ф «Легенды страны Оз. Возвращение
Дороти»
10.55 Х/ф «Белоснежка»
12.05 Х/ф «Алоха»
14.05 Х/ф «Экипаж» (16+)
16.50 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
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
22.00 Х/ф «Авиатор» (16+)
1.15 «Панянка-селянка»
3.15 Виталька
5.50 Полезные подсказки
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НЕДІЛЯ, 4 ЛИПНЯ
9.00 Секретный фронт
Интер
8.00 Удачный проект
9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
11.00 Другая жизнь
12.00 Другая жизнь
13.00 Вещдок. Опережая
время
17.30 Х/ф «007. Золотой
глаз»
20.00 Подробности недели
22.00 Х/ф «В бой идут одни
«старики»
23.55 Х/ф «Офицеры»
1.50 Вещдок

Перший

7.00, 8.00, 8.55, 21.00 Новости
7.10--7.40 М/ф
8.15 Дикие животные
9.00 Божественная литургия
Православной Церкви
Украины
11.00 Воскресная литургия
Украинской Греко-Католической Церкви
12.30 Воскресная Святая Месса Римско-Католической
Церкви в Украине
13.30--14.10 Неизведанная
Украина
14.30 Телепродажа
15.05 Страна песен
16.20 Концерт. «Хорея Козацька»
17.20, 23.30 Мир дикой природы
17.50 Т/с «Римская империя» (12+)
19.30 Д/ф «Свадебное наследство»
21.30 Дорога в Токио
22.00 Те, что изменили мир
23.00 #@)[]?$0 с М. Щуром
(16+

1+1
8.00 Завтрак. Выходной
9.00 Лото-забава
9.45 Мир наизнанку
18.30 Светская жизнь-2021
19.30 «ТСН. Тиждень»
21.00 Х/ф «Шпионка» (16+)
23.20 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
1.45 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
3.30 Мир наизнанку
5.00 «ТСН. Тиждень

Новый канал

6.20 Тайный агент (12+)
7.45 Kids’Time
7.45 М/с «Том и Джерри»
8.05 М/ф «Том и Джерри.
Потерянный дракон»
9.10 Kids’Time
9.10 М/ф «Коко»
11.20 М/ф «Монстры на
каникулах» (16+)
13.00 М/ф «Монстры на
каникулах-2»
14.45 М/ф «Монстры на
каникулах-3»
16.40 Х/ф «Анна» (16+)
19.00 Х/ф «Агент Ева» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.30 Improv Live Show (12+)
0.25 Improv Live Show (12+)
1.25 Варьяты (12+

СТБ

12.50 МастерШеф.
CELEBRITY (12+)
15.00 СуперМама (12+)
19.00 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
20.00 Один за всех (16+)
23.55 «Я соромлюсь свого
тiла» (16+

ICTV
4.45 Эврика!
4.55 Факты
5.20 Не дай себя обмануть
7.10 Больше чем правда
8.00 Антизомби

10.00 Гражданская оборона
11.00 Х/ф «Ной» (16+)
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Ной» (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
16.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
18.45 Факты недели
20.35 Х/ф «Терминатор-5.
Генезис» (16+)
23.10 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+)
1.30 Х/ф «Звездный десант-3. Мародер» (16+)
3.10 Я снял!

Украина

6.50 Реальная мистика
10.30 Х/ф «Стрекоза» (12+)
15.00 Х/ф «Ищу тебя», с. 1,
2 (12+)
19.00 Сегодня. Итоги
21.00 Х/ф «Ищу тебя», с. 3,
4 (12+)
21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/8 финала
0.00 Громкое дело
1.00 Х/ф «Живая вода» (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Живая вода» (12+)
4.45 Реальная мистика

