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Вітаємо вас із завершенням незвичайного і складного навчального року! Вітаємо вас із завершенням незвичайного і складного навчального року! 
Ви з гідністю пройшли навчальний марафон з онлайн уроками, контрольними роботами, домашніми завданнями. Ви з гідністю пройшли навчальний марафон з онлайн уроками, контрольними роботами, домашніми завданнями. 
Попереду – сонячні дні та довгоочікувані літні канікули. Тож нехай ваш літній відпочинок буде сповнений нових яскравих Попереду – сонячні дні та довгоочікувані літні канікули. Тож нехай ваш літній відпочинок буде сповнений нових яскравих 

вражень, сподівань, цікавих знайомств.вражень, сподівань, цікавих знайомств.
Бажаємо гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового навчального року!Бажаємо гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового навчального року!
Шановні випускники, бажаємо вам сміливості та наполегливості, впевненості на шляху до обраної цілі. Ці якості до-Шановні випускники, бажаємо вам сміливості та наполегливості, впевненості на шляху до обраної цілі. Ці якості до-

зволзволять вам побудувати власну успішну долю, бути гідними творцями свого життя і справжніми патріотами держави!ять вам побудувати власну успішну долю, бути гідними творцями свого життя і справжніми патріотами держави!
Зичимо міцного здоров’я, оптимізму, натхнення, невЗичимо міцного здоров’я, оптимізму, натхнення, невичерпної енергії та мирного неба!ичерпної енергії та мирного неба!

Міжрайонна газета
 11 червня 2021 року №24(50)№24(50)

Вячеслав Задоренко,

Дергачівський міський голова
Євген Шатохін,

депутат Харківської обласної ради

СВЯТО  ОСТАННЬОГО  ДЗВОНИКАСВЯТО  ОСТАННЬОГО  ДЗВОНИКА

ДОРОГІ УЧНІ, ВЧИТЕЛІ, ВИПУСКНИКИ ТА БАТЬКИ!ДОРОГІ УЧНІ, ВЧИТЕЛІ, ВИПУСКНИКИ ТА БАТЬКИ!
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МІСЦЕВА ВЛАДА

КОЛИ ЧЕКАТИ НА ЗАВЕРШЕННЯ РЕМОНТУ МОСТУ 
В КОЗАЧІЙ ЛОПАНІ?

У Козачій Лопані розпо-
чато капітальний ремонт 
мосту через річку Лопань 
на автомобільній дорозі 
О-211028 “Золочів – Козача 
Лопань” (км 19 + 977).

“На штучній споруді розпо-
чато підготовчі роботи перед 
влаштуванням буронабивних 
паль для влаштування опор і 
роботи з відновлення плит про-

гонових будов”, – зазначили у 
ДП “Дороги Харківщини”.

Виконувач робіт - ТОВ ВП 
"МОСТ-1".

Замовник ремонту, ДП 
"Дороги Харківщини", 
стверджує, що на час про-
ведення ремонтних робіт 
забезпечено безперешкод-
ний і безпечний рух для 

пішоходів. Але по факту там на-
сипана глина та земля, по якій 
в цей дощовий сезон звичайні 
пішоходи не можуть пройти, не 
кажучи вже про батьків із ві-
зочками або людей на велосипе-
дах. Це справедливо обурює 
жителів Козачої Лопані 
та викликає багато пи-
тань до виконавця робіт 
щодо байдужого став-
лення до місцевих меш-
канців під час ремонту.

Міст загальною протяжні-
стю майже 25 метрів побудо-
ваний у 1969 році і до цього 
часу не ремонтувався.

За відповіддю редак-
ція газети звернулась до 
балансоутримувача мо-
сту та замовника робіт по 
його капітальному ремон-
ту - Державного підприєм-
ства “Дороги Харківщини”.

Згідно із наданою інформа-
цією, ремонт мосту плануєть-
ся завершити до кінця року.

Тобто це станеться не в 
найближчі місяці, а  ближче 
до зими або навіть до Ново-
го року.

Вже кілька місяців жителі Козачої Лопані змушені об’їжджа-
ти й обходити розібраний міст, що розташований на автодорозі 
"Золочів-Козача Лопань". Це створює чималі незручності і гостро 
постає питання щодо кінцевого строку ремонту важливого об’єк-
та пересування.

 Придбання шкільних авто-
бусів для учнів стало доцільним і 
приємним сюрпризом. На сьо-
годнішній день у Козачолопан-

ському ліцеї 90 учнів потребують 
послуг транспортних перевезень, 
а у Русько-Лозівському закладі - 46.

«Минулого разу, коли був 

у вас на зустрічі, ми склали 

дуже багато планів, і, я можу 

сказати, що багато з того, 
що позначили, вже зроблено», 
- звернувся до педагогічного 

колективу Козачолопанського 

ліцею міський голова. 
Результати дотриманого 

слова бачимо – від-

тепер діти Руської 
Лозової та Козачої 
Лопані діставати-

муться до навчаль-
них закладів із ком-

фортом. 

Кожна дитина має 
отримувати якісні 
знання незалежно від 

того, в якій частині 
Дергачівської громади вона 

мешкає.
«Маємо надію, що шкільні ав-

тобуси – це нова можливість 

для дітей безперешкодно 

діставатися на навчання й 

отримувати якісну освіту, 

а потім вступати до вищих 

навчальних закладів, розвивати 

Дергачівську громаду і Харківщи-

ну», - зазначив Євген Шатохін.Із робочим візитом до с. Руська Лозова і 
смт Козача Лопань завітали міський голова 
Вячеслав Задоренко та депутат обласної ради 
Євген Шатохін. На святкуванні Останньо-
го дзвоника керівництво громади передало 
Русько-Лозівському та Козачолопанському 
ліцеям нові автобуси.

НОВІ АВТОБУСИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ

НА ТЕМИ ДНЯ

"Безперебійний і безпечний рух пішоходів забезпечено",
- вважають ДП "Дороги Харківщини." 
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ЦІКАВО ЗНАТИНОВИНИ

ЗБІЛЬШЕННЯ ТАРИФУ НА ГАЗ

Із 20 травня в Україні скасовано фіксовані ціни на газ, які 
діяли в рамках режиму публічних спеціальних зобов'язань. 
Відтепер на комунальниках лежить зобов’язання укладати 
договори на поставку «блакитного» палива самостійно. Від-
повідне рішення було прийнято Кабінетом Міністрів України, 
який дозволив підприємствам змінювати постачальників на-
віть у разі заборгувань за колишніми контрактами.

«Тарифної політики немає, коли починаються протести 
народу, тоді Кабмін починає вручну регулювати ціни. Немає 
протестів - нічого не регулює. Тобто немає ніякої стратегії, є 
просто миттєва тактика, є протести - підкрутили, немає 
протестів - значить усе в порядку. Ніхто всерйоз наперед 
нічого не прораховує, діють монополії фактично, монопольні 
ціни», - пояснив заслужений економіст України Олександр 
Кірш.

"Єдиною реальною можливістю знизити тарифи на газ 
для населення в Україні, як і раніше, залишається втручан-
ня держави, а зовсім не вільний ринок. Ринок - це не стихій-
ний базар і щоб підтримувати його ефективність, потрібна 
роль держави. А ось далі вже, коли ви забезпечили ефектив-
ну роботу механізму, тоді механізм може працювати сам", 

- заявив глава Національної акціонерної компанії «Наф-

тогаз України» Юрій Вітренко.

У травні цього року постачальники газу встановили 
для населення базові річні ціни на "блакитне" паливо. 
Протягом року вони не повинні збільшуватися, хоча 
місячні тарифи підвищуватися можуть. Ціна на газ у 
«Нафтогазу України» - «постачальника останньої надії» 
- підвищилася до 11,59 грн./м³. Найбільший постачаль-
ник газу - компанія «ЙЕ Енергія» та старі постачальни-
ки, які зараз входять до «Твій Газзбут», зберегли ціни 
на рівні 7,99 грн. /м³.

"МЕТАЛІСТ 1925" У ПРЕМ'ЄР-ЛІЗІ

ФК "Металіст 1925" створено у 2016 році за іні-
ціативи та підтримки тодішньої голови області Юлії 
Світличної.

Матч 29 туру Першої ліги "Кремінь" - "Металіст 1925" 
завершився впевненою перемогою харківської команди 
з рахунком - 4:0. 

Перемога над "Кременем" і майстерне володіння м'ячем дозволили 
"Металісту 1925" за тур до фінішу потрапити до Прем'єр-Ліги. Команді 
вдалося повернути Харків у ряди української футбольної еліти після 
довготривалої паузи. 

Відповідне рішення 10 червня ухвалили на сесії облради.  Місту пе-
реходить стадіон "Металіст", тренувальна база та дитяча 
академія. Стадіон буде використовуватися за цільовим при-
значенням і не буде приватизований. 

У пояснювальній записці до проєкту рішення повідоми-
ли, що "Металіст" передається "з метою збереження фут-
больного клубу "Металіст", задоволення потреб громадян з 
фізкультурно-оздоровчих, спортивних і спортивно-масових 
заходів, сприяння розвитку і підвищенню рівня фізичної куль-

тури та видів спорту, офіційно визнаних в Україні серед меш-

канців міста Харкова і Харківської області".

ОРЕНДА ЖИТЛА ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

 Найбільше парламентаріїв, 
які винаймають квартиру 
за державні кошти, входять 
до фракції “Слуга народу”. Їх 
налічується 67 осіб. Серед де-
путатів-мільйонерів, що орен-

дують житло за державний 
кошт:

▪ Олег Воронько (“Слуга 
народу”) задекларував 129 
млн грн;

▪ Сергій Магера (по-

зафракційний) задеклару-
вав 25,5 млн грн;

▪ Остап Шипайшло (“Слу-
га народу”) задекларував 
22,5 млн грн;

▪ Олександр Трухін (“Слу-
га народу”) задекларував 
20,9 млн грн;

▪ Степан Чернявський 
("Слуга народу”) – 11,5 млн 
грн;

▪ Павло Павліш (“Слуга 
народу”) – 10,8 млн грн.

