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Довгоочікуване відновлення автобусного сполучення за
маршрутом "Козача Лопань –
Харків". Маршрут №1648 почне працювати з 16 березня,
автобус курсуватиме тричі на
день.
Продовження на 2 стор.
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АВТОБУС "КОЗАЧА ЛОПАНЬ –
ХАРКІВ" ВІДНОВЛЮЄ РОБОТУ
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ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ
ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА

9 березня у Дергачах відбулося покладання
квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку з нагоди
207 річниці від Дня народження Великого Кобзаря.
В заході прийняли участь міський голова Вячеслав Задоренко, депутат Харківської обласної ради
Євген Шатохін, заступники голови та керівники
структурних підрозділів міської ради
Український поет Тарас
Шевченко зробив усе можливе для того, щоб наш народ утвердився як сильна й
незалежна нація.
Він не лише геніальний
поет і художник. Це — наше
сумління, совість і розум.
Це справжній приклад для
прийдешніх поколінь, при-

Християнські звичаї
Що таке «Великий піст»?

Стор. 4

клад сили, впевненості і вірної любові до своєї Батьківщини.
Великий Кобзар став
гордістю народу, виразником його дум, мрій, співцем його краси, любові й
болю, надій та сподівань.
Його слова передаються
із покоління в покоління.

Таланти краю

Стор. 6-7
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ЦІКАВО
ЗНАТИ
ВЛАДА

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ
ОБЛАСНОЇ РАДИ

Четвертого березня відбулась позачергова сесія Харківської обласної ради.
Фракція «Блоку Світличної
«РАЗОМ!» виступила з системними пропозиціями, які мають
на меті покращення соціальної
ситуації в регіоні.
Рівень життя на Харківщині
стрімко падає - регіон став лідером зі зростання боргів по
заробітній платі, має найнижчі показники по рівню доходів
жителів.
Водночас склалась кризова
ситуація зі зростанням безробіття, відсутністю підтримки
малого та середнього бізнесу,
карантинними обмеженнями й
зростаючою кількістю запитів
дороговартісного лікування.
Всі ці фактори мали б стати сигналом обласній раді
збільшити соціальну складову бюджету і підтримку громадян. Органи влади мають
реагувати
на
погіршення
умов життя і не зменшувати, а навпаки - збільшувати
розмір виплати матеріальної
допомоги, збільшувати розмір
суми, запланованої для цього в
обласному бюджеті.
Представники
фракції
«Блоку Світличної «РАЗОМ!»

наголосили на тому, що
розмір мінімальної допомоги людям, які потрапили
у складні умови, має бути
збільшений з нинішніх 500
грн до 2000 грн, а розмір
максимальної допомоги - до
30000 грн. і значно розширити категорії громадян, яким
може бути надано допомогу.
Також фракція в Харківській обласній раді подала пропозицію на виділення
100 млн з обласного бюджету на відновлення будівництва онкологічного центру, будівництво якого було
розпочато в грудні 2018 року.
Наприкінці 2019 року роботи
зупинились. І у 2020 році не велись жодного дня, втрачено цілий рік, який приніс ще тисячі
нових онкологічних діагнозів.
Фракція
«Блок
Світличної
«РАЗОМ!» наполягає на тому,
що будівництво має бути продовжено, що обласний бюджет
має виділяти кошти на це у
достатньому обсязі для надолуження згаяного часу.
Щодо вирішення питання
попередження та своєчасного лікування раку фракцією
було запропоновано внести до обласної програми

АВТОБУС
"КОЗАЧА ЛОПАНЬ – ХАРКІВ"
ВІДНОВЛЮЄ РОБОТУ

«Здоров’я
Слобожанщини»
окрему програму скринінгу
і ранньої діагностики онкозахворювань та організацію мобільних обстежень у
найвіддаленіших населених
пунктах області.
Онкологія молодшає, охоплює все більше хворих: 10 000
людей на рік, тобто щогодини
одна людина в області отримує цей діагноз. Це не просто
страшна статистика - це людські життя. І єдиним виходом
є створення обласною владою
нормальних умов для обстеження, діагностики та своєчасного виявлення захворювань на ранніх стадіях.
Подані пропозиції підтримали всі депутати фракції
«Блоку Світличної «РАЗОМ!»,
зокрема представник Дергачівщини в обласній раді
Євген Шатохін, більша частина
депутатів
фракції
Блоку «ОПЗЖ».
Рішення щодо реалізації
цих важливих соціальних
ініціатив не було прийнято,
тому що проти них проголосували всі присутні депутати фракцій «Слуга народу»,
«Успішний Харків» та «ЄС».

З 95-РІЧНИМ
ЮВІЛЕЄМ!

Початок на 1 стор.

Розклад руху:

З Козачої Лопані

6:55
10:45
14:55

З Харкова

9:05
12:55
16:55
Народився
Г.
Л.
Фадєєв
10
березня
1926 року. На початку
1943 року у сімнадцятирічному віці юний
Георгій добровольцем
пішов служити до лав
Червоної Армії. Після проходження курсу молодого бійця був
направлений
захищати Батьківщину на 3
Білоруський фронт. У
складі 20 артилерійської дивізії прориву РГК
служив у спеціальній
розвідувальній групі.
Молодий солдат брав
участь у визволенні від
німецько-фашистських
загарбників
багатьох
міст Білорусі, республік

Прибалтики, Польщі. У
лютому 1945 року Георгій був поранений. Після
одужання воїн-червоноармієць продовжив боротися з жорстоким ворогом. Його фронтовий
шлях відзначений багатьма державними нагородами.
Привітати
ювіляра
Георгія Леонтійовича
Фадєєва з визначною
подією завітали представники Дергачівської міської ради.
Георгій
Леонтійович
66 років живе у мирі та
злагоді разом зі своєю
чарівною дружиною та є
прикладом для кожного.
Гості
побажали
ювіляру міцного здоров’я,
щастя і затишку в родинному колі.
Дергачівська районна та міська організації ветеранів України
вітають з 95-річним
ювілеєм учасника бойових дій Другої світової війни, жителя міста
Дергачі
Георгія
Леонтійовича Фадєєва.
Родинного
затишку,
любові близьких і поваги
оточуючих, миру і здоров’я Вам!

ЦІКАВО
ЗНАТИ
НАШІ ГЕРОЇ
ШАНУЄМО
І ПАМ’ЯТАЄМО!

Трагічні події на Східному фронті України, що розгорнулися навколо міста
Іловайськ у січні-лютому
2015 року, не можна забути.
Автобус, в який 13 січня
2015 року влучила ракета з
російської артилерійської установки залпового вогню «Град»,
перебував поблизу українського КПП неподалік міста Волноваха. Трагедія призвела до загибелі 12 мирних жителів.
24 січня 2015 року. Пожежа та дим над будівлею
внаслідок обстрілу східних
житлових кварталів Маріуполя. Від обстрілу установками
залпового вогню загинула 31
людина, понад 100 осіб були
поранені. Обстріл, як визначила спеціальна моніторингова
місія ОБСЄ, вівся з території,
підконтрольній угрупованню
«ДНР», що визнане в Україні
терористичним. За даними
СБУ, Маріуполь обстріляла
російська артилерія.
Оборона Донецького аеропорта українськими військовослужбовцями почалася 26
травня 2014 року і тривала
242 дні. Бої стали одними з
найзапекліших у війні на Сході
України. У грудні 2014 року
значних руйнувань зазнав старий термінал. 13 січня 2015
року остаточно впала диспетчерська вежа, яку утримували
українські бійці. 20 січня проросійські сили підірвали новий
термінал, бетонні перекриття
і стеля у багатьох секціях обвалилася, ховаючи під собою
українських захисників. 22
січня 2015 року вцілілі захисники вийшли з терміналу,
проте багато поранених і контужених українських бійців
потрапили до полону.

Учасники бойових дій Малоданилівської та Дергачівської громад біля монумента
Пам’яті у смт Мала Данилівка вшанували і згадали загиблих українських вояків,
серед яких був і наш земляк Сергій Колодій.
Пам’ятаємо наших Героїв! Слава Україні!
Володимир Бєльський, Юрій
Острогін
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ЦІКАВО
ЗНАТИ
НОВИНИ

ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИЙ
СЕЗОН-2021 РОЗПОЧАТО

8 березня ДП "Дороги Харківщини" розпочали
новий дорожньо-будівельний сезон на дорогах місцевого
значення. Першим об’єктом, де стартували роботи з капітального ремонту, став автошлях С211017 «Дергачі – П’ятихатки».
У 2019 році на цій дорозі день». Наразі розпочато роботи
було відновлено ділянку про- з фрезерування старого шару
тяжністю 2,2 км у межах покриття та розчищення узбіч
с. Черкаська Лозова. В поточ- від порослі. Виконання зазнаному році відремонтують ділянку від с. Черкаська Лозова до м. чених робіт при таких погодних
умовах не суперечить діючим
Дергачі протяжністю 5,8 км.
Підрядник, що виконує робо- нормативним вимогам та не
ти – ТОВ «Автомагістраль-Пів- впливає на якість їх виконання.

БЛАГОУСТРІЙ У БЕЗРУКАХ
своєчасне
реагування
на вирішення проблеми.
«Ми та мешканці вулиці Дружби неодноразово
порушували це болюче
питання і зверталися до
місцевої влади протягом
останніх двох з половиною років. Дякуємо Володимиру Мицаю за сприяння та піклування про
громаду села», – зазначила Олександра Школа.

