
Всім відомо, що декілька років тому меш-
канці Козачої Лопані могли додому дістати-
ся без проблем: і електричкою, і автобусом. 
Але через відсутність дорожнього покриття 
по автошляху Дергачі – Козача Лопань пе-
ревізник відмовився обслуговувати даний 
маршрут. У минулому році дорогу капіталь-
но відремонтували, але автобуси так і не 
відновили. Наразі мешканці Козачолопан-
ського напрямку можуть дістатися лише до 
Слатине.

В чому проблема та коли чекати від-
новлення маршруту запитали у депу-
тата Харківської обласної ради Євгена 
Шатохіна: 

«На сьогодні маршрути "Харків - Дергачі"  
та «Харків – Козача Лопань» належать фір-
мі «Фрегат К+», яка їх обслуговує. У 2018 
році ця фірма звернулася до Департаменту 
транспорту ХОДА про те, що після Прудян-
ки дорога відсутня. На місце виїхала комісія, 
переконалася, що дорога там дійсно не від-
повідає всім нормам. Тому було переробле-
но паспорт маршруту, де вказали кінцеву 
зупинку «Слатине». Після капітального ре-
монту дороги до Козачої Лопані перевізник 
знову звернувся з проханням продовжити 
марштут до Козачої Лопані. Люди цього 
дуже потребують. 

Згідно з законодавством маршрут по-
винні погодити Департамент транспорту 
Харківської облдержадміністрації та Па-
трульна служби Національної поліції Украї-
ни у Харківській області. Відповідний лист 

знаходиться вже декілька місяців на розгляді 
в очільника управління патрульної поліції 
Олени Стрижак. Чому так довго не надаєть-
ся дозвіл, можна тільки здогадуватися. 

Як тільки відповідна служба надасть до-
звіл перевізнику на обслуговування даного 
маршруту, мешканці Козачої Лопані змо-
жуть без проблем дістатися до свого насе-
леного пункту. 

Сьогодні дехто говорить, що нібито я маю 
до цього маршруту безпосереднє відношен-
ня. Відповідаю – не маю. Підприємство ВАТ 
«Восток», директором якого я був до 2017 
року, фактично не обслуговує даний марш-
рут з 2015 року.

Але, як депутат Харківської обласної 
ради та перший заступник Дергачівського 
міського голови і мешканець Козачої Лопані, 
тримаю ситуацію на контролі та всіляко 
сприяю якнайшвидшому вирішенню цього 
питання».

Міжрайонна газета  
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Сторінки історії. 
Бої за майбутнє України Талановита молодь Ретро-миті

На зв’язку управління  
освіти, культури та спорту

УВАГА!

ЯКЩО ХОЧЕШ – 
ЗАПИТАЙ!

У середу, 2 лютого з 
10:00 до 11:00 відбудеть-
ся телефонна «гаряча» лінія 
з головним лікарем цен-
тральної районної лікарні 
Дмитром Юрійовичем 
Дончаком. Протягом годи-
ни він відповідатиме на за-
питання наших читачів. 
Якщо для вас це незручний 

час, можна зателефонувати 
заздалегідь і поставити за-
питання, яке ми озвучимо 
під час «гарячої» лінії. 
Всі відповіді будуть на-

друковані у наступному но-
мері газети.
Телефон: (063) 863-34-93.

АВТОБУС «ХАРКІВ – КОЗАЧА ЛОПАНЬ»: АВТОБУС «ХАРКІВ – КОЗАЧА ЛОПАНЬ»: 
КОЛИ ЧЕКАТИ?!.КОЛИ ЧЕКАТИ?!.

До редакції надійшло безліч запитань щодо даного маршруту. Тож, ми До редакції надійшло безліч запитань щодо даного маршруту. Тож, ми 
вирішили з’ясувати це питання.вирішили з’ясувати це питання.



Обранці проголосували 
за програми з благоустрою. 
Дергачівський міський голова 
Вячеслав Задоренко за-
уважив, що її будуть до-
повнювати з урахуванням 
поправок депутатів згідно 
з побажаннями мешканців. 
Він зазначив, що кожен де-
путат повинен підготувати 
свої пропозиції до лютневої 
сесії.
Також Дергачівську ОТГ 

чекає реорганізація кому-
нальних підприємств сіль-
ських і селищних рад та 
приєднання їх до КП «Дер-
гачікомунсервіс». Керів-
ництво району зазначило, 
що протягом п’яти років по-
трібно привести до ладу всі 
аварійні об’єкти. Для цього 
вже цього року планується 

закупівля нової техніки. 
Коротко про плани щодо 

розвитку комунально-
го господарства розповів 
депутат обласної ради 
Євген Шатохін: «Після об’єд-
нання всіх комунальних під-
приємств в одну потужну 
організацію, плануємо за-
купити нову техніку: 4-5 
сміттєвози, трактор, ван-
тажівку з маніпулятором. 
Робота буде налагоджена 
наступним чином:  напри-
клад, виникла потреба в 
окремому окрузі, староста 
телефонує до комунального 
господарства і говорить, яка 
техніка і для чого йому по-
трібна. Дергачівська кому-
нальна служба надає йому 
необхідну техніку на зазна-
чений період».

Відтепер староста є і у 
Безруках. Ним став Воло-
димир Мицай.
Коротка біографія: 
Народився 9 жовтня 1958 

року. Проживає у Дергачах. 
Має вищу освіту. До цього  
працював лісничим у Дер-
гачівському лісництві.

До речі, восени його було 

обрано депутатом Дер-

гачівської міської ради. Але 
після призначення він має 
скласти свій мандат. Його 

місце посяде наступний за 

партійним списком депутат.
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ПРО БЛАГОУСТРІЙ ТА СТАРОСТУ У БЕЗРУКАХ
26 січня на сесії Дергачівської міської ради депута-

ти прийняли ряд важливих рішень.

МІСЦЕВА ВЛАДА

Депутат Харківської облради Є.Шатохін, Дергачівський міський голова 
В.Задоренко, секретар міськради С. Кучеренко

В. Мицай, староста с.Безруки

«КРУГЛИЙ СТІЛ» З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

Слід зазначити, що те-
пер у роботі працівників 
соціальної сфери відбу-
дуться зміни, зокрема 
щодо формування доку-
ментації. Про це розповіла 
начальник управління 
праці та соціального захи-
сту населення Наталя При-

ходько. Вона запевнила 
присутніх, що соціальним 
працівникам буде нада-

ватися всебічна до-
помога у вирішенні 
будь-яких важливих 
питань, як у безпосе-
редній роботі з людь-
ми, так і технічного 
забезпечення.
Про роботу тери-

торіального центру 
«Берегиня» та про те, 
з якими категорія-
ми пільговиків вони 
працюють, розповів 
його директор Роман 

Лук’яненко. Він зазначив, 
що робітники терцентру 
працюють в усіх населених 
пунктах Дергачівської ОТГ, 
як це було і раніше. Тому 
люди похилого віку, які по-
требують уваги соціальних 
працівників, можуть не 
турбуватися.
Заступник Дергачівсь-

кого міського голови Ла-
риса Несміян зазначила, 
що  керівництво міської 
ради буде підтримувати 
соціальну сферу. Міський 
голова Вячеслав Задоренко 
готовий надати всебічну під-

тримку у вирішенні будь-я-
ких питань, що стосуються 
незахищених верств насе-
лення.

29 січня відбувся 
«круглий» стіл керів-

ництва Дергачівської 
міської ради з праців-
никами соціальної сфе-
ри. Обговорили умови 
роботи у новоствореній 
громаді.

Роман Лук’яненкоНаталя Приходько

Лариса Несміян



Парламент має намір 
істотно збільшити штрафи 
за завідомо неправдивий 
виклик швидкої допомо-
ги, рятувальників і поліції. 
Так, якщо зараз «похуліга-
нити» обійдеться в 51-119 
гривень, то в майбутньо-
му за невдалий жарт з на-
бором трьох цифр екстре-
ної допомоги доведеться 
заплатити від 3 400 до 
10 200 гривень. Відповідне 
рішення підтримали 317 де-
путатів при мінімально необ-
хідних 226 під час засідання 
парламенту 26 січня. 
Даним законопроєктом 

пропонується внести змі-
ни до статей 175, 1752, 183, 
1888, 221, 223, 255 Кодек-
су про адміністративні пра-
вопорушення, підвищивши 
штрафи за порушення вста-

новлених законодавством 
вимог техногенної та по-
жежної безпеки; здійснення 
суб'єктом господарювання 
господарської діяльності без 
декларації відповідності ма-
теріально-технічної бази ви-
могам законодавства у сфері 
пожежної безпеки та неви-
конання приписів, розпо-
ряджень та постанов поса-
дових осіб Держслужби з 
надзвичайних ситуацій 
(ГСЧС); за завідомо неправ-
дивий виклик спеціальних 
служб.
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НОВИНИ
ШТРАФИ ЗА НЕПРАВИЛЬНО 

ВСТАНОВЛЕНІ КОНДИЦІОНЕРИ

Мова тут йде не стільки про кондиціонери, скільки про 
відвід конденсату. Як сказано в пояснювальній записці - 
іноді власники розміщують кондиціонери так, що конденсат 
капає на голови перехожим, балкони квартир, дахи сусід-
ніх будинків, створюючи при цьому шум, краплі теж роз-
носить вітер, а визнати їх екологічно чистими неможливо.  
Звідси виникають конфлікти і судові позови, ніяких вимог 
щодо відведення конденсату на рівні законів немає, а від-
повідальність не передбачена.
Пропонується затвердити список місць для відведення 

конденсату: дощова каналізація; побутова каналізація; ре-
зервуари, які обладнані і розміщені таким чином, щоб зби-
рати конденсат і не допускати його витоку або поширен-
ня іншим способом. За перше порушення передбачається 
штраф в 100 неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян (1,7 тис. грн), за повторне зафіксоване протягом року 
- вже 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
(3,4 тис. грн). Передбачається, що документ набуде чинності 
1 липня 2021 року.