“На думку Комітету ви-
борців, Верховній Раді варто 
відмовитися від практики ви-
плати коштів для народних 
депутатів на оренду жит-
ла. Абсолютна їх більшість  
могла б оплачувати винайм 
житла самостійно. Розмір 
заробітної плати народного 
депутата дозволяє оплачува-

ти оренду квартири в м. Києві 
без допомоги коштів платників 
податків. Законодавчі норми 
щодо компенсації депутатам 
коштів на винайм житла є пе-
режитком минулого, від якого 
варто відмовитися”, – висло-
вився голова КВУ Олексій 
Кошель.

Згідно з ч. 1 ст. 35 Закону “Про 
статус народного депутата 
України” у витратах на забез-
печення діяльності ВРУ перед-
бачені кошти на оренду житла 
або винайм готельного номера. 
Гроші на житло депутатам 
ВРУ видаються щомісяця за 
кошторисом, встановленим 
Радою. Зазначену можливість 
мають право нардепи, в яких 
немає житла у Києві і вони за-
реєстровані на відстані понад 
30 км від столиці.

У Верховній Раді України нараховується майже 150 де-
путатів, які орендують житло в Києві за державні гроші, 
повідомляється в Інтернет-виданні "Дзеркало тижня".

Тим  часом  "Металіст"  передали в кому-
нальну власність Харкова.
Депутати Харківської облради підтрима-

ли передачу стадіона "Металіст" і закріпле-
ного за ним майна зі спільної власності те-
риторіальних громад області у комунальну 
власність міста Харкова.
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ЗАПИТУВАЛИ-ВІДПОВІДАЄМОЦІКАВО ЗНАТИ

У Міністерстві со-
ціальної політики Украї-
ни розповіли, яким чи-
ном можна оформити 
пенсію у дистанційній 
формі, спрощуючи ме-
ханізм особистого звер-
нення до органів Пен-
сійного фонду. 

 «Оформлення пенсії в 
електронному форматі 
передбачає одне звернен-
ня до сервісного центру 
- вже після отримання 
повідомлення про нараху-
вання пенсії для перевір-
ки наданих документів і 
отримання пенсійного по-

свідчення», - інформують 
у Міністерстві. 

АЛГОРИТМ 
ОФОРМЛЕННЯ ПЕНСІЇ 
НА ВЕБ-ПОРТАЛІ

� Увійдіть на веб-пор-
тал електронних послуг 
Пенсійного фонду за до-
помогою кваліфікованого 
електронного підпису чи 
через систему електрон-
ної ідентифікації GOV ID.

� В Особистому кабінеті 
оберіть розділ «Заява на 
призначення пенсії».

� Заповніть анкету і 
прикріпіть до заяви скано-
вані копії необхідних доку-
ментів. Повний їх перелік, 
необхідних для оформлен-
ня пенсії, представлено 
на веб-порталі Пенсійного 
фонду. 

� Вкажіть вид бажаного 
формату пенсійного по-
свідчення: чи то паперо-
вий звичайний зразок, чи 
електронний у вигляді пла-
стикової картки. 

� Оберіть, у разі по-
треби, спосіб інформу-

вання по етапах обробки 
заяви.

� Підпишіть заяву 
електронним кваліфіко-
ваним підписом, після 
цього ваша заява автома-
тично передається до ор-
гану Пенсійного фонду.
Після обробки заяви, в 

Особистому кабінеті буде 
відображена інформа-

ція про стан її обробки та 

прийняття рішення про 

призначення пенсії.

 ОФОРМЛЕННЯ ПЕНСІЇ ОНЛАЙН

ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИПЛАТИ І ДОСТАВКИ 
ПЕНСІЙ ТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

Кабінет Міністрів схвалив 

постанову, якою запровадив 

конкурсний відбір надавачів 

послуг з доставки пенсій та 

грошової допомоги за місцем 
проживання одержувачів. На 
сьогодні їх надає АТ «Укрпо-
шта» на монопольних умовах.

Тарифи на доставку визна-
чатимуться у договорах, укла-
дених за результатами кон-
курсу. Обмеження – тарифи 
мають бути не вище за вста-
новлених урядом. Перший 
конкурс Пенсійний фонд про-
веде до 1 вересня, до конкурсу 
пенсії продовжить доставляти 
«Укрпошта».

Можливість адресної до-
ставки пенсій та соціальних 
виплат залишать лише 
для 4 категорій осіб:

� людей з інвалідністю 
І групи,

� осіб, які за висновком 
лікарсько-консультативної 
комісії не здатні до само-
обслуговування та потребу-
ють постійного сторонньо-
го догляду,

� осіб, які досягли 80-річ-
ного віку,

� одержувачів державної 
соціальної допомоги осо-
бам, які не мають права на 
пенсію, та допомоги на до-
гляд.

Ці категорії осіб можуть 
обрати між адресною достав-
кою компанією, відібраною на 
конкурсі, та банківським ра-

хунком. Усі інші особи з 1 ве-
ресня отримуватимуть випла-

ти лише через поточні рахунки 
уповноважених банків.

Обрати уповноважений банк 
можна до 1 вересня 2021 року. 
У разі, якщо до визначеного 
терміну громадяни не зроблять 
вибір, виплата пенсій кожному 
з таких одержувачів з 1 верес-
ня здійснюватиметься через 
поточний рахунок в АТ "Ощад-
банк", який буде  відкритий за 
зверненням органу Пенсійного 
фонду України, про що одер-
жувача буде проінформовано. 

У відомстві додали, що змі-
нити уповноважений банк 
можна у будь-який момент. 
Уповноважені банки за ба-
жанням одержувачів нада-
ватимуть послуги з виплати 
пенсій та грошових допомог 
з доставкою додому відповід-
но до умов договорів. Достав-
ку пенсій і грошової допомоги 
додому банки зможуть органі-
зовувати самостійно або залу-
чати для цього операторів по-
штового зв’язку на договірних 
засадах.

Оплата послуг з достав-
ки пенсій та грошової 
допомоги для зазначе-
них 4 категорій населен-
ня здійснюватиметься за 
рахунок коштів Пенсійного 
фонду України або коштів 
державного бюджету.

Сьогодні пенсіонери Дергачівської громади отримують 
пенсію як через банківські установи, так і через поштові 
відділення.  Однак ситуація зміниться з 1 вересня для тих, 
хто користується послугами саме листонош. Відповідно 
до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 
2021 року № 277 «Про додаткові заходи щодо організа-
ції виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за 
місцем фактичного проживання одержувачів у межах 
України» лише незначна частина пенсіонерів з 1 вересня 
матиме право одержувати виплати за місцем фактичного 
проживання, простіше кажучи, вдома.

ЗАПИТУВАЛИ - ВІДПОВІДАЄМО
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Його батьки – уроджен-
ці Полтавської області, 
м. Зіньків, мали педа-
гогічну освіту. Батько 
Кирило Романович пра-
цював вчителем шко-
ли, викладачем, завучем 
Обоянського педагогічно-
го технікуму, якого в 1937 
році репресували. Мати 
Ганна Степанівна -  пе-
дагог, навчала дітей по-
чаткової школи в Обояні. 
Родина була багатодітна 
– Володимир у сім’ї був 
найменшим. Старші два 
брати Микола та Віктор 
і дві сестри Олександра і 
Валентина здобули вищу 
освіту: Микола Кирилович 
– ветеринарну, працював 
завідувачем райветлікар-
ні та райветаптеки; Вік-
тор Кирилович і Валенти-
на Кирилівна – технічну 
освіту, працювали інже-
нерами дорбудуправлін-
ня і заводу хімреактивів; 
Олександра Кирилівна – 
педагогічну, працювала 
вчителем середньої шко-
ли і викладачем школи 
тваринництва. 

Дитячі та юнацькі роки 
життя Володимира були 
непростими. Із 1929 року 
він навчався в Обоянсь-
кій середній школі, яку 
закінчив у 1939 році і 
цього ж року поступив 
на 1 курс Харківського 
ветеринарного інститу-
ту, який закінчив лише 
в 1950 році, отримавши 
диплом з відзнакою. Нав-
чання було довгим, бо за-
вадила цьому Друга світо-
ва війна. 

По закінченні 1 курсу, у 
червні 1940 р. Дзержин-

ським райвійськкоматом 

м. Харкова його призва-

ли на військову службу в 
якості рядового стрілець-
кого полку. Потім навчан-
ня у військовому училищі, 
був командиром взводу 
гаубичного артилерійсь-
кого, потім мінометного 
полків, у подальшому ко-
мандиром батареї у складі 
Воронезького, Степового 

фронтів, 1 гвардійської 
танкової армії, помічни-
ком начальника відділу 
комплектування кадрів 
артилерії і начальника 
штабу 1 Українського та 
4 Українського фронтів. 
Звільняв Польщу, Чехію, 
дійшов до Берліна. За 
бойові заслуги відзначе-
ний 3 орденами, у тому 
числі орденом «Вітчизня-
ної війни» 2 ступеня і 
п’ятьма медалями. Вій-
ну закінчив у званні ка-
пітана. Під час служби у 
запасі отримав чергове 
звання – майор. Із армії 
демобілізувався у 1946 
році. 

Його небайдужість і 
жага до знань поверну-
ли до студентського жит-
тя і назавжди пов’язали з 
Харківським ветеринар-
ним, а з 1961 року - Хар-
ківським зооветеринар-
ним інститутом (ХЗВІ). 
Навчання давалось йому 
легко, яке він поєднував 
із суспільно-громадською 
роботою: обирався пар-
торгом курсу, секретарем 
партійного бюро факуль-
тету. По закінченні інсти-
туту (1950 р.) був одним 
із кращих випускників 
та отримав пропозицію 
подальшого навчання в 
аспірантурі. Подальше 
навчання продовжив в ас-
пірантурі кафедри пато-
логії і терапії незаразних 
хвороб ХЗВІ. За період 
навчання в аспірантурі 
плідно проводив наукові 
дослідження за основ-
ним напрямком наукової 
діяльності кафедри – вив-
чення патогенезу анемій і 
методи лікування з вико-
ристанням прижиттєвої 
пункції кісткового мозку, 
що завершилось захистом 
його дисертації (науковий 
керівник – професор С.І. 
Смирнов).