2+2
7.00 ДжеДАИ-2019
8.00 ДжеДАИ-2020
8.55 Затерянный мир
13.50 Х/ф «Копье судьбы»
(16+)
16.10 Х/ф «Хозяин морей. На
краю земли»
18.55 Х/ф «Тринадцатый
воин»
20.55 Х/ф «Робин Гуд»
23.00 Х/ф «Секретные материалы. Хочу верить»
(16+)
1.05 Затерянный мир
2.10 Видеобомба-2
2.55 Совершенно секретно
4.35 Лучшее
4.40 Злоумышленники
5.30 Телемагазин

СПЕКОТНИЙ ГУМОР
***
Вийшла на роботу
після відпустки, почуваюся, як діти в садочку
– хочеться плакати та
додому!
***
Співробітники офісу
сидять, працюють до
22.00, а одна мадам йде
о 18.00, один день так,
другий, третій. Кінець
кінцем один співробітник запитує у начальника:
– Чому вона йде о
18.00, а ми до 22.00 сидимо?
– Так вона ж у відпустці!
***
– Люба, я хочу провести цю відпустку, як 20
років тому.
– Але ми одружені
тільки 19 років.
– Ось в цьому-то і вся
сіль.
***
Якщо під час відпустки весь час була гарна
погода, то це була не
ваша відпустка.

НТН

7.30 Слово Предстоятеля
7.35 Случайный свидетель.
Вокруг света
10.00 Т/с «Смерть в раю»
(16+)
14.15 Х/ф «Безумный
спецназ» (16+)
16.05 Х/ф «Приходите завтра»
18.00 Х/ф «Неуловимые
мстители»
19.30 Х/ф «Снова неуловимые»
22.00 Мюзикл «Сорочинская
ярмарка»
23.50 Х/ф «Дом восходящего
солнца» (16+)
1.35 Вещественное доказательство

ТЕТ

10.50 М/ф «Риф 3D. Прилив»
12.20 М/ф «Побег из
джунглей»
14.00 Х/ф «Фокстер и Макс»
15.40 М/ф «История игрушек»
17.15 М/ф «История игрушек-2»
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
22.00 Х/ф «Забыть Сару
Маршалл» (18+)
0.00 «Панянка-селянка»
2.05 Т/с «Дневники Темного» (16+)
3.35 Виталька
5.50 Полезные подсказки

***
– Алло, кохана, а де
ти хочеш побувати: на
морі чи в лісі?
– Звичайно, на морі! А
ти що, путівки береш?
– Та ні, вибираю освіжувач повітря для туалету...
***
Солдат підходить до
командира:
– Мені у відпустку
треба – дружина народити повинна...
Командир відпускає
його; через тиждень
солдат повертається.
– Ну, Петренко, хто
родився – син чи донька?
– Через дев'ять місяців довідаємося.
***
– Яшо, ми з тобою
таки найнещасливіші
люди на світі!
– Сарочко, ну чому ти
так вважаєш?
– Ми живемо біля
моря, нам навіть у відпустку поїхати нікуди!
***
Із заяви:
"Як мене все..." (закреслено)
"Та пішли ви всі..." (закреслено)
"Прошу надати мені
чергову відпустку"
***
– У будь-яку подорож
я беру з собою талісман, який завжди мене
виручає.
– І що це за предмет?
– Кредитна картка зі
ста тисячами доларів.