ДСНС ІНФОРМУЄ

ТРАГІЧНІ ВИПАДКИ
НА ПОЖЕЖАХ

З початку року сталося 26 пожеж, на яких загинуло 3 особи. Основними
причинами їх виникнення є
перевантаження електромережі, несправність систем
пічного опалення та необережне поводження з вогнем.
Останні два трагічних випадки із загибеллю людей трапилися наприкінці місяця.
25 лютого на пожежу в житловому будинку приватного домоволодіння у с. Дементіївка, вул.
Шкільна, 5-А, негайно направили
2 відділення пожежно-рятувальної
служби на автоцистернах з міста
Харків та смт Козача Лопань. На
момент їх прибуття будинок був
охоплений вогнем на площі 80 м2.
Під час ліквідації вогню вогнеборці виявили обгоріле тіло господаря
домоволодіння, 1928 р.н.
28 лютого сталася пожежа в
житловому будинку приватного
домоволодіння у смт Козача Лопань, пров. Слобідський, 4. До
місця події негайно направили
2 відділення пожежно-рятувальної служби на автоцистернах з
міста Дергачі та смт Козача Лопань. На момент їх прибуття бу-

динок вже палав на площі 70 м2.
Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили обгоріле тіло господаря домоволодіння, 1959 р.н.
Ймовірними причинами виникнення пожеж є перевантаження
електромережі або порушення
Правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
Дергачівське РУ ГУ ДСНС
України у Харківській області
вкотре закликає свідомо віднестись до належного дотримання Правил пожежної безпеки в
побуті.
При виникненні пожежі чи
надзвичайної ситуації негайно
викликайте Службу порятунку
за номером «101»!
«Телефон довіри» Головного
управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Харківській області
737-13-59 з 09:00 до 18:00.

МАРАФОН

РІК ЛЕСІ УКРАЇНКИ
За зверненнями мешканців села Безруки до
старости
Володимира
Мицая протягом тижня
вирішено проблемне питання. Організовано кронування тридцятиметрового аварійного дерева
– 50-річної тополі.
Родина Віталія та Олександри Школи висловлює
щиру подяку за оперативний розгляд звернення та

ЗАПИТУВАЛИ ВІДПОВІДАЄМО

Чи варто робити кадастровий номер на земельну ділянку, на якій розташований будинок?
Кадастровий номер земельної ділянки - це унікальний й індивідуальний цифровий номер
земельної ділянки, що вміщує в
собі 19 цифр і закріплюється за
ділянкою на весь час існування. Зазвичай його роблять тоді,
коли, наприклад, мають бажання продати, подарувати будинок, зробити договір пожиттевого утримання тощо. Нотаріус
вимагатиме його в обов'язковому порядку.
Чи варто його робити просто так, без потреби?
Закону, що зобов'язує робити
кадастровий номер немає, тому
можете спокійно жити у своєму
будинку без нього.
Але якщо все ж виявите бажання або виникне необхідність, тоді потрібно звернути-

ся до будь-якої землевпорядної
установи для виготовлення технічної документації на земельну ділянку з усіма необхідними
процедурами, зйомкою ділянки, підписанням узгодження
кордонів із сусідами (суміжниками), отриманням Витягу
з державного земельного кадастру, в якому буде вказаний
ваш номер. Оформлення такої
процедури триватиме близько
місяця.
У разі, якщо ви володієте половиною будинку чи певною
частиною, вам необхідно буде
зробити кадастровий номер на
всю ділянку, на якій розташоване домоволодіння, а не тільки ваша частина, тому залучення до даної процедури ваших
співвласників, буде обов'язковим.
Юлія Парщик, директор
філії АН " Город" у Дергачах

В 2021 році на державному рівні відзначається 150
років від дня народження Лeci Українки - української
поетеси, драматурга і громадської діячки, класика української літератури.
3 нагоди 150-pічного ювілею
української поетеси Лесі Українки ОКЗ «Харківська обласна
бібліотека для дітей» та ОКЗ
«Харківська обласна універсальна наукова бібліотека» за підтримки Департаменту культури і
туризму ХОДА у 2021 році проводять Міжнародний літературний
марафон «Моя Леся Українка».
Його мета – долучення до поглибленого ознайомлення з життям
та творчістю Лесі Українки. До
участі у ньому запрошуються
шанувальники великої поетеси:
діти та дорослі, усі охочі без будьяких вікових обмежень.
Необхідно прочитати будьякий твір Лесі Українки повністю чи уривок. У марафоні
вже взяли участь користувачі
Дергачівської
центральної
бібліотеки - Маслій Марина,
Межнунова Дарина, Алєксєєнко О.В., Дергачівської центральної для дітей - Лаврікова Яна, Красильникова Олена,
Гальперіна Маргарита, Власенко Максим, Рахмаіл Ангеліна,

Семенець Iрина, Козачолопанської бібліотеки - Асадуллаєв
Назар, Рижих Bікторія, Прудянської бібліотеки - Кушнірук
Дарья, Цупівської бібліотеки
- Лобойко Валерія, Безруківської бібліотеки - Нагірняк Анастасія,
Двоpічнокутянської
бібліотеки - Кузнецова Ксенія,
Ліснянської бібліотеки - Притула Дарина, Волкова Mілана,
Русько-Лозівської
бібліотеки - Крамчанінова Вероніка,
Крамчанінов Мирон, Подзолкова Вероніка, Успаленко 3.М.,
Токарівської бібліотеки - Гуменова Варвара, Мазурик Анастаcія, Хоролец Владислава,
Мирошниченко Єлізавета, Третьяков Євген, Малопроходівської бібліотеки - Блудова Олена,
Великопроходівської бібліотеки - Пегліванян Діана, Грицищук Валерія, Чепенко Сергій.
Марафон продовжується до
31 березня. Тож запрошуємо до
бібліотек, де ви зможете вибрати твір, що сподобався і прочитати.
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ХРИСТИЯНСЬКІ ЗВИЧАЇ

ЩО ТАКЕ «ВЕЛИКИЙ ПІСТ»?

або зготованими на пару —
це допоможе зберегти в стравах корисні речовини і зробить їх більш поживними для
організму. Включіть у раціон
моркву, буряк, капусту, картоплю, кукурудзу, горошок,
а з фруктів — яблука, цитрусові та гранат. Готуйте страви без прянощів, мінімізуйте
використання солі.
У час посту корисно готувати каші, але без масла
та олії, а звичайні, на воді.
Щоб зробити їх смак більш
Піст - це не тільки утримання від їжі, а, перш за все,
насиченим, додавайте у них
очищення душі, а не шлунку. У цій статті спробуємо
моркву, гриби, цибулю, зерозвіяти деякі міфи навколо його дотримання.
Піст - це час, коли більше уваги приділяється духовно- лень і горіхи.
му. Очистивши душу і тіло, сподіваємося гідно зустріти
Відсутність
м’яса
аж
Новонародженого Сина Божого, або його Воскресіння, а ніяк не нашкодить вашовін очікує від нас не тільки радісних святкувань, а чисто- му організму. А білок, який
го серця і щирого бажання бути його учнями, виконувати зазвичай з нього отримували,
його заповіді та наслідувати життя вічне.
можна замінити рослинним.
Великий піст – найдовший
П'ятий тиждень посту Він міститься у баклажанах,
з усіх постів. Він триває сім називався «Похвальним», арахісі та всіх бобових. Це не
тижнів – від М’ясниць до Вели- бо на ньому «віддавали хва- тільки горох чи квасоля, але
кодня: з 15 березня по 5 трав- лу Господу». Побожні люди й сочевиця, нут тощо.
ня. Цей піст – найсуворіший, йшли до церкви бити поклооскільки обмежується вжи- ни. За народними вірування страв, напоїв, заборо- ваннями, хто зробить від
няються будь-які розваги.
12 до 40 поклонів – «тому
Перший понеділок сед- Бог простить усі гріхи за
миці називався Збірним. рік». Під цю пору вже поУ цей день хлопчаки зранку чиналися польові роботи,
оббігали сусідів, сповіщаючи: а тому селяни, вирушаю«Здрастуйте, з постом будь- чи в поле, благочестиво
те здорові!». Це робилося для молились і скроплювали
того, щоб чоловічий полазник коней свяченою водою.
«приніс в оселю щедрий ужи- Вважалося, що «на Понок, бо як жінка зайде – накли- хвалу сорока яйцем поче лихо». Субота називалася хвалиться», бо «хвалилася ПоТреба знати важливі речі
Збірною, бо птахи збираються хвала, що вже зима розтала». про піст:
з вирію і дівчата готуються до
Вербним або Білим назиНЕ ТРЕБА
веснянок. У будні дні першої вали передостанній тижЗМУШУВАТИ
седмиці переважно прали бі- день посту. У суботу зносиДІТЕЙ
лизну, білили хату «на піст»; ли до церкви вербові гілочки,
ДОТРИМУВАТИСЯ
наприкінці тижня це остері- щоб у неділю посвятити їх.
галися робити, особливо шити Символічно б’ючи одне одноЙОГО.
– «бо в літі по жнивах нарива- го, приказували: «Верба б’є,
Взагалі, для дітей піст
тиме пальці».
не я б’ю. За тиждень – Велик- може починатися з певних
Наступний тиждень день, не вмирай та пасочки тимчасових обмежень. І не
звався другою седмицею, дожидай!».
тільки в їжі. Це може бути
третій – третьою седмиЗавершувався Великий й відмова від перегляду
цею. Жінки пряли, а чо- піст Чистим четвергом та деяких телепрограм, музики
Страсною п’ятницею. У
ловіки працювали в полі.
або комп’ютерних ігор. ВажПотім
наближалася
се- цей час посилено готувалиредина посту. Четвертий ся до свята – пекли паски й ливо, щоб це був вибір дититиждень називався Сере- фарбували яйця. Люди їли ни, а не заборона батьків.
Дивлячись на батьків, мадохрестя або Середопістя. раз на день і мало, а дехто від
ючи
їх за приклад, дитина
Особливо вшановували Хри- четверга й до Великодня взаповинна
навчатися основам
стову середу. Цього дня го- галі говів.
віри і християнського життя.
сподині випікали пісне обрядове печиво – «хрести», або
ЩО МОЖНА
«христеці», – стільки, скільІ ТРЕБА ЇСТИ
ки людей у родині, та одне
У ВЕЛИКИЙ ПІСТ
– найбільше. Його виносили
Попри суворі обмеження
до комори, занурювали в пощодо
страв тваринного посівне зерно і тримали там до
ходження,
смажених на олії
першого виїзду в поле. Госпота
пряних
страв,
раціон подар брав «христеця» із собою,
клав посеред ниви і, засіяв- винен бути поживним, щоб
ши її, розламував на стільки очистити свій організм, а не
частин, скільки було сівачів у нашкодити йому.
Візьміть за основу свого
полі. Решту ж привозив додому, причащав усіх хатніх. Го- харчування у цей час овочі та
дилося дати якусь дещицю й фрукти, але не смажте нічого,
а їжте їх сирими, запеченими
свійським тваринам.