Подальша науково-пе-
дагогічна та суспільна 
діяльність доцента В.К. 
Чернухи поєднувалась із 
роботою на посаді про-

ректора з підвищення 
кваліфікації керівних ка-
дрів зооветспеціалістів, 
викладачів технікумів. 
Робота вимагала знач-
них зусиль, високої еру-
диції і знання справи. 
Пріоритетним напрямком 
у роботі вважав науко-
ву і навчально-практич-
ну роботу, працював на 
перспективи розвитку і 
вирішення проблем про-
мислового тваринництва. 
Тривала і наполеглива 
плідна праця заверши-
лась у 1968 році захистом 
докторської дисертації. 

Непосидючість, науко-
ва активність і широта 
наукової думки слугували 
його обранням на посаду 
проректора з наукової ро-
боти, на якій він працю-
вав з 1971 до 1984 роки.

З 1973 року, будучи 
проректором з наукової 
роботи, Володимир Ки-
рилович після обрання за 
конкурсом очолив кафе-
дру паразитології і клініч-
ної діагностики, що внесло 
деякі новації у напрямок 
наукової роботи колекти-
ву кафедри та його учнів. 
За період його роботи ро-
зробляються більш доско-
налі методи лікування, 
боротьби і профілактики 
з ряду паразитарних хво-
роб тварин. Очолюючи 
кафедру, він спрямову-
вав багатопланову науко-
ву та педагогічну діяль-
ність викладачів кафедри 
з підготовки кваліфікова-
них кадрів ветеринарних 
спеціалістів.

Здійснив значний вклад 
у розвиток Харківської 
школи ветеринарних па-
разитологів. Особисто 

підготував двох учнів – 
кандидатів ветеринар-
них наук з напрямку про-
тозоологія, які під його 
керівництвом успішно 
захистили дисертації Д.І. 
Гостєв, П.В. Люлін на 
здобуття наукового ступе-
ня кандидата ветеринар-
них наук.

Результати наукової 
діяльності професора Чер-
нухи відображені в 130 
наукових працях, се-
ред яких 5 монографій, 
6 довідників. 

Із здобуттям незалеж-
ності України за його 
редакції і колективу ав-
торів-співробітників ка-
федри паразитології ХЗВІ 
у 1995 році була створе-
на і затверджена Мінаг-
ропромом України про-
грама з паразитології та 
інвазійних хвороб сільсь-
когосподарських тварин 
для вузів і факультетів 
України за спеціальністю 
«Ветеринарна медицина». 
В 1996 році за редакцією 
В.К. Чернухи  колективом 
кафедри за участі про-
фесорів інших вузів В.Ф. 
Галата (НДУ), Ю.Г. Арте-
менка (БНАУ) випустили 
для вузів України перший 
підручник українською 
мовою «Паразитологія та 
інвазійні хвороби сіль-
ськогосподарських тва-
рин», яким користуються 
спеціалісти і до сьогодні.

Володимир Кирило-
вич користувався дуже 
високим авторитетом 
серед  колективу, йому 
були притаманні просто-
та і скромність, чесність і 
доброзичливість, дисциплі-
нованість і вимогливість, 
порядність і мудрість, еру-
диція і життєлюбність – те, 
що на сьогодні називається 
академічною доброчесні-
стю. У 2000 році, на 79 
році життя його серце зу-
пинилося, але світлий об-
раз Володимира Кирило-
вича Чернухи назавжди 
залишиться у пам’яті ко-
лег, співробітників, чи-
сельної кількості його 
учнів – студентів, кому 
довелося спілкуватися з 
цією чудовою людиною.

П. Люлін, кандидат 
ветеринарних наук, 

доцент 

СЛАВЕТНІ ПОСТАТІ

ТАЛАНОВИТИЙ ВЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ
Володимир Кирилович Чернуха – талановитий вче-

ний і педагог, організатор і методист, доктор ветери-
нарних наук, професор, проректор Харківського зо-
оветеринарного інституту 1971-1984 рр. народився 
17 травня 1921 року в м. Обоянь Курської області в 
інтелігентній українській родині службовців. 



Миловаріння – вид твор-
чості, хобі, заняття для душі. 
Мабуть, всі помічали, що коли 
у людини немає хобі, вона 
не дуже цікава. Це особли-
во помітно в таких випадках, 
коли потрібно обрати лю-
дині подарунок, а ти й гадки 
не маєш, що б це могло бути, 
чим вона захоплюється. Коли 

у людини є хобі, то вже маєш 
уявлення, що ж можна пода-
рувати корисного. Домашнє 
миловаріння сьогодні на піку 
популярності. Воно припало 
до душі рукодільницям різних 
поколінь. Хтось виготовляє 
мило своїми руками, щоб по-
радувати незвичайним пода-
рунком рідних і друзів, хтось 
винятково для своїх потреб, 

а дехто навіть перетворив це 
хобі на невеличкий бізнес і має 
постійних замовників і при-
бутки. 

Мило ручної роботи – кра-
сивий виріб, -  давно посіло 
місце вдалого, корисного і 
креативного подарунка, що на 
сьогоднішній день користуєть-
ся великою популярністю. 
Букет квітів, «валентинки» – 
чудове поєднання для пода-
рунка, скажете ви. А коли це 
все виготовлено із мила, то ще 
й дуже ароматно і незвичай-

но! Беріть на озброєння ідею 
для оригінального подарунка, 
шановні читачі, бо такі «буке-
ти» не зів’януть і довго тіши-
тимуть око, а «валентинки» не 
порвуться.

Освоїти виготовлення 
мила в  домашніх умовах 
може кожен охочий, за-
певнила жителька міста 
Дергачі Вікторія Володи-
мирівна Рибалко, приват-

ний підприємець, для якої 
миловаріння стало справою 
для душі і способом само-
вираження. Вона з головою 
поринула в роботу, хотілося 
ще і ще творити, спробувати 
нові формочки, експеримен-
тувати з кольорами й арома-
тами. Для того, щоб створити 

інтер'єрну композицію з мила, 
вона застосовує спеціальні 
форми. У мильну основу до-
дає олію рослинного поход-

ження — чайного дерева, ви-
ноградних кісточок, мигдалю, 
лаванди тощо та різноманітні 
ароматичні композиції. Кожна 
квіточка заливається окремо. 
Коли вона вистигає до потріб-
ної температури, проходить 
остаточне формування. Після 
цього елемент композицій від-
стоюється, щоб побачити, чи 
не «заплаче» мило. Воно може 
розкисати, якщо був поруше-

ний технологічний процес чи 
була використана неякісна 
сировина. Якщо мило «плаче», 
уже ти нікому таку компози-
цію не запропонуєш, сказала 
Вікторія.

Зараз в асортименті май-
стрині чималий вибір — різ-
номаніття тюльпанів, троянд, 

ромашок у кошиках, букетах 
і поодинці, букети на велоси-
педі, подарункові набори для 
справжніх чоловіків… Любите 
незвичайні подарунки? Для 
вас Вікторія виготовить доро-
гий автомобіль, звичайно ж, 
із мила, або, наприклад, для 
лікаря – інструмент і білий ха-
лат, "смачні" бутерброди тощо. 

Майстриня вважає своєю 

«родзинкою» індивідуальний 
підхід до клієнтів, завжди вра-
ховує всі побажання, щось за-
пропонує і порадить. У наш 
час дуже важко чимось зди-
вувати, а коли хочеш зробити 
подарунок близькій людині, то 

обов’язково шукаєш нестан-

дартні рішення, оригінальні 
ідеї. З мила ж можна вигото-

вити все, що завгодно, і такий 

подарунок буде незвичайним 

і корисним, підсумувала Вік-

торія.

Побажаймо жінці творчої 
наснаги, успіхів у роботі, 
родинного затишку і вдяч-

ності за чудові і незвичайні 
шедеври з мила.
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ТАЛАНТИ КРАЮТАЛАНТИ КРАЮ

М И Л Ь Н І  Ш Е Д Е В Р И
Редакція не втомлюється шукати талановитих, твор-

чих людей із неординарними хобі та професіями. Цього разу 
поспілкувалися з людиною, котра виготовляє засіб, рецепт 
якого з’явився понад 6000 років тому. Зараз він є необхід-
ним у кожному домі, а колись міг слугувати грішми, бо був 
дефіцитним і коштовним. Сьогодні ж в умовах карантин-
них обмежень цей засіб для гігієни рятує нас від мільйонів 
бактерій. Рідке, тверде, господарське, технічне, медичне, 
косметичне, гігієнічне та антибактеріальне – різновидів 
мила чимало. Сьогодні його виробляють у промислових 
масштабах і не тільки.  
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С В Я Т А  Т Р І Й Ц Я
РЕЛІГІЯРЕЛІГІЯ

Трійця, Пятидесятни-

ця або День Зішестя Свя-

того Духа у цьому році 
святкується 20 черв-

ня, це день народжен-

ня Церкви Христової. 
Його ще назива-

ють Днем Святої 
Трійці, тому що 

у світі в повній 

мірі явилась Свя-

та Трійця: Отець, 
який послав 

Сина. Син, який 

зійшов у світ, і 
постраждав за весь люд-

ський рід, і Утішитель 
Дух Святий, який зій-

шов у світ від Отця через 
Сина в п’ятдесятий день 
після Його воскресіння 

довершло справу нашого 

спасіння. 