***
***
Найкрасивіші
дівчата з'являються на
пляжі в останній день
відпустки.
***
Прокидається
чоловік у санаторії після
п'ятиденної пиятики,
підходить до дзеркала,
дивиться на своє синє
опухле обличчя і каже:
– О, як я засмаг! І поправився!
***
В санаторії:
– Дівчино, дозвольте
з Вами познайомитися?
– На одну ніч? Чи на
дві?
– Що Ви! Я ж джентльмен. До кінця відпустки!
***
– Коханий, ніяк не
можу вирішити: який
купальник купити – відкритий чи закритий?
– Звичайно, закритий
– тільки з дірочками для
очей.
***
– Кума, ну як в тебе
донька влаштувалася?
– Чудово! Чоловік любить, шуби купує, на
курорти возить...
– А син?
– А синові стерва попалася... То шубу їй
купи, то на курорт звози!
***
Зустрічаються двоє:
– Ну, як відпочив?
– Так нудно. Все пристойно, повний сервіс,
море, пляж, музеї, екскурсії.
– А у нас пиво, мордобій, бійки, Петро по
пояс у гіпсі, Іванка в
поліцію забрали.
– Щасливі...
***
Вчора засмагав на
міському пляжі. Поруч лежала дівчина без
ліфчика. У результаті
у мене сильно обгоріла
спина, а живіт зовсім не
засмаг...
***
Двоє друзів розмовляють:
– Твоя дружина багато говорить?
– Так. Коли ми були у
відпустці, у неї навіть
язик засмаг!
***
Один уролог каже
другому:
– Щойно повернувся
з подорожі по Європі.
Бачив у Брюсселі "хлопчика, який пісяє". Не
справив він на мене враження. Обличчя якесь
хворобливе,
струмінь

слабенький...
– А що ти хотів?
Стільки років стоїть
голий
просто
неба.
Хронічний простатит!
***
– Маааам! Завтра
батьківські збори! Підеш?
– Ні!
– А чому?
– Знаю я ці батьківські збори! Ми краще з тобою на ці гроші в Єгипет
з'їздимо!
***
Знаєте, як за допомогою однієї путівки можна відпочити усім колективом?
Слід зібратися та
придбати цю путівку
для шефа!
***
У мене начальник на
вихідних засмаг і тепер
ще більше схожий на
лайно...
***
— Борисе, ти одружений?
— Частково...
— Не зрозумів?
— Старший брат на
курорті, тому його дружина замість нього на
мене лається...
***
Щоб влітку добре виглядати на пляжі, Леся
ще з зими почала відгодовувати свою найкращу подругу Оксану.
***
Рятувальник
на
пляжі надривається у
гучномовець:
— Човен 99, гребіть
до берега! Ваш час закінчився! Човен 99, гребіть
до берега! Ваш час закінчився!
Підходить напарник і
каже:
— Що ти кричиш? У
нас же всього 70 човнів!
Рятувальник задумливо дивиться на нього.
Потім знову кричить у
гучномовець:
— Човен 66! У Вас що
— проблеми?
***
— Я чув, ви з Семеном
разом у відпустку йдете?
— Ну що ви, що ви!
Просто одночасно.
***
— Я цей Новий рік
відзначав на Гавайях,
навколо засмаглі дівчата, море, пляж.
— А я в Індії, верхи на
слоні, тепло, фрукти,
привітні індіянки.
— А я Новий рік із
вами відзначав, дома на
кухні, тільки не курив
нічого!
***
Щось набридло так
все-е-е! Схоже у мене
цей, як його там:
авітаміноз..
недосипоз...
грошопропадоз...
відпустконехватоз...
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ОГОЛОШЕННЯ

ВІТАННЯ

ПРОДАМ

Шановний Іван Прокопович Іванченко з Вільшан!

ВИСОКОЯКІСНЕ ВУГІЛЛЯ АНТРАЦИТ.
Тел. 098 664-37-11.

(10-5)

СТЕНОВЫЕ ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ.
ДОСТАВКА МАНИПУЛЯТОРОМ. ТЕЛ. 050-976-76-96. (10-1)
ПРОДАМ ИНДОУТЯТ (МОЖНО С УТКОЙ).Т.:(067)126-05-81,(093)616-48-85, (066)288-97-24.