Відповідний законопроєкт №4619 зареєстрували 
21 січня в Верховній Раді України.  Ініціатором вне-

сення змін до Кодексу про адмінпорушення виступив 
нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко. 

ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ ВПАЛИ 
ДО ІСТОРИЧНОГО МІНІМУМУ

Станом на 25 січня запаси вугілля на складах україн-
ських теплоелектростанцій становлять 455 тис тонн, 
що не може гарантувати енергетичну безпеку країни 
та є історичним мінімумом. Про це повідомив Інтерфакс-
Україна з посиланням на виступ головного диспетчера НЕК 
"Укренерго" Віталія Зайченка на засіданні НКРЕКП.
За його словами, активні запаси вугілля нижче гаранто-

ваних на 522 тис. тонн - на 51 тис. тонн з антрациту і на 
471 тис. тонн - з газового вугілля, а минулого "морозного" 
тижня енергосистема витримала завдяки нарощуванню ім-
порту електроенергії з Білорусі: в період з 18 до 24 січня він 
збільшився з 6,3 до 9,4 млн кВт/год на добу. 

"Без достатніх поставок вугілля збалансуватися можна 
буде або при переході на спалювання природного газу, або за 
рахунок відключення споживачів", - наголосив Зайченко.

ЗА ХИБНИЙ ВИКЛИК - ШТРАФ

ХАРКІВСЬКИЙ ВОКЗАЛ 
ВІДДАДУТЬ У КОНЦЕСІЮ

Харківський вокзал віддадуть в концесію, повідомив 
міністр інфраструктури Владислав Криклій.

 "У цьому році точно! Вже зараз будуть проводитися 
завершальні процедури по техніко-економічній оцінці цих 
об'єктів для того, щоб готувати концесійні конкурси. Але 
конкурси хочемо вже цього року запустити. Спочатку пла-
нуємо Київський з Вінницьким вокзалом, потім Миколаїв, 
Дніпро, Харків і Чоп. Щодо цих об'єктів ще вивчаємо, як кра-
ще їх можна скомплектувати в цьому форматі 1 + 1", - по-
яснив Криклій.

КОМПЕНСАЦІЯ 
ЗА ЕЛЕКТРООПАЛЕННЯ

Зі спецфонду Мінсоц-
політики виділять на ком-
пенсацію скасування пільго-
вого тарифу на електрику 
1,4 млрд грн.  Одержувачі 
житлової субсидії компенса-
цію не отримають.
Хто отримає компенсацію:

� Ті, хто проживає в житло-
вих будинках, квартирах, гур-
тожитках, обладнаних електро-
опаленням та мали знижку на 
тариф на 31 грудня 2020 року.

� Ті, хто проживає в багато-
квартирних негазифікованих 
будинках, де не працює цен-
тральне опалення і є знижка на 
тариф на кінець 2020 року.

� Багатодітні, прийомні сім'ї 
та дитячі будинки сімейного 
типу.
При розрахунку компенсації:

� При наявності обліку спо-
живання електроенергії за 
періодами часу застосовуються 
відповідні тарифні коефіцієнти; 

� Не застосовується 30% 
знижка для тих, хто проживає 
в 30-кілометровій зоні атомних 
електростанцій.

� Компенсацію перенаправ-
лять постачальникам послуг із 
зарахуванням на особові ра-
хунки споживачів, як часткову 
оплату за використану енергію 
за I квартал 2021 року.

Концесія - це тимчасовий продаж приватним ком-
паніям, право володіти і користуватися майном. 
Робиться це для того, щоб вивести вокзал зі стану 
збитковості.
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ЦІКАВО ЗНАТИНА ЗВ’ЯЗКУ 

У СЕРЕДУ, У РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ  З 
12.00 ДО 13.00 ВІДБУЛАСЯ ТЕЛЕ-
ФОННА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ».
НА ЗАПИТАННЯ ЧИТАЧІВ ВІД-

ПОВІДАЛА НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІН-
НЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 
ДЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕ-
ТЯНА ДУДАРЄВА

ТЕЛЕФОННА 
«ГАРЯЧА» ЛІНІЯ

Чи може дитина не 
відвідувати  освітній за-
клад під час карантину? 
Так, за вимогою та бажан-

ням батьків учень може не 
відвідувати  освітній заклад 
під час карантину. Для цьо-
го батьки повинні написати 
відповідну заяву, а школа  
має піти їм назустріч і за-
безпечити організацію дис-
танційного навчання вдома 
відповідно до законодавства. 
Людмила Миколаївна, 

представник батьків учнів 
Дергачівського ліцею №3, 
схвильована ситуацією, 
коли води, яку дитина 
бере з дому, на цілий день 
не вистачає, а шкільний 
буфет, в якому можна було 
б купити пляшку води,  не 
працює.

 Під час карантину функ-
ціонування питних шкіль-
них фонтанчиків на те-
риторіях закладів освіти 
не дозволяється. Усі буфе-
ти, які працювали в закла-
дах освіти Дергачівського 
району до 31 грудня 2020 
року, були орендованими. З 
1 січня 2021 року вступив у 
дію новий Санітарний регла-
мент для закладів освіти, 
згідно з яким здача в орен-
ду приміщень комунальних 
закладів освіти для викори-
стання не за освітнім при-
значенням, не дозволяєть-
ся. Крім того, міська рада 
новоствореної Дергачівської 
громади, яка є засновником 
усіх закладів освіти, культу-
ри та спорту, знаходиться 
у стадії передачі будівель, 
майна та правового оформ-
лення, в тому числі й ре-
гулювання відносин у сфері 
оренди;  положення про орен-
ду знаходиться у стані ро-
зроблення. Тому на сьогод-
нішній день робота буфетів 
тимчасово призупинена до 
врегулювання і впорядку-
вання відносин оренди. Тому 

прошу батьків з розумінням 
відноситися до тимчасових 
незручностей, які виникли з 
введенням карантинних об-
межень, і по можливості за-
безпечувати дітей індивіду-
альними пляшками води до 
врегулювання всіх правових 
питань по оренді буфетів.
У деяких закладах 

Дергачівської громади 
предмети або взагалі не 
викладаються, або викла-
даються вчителями інших 
спеціальностей. Яка пер-
спектива вирішення цього 
питання у подальшому?
Сьогодні у сфері освіти 

громади є певна кадрова 
проблема. У цьому навчаль-
ному році у закладах освіти 
не вистачає вчителів англій-
ської мови, хімії, біології, ма-
тематики, фізики. І хоча на 
даний час ці вакансії закриті 
за рахунок збільшення на-
вантаження вчителів-пред-
метників та прийняття 
педагогів-сумісників, проте 
така ситуація з вакансіями 
викликає занепокоєння. Пед-
колективи укомплектовані  
кадрами на 97%. Між тим 
значна частка педагогічного 
загалу – пенсійного або пе-
редпенсійного віку. І якщо цю 
тенденцію не змінити – від-
соток вчителів-пенсіонерів 
буде тільки збільшуватись. 
Адже віддалені сільські шко-
ли продовжують залиша-
тись малопривабливими 
для молодих фахівців, які не 
готові працювати в реаліях 
сучасного українського села. 
У сільських закладах освіти 
у зв'язку з невеликою кількі-
стю годин навантаження з 
основної дисципліни, вчителі 
беруться викладати 2 та 
більше предметів, щоб збіль-
шити свій дохід, а це може 
призвести до професійно-
го вигорання та негативно 
впливає на якість освіти.
Щоб повернути молодь до 

роботи у школи, буду ініцію-
вати розроблення програми 
розвитку освіти Дергачівсь-
кої громади, якою можна 
передбачити пільги для вчи-
телів. Зокрема, забезпе-
чення молодих викладачів 
службовим житлом, надан-
ня земельних ділянок для 
ведення господарства, «підй-
омні» виплати, матеріаль-
на допомога тощо.  Також 
для вирішення кадрового  пи-
тання плануємо зустрічі зі 
студентами - майбутніми 
педагогами та укладання  
двосторонніх угод з Харківсь-
ким національним педаго-
гічним університетом, Хар-
ківськими гуманітарною та  
інженерно-педагогічною ака-
деміями. 
Питання від матері 