Подія зішестя 

Святого Духа на 

апостолів має над-

звичайно вели-
ке значення для 
всієї християнської 
спільноти. Якщо б 
не сталося зішестя 
Святого Духа, то 
не було б і Церкви 
Христової, з її па-

стирями і таїнствами, 

через які тепер на всіх 
віруючих безперестан-
но діє благодать Святого 

Духа. 
Тема Триєди-

ного Бога про-
слідковується 
в іконах. Є три 
найпопуляр -
ніших зобра-
ження Трійці. 
Перше – це те, 

яке показуєть-
ся в старозавіт-
ньому тексті та 

має відображен-
ня в іконографії. 
У книзі Буття 
розповідається, 
як Творець з'я-
вився Аврааму 
під час «денної 
спеки», коли той 
сидів біля свого намету, 
розкинутого біля діброви 
Мамре. Праведник поба-
чив трьох чоловіків-ян-
голів, доземно вклонився 

їм і запросив до будинку, 
а потім приготував гар-

не частування. Друге – 

три прекрасних херуви-

ма, традиційна іпостась 
Святої Трійці в право-

славному християнстві. 
Поширений і образ, де 
поруч сидять Бог-Отець 
в образі старого пророка 

і Ісус Христос - Вселен-

ський Суддя, а над ними 

здіймається білокрилий 

голуб (цей птах здавна 

був втіленням Святого 

Духа за свою лагідність і 
чистоту).
У День Святої Трійці 

люди традиційно освя-

чують у храмах зелене 
віття, яке є  символом 

людського потенціалу 
до духовного розвитку 
та зросту. У молитві ос-
вячення священник від 

імені всієї громади пер-

шочергово дякує Богу за 

Його любов, піклування 

та безмежну ласку, що 

Він виявляє у великих і 
малих творіннях Своїх 

до нашого грішного люд-

ського роду, обдарову-

ючи нас і Землю нашу 
всіма родами рослин на 

поживу, втіху й науку 
нашу. Так, ми просимо 

у Господа освятити віт-
тя, яке виростила з Його 
ласки наша Земля в цьо-
му році, але і благаємо 
у Бога простити гріхи 
наші. Тож пам’ятаймо, 
що у велике свято П’яти-
десятниці люди прихо-
дять до храму не заради 
зеленого віття, а воно ос-
вячується у храмах зара-
ди людей.

Вітаю вас, шановні 
парафіяни, з наступа-
ючим святом, запро-
шую до спільної мо-
литви! 

Михайло Лівіцький, священник 

Парафія  апостолів  Петра і Павла, м. Дер-
гачі, Православна Церква України

Поняття Святої Трійці виникло і розвивалось у про-
цесі життєдіяльності Церкви Христової і згодом обґрун-
товувалося й осмислювалося як простими християна-
ми, так і видатними святителями, і богословами, які 
намагалися розібратися у відносинах між трьома особа-
ми Божества: Отцем, Сином і Святим Духом, про яких 
згадується в Євангелії. Вважається, що Бога, як Святу 
Трійцю, відкрив людству Ісус Христос, Живий Бог, який 
втілився на Землі Піднебесній і став людиною згідно  з 
православним, християнським віровченням.
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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 Полезная программа
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Сводные се-

стры» (16+)
14.35 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.00 Следствие вели...
23.50 Т/с «Что делает твоя 

жена?» (12+)
 1.45 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
 3.10 Подробности
 3.55 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

Перший
 6.30 М/ф
 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40 Но-
вости

 7.05, 9.35 Т/с «Гордость» 
(12+)

 8.05 Рассмотри
 8.30 Я дома!
 9.05 Телепродажа
11.35 Край приключений
11.50 ЗаАрхивированное
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.20 Страна песен
16.25 Т/с «Загадочный док-

тор Блейк» (16+)
17.30 Наши деньги
18.55 Оружие животных
19.55 Дикие животные
22.00 Суперчувство
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 лю-

дей-2021
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 «Между нами, 

девочками»
 1.50 Т/с «Между нами, де-

вочками»
 4.35 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей
Новый канал

 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.30 Kids’Time
 7.30 Орел и решка
 9.20 Т/с «Гримм» (16+)
11.10 Х/ф «Аксель» (12+)
13.10 Аферисты в сетях (16+)
15.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазер-

калье»
23.20 Х/ф «Сказка сказок» 

(16+)
 2.00 Improv Live Show (12+)
 2.50 Служба розыска детей
 2.55 Зона ночи

СТБ
 5.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 6.50 Т/с «Комиссар Рекс»
10.35 Следствие ведут экс-

трасенсы (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 «Мой мужчина, моя 

женщина» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина» (12+)
 0.05 Х/ф «У реки два бере-

га» (16+)

ICTV
 4.10 Эврика!
 4.15 Служба розыска детей
 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 

оружие» (16+)
11.05 Т/с «Пес» (16+)
12.15 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
15.15 Х/ф «Ангел-храни-

тель» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Ангел-храни-

тель» (16+)
18.45 Факты. Вечер

19.25 Чрезвычайные новости
20.20 Секретный фронт
21.10 Факты. Вечер
21.30 Т/с «Пес» (16+)
22.55 Т/с «Заклятые друзья» 

(16+)
 1.05 Т/с «Менталист» (16+)
 2.10 Т/с «Смертельное ору-

жие» (16+)
 2.50 Секретный фронт
 3.35 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.35 Миссия: красота
12.40 Агенты справедливости 

(16+)
14.40 История одного престу-

пления (16+)
15.00 Сегодня
15.30 История одного престу-

пления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Италия -- Швей-
цария

 0.00 Громкое дело
 1.00 Т/с «Самый лучший 

муж» (12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Т/с «Самый лучший 

муж» (12+)
 3.10 Реальная мистика
 4.40 Агенты справедливости 

(16+)

2+2
 6.20 Х/ф «Утраченное со-

кровище» (16+)
 8.10 Х/ф «Эйс Вентура. Ро-

зыск домашних живот-
ных» (16+)

10.00 Х/ф «Эйс Вентура-2. 
Когда зовет природа» 
(16+)

11.50 Затерянный мир
17.55 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Затерянный мир
20.25 Т/с «Братья по крови» 

(16+)
22.35 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 0.45 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 2.20 Т/с «Ласко» (16+)
 3.05 Деньги-2020
 3.30 Видеобомба-2
 4.15 102 Полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Помни имя свое»
10.50 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)
14.45 Легенды уголовного 

розыска
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 «Бессмертный 

гарнизон»

 1.20 Легенды бандитской 

Одессы
 2.15 Вещественное доказа-

тельство
 2.45 «Свiдок»
 3.15 Случайный свидетель
 3.20 Вещественное доказа-

тельство
 4.00 Правда жизни. Профес-

сиональные байки
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 9.15 Х/ф «Кот в сапогах»

10.15 Т/с «Короли палат»
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»

15.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
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 Ва-

силины Павловны»

 0.15 Страна У. 2.0
 0.45 Страна У. 2.1
 1.15 Спасатели
 2.30 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)

 4.00 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

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 Полезная программа
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Избавь меня от 

сомнений»
14.30 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Что делает твоя 

жена?» (12+)
 1.50 Х/ф «Одинокая женщи-

на желает познакомить-
ся»

 3.10 Подробности
 3.55 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

Перший
 6.30 М/ф
 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40 Но-
вости

 7.05, 9.35 Т/с «Гордость» 
(12+)

 8.05 Рассмотри
 8.30 Геолокация. Волынь
 9.05 Телепродажа
11.35 Край приключений
11.50 ЗаАрхивированное
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.20 Страна песен
16.25 Т/с «Загадочный док-

тор Блейк» (16+)
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.55 Оружие животных
19.55 Дикие животные
22.00 Суперчувство
23.00 Наши деньги

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
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 «Между нами, 

девочками»
 1.50 Т/с «Между нами, де-

вочками»
 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
 9.50 Т/с «Гримм» (16+)
10.45 Х/ф «Трон. Наследие» 

(16+)
13.20 Аферисты в сетях (16+)
15.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
17.05 Кто сверху? (12+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
20.50 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес»
23.10 Х/ф «Гретель и Ген-

зель» (16+)
 0.50 Improv Live Show (12+)
 2.00 Зона ночи

СТБ
 5.35 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 6.35 Т/с «Комиссар Рекс»
10.20 Следствие ведут экс-

трасенсы (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 «Мой мужчина, моя 

женщина» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина» (12+)
 0.05 Х/ф «У реки два бере-

га» (16+)

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
10.05 Т/с «Смертельное 

оружие» (16+)
11.55 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День

13.15 Т/с «Пес» (16+)
13.40 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.20 Гражданская оборона
21.05 Факты. Вечер
21.30 Т/с «Пес» (16+)
22.35 Т/с «Заклятые друзья» 

(16+)
 1.05 Т/с «Менталист» (16+)
 2.10 Т/с «Смертельное ору-

жие» (16+)
 2.50 Гражданская оборона
 3.35 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.35 Миссия: красота
12.40 Агенты справедливости 

(16+)
14.40 История одного престу-

пления (16+)
15.00 Сегодня
15.30 История одного престу-

пления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Франция -- Гер-
мания

 0.00 Громкое дело
 1.00 Т/с «Самый лучший 

муж» (12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Т/с «Самый лучший 

муж» (12+)
 3.10 Реальная мистика
 4.40 Агенты справедливости 

(16+)

2+2
 8.20 Х/ф «Во имя короля-2» 

(16+)
10.15 Х/ф «Во имя короля-3» 

(16+)
12.00 Затерянный мир
17.55 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 ДжеДАИ-2020
20.25 Т/с «Братья по крови» 

(16+)
22.35 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 0.10 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 2.00 Т/с «Ласко» (16+)
 3.30 Деньги-2020
 3.55 Видеобомба-2
 4.15 102 Полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 6.55 «Свiдок». Агенты
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Утреннее шоссе»
10.45 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)
14.40 Легенды уголовного 

розыска
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 «Застава в горах»