Розпочинати привчати дитину постити можна з часу
першої сповіді, тобто приблизно з 7 років. Саме з цього віку Церква перестає вважати дитину немовлям. Але
й до церковного повноліття
ще дуже далеко.
У церковному вихованні дитини потрібна поступовість. Повинні пройти
роки, поки вже доросла людина зробить свій свідомий
вибір і скаже: «Я хочу і буду
поститися».

ДЛЯ КОГО ДІЮТЬ
ПОСЛАБЛЕННЯ
ПІД ЧАС ПОСТУ

Для тих, хто подорожує,
він послабляється, але не
відміняється.
Окрім тіла, у людини є й
душа. Якщо проблеми зі здоров’ям тілесним, то звертаємося до лікаря за порадою.
Так само, за порадою з приводу здоров’я духовного треба
звертатися до священника,
який і порадить як бути конкретній людині у конкретній
ситуації. Для лікування тіла
потрібен особистий підхід до
кожної людини, так і у духовному житті немає рецептів
на всі випадки життя.
Правила посту у Православній Церкві передбачають можливість його
пом’якшення для хворої
людини. А ступінь пом’якшення треба з’ясувати у свого
духівника, або парафіяльного священника. Отримавши
від нього благословення, ви
зможете і виконати дієту, і
не порушити піст.
Для того, щоб дотримуватися посту, не обов’язково
бути віруючою людиною.
Піст - це спосіб підтримати свій організм у тонусі.
Як відомо, будь-яка дієта
позитивно впливає на всі
життєво-важливі
органи
людини, а «дієта духовна»
- це можливість позитивно вплинути на психологію
та сприйняття всього, що
оточує кожного з нас.
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НАШІ ЗЕМЛЯКИ

ВІРИВ У МАЙБУТНЄ

Наймирнішою і найважливішою професією серед
усіх професій у світі називають професію хлібороба. Хліб не тільки найголовніший і найдорогоцінніший
плід людства, але це ще і тривога, і радість, і безсонні ночі, постійні думи і турботи від першої весняної
борозни до дозрівання колоса. У давнину казали: «Як
людина ставиться до хліба – така у нього і душа». Ось
така відкрита до всього і всіх та доброзичлива душа
була у видатного хлібороба, нашого земляка, Героя Соціалістичної Праці Скорбача Віктора Олександровича,
який 40 років свого життя віддав улюбленій справі.
І всі ці трудові роки минули на рідних токарівських
полях.
З раннього дитинства до себе в помічники, бо
Віктор пізнав нелегку се- саме починалися жнива.
лянську працю і важку Віктор виявився дуже труціну хліба, бо ж народив- долюбивим та тямущим до
ся у важкі повоєнні роки техніки, тож через деякий
у багатодітній сім’ї в селі час молодому спеціалісту
довірили перший трактор
Малі Проходи.
Після закінчення се- «Сталінець-6» для самостіймирічки у 1957 році Вік- ної роботи. На ньому він
тор у пошуках кращої і вийшов на свою першу
долі та роботи подався оранку. Ось тут, на сільдо міста, де працював у ських просторах, у полі,
будівельному тресті. Силь- на землі і знайшов своє
ні робочі руки на той час покликання та долю на
були потрібні всюди, але все життя. Спершу було
любов і потяг до рідної важко, а потім освоївся і
землі перемогли і Віктор уже наступного року встаОлександрович
повер- новив рекорд господарнувся в село.
ства, зоравши за зміну
На час його повер- 11 гектарів. На той час
нення сім’я майбутньо- ніхто не зміг перевершити
го хлібороба переїхала такого показника.
Єдина перерва у тружити до села Кочубеївка. Один із кращих ком- довій біографії Віктора
байнерів місцевого госпо- Скорбача була пов’язана
дарства Токар Василь Ілліч зі службою в армії.
Повернення
додому
запропонував юнаку піти
співпало з будівництвом
Токарівської
птахофабрики, в якому активну участь
брав і Віктор
Олександрович, працюючи на бульдозері Т-74. Але
і поле чекало
Нагороду почесний трудівник отримав у Києві з рук на нього. Своїм
Голови Верховної Ради Української СРСР, а потім перзалізним
кошого Президента України Леоніда Кравчука.

нем він орав
землю, сіяв
зерно, бачив,
як росте і достигає колос,
як із чорної
масної землі
народжується
найцінніше золото
світу – хліб.
Н е д а р м а
ж
кажуть,
що
щаслива саме та
людина, яка
проклала на
землі бодай
раз
власну
борозну, поклала в землю
зерно,
виростила його і зібрала.
Якщо людина знає і любить свою справу, як любив Віктор Скорбач хліборобську справу, то і вона
йому віддячить.
З року в рік зростали врожаї господарства, у цьому
була значна заслуга
і Віктора Олександровича. Неодноразово він перемагав у районних
та обласних змаганнях
кращих
механізаторів. За
своє життя засіяв
20 тисяч і зорав
майже 27 тисяч
гектарів землі.
У
1966
році
Скорбач
Віктор
Олександрович
отримав
першу
свою нагороду –
медаль «За доблесну працю». Потім – бронзову
медаль ВДНГ у Москві,
орден Трудового Червоного Прапора (1972 рік)
та орден Леніна (1977
рік), Почесну грамоту
Президії Верховної Ради
Української СРСР (1984
рік).
У березні 1991 року
Віктору Олександровичу, єдиному з великого загону механізаторів
Харківщини, було присвоєно
звання
Героя

Трактор «Сталінець-6»

Соціалістичної
Праці,
вручено другий орден
Леніна та медаль «Золота
Зірка». Нагороду почесний трудівник отримав
у Києві з рук Голови Верховної Ради Української
СРСР, а потім першого
Президента України Леоніда Кравчука.
Чи міг звичайний сільський хлопець колись у дитинстві чи юнацтві мріяти, що його сумлінну важку
працю, любов до землі та
хліба так високо оцінять?
Мабуть, що й не міг і навіть не припускав такої
думки! Але всі ці нагороди
були здобуті лише важкою
самовідданою працею і
доля щедро віддячила землеробцю за це.
Скорбач Віктор Олександрович більше сорока
років керував своїм залізним конем, але людське

серце і здоров’я не залізні.
В 2009 році перестало
битися серце великого
трудівника і сина своєї
землі.
Він був простою людиною, оптимістом, вірив у
майбутнє, у людей.
Вірив у те, що нове покоління хліборобів продовжить справу його життя.
Велику справу творіння
хліба. Таким він і залишиться в серцях і спогадах
його односельців!
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ТАЛАНТИ КРАЮ

СВІТ СКРІЗЬ ВУШКО ГОЛКИ

Кожна людина має
дар Божий. І чим швидше вона розкриє в собі цей
дар та відчує потребу в
його вираженні, тим раніше
вона зможе наповнити своє
життя улюбленою справою,
розвинути свої майстерність і талант, прикрасити
світ своєю творчістю й неповторністю.

Вишивка є одним із найулюбленіших і найпоширеніших
видів рукоділля. За допомогою
голки й різних ниток проста
тканина перетворюється на
справжній витвір мистецтва.
Зінаїда Андріївна Жерновнікова
почала вишивати
хрестиком, коли вийшла на
пенсію. Жінці подобалися вишиті серветки, рушники. Кожний виріб, який вона вишила,
має свою історію, у кожний
вона вкладає свою душу. Вишиваючи, говорить, отримує

задоволення і покращує настрій.
Майстриня віддає перевагу не тільки роботі з нитками,
а ще вона вишиває бісером.
Зразки візерунків і роботи черпає із газети «Делаем сами»,
яку бере у Русько-Лозівській
бібліотеці. Оволодівши технікою, зрозуміла, що це її царина для духовного зростання
й радості. Не останню роль у
цьому відіграла й природна
обдарованість, любов до мистецтва і чутлива душа. Жінка
любить вишивати природу,
квіти. Людина вона віруюча.
Тож з любов’ю і натхненням
вишиває ікони.
У своєму доробку має
близько 40 робіт. Як говорить Зінаїда Андріївна, від
вишивання не втомлюється, а творча праця додає
сили, лікує, надихає на
життя.

ТВОРЧА ЛЮДИНА
ТВОРЧА В УСЬОМУ

Ольга Павлівна Фальченко із Руської Лозової
за освітою фінансист, має
трьох дітей, але це нітрохи не заважає їй займатися
улюбленим хобі, а навпаки
надихає. Малювання для неї
з раннього віку стало не просто творчою діяльністю, а
захопленням. Свої роботи,
а їх вже близько 20, практично
роздарює
друзям.
Вони, намальовані олійними фарбами і пастеллю, радують вихованців дитячого
садка і користувачів Русько-Лозівської бібліотеки.

дається з клею і м'якого паперу.
З цієї суміші виготовляють декоративні елементи інтер'єру,
чаші, вази, рамки для фото, ляльок та багато іншого, але треба
мати побільше терпіння і трохи
фантазії.

Але Ольга Фальченко не тільки малює. Вона охоче займається
виготовленням ялинкових прикрас і ляльок із холодного фарфору і пап’є-маше. Ляльки, зроблені вручну, високо цінуються не
тільки серед любителів мініатюр-

Тож вкотре на прикладі Ольги
Павлівни Фальченко переконуєшся, що було б лише бажання, а час,
попри зайнятість і сім’ю, завжди
можна знайти.