учениці 3 класу Русь-
ко-Лозівського ліцею Под-
золкової Тетяни: в 2018 
році в закладі було реалізо-
вано міні-проєкт «Від бла-
гоустрою шкільної їдаль-
ні до збереження здоров'я 
дітей» у рамках обласного 
конкурсу міні-проєктів 
розвитку територіальних 
громад «Разом в майбутнє» 
за ініціативи батьківсь-
кої ради ліцею, завдяки 
якому був зроблений ка-
пітальний ремонт шкіль-
ної їдальні, але залишило-
ся невирішеним питання 
щодо капітального ремон-
ту харчоблоку з заміною 
застарілого обладнання. 
Скажіть, будь-ласка, чи 
можливо вирішити це 
питання в найкоротший 
строк? 
На даний час питання 

вирішується. Для харчобло-
ку закуплене обладнання і 
зараз воно знаходиться в лі-
цеї: холодильна і морозильна 
камери, електром’ясорубка, 
електросковорідка, карто-
плеочищувальна машина, 
овочерізка, протирально-рі-

зальна машина, електро-
плити 6-конфорні, духо-
ва шафа, тістозмішувач. 
Для капітального ремонту 
харчоблоку Русько-Лозівсь-
кого ліцею розроблено 
проєктно-кошторисну доку-
ментацію на 1 млн. грн. Але 
з’ясувалося, що в харчоблоці 
потребує капітальної замі-
ни електромережа, бо при 
підключенні такої кількості 
нового потужного електоро-
обладнання  стара мережа 
не витримає напруги. Тому 
в найближчий час буде відко-
ректовано проєктно-кошто-
рисну документацію з ура-
хуванням проблеми по заміні 
електромережі, будуть про-
ведені ремонтні роботи і 
нове обладнання запрацює. 
Чи можна ввести у 

школі викладання предме-
ту «російська мова»? 
Викладання предметів 

в усіх закладах освіти Дер-
гачівської громади прово-
диться державною українсь-
кою мовою. Мовні уподобання 
учнів та їхніх батьків за-
хищає Закон України «Про 
засади державної мовної 
політики». Якщо батьки ба-
жають, щоб викладалися 
уроки російської мови, заклад 
освіти може задовольнити 
це прохання за наявності 
вчителів відповідного фаху 
та навчально-методичного 
забезпечення. Відповідно до 
типових освітніх програм 
закладів загальної середньої 
освіти адміністрація закла-
ду складає навчальний план, 
варіативну складову якого 
ліцей визначає самостійно. 
Російська мова може вивча-
тись у трьох варіантах: як 
шкільний предмет (друга 
іноземна), як курс за вибором 
і як факультатив. Для кож-
ного варіанта розроблені та 
схвалені відповідні навчальні 
програми, дозволені для робо-
ти Міністерством освіти.
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СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

БОЇ ЗА МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

На території Дергачівсь-
кої громади теж є приклади 
такого героїзму – козаки та 
старшини І Запорозького пол-
ку імені Дорошенка Дієвої армії 
УНР боронили Україну на стан-
ції Козача Лопань.

11 листопада 1918 року 
Рада народних комісарів Росії 
забов’язала командування біль-
шовицькими військами у деся-
тиденний термін розпочати на-
ступ на «підтримку робітників 
і селян, що повстали... Більшо-
вики вирішили заручитися під-
тримкою Червоної армії, для 
чого була утворена Українська 
революційна рада.

На східному кордоні УНР 
в грудні 1918 року розташу-
валися тільки військові сили 
Директорії під  командуван-
ням полковника Болбочана. 
Запорозький корпус (дивізія в 
6 тисяч солдатів, 26 гармат і 
5 літаків) обороняв УНР з боку 
Харківщини. В тилу Лівобереж-
ного фронту знаходилося ще 
тисяч вісім запасних і мало-
надійних повстанських частин.

Полковник Болбочан бачив 
небезпеку, яку несли біль-
шовики. Розвідка приносила 
невтішні факти, повідомляла 
номери частин і кількість на-
ступаючих, та Директорія на 
чолі з Винниченком не вірила, 
що більшовики, які були союз-
никами УНС у протигетьман-
ському повстанні, напали на 
Україну. Вона вбачала в Бол-
бочані не патріота, який мріяв 
про незалежну Україну, Винни-
ченко навісив на нього наліпку 
"найлютішого противника і во-
рога" Директорії...

Тим часом Червона армія на-
ступала на Сході, окупанти під-
ходили до Харкова. 24 грудня 
1918 року П.Болбочан приїз-
дить до Харкова, щоб само-
му керувати його обороною. 

Про положення на заліз-
ниці 27 грудня читаємо у но-
мері газети «Новая Россия» від 
28.12.1918 року, а саме: «…За 
26 декабря погружено в Ка-
зачей Лопани и отправлено 
48 вагонов с германцами. С 
28 декабря увеличивается при-
городное сообщение по участку 
Харьков – Казачья Лопань»...

У рубриці «Положение под 
Харьковом» читаємо: «СЛАТИ-
НО, 29-ХII. Вчера начался силь-
ный бой между украинскими 
республиканскими войсками и 
большевистскими отрядами у 

станции Казачья Лопань. Бой 
был упорный и снаряды боль-
шевистских орудий ложились 
в районе станции, а также на 
полотно самой станции. Под 
давлением превосходимых сил 
большевиков, снабженных боль-
шим количеством артиллерии, 
украинские части принужде-
ны были покинуть станцию, 
которая вслед за тем была 
занята большевистскими во-
йсками. Железнодорожная ад-
министрация также покинула 
станцию. Большевики, заняв 
станцию, продолжали насту-
пление и сейчас бой между ре-
спубликанскими войсками и во-
йсками Советской России идет 
в районе станции Слатино». І 
далі: «ДЕРГАЧИ, 29-ХII. Сегодня 
станция Слатино оставлена 
украинскими республикански-
ми войсками под напором войск 
Советской России. Украинские 
войска отошли к Дергачам, 
где и сдерживают энергичный 
натиск большевиков. Фронт в 
настоящее время находится 
между станциями Слатино и 
Дергачи.
ДЕРГАЧИ, 30-ХII. Сегод-

ня украинские республикан-
ские войска потеснили не-
сколько советские войска в 
сторону Слатино».

31 грудня 1918 року. Газета 
«Новая Россия»: «Харьковский 
уезд. Село Дементеевка заня-
та отрядом большевиков в 100 
человек при 3 пулеметах. Боль-
шевики пытались прервать 
телеграфное сообщение с Харь-
ковом и зайти в тыл украин-
ским войскам у Слатина. Идут 
грабежи». 

Командувач Запорозькою 
дивізією, підполковник Загрод-
ський спрямував проти ворога 
два полки Слобідського кошу і 
приготувався до прийому пол-
ків Республіканської дивізії. 
Під Козачою Лопанню українці 
втратили більше 300 вояків.

Повідомлення про те, що 
за спиною українських ча-
стин німецькі вояки атакували 
українські штаби, пролунало, 
мов грім серед ясного неба. За-
хоплення вокзалу мало відрі-
зати одразу ж п’ять полків від 
своїх тилів та приректи їх до за-
гибелі в оточенні. 

Газета «Новая Россия» від 
01.01.1919 р.: «Сегодня бои под 
Казачьей Лопанью возобнови-
лись. На Белгородский фронт 
прибыло подкрепление... НА-

СТУПЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАН-
ЦЕВ ПОД ДЕРГАЧАМИ. Респу-
бликанские войска получили 
подкрепление из Харькова и на 
рассвете нанесли решитель-
ный удар по большевикам. К 
8 часам утра Слатино было 
очищено от большевистских 
войск и прочно занято украин-
цами. 12 часов дня. Большеви-
ки были оттеснены до стан-
ции Казачья Лопань, жестоко 
обстрелянную республиканца-
ми артиллеристским огнем. Со 
стороны большевиков на этом 
участке действуют регуляр-
ные войска. К часу дня положе-
ние без перемен».

Ситуація вимагала рішу-
чих дій. Час працював проти 
українців. На передовій їх пол-
ки мордувала Червона армія, а 
в тилу німці розвернули гарма-
ти і почали ураганний обстріл 
вокзалу. Усвідомлюючи без-
надійність ситуації отаман Бол-
бочан прийняв рішення – зня-
ти полки з передової, рішучою 
контратакою відкинути німців, 
змусити замовкнути їхні гарма-
ти, убезпечити вокзал та еваку-
ювати тилові установи з міста 
і військові частини з передової.

3 січня. Газета «Новая Рос-
сия». «Положение в Харькове 
по-прежнему неопределенное. 
Советские регулярные войска 
сгруппировались под Дергача-
ми. Штабы главнокоманду-
ющих армией Левобережной 
Украины атамана Болбачана и 
командующего особой запорож-
ской дивизией атамана Загрод-
ского находятся в Харькове. Не-
смотря на то, что украинское 
командование еще не покинуло 
Харьков, Харьковский Совет 
рабочих депутатов объявил 
себя единственной властью в 
городе».