 1.25 Легенды бандитской 

Одессы
 2.20 «Свiдок»
 2.50 Случайный свидетель
 2.55 Вещественное доказа-

тельство
 3.55 Правда жизни. Профес-

сиональные байки
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 9.15 Х/ф «Румпельштиль-

цхен»

10.15 Т/с «Короли палат»
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»

15.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
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 «Короли палат»
 0.15 Страна У. 2.0

 0.45 Страна У. 2.1

 1.15 Спасатели
 2.30 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)

 4.00 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 4.55 Телемагазин
 5.25 Следствие вели...
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.05 Касается каждого
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Под одной кры-

шей» (12+)
14.15 Х/ф «Горные лыжи» 

(12+)
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...
23.50 Т/с «Что делает твоя 

жена?» (12+)
 1.50 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
 3.10 Подробности
 3.55 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

Перший
 6.30 М/ф
 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00 Новости
 7.05, 9.35 Т/с «Гордость» 

(12+)
 8.05, 17.20 Рассмотри
 8.30 Геолокация. Волынь
 9.05 Телепродажа
11.35 Край приключений
11.50 ЗаАрхивированное
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.25 Спорт
15.20 Страна песен
16.00 Концерт. Д. и Н. Ярем-

чуки
17.30, 19.55 Дикие животные
18.55 Оружие животных
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 лю-

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
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 «Между нами, 

девочками»
 2.30 Т/с «Между нами, де-

вочками»
 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
 9.30 Х/ф «Новый Чело-

век-паук» (16+)
12.20 Х/ф «Новый Чело-

век-паук. Высокое 
напряжение» (16+)

15.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
21.00 Х/ф «Излом времени»
23.10 Х/ф «Темное зеркало» 

(16+)
 1.20 Improv Live Show (12+)
 2.20 Служба розыска детей
 2.25 Зона ночи

СТБ
 5.45 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 6.45 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Следствие ведут экс-

трасенсы (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 «Мой мужчина, моя 

женщина» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина» (12+)
 0.05 Х/ф «У реки два бере-

га» (16+)

ICTV
 4.45 Эврика!
 4.50 Служба розыска детей
 4.55 Гражданская оборона
 6.30 Факты недели
 8.45 Факты. Утро
 9.10 Чрезвычайные новости
10.10 Х/ф «Антураж» (16+)
12.25 Х/ф «Одним меньше» 

(16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Одним меньше» 

(16+)
15.25 Х/ф «Бездна»

15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Бездна»
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.10 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 123» (16+)
21.10 Факты. Вечер
21.30 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 123» (16+)
22.50 Свобода слова
 0.00 Х/ф «Одним меньше» 

(16+)
 2.10 Секретный фронт
 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
10.35 Миссия: красота
12.40 Агенты справедливости 

(16+)
14.40 История одного престу-

пления (16+)
15.00 Сегодня
15.30 История одного престу-

пления (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Испания -- Швеция
 0.00 Громкое дело
 1.00 Т/с «Самый лучший 

муж» (12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Т/с «Самый лучший 

муж» (12+)
 3.10 Реальная мистика
 4.40 Агенты справедливости 

(16+)

2+2
 6.20 Т/с «Карпатский рейнджер» 

(16+)
10.00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (16+)
12.05 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка-2. Вторжение Серебряного 
серфера

13.55 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Деньги
20.25 Т/с «Братья по крови» 

(16+)
22.35 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 0.10 Дубинизмы
 0.40 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 2.30 Т/с «Ласко» (16+)
 3.15 Деньги-2020
 4.15 Видеобомба-2
 5.05 102 Полиция
 5.45 Телемагазины

НТН
 5.30 Х/ф «Навеки -- 19»
 8.50 Х/ф «Случайный сви-

детель»
 9.25 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
10.45 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Х/ф «Зной» (16+)
15.05 Легенды уголовного 

розыска
16.30 «Свiдок»
17.00 Случайный свидетель
17.50 Тайны мира
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)
23.00 Х/ф «Слепой» (16+)
 0.50 Легенды бандитской 

Одессы
 1.45 «Свiдок»
 2.15 Случайный свидетель
 3.05 Вещественное доказа-

тельство
 4.05 Правда жизни. Профес-

сиональные байки
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 9.15 Х/ф «Золушка»

10.15 Т/с «Короли палат»
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
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 «Короли палат»
 0.15 Страна У. 2.0

 0.45 Страна У. 2.1

 1.15 Спасатели
 2.30 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)

 4.00 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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Интер
 7.25 Х/ф «Шутки Тото»
 9.00 Готовим вместе. Домаш-

няя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»

14.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака

Баскервилей»
17.55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадца-
тый век начинается»

20.00 Подробности
20.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадца-
тый век начинается»

21.30 Место встречи. Бене-
фис

23.05 Т/с «Крестная»
 2.30 Х/ф «Игры взрослых 

девочек»
 4.30 Х/ф «Зайчик»
 5.55 М/ф

Перший
 7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Ново-

сти
 7.10--7.40 М/ф
 8.05 Дикари. Дикие забавы в 

зоопарке Сан-Диего
 8.30 Борьба за выживание
 9.05 Телепродажа
 9.35 Визуальный код
10.15 #ВУКРАЇНI
10.40 Самые большие мигра-

ции в природе
11.45 Х/ф «Апостол Павел. 

Чудо на пути в Дамаск», 
с. 2 (12+)

13.35 Концерт. Иво Бобул
14.40 UA:Фольк. Воспомина-

ния
15.40 Х/ф «Ричард Львиное 

Сердце. Восстание» 
(16+)

17.40 Т/с «Римская импе-
рия» (16+)

19.15 Х/ф «Белая птица с 
черной отметиной»

21.25--22.20 Пишем историю
22.30 Д/с «Секреты истории. 

Портреты»

1+1

 8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
14.00 Т/с «Сваты»
15.05 Т/с «Сваты»
16.10 Т/с «Сваты»
17.10 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 Светская жизнь-2021
 1.20 Х/ф «Генеральская 

сноха»
 4.35 Жизнь известных людей
 5.20 ТСН
 6.00 Жизнь известных людей

Новый канал
 8.00 Kids’Time
 8.00 М/ф «Смурфики»
10.00 Kids’Time
10.00 Орел и решка. Земляне
11.00 Орел и решка. Чудеса 

света
12.00 Орел и решка
14.00 М/ф «История игру-

шек-4»
16.00 Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается»
18.50 Х/ф «Золушка»
21.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
23.40 Х/ф «Страшные 

истории для рассказа в 
темноте» (16+)

 1.50 Improv Live Show (12+)
 2.40 Зона ночи

СТБ
 5.35 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 6.25 Т/с «Папаньки» (12+)
 7.55 Невероятная правда о 

звездах
10.55 Т/с «Папаньки» (12+)

17.00 СуперМама (12+)
21.00 МастерШеф. 

CELEBRITY (12+)
23.15 Званый ужин (12+)

ICTV

 4.25 Эврика!
 4.30 Факты
 4.55 Не дай себя обмануть

 5.40 Гражданская оборона
 5.35 Антизомби
 7.35 Х/ф «Пуленепробивае-

мый» (16+)
 9.40 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 123» (16+)
11.45 Т/с «Нюхач» (12+)
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Нюхач» (12+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Последний ру-

беж» (16+)
21.10 Х/ф «Заложница-2» 

(16+)

23.00 Х/ф «Рэмбо-5. Послед-

няя кровь» (16+)

 0.55 Т/с «Тайные двери» 

(16+)

 2.45 Я снял!

Украина
 7.25 Реальная мистика
11.00 Х/ф «Балерина» (12+)

15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «Балерина» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Х/ф «Балерина» (12+)

21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Испания -- Польша
 0.00 Громкое дело
 1.00 Х/ф «Отель «Купидон» 

(12+)

 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Отель «Купидон» 

(12+)

 4.50 Реальная мистика

2+2

 7.00 ДжеДАИ-2019

 8.00 ДжеДАИ-2020

 9.30 Затерянный мир
12.30 Т/с «Библиотекари-3» 

(16+)

14.20 Х/ф «Фантастическая 

четверка» (16+)

16.20 Х/ф «Фантастическая 

четверка-2. Вторжение 

Серебряного серфера
18.10 Х/ф «Случайный шпи-

он» (16+)

20.00 Х/ф «Шанхайский 

полдень»

22.05 Х/ф «Миф»

 0.40 Х/ф «Врата воинов» 

(16+)

 2.30 Видеобомба-2

 3.15 Совершенно секретно
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 9.55 Х/ф «Особо важное 

задание»

12.40 Случайный свидетель. 

Вокруг света
13.50 Т/с «Смерть в раю» 

(16+)

18.05 Переломные 80-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Королева бензо-

колонки»

21.05 Х/ф «Его собачье 

дело» (16+)

22.55 Х/ф «Авраам. Храни-

тель веры»

 2.25 «Свiдок»
 2.55 Случайный свидетель
 3.55 Святые и праведники 

ХХ века
 5.00 Top Shop

ТЕТ
10.55 Х/ф «Холодное серд-

це»
12.30 Х/ф «Золушка»
13.40 М/ф «Замбезия»
15.15 М/ф «В поисках Дори»
17.00 Х/ф «Алоха»
19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Танька и Володька
21.00 Однажды под Полтавой
21.30 Танька и Володька
22.00 Однажды под Полтавой
22.30 Х/ф «Девушка моих 

кошмаров» (18+)

 0.30 «Панянка-селянка»

 2.35 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

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 Полезная программа
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Городские дев-

чонки»
14.10 Вещдок
15.30 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Х/ф «007. СПЕКТР» 

(16+)
23.50 Следствие вели...
 1.30 Вещдок
 3.05 Жди меня. Украина
 4.10 Орел и решка. Морской 

сезон
 4.55 Телемагазин
 5.25 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 Но-
вости

 7.05, 9.35 Т/с «Гордость» 
(12+)

 8.05 Рассмотри
 8.30 Я дома!
 9.05 Телепродажа
11.35 Край приключений
11.50 ЗаАрхивированное
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.20 Страна песен
16.25 Т/с «Загадочный док-

тор Блейк» (16+)
17.30 «Перша шпальта»
18.55 Оружие животных
19.55 Дикие животные
20.20 Борьба за выживание
22.00 Суперчувство
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 «Правдивая 

ложь» (16+)
 1.15 Х/ф «Волк с Уо-

лл-стрит» (18+)
 4.25 ТСН
 5.10 Светская жизнь-2021
 6.00 Жизнь известных людей
Новый канал

 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.30 Kids’Time
 7.30 Орел и решка
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
10.50 Кто против блондинок? 