них копій людей, а й у колі
професійних колекціонерів.
Майстерно виконана в найдрібніших деталях робота, заворожує і викликає почуття
захоплення. Людську фігурку
можна зробити з різноманітних матеріалів як традиційних, так і нових, що з'явилися
не так давно. Техніки виконання також різноманітні.
Фігурку можна зшити, зв'язати, сплести і навіть виліпити. Рваний папір - саме так з
французької мови перекладається пап'є-маше. Техніка
зародилася в стародавньому
Китаї, який вважається батьківщиною паперу. У техніці
пап'є-маше використовують
"паперове тісто", що скла-
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ТАЛАНТИ КРАЮ

У СВІТІ ЗАХОПЛЕНЬ
ТА МАЙСТЕРНОСТІ

Намагання оздобити, естетично прикрасити середовище,
в якому знаходишся, свідчить про бажання відчувати поруч
красу. Таку потребу має людина творча і небайдужа, що вміє
виділити прекрасне з хаосу життя. Тетяна Кузьменко, методист
провідний Дергачівського Будинку культури, знає таку жінку і
розповідає про неї у цьому матеріалі. Навіть заходячи на подвір’я,
де мешкає Лідія Григорівна Гонтаренко, одразу помічаєш, тут панує любов до життя, в якому виділяють багато місця красі. Дбайливо висаджені туєчки, ретельно підстрижені кущики самшиту,
красиво звисаючі гілки бузку та впорядковані доріжечки.

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

Особливе місце у творчій колекції займають роботи духовної
тематики. Вишиваючи ікони,
Лідія Григорівна подумки звертається до святих та просить
милості своїм рідним. Створення картини - діло не декількох
днів. Це вибір теми, пошук потрібного бісеру, вишивання, а
потім ще й картинку треба відповідно оформити. Придбати
рамку та відповідне скло.
Школа №45 ст. Козача Лопань 6-в кл. 1951-1952 навчальний р.

У центрі міста Дергачі, в
затишному будиночку, який
Лідія Григорівна будувала разом із чоловіком своїми руками,
все до діла, все на своєму місці. Викликає цікавість велика
бібліотека. Та все відходить на
другий план, бо око приваблюють стіни, на яких багато робіт
майстрині. Квіти, пейзажі, діти,
тварини та фентезі, вишиті
бісером. Кожну з картин хочеться роздивлятись не одну-дві

хвилини, а детально. Дивишся,
як один колір бісеринки переходить в інший, створюючи
рельєф та об’єм. Потім фіксуєш
зір, і ти дивишся на живий букет, чи в очі тигру, чи вдалину
красивого пейзажу.

Фото надав Гопта Євгеній Григорович (с.Гоптівка)

Лідія Григорівна працювала
все життя з фінансами, а захоплення вишивкою прийшло
ближче до пенсійного віку. Терпіння, вроджене відчуття естетичності та культури допомогли
опанувати техніку і навчитись
майстерності у своєму улюбленому занятті.
Споглядаючи наполегливу та
цікаву роботу, Настя, онука бабусі, теж захопилась мистецтвом
і робить спроби по розпису на
дереві. Лідія Григорівна і Настя
Рудич вже не раз брали участь
у різних виставках декоративно-прикладного мистецтва
в
Дергачівському Будинку культури до різних культурно-мистецьких заходів: День міста,
святкування Масляної, фестивалів і конкурсів.
Дякуємо людям, в яких живе
творчість, бо вона втілює в собі
талант народу, його мудрість,
розуміння краси, доброти, його
світогляд.

Тітка Тетяна Петрівна Гопта з чоловіком Микитою (у нього прізвище було
також Гопта) і донькою Лідою, 1954 р.

Бабуся Марина Павлівна Гопта та
дядько Іван Гопта, 1958 рік

Фото надала Віра Іванівна (родина Семенченко)

1973 р., колгосп
1963 р., ваговий завод

1909 р.

1938 р., Іван

1937 р., Анастасія

1955 р.

1952 р.
1945 р., сестри Островерх

Віра Іванівна,
фото у редакції.

Ви
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ПОНЕДІЛОК, 15 БЕРЕЗНЯ
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
10.05 Касается каждого
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Случайно беременна» (16+)
14.15 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (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 «Вспомнить молодость» (12+)
2.00 Т/с «Искушение» (12+)
4.10 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, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная
студия
9.30 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.25 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.30 Концерт. «Песни про
любовь»
17.25 Борьба за выживание
18.55 Жестокая миграция в
природе
20.00 Суперчувство
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
15.35 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня любить» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Папик» (12+)
22.00 Т/с «Родственнички»
(12+)
0.10 Т/с «Кухня»
1.10 Голос страны-11
3.35 Жизнь известных людей
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. Новый
сезон
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
9.30 Х/ф «Мисс Конгениальность»
12.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2. Вооружена и
легендарна»
14.10 Орел и решка
16.20 Х/ф «Джон Картер.
Между мирами» (16+)
19.00 От пацанки до панянки
(16+)
21.00 Х/ф «За бортом»
23.30 Х/ф «Стажер» (16+)
1.50 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
2.40 Служба розыска детей
2.45 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

5.50 Т/с «Комиссар Рекс»
8.50 Битва экстрасенсов
(16+)
13.05 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.55 Т/с «Слепая» (12+)
15.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама
19.05 Детектор лжи (16+)
20.15 Т/с «Авантюра на
двоих»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Авантюра на
двоих»
23.00 Т/с «Лист ожидания»
(16+)

ICTV
5.05 Эврика!
5.10 Служба розыска детей
5.15 Гражданская оборона
6.05 Факты недели

10.10 Гражданская оборона
11.05 Секретный фронт
12.10 Антизомби
12.45 Факты. День
13.15 Антизомби
13.45 Х/ф «Вдовы» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Вдовы» (16+)
16.35 Х/ф «Коломбиана»
(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Больше чем правда
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Свобода слова
0.00 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+)
3.00 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.00 Миссия: красота
11.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
13.45 Т/с «Почта» (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Почта» (12+)
18.00 Т/с «Выходите без
звонка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Незакрытая мишень» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Незакрытая мишень» (16+)
0.00 Т/с «Кладовая жизни»
(16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с «Кладовая жизни»
(16+)
2.20 Сегодня
3.10 Реальная мистика

2+2

6.40 Т/с «Звонарь-2» (16+)
10.45 Х/ф «Багровые реки»
(16+)
12.50 Х/ф «Империя волков»
(16+)
15.15 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь-2» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские войны. Харьков-2» (16+)
21.20 Т/с «Ментовские войны. Харьков-3»
22.20 Деньги
22.35 Дубинизмы
0.15 Х/ф «Баал, бог грозы»
(16+)
2.05 Спецкор
2.35 ДжеДАИ
3.05 Облом
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

5.45 Х/ф «Верность»
7.35 Случайный свидетель
8.05 Х/ф «Снова неуловимые»
10.45 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Х/ф «Скрытая угроза»
14.40 Тайны мира
16.30 «Свiдок»
16.50 Легенды бандитской
Одессы
17.15 Случайный свидетель
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
22.50 Х/ф «Выстрел в
спину»
0.40 Х/ф «Три девятки»
(16+)
2.40 «Свiдок»
3.10 Случайный свидетель
3.35 Вещественное доказательство
4.05 Правда жизни
4.50 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Страна У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Т/с «Папа рулит-2»
12.15 Звезды, слухи и Галливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и Галливуд
18.15 Т/с «Папа рулит-3»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Случайный шпион» (16+)
23.00 Однажды в Одессе
0.00 Страна У
1.00 Семейка У
1.30 Спасатели
2.30 Т/с «Хамелеон» (16+)
3.15 Виталька
5.50 Полезные подсказки

ВІВТОРОК, 16 БЕРЕЗНЯ
4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
Интер
5.35 Гражданская оборона

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 Т/с «Агата Рэйзин»
(12+)
14.30 Вещдок
15.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле
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 «Вспомнить молодость» (12+)
2.00 Т/с «Искушение» (12+)
4.10 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, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная
студия
9.30 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.30 Концерт. «Песни про
любовь»
17.25 Схемы. Коррупция в
деталях
18.55 Д/с «Дикая прогулка»
19.55 Суперчувство
21.55 Спорт. Аспект
22.00 Выживание в дикой
природе
23.00 #ВУКРАИНЕ

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
15.45 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня любить» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Папик» (12+)
21.55 Т/с «Родственнички»
(12+)
23.00 Т/с «Кухня»
0.05 Т/с «Кухня»
1.05 Х/ф «Мне бы в небо»
(16+)
2.55 Х/ф «Ва-банк»
4.55 Жизнь известных людей
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка. Чудеса
света
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
10.20 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
12.50 Любовь на выживание
(16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Где логика? (12+)
21.00 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» (16+)
23.00 Х/ф «Джордж из
джунглей»
0.50 Х/ф «Хижина в лесу»
(18+)
2.40 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

6.00 Т/с «Комиссар Рекс»
8.55 Битва экстрасенсов (16+)
13.05 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.55 Т/с «Слепая» (12+)
15.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама
19.05 Тайны ДНК (16+)
20.15 Т/с «Авантюра на
двоих»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Авантюра на
двоих»
23.00 Т/с «Лист ожидания»
(16+)

ICTV
4.25 Эврика!
4.30 Факты

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Решает Онистрат
12.05 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
14.55 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
16.50 Х/ф «Смерть Сталина»
(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Гражданская оборона
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.25 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
23.20 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за
Лос-Анджелес» (16+)
1.35 Х/ф «Горец» (16+)
3.30 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.00 Миссия: красота
11.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
13.45 Т/с «Почта» (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Почта» (12+)
18.00 Т/с «Выходите без
звонка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Незакрытая мишень» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Кладовая жизни»
(16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с «Кладовая жизни»
(16+)
2.20 Сегодня
3.10 Реальная мистика