Вдень 3 січня курені зали-
шили Харків, евакуювавши 
штаби, шпиталі, склади та 
особистий склад частин. На-
віть більшовики визнавали – в 
оточення до них не потрапила 
жодна українська сотня. 

Під Харковом вже висаджу-
валася Республіканська дивізія. 
4 січня запорожці відкинули 
більшовицькі заслони та пе-
рейшли у наступ, намагаю-
чись зайняти Дергачі, відріза-
ти більшовиків від їх головних 
сил та змусити залишити місто. 
З півночі їм на допомогу мали 
ударити курені Чорноморської 
дивізії. Болбочану вдалося по-
тіснити частини 2 дивізії під 

Харковом. Більшовики кинули 
на передову геть чисто все, що 
тільки мали. Запорожцям до-
велося перекидати сили ще й 
туди. Запорозький корпус пе-
рейшов до оборони. Харків був 
втрачений...

***
На початку січня 1918 

року більшовики встановили 
контроль у Харківській, Ка-
теринославській та Полтав-
ській губерніях і розгорнули 
наступ на Київ. 24–27 січня 
1918 року запеклі бої розгор-
нулись за станцію Бахмач. 

Коли українські війська від-
ступили до станції Крути, на 
їх підтримку було направлено 
Першу Українську юнацьку (юн-
керську) школу ім. Б. Хмельни-
цького у складі чотирьох сотень 
(400–450 курсантів і 20 стар-
шин (офіцерів) та першу сот-
ню (116–130 осіб) новостворе-
ного добровольчого Помічного 
Студентського куреня січових 
стрільців. До них приєдналися 
ще близько 80 добровольців з 
підрозділів місцевого Вільного 
козацтва із Ніжина.

Після запеклого багатогодин-
ного бою, користуючись при-
смерком, українські війська ор-
ганізовано відступили зі станції 
Крути до своїх ешелонів. Бій 
українських вояків проти біль-
шовицької армії на станції Кру-
ти затримав ворога на чотири 
дні. Таким чином добровольці 
утримали столицю на час, необ-
хідний для укладання Брест-Ли-
товського миру, який de-facto 
означав міжнародне визнання 
української незалежності.

 27 студентів та гімназистів, 
які перебували у резерві, під 
час відступу потрапили у по-
лон. Наступного дня вони були 
розстріляні або замордовані. 
Згодом їх поховали на Асколь-
довій могилі у Києві. 

Втрати українських вій-
ськ під Крутами оцінюють у 
70–100 загиблих, за сучасни-
ми підрахунками. Серед них 
– 37–39 вбитих у бою та роз-
стріляних студентів i гімна-
зистів. Втрати бiльшовиць-
ких військ під Крутами були 
значними, сягали тільки вби-
тими 300 вояків.

***
Минуло більше ста років, а 

наша країна знову змушена 
обороняти власну незалеж-
ність ціною людських жертв.

Символом героїзму молодого покоління в боротьбі за незалеж-
ність України вважається бій під Крутами. 



Сучасні майстрині 
рідко вишивають хре-
стиком або гладдю, в 
моду входять яскравіші, 
ефектніші й оригіналь-
ніші захоплення. Так 
нестримно набирає по-
пулярність алмазний 
живопис - це суміш ви-
шивки, конструктора і 
мозаїки. Картини в ре-
зультаті виходять про-
сто ексклюзивні, вони 
виблискують і перелива-
ються як дорогоцінні.
У Вільшанській бібліо-

теці для дорослих філії 
№ 14 була організована 
виставка робіт місцевої 
майстрині Чепки Альони 
Євгенівни. Експонувало-
ся небагато робіт, але вони 
яскраво розкривали бага-
тогранний творчий талант. 
На виставці були представ-
лені роботи алмазного жи-
вопису, картини та ікони, 
які милують погляд. Від 
цих робіт віє теплом та лю-
бов’ю, любов’ю до рідного 
краю та вшануванням тра-
дицій української землі.
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ТАЛАНОВИТА МОЛОДЬ
НАТХНЕННА МИСТЕЦТВОМ

Воно допомагає відірва-
тися від сьогоднішньої дійс-
ності, яка вона є, і потрапити 
зовсім в інший, протилеж-
ний світ. Саме тому роль ми-
стецтва безцінна в житті лю-
дини і в тому числі майстра 
декоративно-прикладного 

мистецтва Вільшанського 
сільського Будинку культури 
Анни Цибульки любительсь-
кого об`єднання «Подих нат-
хнення» Вільшанського СБК,  
керівник Інна Савченко. 

Анна - творча особистість, 
намагається йти проти стерео-

типів і поганих  думок. Тільки 
так вона може побачити щось 
прекрасне і невід'ємне в цьо-
му світі. Вона любить подовгу 
розглядати картини великих 
художників, вдивлятися у кож-
ну деталь. Яку дивовижну кра-
су вони переносять на чисте 
полотно! Опрацьовують все до 
дрібниць, додаючи свій непо-
вторний сенс, який тихо шепо-
че: "Розгадай мене".  

Анна малює з дитинства, 
скільки себе пам'ятає. Малюва-
ла, де завгодно і що завгодно: 
на листочках паперу, паличкою 
на піску, навіть, на шпалерах. 
Звичайно ж, мама не схвалю-
вала місце вибору для її "твор-
чості", але по-своєму підтри-
мувала доньку в прагненні до 
малювання.

Нещодавно дівчина закін-
чила Харківський фаховий 
вищий художній коледж, де 
дізналась багато чого цікаво-

го. Їх вчили правильно пода-
вати композицію, світлотіні, 
контраст, вміти розмішува-
ти якісь цікаві і незвичайні 
кольори.  Починали малюва-
ти натюрморти, а закінчува-
ли вже тілом у повний зріст 
з композицією. Це допомага-
ло Анні ставати все кращою 
в роботі. На дипломну робо-
ту надихнулася написати зи-
мову композицію, де взяла за 
ідею прекрасні і чарівні види 
рідного селища Вільшани. Тут 
спокійна і по-своєму гарна 
природа в будь-яку пору року! 
Як говорить дівчина, вона її 
заспокоює і допомагає знайти 
щось таке, що Анна може захо-
плююче переносити на полот-
но або чистий аркуш паперу.  

Дівчина бажає кожному 
знайти те, що подобається, ро-
блячи це в радість і насолод-
жуватися життям!

Мистецтво допомагає людям відкрити себе більше, 
реалізувати себе, піти в свій внутрішній світ - світ своїх 
уявлень і мрій.

БАГАТОГРАННИЙ ТВОРЧИЙ ТАЛАНТ
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РЕТРО-МИТІ З КОЛЯДОЮ ЙДЕМО!ТВОРЧИЙ ВЕЧІР
«За дві хвилини до кохання»

Саме різним проявам 
любові був присвячений 

ювілейний творчий вечір 
«За дві хвилини до кохання» 
Яни Грицай, поета-амато-
ра, керівника літературної 
студії «Дивослово» Вільшан-
ського сільського Будинку 
культури. 

На заході панувала роман-
тична атмосфера, тому пісні та 
поетичні рядки знайшли відгу-
ки у серцях глядачів. 

Яскравим доповненням ста-
ли неймовірний вальс та ніжна 
румба у виконанні Блажка Сер-
гія та Браславець Надії, учас-
ників хореографічного колекти-
ву «Міленіум» Пересічанського 
сільського Будинку культури. 

Пропонуємо і вам, перечита-
ти деякі поезії і поринути в ат-
мосферу заходу.

Ми кожну мить в житті, 
на кожнім кроці 

Використовуємо сотні слів, 
Ховаючи їх в лабіринт емоцій 

Й в мозаїку складну із почуттів. 

«Як голосно звертатись – 
то озветься», 

Мабуть, багато хто вважати 
звик, 

Але чомусь погано чує серце 
Слова, які заховані у крик. 

Щоб у душі збудити 
ніжний трепіт, 

Я стверджувати 
звісно не берусь, 

Слова ховають люди 
часто в шепіт, 

Найближчі для сердець 
вони чомусь. 

Найважчі ті слова, і ті зізнання, 
Що у думках кружляють 

знов і знов, 
Але щораз ховаються в мовчання, 
І особливо ті, що про любов… 

***
Лиш зранку кави філіжанка
Зуміє розбудить мене,
За дві хвилини до світанку
Я зрозуміла — не мине.
Ти просто так не підеш з серця,
А я тебе не прожену,
Хто знає, як усе це зветься?
Чому в тобі знайшла весну?
Чому від ночі і до рання
Моя душа співа тепер?
За дві хвилини до кохання
Ти все минуле просто стер.
Нехай говорять хто що хоче,
Я погляд тільки твій ловлю,
І поринаю в твої очі
За дві хвилини до "люблю".
Моя душа тобі шепоче:
"Приходь частіше в мої сни".
За дві хвилини до півночі,
За дві хвилини до весни.

***
Про тебе хотілось мовчати... 

Тихіше..