(12+)
12.50 Аферисты в сетях (16+)
14.50 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 
(12+)

17.20 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (12+)

20.00 Х/ф «Земля троллей»
22.00 Х/ф «Земля троллей. В 

поисках золотого замка»
 0.00 Х/ф «Вальгалла. Рагна-

рок» (12+)
 2.10 Improv Live Show (12+)
 2.55 Служба розыска детей

СТБ
 9.05 Х/ф «Отпуск в сосно-

вом лесу» (12+)
13.05 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 «Жизнь прекрас-

на» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Х/ф «Жизнь прекрас-

на» (12+)
 1.50 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище»

ICTV
 4.25 Эврика!
 4.30 Служба розыска детей
 4.35 Факты
 4.55 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро

 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Дизель Шоу (12+)
11.45 На троих (16+)
12.45 Факты. День
13.15 На троих (16+)
13.30 Т/с «Первый парень 

на деревне» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Первый парень 

на деревне» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные новости
20.10 Дизель Шоу (12+)
23.00 На троих-10 (16+)
 0.05 На троих (16+)
 1.05 Факты
 1.30 Т/с «Смертельное ору-

жие» (16+)
 3.10 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.50 Х/ф «Год собаки» (12+)
14.40 Х/ф «Перевод не тре-

буется», с. 1, 2 (16+)
15.00 Сегодня
15.25 Игра (16+)
15.30 Х/ф «Перевод не тре-

буется», с. 3, 4 (16+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Англия -- Шот-
ландия

 0.00 Игра (16+)
 0.05 Громкое дело
 1.05 Х/ф «Год собаки», с. 1 

(12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Год собаки», с. 

2--4 (12+)
 4.50 Реальная мистика

2+2
 6.10 Х/ф «Бронежилет» 

(16+)
 8.00 Х/ф «Большой пере-

полох в Малом Китае» 
(16+)

10.00 Х/ф «Икар» (16+)
11.50 Затерянный мир
17.55 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Пекло» (16+)
21.25 Х/ф «Марсианин» (16+)
 0.20 Х/ф «Поворот с Тахо» 

(18+)
 2.10 Деньги-2020
 3.10 Видеобомба-2
 3.50 Совершенно секретно
 4.15 102 Полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

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

очередь»
10.50 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 «Возврата нет»
 1.25 Легенды бандитской 

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

тельство
 3.55 Правда жизни. Профес-

сиональные байки
 4.55 Top Shop

ТЕТ
 9.15 Х/ф «Король Дроздо-

бород»
10.15 Т/с «Новая жизнь Ва-

силины Павловны»

11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
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 Ва-

силины Павловны»

 0.15 Страна У. 2.0

 0.45 Страна У. 2.1

 1.15 Спасатели
 2.30 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

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 Полезная программа
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Пенелопа»
14.30 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.50 Х/ф «Чизкейк» (12+)
 1.35 Х/ф «Городской ро-

манс»
 3.10 Подробности
 3.55 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

Перший
 6.30 М/ф
 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.40 Но-
вости

 7.05, 9.35 Т/с «Гордость» 
(12+)

 8.05 Рассмотри
 8.30 Я дома!
 9.05 Телепродажа
11.35 Край приключений
11.50 ЗаАрхивированное
12.00, 13.10, 18.20 Обще-

ственная студия
15.10, 21.45 Спорт
15.20 Страна песен
16.25 Т/с «Загадочный док-

тор Блейк» (16+)
17.30 #@)[]?$0 с М. Щуром 

(16+)
18.55 Оружие животных
19.55 Дикие животные
22.00 Суперчувство
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 Х/ф «Бегущий чело-

век» (16+)
 2.45 Х/ф «Карты, деньги, 

два ствола» (16+)
 4.40 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей
Новый канал

 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.30 Kids’Time
 7.30 Орел и решка
 9.50 Т/с «Гримм» (16+)
10.50 Х/ф «Излом времени»
13.00 Аферисты в сетях (16+)
15.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
21.00 Х/ф «Джек -- убийца 

великанов» (12+)
23.20 Х/ф «Тайна Рагнарока» 

(16+)
 1.20 Improv Live Show (12+)
 2.20 Служба розыска детей
 2.25 Зона ночи

СТБ
 5.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 6.50 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Следствие ведут экс-

трасенсы (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 «Мой мужчина, моя 

женщина» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина» (12+)
 0.05 Х/ф «У реки два бере-

га» (16+)

ICTV
 4.20 Эврика!
 4.25 Факты
 4.45 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Т/с «Смертельное 

оружие» (16+)
12.00 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
14.00 Т/с «Тайные двери» 

(16+)

15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
16.30 Х/ф «Пуленепробивае-

мый» (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+)
 0.55 Т/с «Менталист» (16+)
 2.00 Т/с «Смертельное ору-

жие» (16+)
 2.45 Антизомби
 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
10.30 Миссия: красота
12.30 Агенты справедливости 

(16+)
15.00 Сегодня
15.30 Агенты справедливости 

(16+)
15.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Украина -- Север-
ная Македония

18.00 Громкое дело
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.35 Европейский дайджест
21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Нидерланды -- 
Австрия

 0.00 По следам
 0.30 Т/с «Самый лучший 

муж» (12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Т/с «Самый лучший 

муж» (12+)
 3.00 Реальная мистика

2+2
 6.45 Х/ф «Легенда о маске»
 8.40 Х/ф «Трудная мишень» 

(16+)
10.40 Х/ф «Джек-попрыгун-

чик»
12.45 Затерянный мир
17.55 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Деньги-2020
20.30 Т/с «Братья по крови» 

(16+)
22.45 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 0.20 Т/с «C.S.I. Место пре-

ступления» (16+)
 2.30 Деньги-2020
 2.55 Видеобомба-2
 4.15 102 Полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

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

гарнизон»
10.50 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)
12.30 «Свiдок»
13.00 Т/с «C.S.I. Майами» 

(16+)
14.45 Легенды уголовного 

розыска
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 «В последнюю 

очередь»
 1.10 Легенды бандитской 

Одессы
 2.05 Вещественное доказа-

тельство
 2.30 «Свiдок»
 3.00 Случайный свидетель
 3.20 Вещественное доказа-

тельство
 3.50 Правда жизни. Профес-

сиональные байки
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 9.15 Х/ф «Спящая краса-

вица»
10.15 Т/с «Новая жизнь Ва-

силины Павловны»
11.15 4 свадьбы
13.15 «Панянка-селянка»
15.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
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 Ва-

силины Павловны»

 0.15 Страна У. 2.0

 0.45 Страна У. 2.1

 1.15 Спасатели
 2.30 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 4.00 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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АСФАЛЬТОБЕТОН (АСФАЛЬТ)АСФАЛЬТОБЕТОН (АСФАЛЬТ)
Золочівський асфальтний завод пропонує свою про-
дукцію — асфальтобетон різних марок і типів.

ЦІНА: 2500 ГРН/ТОННАЦІНА: 2500 ГРН/ТОННА
(гуртом дешевше).

Вартість асфальту відповідає якості. 
Наші асфальтові суміші повністю відповіда-

ють ДСТУ. Можлива доставка.
Тел.: (066)718-99-29, (066)724-48-84.Тел.: (066)718-99-29, (066)724-48-84.

ТОКАРНИЙ, ФРЕЗЕРНИЙ ВЕРСТАТ ПО МЕТАЛУ СЕРЕД-

НІХ ГАБАРИТІВ (ДО 1 Т); ВЕРТИКАЛЬНУ ГОЛОВКУ НА ШКІЛЬНИЙ 

ФРЕЗЕРНИЙ ВЕРСТАТ НГФ-110; ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНУ ОСНАСТКУ, 

МУФЕЛЬНУ ПІЧ ПМ-8. ТЕЛ. 066 236-66-42.                                  3-2)

ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ

ОГОЛОШЕННЯ

15.06.2021 р. біля будинку №50 по вул. Саківсь-
ка (колишня Червоноармійська) в смт Вільшани 
буде проводитись погодження меж суміжних 
ділянок. Прохання всіх власників вищезазначе-
них  ділянок  з’явитися на їх погодження.