2+2

8.00 Х/ф «Искусство войны» (16+)
10.15 Х/ф «Изгой»
13.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь-2» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские войны. Харьков-3»
21.20 Т/с «Ментовские войны. Харьков-3»
22.30 Т/с «Кости-11» (16+)
0.05 Т/с «Кости-11» (16+)
1.55 Спецкор
2.25 ДжеДАИ
2.55 Облом
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Выстрел в спину»
10.50 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного
розыска
14.35 «Свiдок». Агенты
16.30 «Свiдок»
16.50 Легенды бандитской
Одессы
17.15 Случайный свидетель
18.20 Будьте здоровы
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.15 Х/ф «Хозяин тайги»
0.50 Состав преступления
1.40 «Свiдок»
2.20 Случайный свидетель
2.55 Вещественное доказательство
3.55 Правда жизни
4.45 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Однажды в Одессе
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У
11.15 Т/с «Папа рулит-3»
12.15 Звезды, слухи и Галливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и Галливуд
18.15 Т/с «Папа рулит-3»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Смокинг»
23.00 Однажды в Одессе
0.00 Страна У
1.00 Семейка У
1.30 Спасатели
2.30 Т/с «Хамелеон» (16+)
3.15 Виталька
5.50 Полезные подсказки

12 березня 2021 року
СЕРЕДА, 17 БЕРЕЗНЯ
9.15 Чрезвычайные новости
Интер
10.10 Решает Онистрат

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 Т/с «Агата Рэйзин»
(12+)
14.30, 15.30 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле
17.40 Новости
18.00, 19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая
время
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Вспомнить молодость» (12+)
2.00 Т/с «Искушение» (12+)
4.10 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, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная
студия
9.30 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.30 Концерт. Нина Матвиенко и Дмитрий Андриец
17.25 #ВУКРАИНЕ
18.55, 22.00 Выживание в
дикой природе
19.55 Суперчувство
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, 12.20, 14.15 Свадьба
вслепую
12.00, 14.00 ТСН
15.35 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня любить» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Папик» (12+)
21.55 Т/с «Родственнички»
(12+)
23.00, 0.05 Т/с «Кухня»
1.05 Х/ф «Величайший
шоумен»
2.55 Х/ф «Ва-банк-2»
4.50, 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+)
10.30 Х/ф «Охота на бывшую» (16+)
12.50 Любовь на выживание
(16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Варьяты (12+)
21.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+)
23.30 Х/ф «Джордж из
джунглей-2»
1.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
2.45 Служба розыска детей
2.50 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

5.45 Т/с «Комиссар Рекс»
8.45 Битва экстрасенсов
(16+)
13.05, 14.55 Т/с «Слепая»
(12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
15.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама
19.05 Один за всех (16+)
20.15 Т/с «Авантюра на
двоих»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Авантюра на
двоих»
23.00 Т/с «Лист ожидания»
(16+)

ICTV
4.15 Эврика!
4.25 Служба розыска детей
4.30 Факты
4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
5.35 Гражданская оборона
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро

12.05 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
14.55 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
16.55 Х/ф «Склонность»
(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Секретный фронт
21.00 Факты. Вечер
21.20 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
23.15 Х/ф «Смертельная
гонка-2» (18+)
1.20 Х/ф «Склонность» (16+)
2.55 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.00 Миссия: красота
11.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
13.45 Т/с «Почта» (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Почта» (12+)
18.00 Т/с «Выходите без
звонка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Незакрытая мишень» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Кладовая жизни»
(16+)
1.40 Телемагазин
2.10 Т/с «Кладовая жизни»
(16+)
2.20 Сегодня
3.10 Реальная мистика

2+2

6.45 Т/с «Ответный удар-6»
(16+)
8.45 Х/ф «Миссия на Марс»
(16+)
10.55 Х/ф «Звездные врата.
Начало» (16+)
13.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь-2» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские войны. Харьков-3»
21.20 Т/с «Ментовские войны. Харьков-3»
22.30 Т/с «Кости-11» (16+)
0.05 Т/с «Кости-11» (16+)
1.55 Спецкор
2.25 ДжеДАИ
2.55 Облом
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.55 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Хозяин тайги»
10.40 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30, 16.30, 19.00 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного
розыска
14.40 Тайны криминального
мира
16.50 Легенды бандитской
Одессы
17.15 Случайный свидетель
18.20 Стоимость жизни
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.15 Х/ф «Пропажа свидетеля»
1.00 Состав преступления
1.45 «Свiдок»
2.15 Случайный свидетель
2.55 Вещественное доказательство
3.55 Правда жизни
4.45 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Однажды в Одессе
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У
11.15 Т/с «Папа рулит-3»
12.15 Звезды, слухи и Галливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и Галливуд
18.15 Т/с «Папа рулит-3»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Призрачный
патруль» (16+)
23.00 Однажды в Одессе
0.00 Страна У
1.00 Семейка У
1.30 Спасатели
2.30 Т/с «Хамелеон» (16+)
3.15 Виталька
5.50 Полезные подсказки

ТЕЛЕПРОГРАМА

12 березня 2021 року
ЧЕТВЕР, 18 БЕРЕЗНЯ
12.45 Факты. День
Интер
13.15 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
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Т/с «Агата Рэйзин»
(12+)
14.30 Вещдок
15.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле
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 «Вспомнить молодость» (12+)
2.00 Т/с «Искушение» (12+)
4.10 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, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная
студия
9.30 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25 Биатлон. Кубок мира
18.55, 22.00 Выживание в
дикой природе
19.55 Мир дикой природы
21.55 Спорт. Аспект
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-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
15.30 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня любить» (12+)
19.30 ТСН
20.30 Т/с «Папик» (12+)
21.45 Право на власть-2021
0.45 Х/ф «Ничего хорошего
в отеле «Эль Рояль»
(16+)
3.20 Жизнь известных людей
4.30 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 «Шесть дней, семь
ночей» (16+)
13.00 Любовь на выживание
(16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.10 Х/ф «Знахарь»
23.30 Х/ф «Джунгли» (16+)
1.40 Варьяты (12+)
2.55 Служба розыска детей
3.00 Зона ночи
5.00 Абзац

СТБ

5.55 Т/с «Комиссар Рекс»
8.50 Битва экстрасенсов
(16+)
13.05 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.55 Т/с «Слепая» (12+)
15.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама
19.05 Как выйти замуж (16+)
20.15 Т/с «Авантюра на
двоих»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Т/с «Авантюра на
двоих»
23.00 Т/с «Лист ожидания»
(16+)

ICTV
4.25 Эврика!
4.30 Факты
4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
5.35 Гражданская оборона
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Решает Онистрат
12.05 Т/с «Пес» (16+)

14.45 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
16.25 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за
Лос-Анджелес» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Антизомби
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.25 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
23.20 Х/ф «Смертельная
гонка-3» (18+)
1.25 Х/ф «Смертельная
гонка-2» (18+)
3.00 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.00 Миссия: красота
11.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
13.45 Т/с «Почта» (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Почта» (12+)
18.00 Т/с «Выходите без
звонка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Незакрытая мишень» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Х/ф «DZIDZIO. Первый
раз» (12+)
1.50 Телемагазин
2.20 Реальная мистика

2+2

6.45 Х/ф «Инферно» (16+)
8.25 Х/ф «Высота» (16+)
10.10 Х/ф «Игра памяти»
12.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь-2» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские войны. Харьков-3»
21.20 Т/с «Ментовские войны. Харьков-3»
22.30 Т/с «Кости-11» (16+)
0.05 Т/с «Кости-11» (16+)
1.55 Спецкор
2.25 ДжеДАИ
2.55 Облом
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Пропажа свидетеля»
10.45 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного
розыска
14.35 Стоимость жизни
16.30 «Свiдок»
16.50 Легенды бандитской
Одессы
17.15 Случайный свидетель
18.20 Правда жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.15 Х/ф «В последнюю
очередь»
1.00 Состав преступления
1.45 Вещественное доказательство
2.50 «Свiдок»
3.20 Случайный свидетель
3.25 Вещественное доказательство
4.10 Правда жизни
4.50 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Однажды в Одессе
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Страна У
11.15 Т/с «Папа рулит-3»
12.15 Звезды, слухи и Галливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и Галливуд
18.15 Т/с «Папа рулит-3»
19.45 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Черный рыцарь»
23.00 Однажды в Одессе
0.00 Страна У
1.00 Семейка У
1.30 Спасатели
2.30 Т/с «Хамелеон» (16+)
3.15 Виталька
5.50 Полезные подсказки

9

П’ЯТНИЦЯ, 19 БЕРЕЗНЯ
9.15 Чрезвычайные новости
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
11.00 «Позаочi»
12.00 Новости
12.25 Т/с «Агата Рэйзин»
(12+)
14.30 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Т/с «Шерлок» (16+)
22.50 Следствие вели...
0.35 Вещдок
1.35 Касается каждого
3.10 Жди меня. Украина
4.20 Орел и решка. Шопинг
5.00 Телемагазин
5.30 Х/ф «Подкидыш»

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, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная
студия
9.30 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25 Биатлон. Кубок мира
18.55, 22.00 Выживание в
дикой природе
19.55 Мир дикой природы
21.55 Спорт. Аспект
23.00 «Перша шпальта»

1+1

7.00 ТСН
7.10 Завтрак с 1+1
8.00 ТСН
8.10 Завтрак с 1+1
9.00 ТСН
9.10 Завтрак с 1+1
9.25 Жизнь известных людей-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
14.30 Лига смеха-2021
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Научи меня любить» (12+)
19.30 ТСН
20.15 Лига смеха-2021
22.15 Липсинк баттл
0.15 Х/ф «Война семьи
Роуз» (16+)
2.30 Игры приколов
4.10 ТСН
4.55 Светская жизнь-2021
6.05 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+)
10.30 От пацанки до панянки
(16+)
12.30 Варьяты (12+)
14.30 Где логика? (12+)
16.30 Х/ф «За бортом»
19.00 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)
21.00 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
23.30 Х/ф «Крутые виражи»
1.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
2.25 Служба розыска детей
2.30 Зона ночи