БУДМАТЕРІАЛИ
РЕАЛІЗУЄМО БУДМАТЕРІАЛИ
Кременчуцького кар’єроуправління
за ціною виробника: щебінь, граніт, 5-20,
5-10, 20-40, гранвідсів, камінь бутовий добірний, пісок, щебінь дорожній, доменний шлак,
цемент і т.ін.
З доставкою. Точна вага. Через ваги.
Форма оплати будь-яка, в т.ч. ПДВ.
Сел. Золочів, вул. Разіна,66 (вугільний склад).
Тел.: 066-736-09-56, 068-196-91-43. (4-3)

КУПЛЮ
ПРЕДСТАВНИКИ М’ЯСОКОМБІНАТУ ДОРОГО ВИКУПОВУЮТЬ КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ. Доріз. Термінові виклики цілодобово.
Тел.: (095) 466-35-41, (067) 729-80-56.
(15-2)

ДОРОГО ЗАКУПОВУЄМО КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. ТЕРМІНОВІ ВИКЛИКИ
ЦІЛОДОБОВО, ДОРІЗ.
Тел.: (066) 697-777-11, (096) 017-68-61. (15-2)
ПРИЦЕП ДЛЯ ЛЕГК. АВТО С НАРУЖНЫМИ
АРКАМИ, С ДОКУМЕНТАМИ.
Тел. (097) 993-85-32.
(4-2)

РОБОТА
Кондитерское предприятие ТМ «СВАТ»
(Дергачевский р-н, с. Полевая) приглашает на постоянную работу кондитеров с
опытом работы (возможно обучение).
Конкурентная з/п, своевременные выплаты, соц. пакет. Доставка сотрудников
осуществляется служебным транспортом.
Тел.: 050-648-98-17, 095-400-54-20, 067149-03-45.
2-2

ПОСЛУГИ
Чистимо та поглиблюємо колодязі.
Тел.: (066)-504-35-79, (068)-075-97-97. (6-4)
КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА,
ГЕОДЕЗІЯ ВІД 2500 ГРН. СТРОКИ ВІД 1 ТИЖНЯ.
ТЕЛ.: (099) 737-65-52, (097)824-73-57.
(4-3)
КАДАСТРОВІ НОМЕРИ, (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ, ГЕОЛОГІЯ.

ТЕЛ.: 095-428-22-87, 097-923-20-34

(12-12)

ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ПО ПОКОСУ
ТРАВЫ, ОБРЕЗКИ КУСТАРНИКОВ И
ВАЛКИ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
ТЕЛ.: 0638813568, 0686905699, ЖЕНЯ.

ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ
Просимо з’явитися 6 липня 2021 р. о 9:00
власників (користувачів) земельних ділянок
(кадастрові номери 6322083000:21:000:0001,
6322083001:00:000:1123), які межують із
земельною ділянкою розташованою за межами населених пунктів на території Малоданилівської селищної ради Харківського району Харківської області для підписання актів
погодження меж земельної ділянки.

НАМ ПИШУТЬ
Скільки б нам не було років, ми час від часу повертаємося в дитинство. Бо все у нашому житті починається звідти. Саме тому День захисту дітей є
радістю не тільки для малечі, а і для всіх нас. І дуже
добре, що є люди, які цю радість дарують кожній
дитині. Хочеться щиро подякувати їм за щедрість,
турботу, піклування про підростаюче покоління.
Токарівські сільські бібліотека та клуб висловлюють щиру подяку людям, які допомогли у проведенні дитячого свята. Це керівник ТОВ «Хладопром»
Баришевський Олексій Володимирович, який неодноразово надавав безкоштовну допомогу у вигляді
продукції підприємства - прохолодного морозива,
та родині Черніюк Аліні Олександрівні й Івану Петровичу («ФОП Черніюк А.О.») за надані солодощі
для свята. Ваша дієва допомога - приклад небайдужого ставлення. Спасибі Вам, що, відгукнувшись на
прохання, Ви подарували неабияку радість нашій
сільській дітворі!