НЕДІЛЯ, 20 ЧЕРВНЯ
Интер

 8.00 Удачный проект
 9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
11.00 Другая жизнь
11.50 Другая жизнь
12.50 Вещдок. Опережая 

время
17.10 Х/ф «007. СПЕКТР» 

(16+)
20.00 Подробности недели
22.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»

 1.00 Вещдо
Перший

 7.00, 8.00, 8.55, 21.00 Ново-
сти

 7.10--7.40 М/ф
 8.15 Борьба за выживание
 9.00 Божественная литургия 

Православной Церкви 
Украины

11.00 Воскресная литургия 
Украинской Греко-Католи-
ческой Церкви

12.30 Воскресная Святая 
Месса Римско-Католиче-
ской Церкви в Украине

13.30, 15.10 Концерт. Песни о 
любви

14.35 Телепродажа
16.25 Д/ф «Бовсунивские 

бабуси» (12+)
17.40 Т/с «Римская импе-

рия» (16+)
19.10 Мир дикой природы
19.35--20.45 Пишем историю
21.30 Дорога в Токио
22.00 Те, что изменили мир
23.05 #@)[]?$0 с М. Щуром 

(16+)
23.35 Х/ф «Ричард Львиное 

Сердце. Восстание» 
(16+)

1+1
 8.00 Завтрак. Выходной
 9.00 Лото-забава
 9.45 Путешествуй по Украине 

с Д. Комаровым
10.55 Мир наизнанку
18.15 Украинские сенса-

ции-2021
19.30 «ТСН. Тиждень»
21.00 Х/ф «Кингсмен. Се-

кретная служба» (16+)
23.40 Х/ф «Достать ножи» 

(12+)
 2.20 Мир наизнанку
 5.00 «ТСН. Тиждень
Новый канал

 6.50 М/ф «Том и Джерри. 
Волшебное кольцо»

 8.00 Kids’Time
 8.00 М/ф «История игру-

шек-4»
10.00 Kids’Time
10.00 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес»
12.10 Х/ф «Алиса в Зазер-

калье»
14.40 Х/ф «Золушка»
16.50 Х/ф «Джек -- убийца 

великанов» (12+)
19.00 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов»
21.00 Х/ф «Красная Шапоч-

ка» (16+)
23.10 Improv Live Show (12+)
 1.10 Варьяты (12+

СТБ
12.50 МастерШеф. 

CELEBRITY (12+)
15.00 СуперМама (12+)
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)
20.00 Один за всех (16+)
 0.05 «Я соромлюсь свого 

тiла» (16+

ICTV
 4.10 Эврика!
 4.15 Факты
 4.40 Не дай себя обмануть
 6.15 Больше чем правда
 7.05 Антизомби

 8.05 Секретный фронт
 9.05 Гражданская оборона
10.00 Х/ф «Ангел-храни-

тель» (16+)
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Рэмбо-5. Послед-

няя кровь» (16+)
14.55 Х/ф «Заложница-2» 

(16+)
16.45 Х/ф «Последний ру-

беж» (16+)
18.45 Факты недели
20.35 Х/ф «Ночной беглец» 

(16+)
23.05 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин» (18+)
 1.20 Т/с «Тайные двери» 

(16+)
 2.55 Я снял!

Украина
 6.50 Реальная мистика
 9.20 Х/ф «Девочки мои»
13.10 Х/ф «Стань моей те-

нью» (12+)
17.00 Х/ф «Семейный пор-

трет», с. 1, 2 (12+)
19.00 Сегодня. Итоги
21.00 Х/ф «Семейный пор-

трет», с. 3, 4 (12+)
23.00 Украинская песня года
 1.40 Телемагазин
 2.10 Х/ф «Девочки мои»
 5.10 Агенты справедливости 

(16+)

2+2
 7.00 ДжеДАИ-2019
 8.00 ДжеДАИ-2020
 8.55 Затерянный мир
13.55 Х/ф «В поисках сокро-

вищ нибелунгов» (16+)
16.15 Х/ф «Восходящее 

солнце» (16+)
19.00 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун» (16+)
21.15 Х/ф «Падение Лондо-

на» (16+)
23.10 Х/ф «Врата тьмы» 

(16+)
 1.05 Затерянный мир
 2.05 Видеобомба-2
 3.10 Лучшее
 3.15 Совершенно секретно
 4.15 102 Полиция
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазин

НТН
 7.55 Слово Предстоятеля
 8.05 Случайный свидетель. 

Вокруг света
10.00 Т/с «Смерть в раю» 

(16+)
14.05 Х/ф «Его собачье 

дело» (16+)
15.55 Х/ф «Королева бензо-

колонки»
17.25 Х/ф «Деловые люди»
19.00 Х/ф «Золотой теле-

нок»
22.20 Х/ф «За двумя зайца-

ми»
23.50 Х/ф «Все возможно»
 1.45 Вещественное доказа-

тельство

ТЕТ
10.40 М/ф «Легенды страны 

Оз. Возвращение»

12.20 М/ф «Замбезия»

14.00 Х/ф «Мост в Тераби-

тию»

15.45 Х/ф «Фокстер и Макс»

17.30 М/ф «История игру-
шек»

19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Танька и Володька
21.00 Однажды под Полтавой
21.30 Танька и Володька
22.00 Однажды под Полтавой
22.30 Х/ф «Люблю навсег-

да» (16+)

 0.30 «Панянка-селянка»

 2.40 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)

 3.25 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

22.06.2021 року о 10:00  відбудеться погод-
ження меж земельної дiлянки, розташованої в 
масиві "60 років Жовтня", садівниче товариство 
"Кварк" ННЦ ХФТІ, ділянка № 41 Дергачівського 
району Харківської області. Запрошуємо сумiж-
них землевласникiв/землекористувачiв для під-
писання акту погодження меж земельної ділян-
ки. Т. 066-797-16-79.

Про оголошення конкурс-
ного відбору виконавців 
робіт із підготовки лотів 
та проведення земельних 
торгів з продажу земель-
них ділянок на земельних 
торгах у формі аукціону 
Дергачівської міської ради 
Харківського району Хар-
ківської області.

Відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єк-
тів оціночної діяльності для 
проведення експертної гро-
шової оцінки, виконавців 
робіт із підготовки лотів та 
проведення земельних торгів 
у формі аукціону з продажу 
земельних ділянок або прав 
на них на конкурентних заса-
дах і складу комісії конкурс-
ного відбору суб’єкта оціноч-
ної діяльності  для експертної  
грошової оцінки та підготов-
ки лотів для продажу земель-
них ділянок на земельних 
торгах у формі аукціону Дер-
гачівської міської ради Хар-
ківського району Харківської 
області (далі - Положення), за-
твердженого рішенням Х сесії  
Дергачівської міської ради 
VІІІ  скликання від 18 берез-
ня 2021 року № 238-13 ого-
лошується конкурсний відбір 

виконавця робіт із підготовки 

лотів і проведення земельних 

торгів у формі аукціону з про-

дажу прав на земельні ділян-

ки, які включені до переліку 
земельних ділянок, право 

оренди на які може бути ре-
алізовано на земельних торгах 

у формі аукціону, відповідно 

до рішень XII сесії VII скли-

кання  від  25.05.2021 р . 

№№  678-36, 679-37, 680-
38, та  розташовані  за 
адресами : 

- смт  Слатине ,  вул .  При-
вокзальна ,  4-б  Харківсь-
кого  району  Харківської 
області ,  для  будівництва 
та  обслуговування  бу-
дівель  торгівлі  (код  згід-
но  з  КВЦПЗ  – 03.07), пло-
щею  0,0300 га ;

- смт  Слатине ,  вул . 
Харківська/вул .  Різдв ’я-
на ,  б/н  Харківського 
району  Харківської області, 
для будівництва та обслуго-

вування будівель торгівлі (код 

згідно з КВЦПЗ – 03.07), пло-

щею 0,0300 га;

- м. Дергачі, вул. Заліз-
нична Харківського райо-

ну Харківської області, для 

розміщення та експлуатації 
об’єктів дорожнього сервісу, 
для експлуатації й обслугову-
вання автомобільної мийки 

(код згідно з КВЦПЗ – 12.11), 

площею 0,0600 га.

Конкурсна документація 

претендента на конкурс з 
відбору виконавців робіт із 
підготовки лотів та проведен-

ня земельних торгів у формі 
аукціону з продажу земель-
них ділянок або прав на них 

подається в запечатаному 
конверті і складається і по-

дається відповідно до п. 2.4. 

Положення.

Ознайомитися з Положен-

ням і переліком конкурсної до-

кументації можна на офіцій-

ному вебсайті Дергачівської 
міської ради за наступними 

посиланнями: http://dergachi-

m r . g o v . u a / d o k u m e n t i /

rishennia-plenarnykh-zasidan, 

https://dermiskrada.dosvit.

org.ua/news.      

Конкурсна пропозиція пре-
тендентів подається в запеча-

таному конверті і має містити 

пропозицію про вартість ви-

конання робіт з урахуванням 

податку на додану вартість, 
калькуляції витрат, пов'яза-

них з виконанням робіт, а та-

кож строк виконання робіт (у 
календарних днях), якщо він 

не визначений в інформації 
про проведення конкурсу.

Приймання заяв припи-

няється за 1 (один) робочий 

день до дати проведення кон-

курсу.
Конкурсну документацію 

просимо надавати за адре-

сою: пл. Перемоги, 2а, м. 

Дергачі, Харківський район, 

Харківська область, 62300 

(кабінет № 4). 

Довідки за телефоном 

+38 067 807 28 67.  

Засідання комісії з кон-

курсного відбору виконавців 

робіт із підготовки лотів та 

проведення земельних торгів 

з продажу земельних ділянок 

на земельних торгах у формі 
аукціону Дергачівської місь-
кої ради Харківського району 
Харківської області відбудеть-
ся о 10 год. 00 хв. 29 червня 

2021 року за адресою: кабінет 
№29, 2 поверх, пл. Перемоги, 

2а, м. Дергачі, Харківський 

район, Харківська область, 
62300.

ПОВІДОМЛЕННЯ



З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Вітаю наймудрішу, найчарівнішу жінку смт Козача 

Лопань Євдокію  Семенівну  Шатохіну  з Днем народ-
ження, яке вона святкує 13 червня.

Пишаюсь тим, що мені довелось працювати з цією чудовою 
жінкою, мудрим педагогом, яка завжди ділилась своїм  професій-
ним досвідом, вчила нас великим життєвим премудростям.

У цей літній червневий день Євдокія Семенівна відзначає свій 96 рік 
народження, тож побажаємо іменинниці світлого сонячного настрою, сил 
і спокою! 

Шановна Євдокія Семенівна, з Днем народження. Здоров’я міцного 
Вам! Нехай вічно квітне рід Ваш, хай його ніколи не покине любов і до-
бробут. Хай ніколи не зупинить своє життя вічне родинне коло! Щастя 
Вам, усій Вашій родині.