СТБ

5.50 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
6.55 Холостяк (12+)
11.50 Как выйти замуж (16+)
13.00 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.55 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+)
0.35 О чем молчат женщины
(16+)

ICTV
4.15 Эврика!
4.25 Служба розыска детей
4.30 Факты
4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
5.35 Гражданская оборона
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро

10.10 Дизель Шоу (12+)
11.20 Т/с «Выжить любой
ценой-2»
12.45 Факты. День
13.15 На троих (16+)
15.45 Факты. День
16.15 На троих (16+)
16.55 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Дизель Шоу (12+)
22.45 На троих-9 (16+)
23.45 На троих (16+)
0.50 Факты
1.15 Х/ф «Смертельная
гонка-3» (18+)
3.00 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.00 Х/ф «Лучше всех»
(12+)
14.10 Х/ф «Слабое звено», с.
1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Слабое звено», с.
3, 4 (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Свобода слова Савика
Шустера
0.00 Х/ф «Человек без сердца», с. 1, 2 (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Человек без сердца», с. 3, 4 (12+)
4.00 Реальная мистика

2+2

6.15 Х/ф «Входящий» (16+)
8.05 Х/ф «Дневной свет»
(16+)
10.15 Х/ф «Без лица» (16+)
13.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Ронин»
21.55 Х/ф «Гнев» (16+)
23.50 Х/ф «Приговоренные-2» (18+)
1.35 Спецкор
2.05 ДжеДАИ
2.35 Облом
3.45 Совершенно секретно
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.55 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «В двух шагах от
«Рая»
10.40 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного
розыска
14.35 Правда жизни
16.30 «Свiдок»
16.50 Легенды бандитской
Одессы
17.15 Случайный свидетель
18.20 Тайны мира
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.15 Х/ф «Грачи»
1.00 Состав преступления
2.35 «Свiдок»
3.05 Случайный свидетель
3.10 Вещественное доказательство
4.10 Легенды бандитского
Киева
5.00 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Однажды в Одессе
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Т/с «Папа рулит-3»
12.15 Звезды, слухи и Галливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и Галливуд
18.15 Т/с «Папа рулит-3»
20.15 Однажды под Полтавой
21.15 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
23.35 Однажды в Одессе
0.35 Страна У
1.35 Спасатели
2.35 Теория измены
4.05 Виталька
5.50 Полезные подсказки

СУБОТА, 20 БЕРЕЗНЯ
8.40 Т/с «Выжить любой
Интер
6.55 Х/ф «Три мушкетера.
Подвески королевы»
9.00 Готовим вместе. Домашняя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Знакомство»
15.40 Т/с «Следователь
Горчакова» (12+)
20.00 Подробности
20.30 Место встречи
22.00 Х/ф «Увидеть океан»,
с. 1--4 (12+)
1.45 Х/ф «Гувернантка»
(16+)
3.15 Орел и решка. Шопинг
4.35 Х/ф «Миллион в брачной корзине»

Перший

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.50
Новости
7.10 Уроки тетушки Совы
7.40 М/ф
8.05 Оружие животных
9.05 Оттенки Украины
9.35 #ВУКРАИНЕ
10.05, 22.00 Х/ф «Лицо любви» (12+)
11.50 Выживание в дикой
природе
12.45, 14.05 Города и городки
13.10, 16.10 Биатлон. Кубок
мира
14.25 Телепродажа
15.00 UA:Фольк. Воспоминания
17.05 Охота
18.05 Х/ф «Яков» (12+)
19.55, 21.25 Борьба за выживание

1+1

8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
18.20 Мир наизнанку-12
19.30 ТСН
20.15 Липсинк баттл
22.10 Женский квартал-2021
23.20 Светская жизнь-2021
0.20 Светская жизнь-2021
1.20 Х/ф «Война семьи
Роуз» (16+)
3.20 Игры приколов
5.00 ТСН
6.00 Жизнь известных людей

Новый канал

8.10 Kids’ Time
8.10 М/ф «Агент Марни»
10.00 Kids’ Time
10.00 Орел и решка. Чудеса
света
11.00 Орел и решка. Неизданное. Чудеса света
12.10 Орел и решка
13.10 У кого больше? (12+)
15.10 М/ф «Мадагаскар»
17.00 М/ф «Пой»
19.10 Х/ф «Король-лев»
21.20 Х/ф «Аладдин»
0.00 Х/ф «Знахарь»
2.20 Зона ночи

СТБ

5.55 Т/с «Авантюра на
двоих»
7.55 Невероятная правда о
звездах
10.50 Т/с «Авантюра на
двоих»
17.00 «Хата на тата» (12+)
19.15 МастерШеф. Профессионалы (12+)
22.22 Dizel Night

ICTV
5.20 Эврика!
5.25 Факты
5.50 Т/с «Марк + Наталка»
(16+)
7.40 На троих (16+)

ценой»
9.15 На троих (16+)
10.15 Т/с «Выжить любой
ценой»
10.55 На троих (16+)
11.55 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Пес» (16+)
16.35 Х/ф «Напряги извилины!»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «РЭД» (16+)
21.20 Х/ф «РЭД-2» (16+)
23.25 Х/ф «Пристрели их»
(16+)
0.55 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
2.35 Я снял!

Украина

7.25 Реальная мистика
8.45 Х/ф «В последний раз
прощаюсь» (12+)
10.50 Х/ф «Когда возвращается прошлое» (16+)
14.45 Х/ф «Рысь» (12+)
15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «Рысь» (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Маска
23.55 Х/ф «Родная кровь», с.
1, 2 (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Родная кровь», с.
3, 4 (12+)
4.00 Реальная мистика

2+2

7.30 ДжеДАИ-2019
7.55 ДжеДАИ-2020
8.55 Затерянный мир
12.45 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
14.20 Х/ф «Ронин»
16.50 Х/ф «Петля времени»
(16+)
19.00 Х/ф «Первое убийство» (16+)
21.00 Х/ф «Осада» (16+)
23.10 Х/ф «Посыльный»
(18+)
1.00 Х/ф «Литовская свадьба» (18+)
2.45 Облом
3.15 Совершенно секретно
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

13.00 Случайный свидетель.
Вокруг света
14.15 Х/ф «Апачи»
16.00 Х/ф «Победители и
грешники» (16+)
18.05 Крутые 90-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Опасно для
жизни!»
21.20 Х/ф «Новые амазонки»
(16+)
23.40 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
(16+)
1.35 Болезни-убийцы
2.40 «Свiдок»
3.10 Случайный свидетель
3.40 Вещественное доказательство
4.10 Правда жизни
4.35 Легенды бандитского
Киева
5.00 Top Shop

ТЕТ

10.40 Х/ф «Тим Талер, или
Проданный смех»
12.40 Х/ф «Охотники за
сокровищами» (16+)
14.55 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
17.15 Х/ф «Призрачный
патруль» (16+)
19.00 Однажды под Полтавой
23.30 Семейка У
0.00 Однажды в Одессе
0.30 Страна У
1.00 «Панянка-селянка»
2.40 Теория измены
3.25 Виталька
5.50 Полезные подсказки
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НЕДІЛЯ, 21 БЕРЕЗНЯ
18.45 Факты недели
Интер
21.15 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»

8.00 Удачный проект
9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
11.00 Другая жизнь
12.00 Другая жизнь
12.50 Вещдок. Личное дело
(16+)
17.20 Т/с «Свидетель обвинения»
20.00 Подробности недели
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Знакомство»
0.50 Вещдок

Перший

7.00, 8.00, 8.55, 21.00 Новости
7.10 Уроки тетушки Совы
7.40 М/ф
8.20 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, 15.55 Города и городки
13.55, 16.25 Биатлон. Кубок
мира
14.50 Телепродажа
15.20 Страна песен
17.20 Студия «Биатлон»
17.40 Противники рифов
18.55 Выживание в дикой
природе
20.00 Останови меня, если
сможешь
21.25 #@)[]?$0 с М. Щуром
(16+)
22.00 Х/ф «Стремглав» (16+)

1+1

8.00 Завтрак. Выходной
9.00 Лото-забава
9.45 Мир наизнанку-12
10.50 Мир наизнанку
17.00 Х/ф «Король Артур»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Голос страны-11
23.55 Светская жизнь-2021
0.55 Х/ф «Величайший
шоумен»
2.45 Мир наизнанку
5.00 «ТСН-Тиждень

Новый канал

8.20 Kids’ Time
8.20 М/ф «Пой»
10.30 Kids’ Time
10.30 Х/ф «Джордж из
джунглей»
12.20 Х/ф «Джордж из
джунглей-2»
14.10 Х/ф «Король-лев»
16.20 Х/ф «Аладдин»
19.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» (16+)
23.20 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+)
1.30 Варьяты (12+)

СТБ

5.30 Х/ф «Осенний марафон»
7.25 Х/ф «Отпуск за свой
счет»
9.55 МастерШеф. Профессионалы (12+)
12.50 «Хата на тата» (12+)
15.05 СуперМама
19.00 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
20.00 Один за всех (16+)
23.30 Тайны ДНК (16+)

ICTV
4.50 Эврика!
4.55 Факты
5.20 Не дай себя обмануть!
6.05 Больше чем правда
7.00 Антизомби
7.55 Секретный фронт
8.50 Гражданская оборона
9.50 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
12.30 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
14.35 Х/ф «РЭД» (16+)
16.40 Х/ф «РЭД-2» (16+)

(16+)
23.35 Х/ф «Смерть Сталина»
(16+)
1.30 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
3.45 Я снял

Украина

6.50 Реальная мистика
9.15 Х/ф «Три сестры» (12+)
17.00 Х/ф «Королева дорог»,
с. 1, 2 (12+)
19.00 Сегодня. Итоги
21.00 Х/ф «Королева дорог»,
с. 3, 4 (12+)
23.00 Х/ф «Лучше всех», с.
1, 2 (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Лучше всех», с. 3,
4 (12+)
3.15 Громкое дело
4.00 Т/с «Почта» (12+)