Хай серце говорить... 
Почуй, зрозумій...
Зима чарувала і снігу все більше,
Моя таємниця ховалася в ній...
З тобою хотілось 

примружитись ніжно, 
Не бачити все, а лише головне... 
Зима чарувала... Так сніжно, 

так сніжно... 
Вона обіймала тебе і мене... 
З тобою хотілось не рухатись 

зовсім, 
Спинити цю мить і лишитися в 

ній, 
Зима чарувала… 

Сніжинка в волоссі,
На віях твоїх, на долоні моїй...

***
Ну то й що, що сьогодні 

зима – не біда, 
Її чари давно усім добре відомі,
Хай у лід перетвориться скоро 

вода, 
Тільки б тепло було на душі 

і у домі.

Ну то й що, що чекає 
усіх заметіль,

Головне, щоб від мене дороги 
до тебе

Не засипало снігом рясним 
звідусіль,

Щоб над нами безхмарним 
лишилося небо.

Я до ранку, напевно, 
уже не засну,

Бо думки з моїм серцем, 
як завжди, не згодні,

Ну то й що, що зимою стрічаю 
весну,

Хай мене цілий Всесвіт 
засудить сьогодні.

Хай зима білу ковдру 
застелить свою,

Й кришталеві збудує подекуди 
грати,

Її холоду я вже давно не боюсь,
Просто треба міцніше тебе 

обіймати.

Редакція започаткувала рубрикуРедакція започаткувала рубрику  «РЕТРО-МИТІ»,«РЕТРО-МИТІ», де  де 
друкує старі фотографії наших читачів. друкує старі фотографії наших читачів. 
Тож, якщо у вас є цікаві знімки старих часів – ласкаво Тож, якщо у вас є цікаві знімки старих часів – ласкаво 

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

Фото надала Ганна ПлешканФото надала Ганна Плешкан

Бабуся Олена з Василь-
ком Плешкан, 1957 р Євген Кириченко, 1988 р. Юра Плешкан, 1982 р.

Світлана Лещенко, 
1962 р.

Тетяна та Ганна Остро-
верх, 1964 р.

Людмила Василенко 
3 роки, 1957 р.

Неля Слюсаренко 
3 роки, 1967 р.

Дідусь Василь з ону-
ками, 1962 р.

Галина та Світлана з 
бабусею, 1968 р.

Марія з Оксаною, 
1958 р.

Бабуся Ганна з онуками 
та правнуками, 1988 р.

Ольга та Мирослав з 
донечкою, 1975 р.

НАМ ПИШУТЬ
Завідувач Токарівсь-

кої бібліотеки – філії №22 
Тетяна Суслик разом зі 
своїми читачами вис-
ловлюють щиру подяку 
депутату Дергачівської  
ОТГ  Нікольченку Ігорю 
Юрійовичу за надання ма-
теріальної допомоги для 
передплати періодичної 
літератури в  бібліотеку.

"Ваша підтримка — свід-
чення Вашого небайдужо-
го ставлення до потреб та 
інтересів читачів нашої 
бібліотеки і сільської грома-
ди. Від себе та від  імені ко-

ристувачів бібліотеки-філії 
дякую Вам за те, що Ви не 

стоїте осторонь проблем 

і потреб культури села. 

Бажаю натхнення та ро-

звитку у Вашій роботі. 
Сподіваюся на подальшу спі-
впрацю в інтересах культурного 

розвитку сільської  громади."
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СЕРЕДА, 3 ЛЮТОГОВІВТОРОК, 2 ЛЮТОГОПОНЕДІЛОК, 1 ЛЮТОГО

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

лек» (12+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Скарлетт»
14.45, 15.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00, 19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело 

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

дость» (12+)
 1.55 Х/ф «Треугольник» 

(16+)
 3.25 Касается каждого
 5.00 Телемагазин

Перший
 6.30 М/ф «Горшок-смехотун»
 6.40 М/ф «Гришкины книжки»
 6.50 М/ф «Война яблок и 

гусениц»
 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, 22.00 Т/с «Посоль-
ство» (16+)

11.30 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
16.30, 20.00 Суперчувство
17.30 #ВУКРАЇНI
18.55 Оружие животных
20.25 Дикие животные
21.55 Спорт. Аспект
23.30 #@)[]?$0 с М. Щуром 

(16+)

1+1

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

дей-2021
10.25 Жизнь известных людей
11.25, 12.20, 14.15 Обмен 

женами
12.00, 14.00, 16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви»
19.30 ТСН
20.45 Т/с «100 тысяч минут 

вместе»
22.50 Т/с «Кухня»
 1.00 Х/ф «Звонок-2»
 3.00 Т/с «Кухня»
 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 «Сверхъестествен-

ное» (16+)
10.20 Варьяты (12+)
11.00 Х/ф «Овердрайв» (12+)
13.00 Любовь на выживание 

(16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)
23.00 Х/ф «Рыба Франкен-

штейна» (18+)
 0.50 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» (16+)
 2.30 Служба розыска детей
 2.35 Зона ночи
 5.00 Абзац

СТБ
 8.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.25 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
19.05 Один за всех (16+)
20.15 Х/ф «Тень любви» 

(12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Х/ф «Тень любви» 

(12+)
 1.00 Т/с «Анна-детектив» 

(12+)

ICTV

 4.15 Эврика!
 4.20 Служба розыска детей
 4.25 Факты
 4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
 5.40 Гражданская оборона
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Гражданская оборона
12.00 Х/ф «Патруль време-

ни» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Патруль време-

ни» (16+)

14.25 Т/с «Нюхач» (12+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Нюхач» (12+)
16.50 Х/ф «Уличный боец» 

(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Секретный фронт
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Нюхач» (12+)
23.15 Х/ф «Колония» (16+)
 1.00 Антизомби
 2.45 Я снял!

Украина
 7.00, 8.00 Сегодня
 7.10, 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.45 Реальная мистика
13.40 Агенты справедливости 

(12+)
15.00 Сегодня
15.30 Агенты справедливости 

(12+)
17.00 Т/с «Выходите без 

звонка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Дом, который...», 

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

с. 3, 4 (12+)
 3.10 Сегодня
 4.00 Реальная мистика
 5.30 Агенты справедливости 

(12+)

2+2

 7.55 Х/ф «Бог войны» (16+)
10.20 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
13.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков» (16+)
22.25 Т/с «Кости-9» (16+)
 0.15 Т/с «Кости-9» (16+)
 2.05 Спецкор
 2.35 ДжеДАИ
 3.05 Облом.ua
 4.30 102. Полиция
 5.10 Злоумышленники

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

расчет»
11.00 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного 

розыска
14.10 Т/с «Смерть в раю-8» 

(16+)
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Стоимость жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.00 Т/с «Смерть в раю-8» 

(16+)
23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Нарко. Мексика» 

(18+)
 2.15 Тайны криминального 

мира
 3.15 «Свiдок»
 3.45 Случайный свидетель
 4.05 Вещественное доказа-

тельство
 4.35 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Однажды в Одессе
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Страна У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки У
12.15 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-2»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 Богиня шопинга. Экстре-

мальный сезон
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Однажды в Одессе
19.45 Однажды под Полтавой
20.15 Танька и Володька
20.45 Однажды в Одессе
21.15 Однажды под Полтавой
21.45 Танька и Володька
22.15 Однажды под Полтавой
22.45 Сказки У
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 Сказки У
 0.15 Страна У
 1.15 Спасатели
 2.15 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 3.45 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

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

лек» (12+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Скарлетт»
14.45, 15.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00, 19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело 

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

дость» (12+)
 1.55 Т/с «Несладкое предло-

жение» (12+)
 3.30 Касается каждого
 5.00 Телемагазин

Перший
 6.30 М/ф «Подарок»
 6.40 М/ф «Было скучно»
 6.50 М/ф «Вожак»
 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, 22.00 Т/с «Посоль-
ство» (16+)

11.30 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
16.30, 20.00 Суперчувство
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.55 Оружие животных
20.25 Дикие животные
21.55 Спорт. Аспект
23.30 #ВУКРАЇНI

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

дей-2021
10.25 Жизнь известных людей
11.25, 12.20, 14.15 Обмен 

женами
17.10 Т/с «Ветер любви»
19.30 ТСН
20.45 Т/с «100 тысяч минут 

вместе»
22.50 Т/с «Кухня»
 1.00 Х/ф «Звонок»
 3.00 Т/с «Кухня»
 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 «Сверхъестествен-

ное» (16+)
10.20 Варьяты (12+)
11.10 Х/ф «Угнать и про-

дать» (16+)
13.00 Любовь на выживание 

(16+)
15.00 Орел и решка
17.00, 19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Цунами 3D» (16+)
22.50 Х/ф «Дрейф» (16+)
 0.40 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» (16+)
 3.00 Зона ночи
 5.00 Абзац

СТБ
 9.20 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.25 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.45 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
19.05 Тайны ДНК (16+)
20.15 Х/ф «Любовь с арома-

том кофе» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Х/ф «Любовь с арома-