Вітаємо Вас із 60-річчям, бо це чудова дата. Ювілей — час
приймати гарячі вітання від рідних і друзів. 60 років — це не лише
досвід і роки, але ще і повага, заслуги і мудрість. Бажаємо Вам
завжди бути в гармонії з собою, благополуччя і щастя, турботи
про близьких, умиротворення в хвилини відпочинку, здоров’я тіла,
молодості душі, блиску очам. Щасливого Дня народження!
Сім`я Іванченків

АСФАЛЬТОБЕТОН
АС
ФАЛЬТОБЕТОН (АСФАЛЬТ)

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

ЦІНА: 2500 ГРН/ТОННА
(гуртом дешевше).

Вартість асфальту відповідає якості.
Наші асфальтові суміші повністю відповідають ДСТУ. Можлива доставка.

Тел.: (066)718-99-29, (066)724-48-84.
(066)724-48-84.
КОНКУРС

Дергачівська міська рада Харківської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності Дергачівської міської
ради, тимчасово, на період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку основного працівника.
Для участі у конкурсі приймаються заяви від
громадян України, які не досягли граничного віку
перебування на службі в органах місцевого самоврядування, мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, вільно володіють державною мовою
та основними навиками роботи на комп’ютері з
відповідними програмними засобами на рівні досвідченого користувача. Без вимог до стажу роботи.
Перелік документів для участі в конкурсі:
особи, які бажають взяти участь у конкурсі,
особисто подають:
1) заяву про участь у конкурсі на заміщення
вакантної посади головного спеціаліста відділу
бухгалтерського обліку та звітності Дергачівської
міської ради, тимчасово, на період перебування у
відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку основного працівника;
2) автобіографію (прізвище, ім’я, по батькові,
число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, а також відомості про
наявність чи відсутність судимості;
3) копію паспорта громадянина України;
4) копію документа про вищу освіту з додатками;
5) копію трудової книжки з відомостями про трудову діяльність станом на момент оголошення конкурсу та/або копію послужного списку (за наявності);

6) копію реєстраційної картки платника податків;
7) фотокартку розміром 4 х 6 см;
8) письмову заяву, в якій особа повідомляє,
що до неї не застосовуються заборони, визначені
частиною третьою або четвертою статті 1 Закону
України «Про очищення влади», і надає згоду на
проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону України
«Про очищення влади». У разі, якщо кандидат на
посаду проходив перевірку, передбачену Законом
України «Про очищення влади», така особа подає
копію висновку про результати перевірки;
9) копію військового квитка (за наявності);
10) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України
«Про запобігання корупції»;
11) інші документи, які характеризують фаховий рівень особи (за бажанням такої особи).
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу за адресою: Харківська область, місто Дергачі, площа Перемоги, 5 (конкурсна комісія).
Довідки за телефоном: 067-807-28-67, або
безпосередньо до міської ради.
Конкурсна комісія

УКРПОШТА ПРОДОВЖИТЬ ДОСТАВЛЯТИ ПЕНСІЇ
Кабінет Міністрів України скасував обов’язкове переведення виплати пенсії та соціальної
допомоги на карткові рахунки з вересня, як це
раніше було закріплено в постанові №277 від
29 березня 2021 року. Поточний порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог
через Укрпошту буде збережений, як мінімум,
до 1 січня 2023 року.
Основна причина, через яку ініціативу відклали на два роки, - неготовність банківської інфраструктури і систематичне закриття банківських відділень. Наразі банкомати наявні лише у
4% міст України, і це значить, що 13 мільйонів
українців не мають доступу, а відтак і можливості користуватися банківськими послугами. В
той час як Укрпошта покриває 100% населених
пунктів і може надати в тому числі і фінансові