2+2

7.30 ДжеДАИ-2019
9.15 Затерянный мир
12.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
16.55 19-й тур ЧУ по футболу.
«Динамо» -- «Рух»
19.00 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
20.50 Х/ф «Человек ноября»
(16+)
22.55 Х/ф «Теневые волки»
(16+)
0.50 Затерянный мир
1.50 Облом
4.00 Лучшее
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазин

НТН

7.10 Будьте здоровы
7.45 Случайный свидетель.
Вокруг света
8.55 Х/ф «Апачи»
10.45 Х/ф «Новые амазонки» (16+)
13.00 Х/ф «Опасно для
жизни!»
14.50 Х/ф «Коммандос»
(16+)
17.40 Х/ф «Экипаж машины
боевой»
19.00 Х/ф «Они сражались
за Родину»
22.00 Х/ф «Ночная бригада»
(18+)
23.50 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
(16+)
1.50 Вещественное доказательство

ТЕТ

9.15 М/ф «Диномама»
10.55 М/ф «Принцесса-лягушка. Тайна волшебной
комнаты»
12.35 Х/ф «О рыбаке и его
жене»
13.45 Х/ф «Черный рыцарь»
15.30 Х/ф «Смокинг»
17.15 Х/ф «Случайный шпион» (16+)
19.00 Однажды под Полтавой
22.30 Х/ф «Охотники за
сокровищами» (16+)
0.45 Однажды в Одессе
1.15 Страна У
1.45 Однажды в Одессе
2.15 Семейка У
2.45 Т/с «Хамелеон» (16+)
3.40 Виталька
5.50 Полезные подсказки

Оголошення
Шановні мешканці Дергачівської громади!
Із 22 січня 2021 року
працює Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)
Дергачівської міської ради
Харківської області, який
знаходиться за адресою: площа Перемоги, 2-А, м. Дергачі.
(05763) 2-06-37.
До вашої уваги перелік
адміністравних послуг:

1. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного
віку
2. Видача рішення про надання земельної ділянки у постійне користування
3. Видача рішення про передачу в
оренду земельної ділянки, що перебуває
у комунальній власності
4. Видача рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки)
5. Видача рішення про продаж земельної ділянки комунальної власності
6. Оформлення документів для присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"
7. Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов
8. Видача дозволу на розміщення
зовнішньої реклами
9. Переоформлення дозволу на
розміщення зовнішньої реклами
10. Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
11. Видача дублікату дозволу на
розміщення зовнішньої реклами
12. Реєстрація/зняття з реєстрації
місця проживання/перебування:
- зняття з реєстрації місця перебування
- реєстрація місця перебування особи
- зняття з реєстрації місця проживання малолітньої дитини
- реєстрація місця проживання малолітньої дитини
- зняття з реєстрації місця проживання
- реєстрація місця проживання особи
13. Довідка про зареєстрованих осіб
14. Довідка про перебування громадян на квартирному обліку
15. Видача рішення про присвоєння
(упорядкування) поштової адреси об’єкту нерухомого майна (будинки, споруди
тощо)
16. Видача ордеру на вселення у
житлове приміщення
17. Видача рішення про надання
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
18. Видача рішення про надання дозволу на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду
19. Видача рішення про надання
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування
20. Видача рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, у власність, в постійне користування
21. Видача рішення про надання
згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки
22. Видача рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки та передачі її в
оренду
23. Видача рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки та передачі її у
власність
24. Видача рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки та передачі її в
постійне користування
25. Видача рішення про поновлення (продовження) договору оренди земельної ділянки
26. Видача рішення про припинення права власності, користування
земельною ділянкою або добровільна
відмова
27. Видача рішення про внесення
змін або доповнень до рішення міської
ради з земельних питань
28. Видача довідки про наявність
у фізичної особи земельних ділянок
29. Видача рішення про надання
згоди на передачу в суборенду земельної ділянки
30. Видача будівельного паспорта
забудови земельної ділянки (внесення
змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки)

31. Надання містобудівних умов і
обмежень забудови земельної ділянки
32. Надання паспорта прив'язки
тимчасової споруди для провадження
підприємницької діяльності
33. Присвоєння (зміна) адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна
-присвоєння адреси (після отримання права власності)
-присвоєння адреси (після
прийняття об'єкта в експлуатацію)
34. Видача дозволу (санітарного
паспорта) на роботи з радіоактивними
речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання
35. Видача дозволу на проведення діагностичних, експериментальних,
випробувальних, вимірювальних робіт
на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з
використанням джерел неіонізуючого
випромінювання
36. Видача експлуатаційного дозволу
37. Видача експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного
походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок,
преміксів і кормів
38. Анулювання експлуатаційного
дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов'язану з виробництвом та/або зберіганням харчових
продуктів тваринного походження
39. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
40. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру
про земельну ділянку
41. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію
про землі (території)
42. Державна реєстрація земельної
ділянки з видачею витягу з Державного
земельного кадастру
43. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
44. Видача висновку про погодження документації із землеустрою
45. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них)
про земельну ділянку
46. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до
Державного фонду документації із землеустрою
47. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них)
про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу
48. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі
частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту,
з видачею витягу
49. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені
законами та прийнятими відповідно до
них нормативно-правовими актами, з
видачею витягу
50. Виправлення технічної помилки
у відомостях з Державного земельного
кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
51. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру
про обмеження у використанні земель
52. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з кадастрової карти (плану) та
іншої картографічної документації Державного земельного кадастру
53. Державна реєстрація обмежень
у використанні земель з видачею витягу
54. Видача довідки про наявність та
розмір земельної частки (паю). Довідки
про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання
у власність земельної ділянки у межах
норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення
(використання)
55. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру
про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
56. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій
документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру
57. Призначення і виплата державної допомоги сім’ям з дітьми:
- допомога у зв’язку з вагітністю та
пологами особам, які не застраховані в
системі загальнообов'язкового державного соціального страхування
- допомога при народженні дитини
- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
- допомога на дітей одиноким мате-

рям
- допомога при усиновленні дитини
- допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч,
тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі
або хронічні захворювання нирок IV
ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги,
яким не встановлено інвалідність
58. Оформлення документів для
встановлення
статусу
«багатодітна
сім’я»
59. Оформлення документів для
призначення виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми
60. Оформлення документів для видачі направлення осіб з інвалідністю та
дітей з інвалідністю щодо професійної
реабілітації
61. Оформлення документів для
отримання
одноразової
грошової
допомоги особи, яка переміщується з
тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції
62. Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
63. Надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
твердого палива і скрапленого газу у
грошовій формі
64. Надання державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям
65. Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім’ях за принципом «гроші ходять за
дитиною»
66. Надання тимчасової державної
допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх
проживання невідоме
67. Виплата допомоги на дітей, які
виховуються у багатодітних сім’ях
68. Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»
69. Виплата одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю
та дітям з інвалідністю
70. Виплати компенсацій та допомоги певних видів, передбачених Законом
України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»
71. Виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних
аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної
зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян
72. Надання щорічної грошової
допомоги для компенсації вартості
путівок санаторно-курортним закладам
та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
73. Надання щомісячної грошової
допомоги особі, яка проживає разом з
особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього
догляду, на догляд за нею
74. Виплата грошової компенсації
вартості санаторно-курортного лікування
75. Призначення і виплата державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд
76. Забезпечення осіб з інвалідністю
автомобілями
77. Надання окремим категоріям
осіб послуг із комплексної реабілітації
(абілітації)
78. Виплата деяким категоріям осіб
з інвалідністю грошової компенсації
замість санаторно-курортної путівки
та вартості самостійного санаторно-курортного лікування
79. Виплата одноразової допомоги
жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»
80. Надання щомісячної адресної
допомоги внутрішньо переміщеним
особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг
81. Виплата одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті) або
інвалідності волонтера внаслідок пора-
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нення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час
надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, бойових дій та збройного конфлікту
82. Оплата послуг патронатного вихователя та виплата
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя
83. Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 1 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань
84. Державна реєстрація створення громадського об’єднання
85. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань, у тому числі змін до установчих документів
86. Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання
87. Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання
88. Державна реєстрація рішення про відміну рішення
про припинення громадського об'єднання
89. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання
90. Державна реєстрація припинення громадського
об'єднання в результаті його ліквідації
91. Державна реєстрація припинення громадського
об'єднання в результаті його реорганізації
92. Державна реєстрація створення відокремленого
підрозділу громадського об'єднання
93. Державна реєстрація внесення змін до відомостей
про відокремлений підрозділ громадського об'єднання
94. Державна реєстрація припинення відокремленого
підрозділу громадського об'єднання
95. Державна реєстрація включення відомостей про
структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 1
липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
96. Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії
97. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
98. Державна реєстрація рішення про припинення
структурного утворення політичної партії
99. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії
100. Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації
101. Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації
102. Державна реєстрація включення відомостей про
професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 1 липня 2004
року, відомості про які не містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
103. Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання
професійних спілок, що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
104. Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання
професійних спілок
105. Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних
спілок
106. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок
107. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних
спілок
108. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних
спілок в результаті реорганізації
109. Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
110. Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про які не
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
111. Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців,
що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
112. Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
113. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
114. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті
ліквідації
115. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті
реорганізації
116. Державна реєстрація включення відомостей про
творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
117. Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
118. Державна реєстрація змін до відомостей про творчу
спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі
змін до установчих документів