З великою повагою та любов’ю, 
Людмила Вакуленко, староста  Козачолопанського округу

Життя дарує нам учителів, ким би ви не стали, яку б життєву дорогу не обрали, 
важливо зустріти людину, яка навчить життєвої мудрості у ставленні до всього, що 
нас оточує, навчить як жити за будь-яких життєвих ситуацій, допоможе, підтримає. 
Такою людиною у моєму житті стала вчителька української мови та літератури, клас-
ний керівник Євдокія Семенівна Шатохіна. Це жінка надзвичайної душевної мудрості, 
високої культури. Талановитий, творчий, самовідданий своїй справі вчитель.

З трепетом у серці згадую уроки життя Євдокії Семенівни. Невтомно і щедро засівала вона 
в кожне дитяче серце добро, справедливість, плекала у своїх вихованців повагу до ближнього, 
вчила не зупинятись на досягнутому, долати перешкоди, мати почуття власної гідності, не 
боятись поразок. Чим далі йдуть роки, тим більше черпаю мудрості з джерела майстерності 
свого вчителя.

Завжди доброзичлива, щира і сьогодні вона залишається для мене наставником, другом, 
порадником. Євдокія Семенівна по-материнськи щиро радіє за своїх випускників, цікавиться 
життям школи, села. Велике спасибі Вам, люба моя вчителько, низький уклін за турботу, мудрі 
поради, а в День Вашого народження хочеться до ваших ніг покласти найкращі квіти світу, 
віддати тепло свого серця за все, що Ви для нас зробили.

Ольга Станіславівна Андрущенко, 
колишня випускниця, вчителька Козачолопанського ліцею.
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ПРОДАМ

КАДАСТРОВІ НОМЕРИ, (ПРИВАТИЗА-

ЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ, ГЕОЛОГІЯ.

ТЕЛ.: 095-428-22-87, 097-923-20-34  (12-10)

Чистимо та поглиблюємо колодязі. 
Тел.: (066)-504-35-79, (068)-075-97-97.  
                                         (6-3)

ПОСЛУГИ

КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, 
ГЕОДЕЗІЯ ВІД 2500 ГРН. СТРОКИ ВІД 1 ТИЖНЯ.

ТЕЛ.: (099) 737-65-52, (097)824-73-57.                  (4-1)

СТЕНОВЫЕ ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ. 
ДОСТАВКА МАНИПУЛЯТОРОМ. ТЕЛ. 050-976-76-96.    (10-9)

ВИСОКОЯКІСНЕ ВУГІЛЛЯ АНТРАЦИТ.
Тел. 098 664-37-11.                                   (10-3)

ОГОЛОШЕННЯ

ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ПО ПОКОСУ 
ТРАВЫ, ОБРЕЗКИ КУСТАРНИКОВ И 
ВАЛКИ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ.

ТЕЛ.: 0638813568, 0686905699, ЖЕНЯ.

РЕАЛІЗУЄМО БУДМАТЕРІАЛИ 
Кременчуцького кар’єроуправління 

за ціною виробника: щебінь, граніт, 5-20, 
5-10, 20-40, гранвідсів, камінь бутовий добір-
ний, 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.

БУДМАТЕРІАЛИ

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ 
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Відповідно до статті 9 Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», з метою одержання за-
уважень і пропозицій від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднен-
ня проєкту рішення Дергачівської міської ради 
«Про затвердження Правил благоустрою території  
Дергачівської міської ради».

Розробник – відділ житлово-комунального господар-
ства Дергачівської міської ради.

Проєкт регуляторного акту передбачає за-
твердження Правил благоустрою території Дер-
гачівської міської ради. Дані Правила розроблені з 
метою чіткого механізму дотримання та виконуван-
ня правил благоустрою на території  Дергачівської 
міської ради.

Проєкт регуляторного акту та аналіз його ре-
гуляторного впливу буде розміщено на веб-сай-
ті за посиланням: http://dergachi-mr.gov.ua/
publichna-informatsiya/rehuliatorna-diialnist, http://
dermiskrada.dosvit.org.ua . 

Строк приймання пропозицій і зауважень до 

проєкту регуляторного акту становить один місяць з 
дня оприлюднення регуляторного акту та аналізу ре-
гуляторного впливу.

Пропозиції і зауваження до проєкту регуля-

торного акту та аналізу регуляторного впливу 

просимо надавати в письмовій формі:
поштою за адресою: пл. Перемоги, 2а, м. Дергачі, 

Харківський район, Харківська область, 62300.

електронною поштою за адресою: zhkhdergachi@

ukr.net.

Довідки за тел.: +380678072867 (922 внутрішній 

код відділу).

Вітаємо коханого чоловіка, відмінного батька і любля-
чого дідуся,  Миколу Васильовича Пластунова. 

Нехай в цей урочистий день ювілею твої очі світяться від 
щастя. Бажаємо тобі, щоб в житті все було по плечу і по 
силам. 

Бажаємо завжди залишатися таким же мужнім, цілеспря-
мованим і ніколи не втрачати оптимістичного погляду на 
життя. 

Нехай кожен день твого життя буде яскравим і насиче-
ним, життя дарує масу можливостей і чудових ідей. 

З Днем народження!                          Дружина, діти, онуки

ЩИРО ВІТАЄМО!
Міська організація ветеранів України, газета «Вісті Дергачівщини» віта-

ють з 97-річчям ветерана Другої світової війни, полковника у відставці 
Пилипа Юхимовича Касатонова, яке він святкуватиме 15 червня. 

Воював ветеран у складі 167 Сумсько-Київської, двічі Червонопрапорної 
стрілецької дивізії наводчиком мінометної батареї. Пройшов з боями від 
Курської Дуги, через всю Україну до чеської столиці Праги. За мужність і 
героїзм, виявлений під час війни, Пилипа Юхимовича нагороджено бойовими 
орденами і медалями та орденами інших держав.

Після війни Пилип Юхимович все своє життя пропрацював у системі 
Держбанку колишнього СРСР. Протягом багаторічної сумлінної праці за-
воював високий авторитет і повагу та був відзначений у мирний час ба-
гатьма державними нагородами.

Вітаємо Вас з Днем народження! Бажаємо міцного здоров'я, бадьорості духу, любові близьких, 
поваги оточуючих і відсвяткувати ще 100-річчя.

РОБОТА

13  червня - День народження мами, бабусі і прабабусі 
Євдокії Семенівни Шатохіної.

Дивлячись на неї, щиро радіємо тому, що на її урочисте свято змогла 
зібратися і наша родина, і її старі друзі! Вона дуже гарна людина, яка 
зуміла пронести через довгі й деколи важкі роки стільки сердечного теп-
ла і безкорисливої любові! 

В її День народження бажаємо їй і далі, ще довгі роки не змінюва-
тися і, відбираючи у золоту шкатулку спогадів найкращі миті, завжди 
пам’ятати про те, що з нею родина — і ми любили та завжди будемо її 
любити!                                                                  Діти, онуки і праонуки

Кондитерское предприятие ТМ «СВАТ» 
(Дергачевский р-н, с. Полевая) приглаша-
ет на постоянную работу кондитеров с 
опытом работы (возможно обучение).

Конкурентная з/п, своеврцеменные вы-
платы, соц. пакет. Доставка сотрудников 
осуществляется служебным транспортом. 
Тел.: 050-648-98-17, 095-400-54-20, 067-
149-03-45.                                                        2-1

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. РЕМОНТ КРЫШИ. БУТО-
ВАЯ, КИРПИЧНАЯ КЛАДКА, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛ-
КА. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. БЫСТРО, НЕДОРОГО. 
ТЕЛ. 097-21-79-174.                                                                   2-1

ВІТАННЯ

Колектив Солоницівського дитячого клубу «Орлятко»  вітає 
директора клубу, заслуженого працівника культури України, 
Почесного громадянина Дергачівського району, Почесного 
громадянина смт Солоницівка Миколу Васильовича Пластуно-
ва  з ювілеєм!

 Нам пощастило працювати під Вашим керівництвом, шановний 
наш директор. Більш справедливого, професійного, уважного керів-
ника, ніж Ви, просто немає. 

Від усього серця бажаємо Вам міцного здоров'я і життєвої насна-
ги, професійних успіхів та особистих творчих досягнень. 

Нехай у Ваших задумах завжди буде мудрість, у службових спра-
вах - підтримка однодумців, в серці - добре і сонячно від людської 
вдячності!                                                            КОЛЕКТИВ ДК «ОРЛЯТКО»
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На учнів молодшої 
школи чекає літній від-
починок, нові яскраві 
враження, цікаві знайом-
ства й активні ігри у колі 
друзів. Натомість у ви-
пускників-ліцеїстів попе-
реду цілий марафон всту-
пу до ВУЗу: хвилювання 
і невтомне очікування, 
щоб стати студентом і 
студенткою найкращого 
Alma Mater.

І вчителі, і батьки, але най-
більше ліцеїсти навчальних 
закладів Дергачівщини чекали 

на святкування «Останнього 
дзвоника-2021». Усі хотіли 
провести цей день у ком-
панії своїх однокласників, а 
не через соціальні мережі у 
дистанційному форматі. Тож 
свято відбулося, жоден за-
клад не залишився осторонь!

 Останній дзвоник, зазвичай, наповнений масою 
емоцій: хтось радіє новому життєвому етапу та під-
биває підсумки напруженої роботи, а хтось вагається, 
стоячи на роздоріжжі вибору. 

Без сумнівів, цей день 

найбільше запам’ятаєть-

ся випускникам ліцеїв 

Дергачівської грома-
ди. Для них і відлуння 

Останнього дзвоника, і 
шкільні дні залишилися 

позаду, а попереду – від-

повідальність вибору, 

підкорення нових гори-

зонтів і купа можливо-

стей.

с. Великі Проходи

м. Дергачі

с. Руська Лозова с. Токарівка

смт Слатине

с. Руська Лозова

м. Дергачі с. Великі Проходи