том кофе» (12+)
 0.50 Т/с «Анна-детектив» 

(12+)

ICTV
 4.25 Эврика!
 4.30 Факты
 4.55 Т/с «Отдел 44» (16+)
 5.40 Гражданская оборона
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Богач -- бедняк
11.05 Секретный фронт
12.00 Х/ф «Трудная мишень» 

(16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Трудная мишень» 

(16+)
14.25 Т/с «Нюхач» (12+)
15.45 Факты. День
16.10 Т/с «Нюхач» (12+)
16.55 Х/ф «Патруль време-

ни» (16+)

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Гражданская оборона
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Нюхач» (12+)
23.10 Х/ф «Глаза дракона» 

(18+)
 0.55 Антизомби
 2.30 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.45 Реальная мистика
13.40 Агенты справедливости 

(12+)
15.00 Сегодня
15.30 Агенты справедливости 

(12+)
17.00 Т/с «Выходите без 

звонка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Контролер
23.50 Х/ф «Замок на песке», 

с. 1, 2 (12+)
 1.40 Телемагазин
 2.10 Х/ф «Замок на песке», 

с. 3, 4 (12+)
 3.40 Сегодня
 4.30 Свекровь или невестка
 5.30 Агенты справедливости 

(12+)

2+2
 8.35 Т/с «Ответный удар-2» 

(16+)
 8.30 Х/ф «Ее звали Никита» 

(16+)
10.50 Х/ф «Полицейские» 

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

ны. Харьков» (16+)
22.20 Т/с «Кости-9» (16+)
 0.10 Т/с «Кости-9» (16+)
 2.00 Спецкор
 2.30 ДжеДАИ
 3.00 Облом.ua
 4.30 102. Полиция
 5.10 Злоумышленники

НТН
 7.55 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Ожог»
11.00 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 «Свiдок». Агенты
14.15 Т/с «Смерть в раю-8» 

(16+)
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Будьте здоровы
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.00 Т/с «Смерть в раю-8» 

(16+)
23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Нарко. Мексика» 

(18+)
 2.15 Тайны криминального 

мира
 3.20 «Свiдок»
 3.50 Случайный свидетель
 4.05 Вещественное доказа-

тельство
 4.35 Правда жизни
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Однажды в Одессе
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Страна У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки У
12.15 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 Богиня шопинга. Экстре-

мальный сезон
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Однажды в Одессе
19.45 Однажды под Полтавой
20.15 Танька и Володька
20.45 Однажды в Одессе
21.15 Однажды под Полтавой
21.45 Танька и Володька
22.15 Однажды под Полтавой
22.45 Сказки У
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 Сказки У
 0.15 Страна У
 1.15 Спасатели
 2.15 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 3.45 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 4.55 Телемагазин
 5.25 Следствие вели...
 7.00, 8.00, 9.00 Новости
 7.10, 8.10, 9.20 Утро с Интером
10.10 Касается каждого
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Вместе -- это 

слишком» (16+)
14.25 Х/ф «С вещами на 

вылет!» (16+)
16.05 Жди меня. Украина
17.40 Новости
18.00, 19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело 

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

дость» (12+)
 1.55 Т/с «Несладкое предло-

жение» (12+)
 3.30 Касается каждого
 5.00 Телемагазин

Перший
 6.30 М/ф «Коза-дереза»
 6.40 М/ф «Козлик и ослик»
 6.50 М/ф «Несообразитель-

ный вооробей»
 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 «Гранд-отель» (12+)
11.30 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA Фольк. Воспоминания
16.30, 20.00 Суперчувство
17.30 Борьба за выживание
18.55 Неизведанный океан
20.25 Дикие животные
21.55 Спорт. Аспект
22.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 «Перша шпальта»

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

дей-2021
10.25 Жизнь известных людей
11.25 Жизнь известных людей
12.00, 14.00, 16.45 ТСН
12.20 Жизнь известных людей
13.00, 14.15 Обмен женами
17.10 Т/с «Ветер любви»
19.30 ТСН
20.45 Т/с «100 тысяч минут 

вместе»
22.15 Т/с «Кухня»
 0.25 Голос страны-11
 2.30 Т/с «Кухня»
 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 «Сверхъестествен-

ное» (16+)
11.10 Х/ф «Одиссея»
15.00 Орел и решка
17.00, 19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
22.50 Х/ф «Открытое море» 

(16+)
 0.20 Х/ф «Зло» (18+)
 2.10 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» (16+)
 2.55 Служба розыска детей
 3.00 Зона ночи
 5.00 Абзац

СТБ
 9.05 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.20, 14.50 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
15.45, 18.05 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
19.05 Детектор лжи-2021 (16+)
20.15 Х/ф «Двое над пропа-

стью»(12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Х/ф «Двое над пропа-

стью» (12+)
 1.05 Т/с «Анна-детектив» 

(12+)

ICTV
 5.05 Эврика!
 5.10 Служба розыска детей
 5.15 Гражданская оборона
 6.05 Факты недели
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Антизомби
11.05 Секретный фронт
12.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Каратель» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Американский 

снайпер» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Х/ф «Трудная мишень» 

(16+)
21.05 Факты. Вечер

21.30 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)

22.30 Свобода слова
 0.00 Т/с «Контакт» (16+)
 1.50 Х/ф «Эшер» (16+)
 3.25 Я снял!

Украина
 7.00, 8.00 Сегодня
 7.10, 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.45 Реальная мистика
13.40 Агенты справедливости 

(12+)
15.00 Сегодня
15.30 Агенты справедливости 

(12+)
17.00 Т/с «Выходите без 

звонка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «С меня хватит», 

с. 1, 2 (12+)
 1.40 Телемагазин
 2.10 Х/ф «С меня хватит», с. 

3, 4 (12+)
 3.15 Сегодня
 4.05 Свекровь или невестка
 5.30 Агенты справедливости 

(12+)

2+2
 6.45 Т/с «Звонарь» (16+)
10.45 Х/ф «Миссия невы-

полнима: Племя изгоев» 
(16+)

13.10 Х/ф «Миссия невы-
полнима: Последствия» 
(16+)

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

ны. Харьков» (16+)
22.20 Деньги
23.35 Дубинизмы
 0.15 Х/ф «И грянул гром» 

(16+)
 2.10 Спецкор
 2.40 ДжеДАИ
 3.10 Облом.ua
 4.30 102. Полиция
 5.10 Злоумышленники

НТН
 6.00 Х/ф «Богдан-Зиновий 

Хмельницкий»
 8.30 Случайный свидетель
 9.20 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы»
11.00 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Тайны мира
14.40 Х/ф «Новый апокалип-

сис. Молния судьбы» 
(16+)

16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.00 Т/с «Смерть в раю-8» 

(16+)
23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Нарко. Мексика» 

(18+)
 2.05 Тайны криминального 

мира
 3.10 «Свiдок»
 3.40 Случайный свидетель
 3.50 Вещественное доказа-

тельство
 4.20 Правда жизни
 4.45 Top Shop

ТЕТ
 8.15, 9.15, 10.15 Однажды 

под Полтавой
 8.45 Однажды в Одессе
 9.45 Страна У
10.45 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки У
12.15 М/ф «Книга 

джунглей-2»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 Богиня шопинга
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Однажды в Одессе
19.45 Однажды под Полтавой
20.15 Танька и Володька
20.45 Однажды в Одессе
21.15 Однажды под Полтавой
21.45 Танька и Володька
22.15 Однажды под Полтавой
22.45 Сказки У
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 Сказки У
 0.15 Страна У
 1.15 Спасатели
 2.15 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 3.45 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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Интер
 6.45 Х/ф «Зорро»

 9.00 Готовим вместе. Домаш-

няя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 Х/ф «Приходите зав-

тра»

13.00 Х/ф «Зайчик»

14.40 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»

16.40 Х/ф «Королева бензо-

колонки»

18.10 Т/с «Страсти по Зинаи-

де» (12+)

20.00 Подробности
20.30 Т/с «Страсти по Зинаи-

де» (12+)

23.10 Юбилейный вечер груп-

пы «Сябры»

 0.55 Небо. Самолет. Мечта
 1.50 Х/ф «Любовь на ас-

фальте» (16+)

 3.30 Орел и решка. Курорт-
ный сезон

 4.50 М/ф
Перший

 7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Ново-

сти
 7.10 Уроки тетушки Совы
 7.30 М/ф «Как казаки кулеш 

варили»

 7.40 М/ф «Как казаки олим-

пийцами стали»

 8.05 #ВУКРАЇНI

 9.05 Оттенки Украины
 9.40 Т/с «Снегопад»

11.55 Х/ф «Мой лучший 

роман» (12+)

13.35 Суперчувство. Отряд 

особого назначения
14.30 Телепродажа
15.00 UA Фольк. Воспомина-

ния
16.05 Города и городки
16.20 Охота
17.20 Дикие животные
18.00 Х/ф «Рядом с Иисусом. 