ПОСЛУГИ

119. Державна реєстрація рішення про припинення
творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
120. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої
спілки, територіального осередку творчої спілки
121. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті
ліквідації
122. Державна реєстрація припинення творчої спілки,територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації
123. Державна реєстрація статуту територіальної громади
124. Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади
125. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади
126. Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади
127. Державна реєстрація рішення про відміну рішення
про припинення творчої спілки, територіального осередку
творчої спілки.
128. Державна реєстрація рішення про відміну рішення
про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.
129. Державна реєстрація рішення про відміну рішення
про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.
130. Державна реєстрація рішення про відміну рішення
про припинення структурного утворення політичної партії.
131. Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.
132. Державна реєстрація права власності на нерухоме
майно
133. Державна реєстрація іншого (відмінного від права
власності) речового права на нерухоме майно
134. Надання інформації з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно
135. Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно
136. Заборона вчинення реєстраційних дій
137. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
138. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
139. Скасування запису Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування
рішення державного реєстратора (за рішенням суду)
140. Припинення права власності у зв’язку із знищенням
об’єкта нерухомого майна
141. Державна реєстрація фізичної особи підприємцем
142. Державна реєстрація включення відомостей про
фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004
року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
143. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
144. Державна реєстрація припинення підприємницької
діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням
145. Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань
146. Видача документів, що містяться в реєстраційній
справі відповідної юридичної особи, фізичної особи – підприємця
147. Державна реєстрація створення юридичної особи
(крім громадського формування)
148. Державна реєстрація включення відомостей про
юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)
149. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
юридичної особи (крім громадського формування)
150. Державна реєстрація переходу юридичної особи з
модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування)
151. Державна реєстрація переходу юридичної особи на
діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)
152. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної
особи (крім громадського формування)
153. Державна реєстрація рішення про припинення
юридичної особи (крім громадського формування)
154. Державна реєстрація рішення про відміну рішення
про припинення юридичної особи (крім громадського формування)
155. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)
156. Державна реєстрація припинення юридичної особи
в результаті її ліквідації (крім громадського формування)
157. Державна реєстрація припинення юридичної особи
в результаті її реорганізації (крім громадського формування)
158. Державна реєстрація створення відокремленого
підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)
159. Державна реєстрація внесення змін до відомостей
про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування)
160. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

КУПЛЮ
АВТОВИКУП

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

Благоустрій і буріння свердловин. Приямки. Зливні ями. Проведення води, каналізації у дім і по будинку. Ремонт, встановлення
насосного обладнання, бойлерів. Aquaidea.
kr.ua Тел. 066-752-80-59.
(5-3)
Бабушка вычитывает по старинной книге. Поможет
решить проблемы в личной жизни и наладит бизнес. Снимет порчу. Ставит защиту на удачу, лечит деток, поможет алкоголику. Тел. 095-826-81-25, 068-625-30-41 (4-3)

Чистимо та поглиблюємо колодязі.
Тел.: (066)-504-35-79, (063)-881-00-27,
(5-3)
(068)-075-97-97.
Перегной. Навоз. Доставка Камаз и
(3-1)
мешки. Тел. 097-299-66-16.

ПРОДАМ
Насіння люцерни, конюшини, еспарцету, стоколосу,
суданки, сидератів, медоносів, соняшнику, кукурудзи
та ін. Тел.: (067)-689-27-26 www.semenatrav.com
(4-2)

ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ
22.03.2021 року о 10:00 відбудеться
встановлення та погодження меж земельної дiлянки, розташованої на території Дергачівської міської ради, ділянки № 23.00,
№ 23.01 Харківської області. Запрошуємо
сумiжних
землевласникiв/землекористувачiв для підписання відповідних актів.
Тел. 066-797-16-79.
22.03.2021 року о 12:00 відбудеться
встановлення та погодження меж земельної дiлянки, розташованої на території Дергачівської міської ради, ділянки № 24.00,
№ 24.01 Харківської області. Запрошуємо
сумiжних
землевласникiв/землекористувачiв для підписання відповідних актів.
Тел. 066-797-16-79.

КОНКУРС
Дергачівська міська рада Харківської області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу інформаційної роботи та роботи із засобами масової інформації Дергачівської міської ради
Для участі у конкурсі приймаються заяви від
громадян України, які не досягли граничного віку
перебування на службі в органах місцевого самоврядування, мають 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 провідного спеціаліста відділу інформаційної роботи та роботи із засобами масової
інформації Дергачівської міської ради;
2) автобіографію (прізвище, ім’я, по батькові,
число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, а також відомості про
наявність чи відсутність судимості;
3) копію паспорта громадянина України;
4) копію документа про вищу освіту з додатками;
5) копію трудової книжки з відомостями про
трудову діяльність станом на момент оголошення
конкурсу та/або копію послужного списку (за наявності);
6) копію реєстраційної картки платника податків;
7) фотокартку розміром 4 х 6 см;
8) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що
до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України
«Про очищення влади», і надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону України «Про очищення
влади». У разі, якщо кандидат на посаду проходив
перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», така особа подає копію висновку про
результати перевірки;
9) копію військового квитка (за наявності);
10) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 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, вулиця Сумський шлях, 79-Б (конкурсна комісія).
Довідки за телефоном: 2-07-44, або безпосередньо до міської ради.
Конкурсна комісія

12 березня 2021 року
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ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ ФУТБОЛ

ПЕРШИЙ ТРОФЕЙ СЕЗОНУ РОЗІГРАЛИ

Минулої суботи під егідою Дергачівської федерації
футболу пройшла фінальна частина «Відкритого чемпіонату Дергачівської ОТГ з футзалу».
У фінальній частині взяли участь 6 команд: «Фортуна»,
«Двіженіє-1», «Двіженіє-2», «Авангард» (всі із Дергачів), «Беркут» (Козача Лопань), «Золочів» (Золочів).

"Двіженіє-1" (Дергачі)
у воротах одна одної. Щоб
визначити переможця команди повинні були змагатися
у вмінні пробиття пенальті.
Більш вправними у футболь«Золочів» (Золочів)
ній лотереї були дергачівці,
За регламентом турніру меншості - тим паче. Тому ко- які у підсумку посіли 5 місце.
У
боротьбі
за
бронзу
команди були розподілені на манда з Золочева легко довела
зійшлися
«Авангард»
та
«Двідві групи по три команди. У матч до перемоги – 3:0.
женіє-2». Гра між цими
першій групі змагалися:
«Двіженіє-1»,
суперниками заверши«Золочів» та «Беркут».
лася нічиєю 1:1 і долю
Відповідно
склад
бронзового
п’єдестадругої групи мав налу, як і у попередньому
ступний вигляд: «Двіматчі, вирішили пенальженіє-2», «Авангард»
ті. Гравцям «Двіженія»
та «Фортуна».
пощастило більше і саме
Незважаючи на те,
вони стали бронзовими
що фаворити турніру
призерами турніру.
були відомі заздалеНезважаючи на те,
гідь, але з перших
що
всі команди бороматчів
стало
зролися за право зіграти
зуміло, що всі колекза перше місце, та все
тиви будуть боротися
ж до фінального матчу
до останнього за пра«Фортуна» (Дергачі)
прогнозовано дісталися
во грати у головному
фаворити. У фінальному
фіналі.
Всі матчі проходили у
Наступними на майданчик матчі зійшлися «Фортуна» та
запеклій
боротьбі.
Під- вийшли «Фортуна» та «Дві- ФК «Золочів».
Нетвердженням
цьому
стала женіє-2».
перша гра між «Беркутом» зважаючи
на
та «Двіженієм-1», коли грав- те, що «Фортуці обох команд мали моменти на» була фаводля того, щоб відкрити раху- ритом, але «дернок, але матч завершився ну- бі» завершилося
мінімальною
льовою нічиєю.
Друга гра між «Двіженієм-1» перемогою черта ФК «Золочів» завершилась воно-чорних –
більш результативно. Так уже 1:0.
на перших хвилинах матчу
Всі інші мат«Двіженіє» залишилось в мен- чі
в
групах
шості і це стало для команди з з а в е р ш и л и «Авангард» (Дергачі).
Дергачів «вироком». Протисто- ся без сенсаяти одному з фаворитів склад- цій, а тому коно навіть у рівних складах, а у манди перейшли до матчів
У першій половині зустрічі
плей-офф.
команди
грали
За 5-6 місобережно,
ніхце
змагалися
то
не
хотів
рикоманди,
які
р о з п о ч и н а л и зикувати. Саме
турнір – «Дві- тому небезпевиникала
женіє-1 та «Бер- ка
рідко.
кут». Як і перше вкрай
У
другій
полопротистояння,
вині
зустрічі
ця гра завершилася нічиєю, г о с п о д а р і
але цього разу м а й д а н ч и к а
с у п е р н и к и змогли вибігзмогли по разу ти у разючу
"Двіженіє-2" (Дергачі)
в і д з н а ч и т и с я контратаку
і
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відкрили рахунок – 1:0.
Після пропущеного голу «Фортуна» була змушена ризикувати
і мала достатньо шансів, щоб
зрівняти рахунок, але кожного
разу щось заважало: то вдалі
дії голкіпера, то каркас воріт.
Саме стійка воріт врятувала ФК
«Золочів» на останніх секундах
матчу. Фінальна сирена застала
«Фортуну» в атаці, але зрівняти рахунок підопічні граючого
тренера Дуплія так і не змогли.
Тож переможцем турніру стала
команда з Золочева.
Після змагань відбулося нагородження команд і кращих
гравців за номінаціями.
Спочатку відзначили кращих гравців у кожній команді.
Ними стали: ФК «Золочів»: Набока Вадим, «Двіженіє-1»: Єременко Вячеслав, «Двіженіє-2»:
Кругляк Олександр, «Фортуна»:
Кравченко Олександр, «Авангард»: Топалов Олег, «Беркут»:
Довбій Віталій.
Кращими гравцями турніру
стали воротар: Челомбітько
Віталій («Беркут»), захисник: Берест Олександр (ФК «Золочів»),
нападник: Дуплій Андрій («Фортуна»).
Підсумовуючи, треба сказати, що турнір пройшов
дуже цікаво. Вболівальники
отримали задоволення від
футболу у виконанні кращих команд різних громад.
Дуже добре, що федерація
футболу вкотре організувала цей турнір, провівши його
на найвищому рівні.
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