послуги всім без винятку українцям.
Відповідні зміни до Постанови №277 «Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України»
Кабінет Міністрів України ухвалив 26 травня. З
оновленим тестом Постанови можна ознайомитися
на сайті Кабінету Міністрів за посиланням.
Подати заяву до ПФУ щодо зміни способу отримання пенсії можна особисто, або відправивши
пакет документів поштою.
Також діє «Гаряча лінія» Укрпошти, куди пенсіонери можуть звертатися у разі, якщо їм відмовили
у переведенні отримання пенсії через Укрпошту.
Залишити заявку можна за тел. +38(044)35452-73 або надіслати електронним листом на
адресу pv@ukrposhta.ua
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Прийняття Основного Закону у 1996 році консолідувало український народ навколо ідеї державотворення. При
підготовці Конституції було враховано багатовікові історичні традиції нашого народу та кращий досвід демократичних країн. Однак, конституційний процес триває, бо
суспільство розвивається й у державі відбуваються перетворення.
І сьогодні, коли Україна крокує шляхом реформ, зміни до
Конституції обов’язково стануть основою для подальшого
успішного розвитку територіальних громад передусім та
відкриють широкі можливості вдосконалення законодавства держави в усіх сферах життя.

Непохитними на усі часи залишаться фундаментальні
цінності Конституції – людина, її життя і здоров’я, честь
і гідність, недоторканість та безпека. Єдиним джерелом
і носієм влади є народ України.
Переконані, що ми разом зробимо все для того, щоб
Україна відбулась як дійсно незалежна, правова, сильна
держава, якою будуть пишатись її громадяни, в якій Конституція гарантуватиме рівні права усім.
Хай свято народження Конституції несе порозуміння
та згуртованість, мир і добробут, дарує наснагу для звершень в ім’я процвітання рідної землі, додає впевненості в
щасливому майбутті.

Вячеслав Задоренко,
Дергачівський
міський голова

Євген Шатохін,
депутат Харківської
обласної ради
КУЛЬТУРА

ТРОЇЦЬКІ ГУЛЯННЯ
«Народна пісня - незатьмарене джерело життя, саме
тому ми співаємо», - так говорить керівник народного
аматорського фольклорного ансамблю «Слобода» Тетяна
Афанасіївна Фоміна.

18 червня на подвір’ї Русько-Лозівської бібліотеки відбувся творчий звіт на підтвердження звання «народний
аматорський колектив». Учасники колективу гідно представили членам комісії та гостям заходу програму «Троїцькі гуляння», в якій розповіли про Троїцькі обряди, навчили гостей і дівчат із дитячого фольклорного колективу
«Слобожаночка» робити «Кукушек», провели для усіх присутніх майстер-клас. Подвір'я прикрасили кленом, осиною, м’ятою, як раніше прикрашали свої двори їх матусі!
Народні пісні, танці та яскраві костюми «Слободи», котрим вже понад 150 років, що турботливо зберігаються,
зачарували присутніх.

ВІДДАНІСТЬ ПІСНІ
23 червня у Будинку культури Дергачівської міської ради відбувся творчий звіт народного аматорського вокального ансамблю народної пісні «Чарівна
пісня» із залученням ансамблю-супутника «Смерічка». Віддані своїй справі керівники Сергій та Олена
Кобзєви не дають українській пісні зникнути.

«Чарівна пісня» - бажаний гість на всіх заходах Дергачівщини - постійний учасник культурно-мистецьких свят,
пісенних фестивалів і конкурсів. У його репертуарі чільне
місце займають обробки народних пісень і твори народних хормейстерів Харківщини - Івана Бідака та Володимира Чичканя.
Учасники колективу завоювали серця глядачів своїм
зворушливим, душевним і професійним виконанням народних українських пісень, артистизмом та відданістю
музичному мистецтву.
Закінчилося свято смачною кашею та частуванням,
яке для усіх приготувала керівник ансамблю Тетяна Афанасіївна. Всі присутні отримали масу задоволення та зарядилися гарним настроєм.
Значну підтримку та допомогу у підготовці до заходу
надали колектив Будинку культури Дергачівської міської
ради разом із директоркою Наталією Петрівною Бондаренко і провідний методист відділу з методичної роботи
КЗ «Обласний організаційно-методичний центр культури і
мистецтва» Наталія Петрівна Олійник.
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