Фома», с. 1

19.50 Мир дикой природы
21.25 Борьба за выживание
22.00 Х/ф «Потерянный 

город» (12+)

1+1

 8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
17.30 Вечерний квартал-2020

19.30 ТСН
20.15 Вечерний квартал-2020

21.50 Женский квартал-2020

23.15 Светская жизнь-2021

 0.15 Светская жизнь-2021

 1.15 Х/ф «Тринадцатый 

воин»

 3.15 Жизнь известных людей
 4.35 ТСН
 5.20 Жизнь известных людей

Новый канал
 8.20 Kids’ Time

 8.20 М/ф «Феи. Потерянное 

сокровище»

10.00 Kids’ Time

10.00 Орел и решка
11.00 У кого больше? (12+)

13.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(16+)

15.40 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» (16+)

18.10 Х/ф «Кингсмен. Се-

кретная служба» (16+)

20.40 Х/ф «Кингсмен. Золо-

тое кольцо» (16+)

23.40 Х/ф «Отмель» (16+)

 1.30 Варьяты (12+)

 2.20 Зона ночи

СТБ
 7.55 Невероятная правда о 

звездах
10.50 Х/ф «Двое над пропа-

стью» (12+)

12.35 Х/ф «Жизнь прекрас-

на» (12+)

17.00 «Хата на тата» (12+)

19.00 МастерШеф. Професси-

оналы (12+)

23.00 Званый ужин (12+)

ICTV

 5.05 Эврика!

 5.10 Факты
 5.35 Т/с «Копы на работе» 

(12+)

 7.30 На троих (16+)

 8.35 Т/с «Выжить любой 

ценой»

 9.10 На троих (16+)

 9.40 Т/с «Нюхач» (12+)

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

16.25 Х/ф «Звездный путь» 

(16+)

18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие» (16+)

21.40 Х/ф «Стартрек. Беско-

нечность» (12+)

23.50 Х/ф «Сингулярность» 

(12+)

 1.35 Т/с «Тайные двери» 

(12+)

Украина
 7.30 Реальная мистика
 8.50 Х/ф «Курица»

10.50 Х/ф «Суррогатная 

мать» (12+)

14.40 Х/ф «Мираж», с. 1, 2 

(12+)

15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «Мираж», с. 3, 4 

(12+)

19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Шоу «Маска»

23.00 Х/ф «Раненое сердце», 

с. 1, 2

 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Раненое сердце», 

с. 3, 4

 3.00 Реальная мистика

2+2

 7.30 ДжеДАИ-2019

 8.35 ДжеДАИ-2020

 9.35 Затерянный мир
12.15 Х/ф «Чужой» (16+)

14.40 Х/ф «Чужие» (16+)

17.30 Х/ф «Чужой-3» (16+)

19.40 Х/ф «Чужой-4. Воскре-

шение» (16+)

21.45 Х/ф «Чужой. Завет» 

(16+)

 0.00 Х/ф «Дефектный» (18+)

 2.00 Облом.ua

 3.30 Совершенно секретно
 5.10 Злоумышленники

НТН
 7.40 Х/ф «Было у отца три 

сына»

10.25 Х/ф «Особо важное 

задание»

13.05 Х/ф «Иван Сила»

14.50 Случайный свидетель
18.00 Переломные 80-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «За спичками»

21.00 Х/ф «Громобой»

22.50 Х/ф «Ложь и иллюзии» 

(16+)

 0.40 Реальные преступники
 1.45 «Свiдок»
 2.15 Случайный свидетель
 2.35 Вещественное доказа-

тельство
 4.05 Легенды бандитского 

Киева
 4.55 Top Shop

ТЕТ
 9.35 М/ф «Пчелка Майя и 

кубок меда»

11.05 Х/ф «Девочка со спич-

ками»

12.15 Х/ф «Русалочка»

13.25 Х/ф «Мармадюк»

15.00 Х/ф «Собачья жизнь»

16.50 Х/ф «Марли и я»

19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Однажды в Одессе
21.00 Однажды под Полтавой
21.30 Танька и Володька
22.00 Однажды под Полтавой
22.30 Однажды в Одессе
23.00 Однажды под Полтавой
23.30 Танька и Володька
 0.00 Страна У
 0.30 Сказки У
 1.00 «Панянка-селянка»

 2.40 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

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

лек» (12+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Зорро»
14.45, 15.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Т/с «Шерлок»
22.40 Следствие вели...
 0.30 Вещдок
 1.20 Касается каждого
 2.55 Жди меня. Украина
 4.05 Орел и решка. Курорт-

ный сезон
 4.50 Телемагазин
 5.20 Украина впечатляет

Перший
 6.30 М/ф «Удивительный 

китенок»
 6.40 М/ф «Дождик, дождик, 

припусти»
 6.50 М/ф «Девочка и зайцы»
 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, 22.00 Т/с «Посоль-
ство» (16+)

11.30 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
16.30 Суперчувство
17.30 «Перша шпальта»
18.55, 23.30 Борьба за выжи-

вание
20.00 Мир дикой природы
20.25 Дикие животные
21.57 Спорт. Аспект

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
10.25 Жизнь известных людей
11.25 Женский квартал
12.00 ТСН
12.20 Женский квартал
13.00 Вечерний квартал
14.00 ТСН
14.15 Вечерний квартал
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Сахара»
22.20 Х/ф «Тринадцатый 

воин»
 0.20 Х/ф «Звонок»
 2.20 Х/ф «Звонок-2»
 4.15 ТСН
 5.15 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 «Сверхъестествен-

ное» (16+)
11.10 Варьяты (12+)
12.10 Суперинтуиция (12+)
17.10 Х/ф «Солт» (16+)
19.10 Х/ф «Синяя бездна» 

(16+)
21.00 Х/ф «Синяя бездна-2» 

(16+)
22.50 Х/ф «Атлантида» (16+)
 0.50 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» (16+)
 1.50 Варьяты (12+)
 2.25 Служба розыска детей
 2.30 Зона ночи

СТБ
12.55 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+)
 1.30 Т/с «Анна-детектив» 

(12+)

ICTV

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

ценой»

12.45 Факты. День
13.15 На троих (16+)
14.45 Х/ф «Взрыватель» 

(16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Взрыватель» 

(16+)
16.55 Х/ф «В поисках при-

ключений» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.10 Дизель Шоу (12+)
22.50 На троих (16+)
 0.50 Факты
 1.20 Т/с «Выжить любой 

ценой»
 2.25 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.50 Х/ф «Клевер желаний» 

(12+)
14.40 Х/ф «Алмазная коро-

на», с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Алмазная коро-

на», с. 3, 4 (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
 0.00 Х/ф «Выше только 

любовь», с. 1, 2 (12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Выше только 

любовь», с. 3, 4 (12+)
 3.50 Реальная мистика

2+2

 6.25 Х/ф «Рейд в пусты-
ню-2» (16+)

11.10 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Средь бела дня» 

(16+)
21.15 Х/ф «Книга Илая» (16+)
23.25 Х/ф «Экспедиция юр-

ского периода» (16+)
 1.15 Спецкор
 1.50 ДжеДАИ
 2.25 Облом.ua
 4.45 Совершенно секретно
 5.10 Злоумышленники

НТН
 7.50 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Застава в горах»
11.00 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Правда жизни
14.15 Т/с «Смерть в раю-8» 

(16+)
16.30 «Свiдок»
16.50 Наши права
17.25 Случайный свидетель
18.20 Тайны мира
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.20 Х/ф «Ограбление кази-

но» (16+)
23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Нарко. Мексика» 

(18+)
 2.15 Тайны криминального 

мира
 3.15 «Свiдок»
 3.45 Случайный свидетель
 3.50 Вещественное доказа-

тельство
 4.20 Правда жизни
 5.10 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Однажды в Одессе
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Страна У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки У
12.15 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки. Грандиозное бурун-
дуключение»

14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 Богиня шопинга. Экстре-

мальный сезон
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Однажды в Одессе
19.45 Однажды под Полтавой
20.15 Танька и Володька
20.45 Однажды в Одессе
21.15 Однажды под Полтавой
21.45 Танька и Володька
22.15 Однажды под Полтавой
22.45 Сказки У
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 Сказки У
 0.15 Страна У
 1.15 Спасатели
 2.15 «Панянка-селянка»
 3.45 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

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

лек» (12+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Скарлетт»
14.45, 15.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай
17.40 Новости
18.00, 19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело 

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

дость» (12+)
 2.00 Х/ф «В объятиях лжи» 

(16+)
 3.30 Касается каждого
 5.00 Телемагазин

Перший
 6.30 М/ф «День, когда 

везет»
 6.40 М/ф «Дерево и кошка»
 6.50 М/ф «Жар-птица»
 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, 22.00 Т/с «Посоль-
ство» (16+)

11.30 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
16.30 Суперчувство
17.30 #@)[]?$0 с М. Щуром 

(16+)
18.55 Борьба за выживание
20.00 Мир дикой природы
20.25 Дикие животные
21.55 Спорт. Аспект
23.30 Схемы. Коррупция в 

деталях

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

дей-2021
10.25 Жизнь известных людей
11.25, 12.20, 14.15, 14.40 Поч-

ти бывшие
12.00, 14.00, 16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви»
19.30 ТСН
20.45 Т/с «100 тысяч минут 

вместе»
21.45 Право на власть-2021
 0.45 Х/ф «Большой солдат»
 2.45 Жизнь известных людей
 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
 8.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
10.20 Варьяты (12+)
11.00 Х/ф «16 кварталов» 

(16+)
13.00 Любовь на выживание 

(16+)
15.00 Орел и решка
17.00, 19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Отмель» (16+)
22.40 Х/ф «Челюсти» (16+)
 0.20 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» (16+)
 2.00 Варьяты (12+)
 2.55 Служба розыска детей
 3.00 Зона ночи
 5.00 Абзац

СТБ
 8.35 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.25 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
15.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
19.05 Один за всех (16+)
20.15 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Х/ф «Женить нельзя 

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

(12+)

ICTV
 4.25 Эврика!
 4.35 Факты
 4.55 Т/с «Отдел 44» (16+)
 5.40 Гражданская оборона
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Секретный фронт
12.05 Х/ф «Уличный боец» 

(16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Уличный боец» 

(16+)

14.30 Т/с «Нюхач» (12+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Нюхач» (12+)
16.55 Х/ф «Колония» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Антизомби
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Нюхач» (12+)
23.15 Х/ф «Игры киллеров» 

(18+)
 1.05 Антизомби
 2.50 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.45 Реальная мистика
13.40 Агенты справедливости 

(12+)
15.00 Сегодня
15.30 Агенты справедливости 

(12+)
17.00 Т/с «Выходите без 

звонка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Х/ф «Колечко с бирю-

зой», с. 1, 2
 1.40 Телемагазин
 2.10 Х/ф «Колечко с бирю-

зой», с. 3, 4
 3.30 Реальная мистика

2+2

 7.55 Х/ф «22 пули» (16+)
10.05 Х/ф «Леон-киллер» 

(16+)
12.10 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь» (16+)
20.30 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков» (16+)
22.30 Т/с «Кости-9» (16+)
 0.20 Т/с «Кости-9» (16+)
 2.10 Спецкор
 2.40 ДжеДАИ
 3.10 Облом.ua
 4.30 102. Полиция
 5.10 Злоумышленники

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

лицо»
11.00 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Стоимость жизни
14.10 Т/с «Смерть в раю-8» 

(16+)
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Правда жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.00 Т/с «Смерть в раю-8» 

(16+)
23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Нарко. Мексика» 

(18+)
 2.15 Тайны криминального 

мира
 3.20 «Свiдок»
 3.50 Случайный свидетель
 3.55 Вещественное доказа-

тельство
 4.25 Правда жизни
 4.50 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Однажды в Одессе
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Страна У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Танька и Володька
11.15 Однажды под Полтавой
11.45 Сказки У
12.15 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-3»
14.00 «Панянка-селянка»
15.00 4 свадьбы
16.15 Богиня шопинга. Экстре-

мальный сезон
18.15 Однажды под Полтавой
18.45 Танька и Володька
19.15 Однажды в Одессе
19.45 Однажды под Полтавой
20.15 Танька и Володька
20.45 Однажды в Одессе
21.15 Однажды под Полтавой
21.45 Танька и Володька
22.15 Однажды под Полтавой
22.45 Сказки У
23.15 Однажды под Полтавой
23.45 Сказки У
 0.15 Страна У
 1.15 Спасатели
 2.15 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 3.45 Виталька
 5.50 Полезные подсказки
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Интер
 7.25 Х/ф «Амазония»

 9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
11.00 Другая жизнь
12.00 Другая жизнь
13.00 Вещдок. Личное дело 

(16+)

17.50 Т/с «Детектив Ренуар» 

(12+)

20.00 Подробности недели
22.00 Т/с «Шерлок»

23.45 Х/ф «Идеальная запад-

ня» (16+)

 1.40 Вещдок

Перший
 7.00, 8.00, 8.55, 22.00 Ново-

сти
 7.10 Уроки тетушки Совы
 7.30 М/ф «Как казак счастье 

искал»

 7.40 М/ф «Как Петрик Пяточ-

кин слоников считал»

 7.50 М/ф «Ивасык-Телесык»

 8.20, 13.30, 16.10 Дикие 

животные
 9.00 Божественная литургия 

Православной Церкви 

Украины
11.00 Воскресная литургия 

Украинской Греко-Католи-

ческой Церкви
12.30 Воскресная Святая Мес-

са Римско-Католической 

Церкви в Украине
14.10, 19.35 Города и городки
14.30 Телепродажа
15.00 Страна песен
16.50, 19.50 Футбол. Клубный 

ЧМ. FIFA Club World Cup 

Qatar 2020 b

Alibaba Cloud

19.00 Мир дикой природы
22.25 #@)[]?$0 с М. Щуром 

(16+)

23.00 Борьба за выживани

1+1

 8.00 Завтрак. Выходной
 9.00 Лото-забава
 9.30 Мир наизнанку
18.00 Тайны великих украин-

цев. Богдан Хмельницкий
19.30 «ТСН. Тиждень»
21.00 Голос страны-11
23.05 Х/ф «Ничего хорошего 

в отеле «Эль Рояль»
 1.45 Мир наизнанку
 5.00 «ТСН. Тиждень

Новый канал
 7.20 Kids’ Time

 7.20 М/ф «Атлантида. Поте-

рянная империя»

 9.10 Kids’ Time

 9.10 М/ф «Ральф-разруши-

тель»

11.10 М/ф «Ральф-разруши-

тель-2»

13.20 Х/ф «Кингсмен. Се-

кретная служба» (16+)

16.00 Х/ф «Кингсмен. Золо-

тое кольцо» (16+)

19.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик» (16+)

21.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мести» (16+)

23.00 Х/ф «Цунами 3D» (16+)

 0.40 Варьяты (12+)

СТБ
 5.50 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» («Ночь 

перед Рождеством»)

 7.10 Х/ф «Укротительница 

тигров»

 9.10 МастерШеф. Професси-

оналы (12+)

13.05 «Хата на тата» (12+)

15.00 СуперМама
19.00 Следствие ведут экстра-

сенсы (16+)

20.00 Один за всех (16+)

23.20 Тайны ДНК (16+

ICTV

 5.15 Эврика!

 5.25 Факты
 5.50 Больше чем правда
 6.45 Антизомби

 7.40 Гражданская оборона
 8.30 Т/с «Тайные двери» 

(12+)

11.30 Х/ф «Звездный путь» 

(16+)

12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Звездный путь» 

(16+)

14.05 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие» (16+)

16.25 Х/ф «Стартрек. Беско-

нечность» (12+)

18.45 Факты недели
21.15 Х/ф «Живое» (16+)

23.05 Х/ф «Сквозь гори-

зонт» (16+)

 0.55 Я снял!

Украина
 6.50 Реальная мистика
 9.15 Х/ф «Вторая жизнь 

Евы» (12+)

17.00 Х/ф «Добрая душа», с. 

1, 2 (12+)

19.00 Сегодня. Итоги
21.00 Х/ф «Добрая душа», с. 

3, 4 (12+)

23.00 Х/ф «Экспресс-коман-

дировка», с. 1, 2

 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Экспресс-коман-

дировка», с. 3, 4

 3.00 Контролер
 3.30 Агенты справедливости 

(12+)

2+2

 7.00 ДжеДАИ-2019

 9.00 Затерянный мир
13.05 Х/ф «Вторжение. Пла-

нета Земля» (16+)

14.55 Х/ф «Бенджамин 

Фальк и призрачный 

кинжал» (16+)

16.50 Х/ф «Книга Илая» (16+)

19.00 Х/ф «Пятое измере-

ние» (16+)

21.10 Х/ф «Морской бой» 

(16+)

23.45 Х/ф «Типа копы» (18+)

 1.45 Облом.ua

 4.30 102. Полиция
 5.10 Злоумышленники

НТН
 7.35 Будьте здоровы
 8.10 Украина впечатляет
10.00 Х/ф «Иван Сила»

11.50 Х/ф «За спичками»

13.40 Х/ф «Любимая женщи-

на механика Гаврилова»

15.15 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»

17.05 Х/ф «Ограбление кази-

но» (16+)

19.00 Х/ф «Интердевочка» 

(16+)

22.00 Х/ф «Право на убий-

ство» (16+)

23.55 Х/ф «Ложь и иллю-

зии» (16+)

 1.45 Вещественное доказа-

тельство

ТЕТ
 9.15 М/ф «Книга 

джунглей-2»

10.30 Х/ф «Марли и я»

12.40 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки»

14.20 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-2»

16.00 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-3»

17.30 Х/ф «Элвин и бу-

рундуки. Грандиозное 

бурундуключение»

19.00 Однажды под Полтавой
19.30 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Однажды в Одессе
21.00 Однажды под Полтавой
21.30 Танька и Володька
22.00 Однажды под Полтавой
22.30 Однажды в Одессе
23.00 Однажды под Полтавой
23.30 Танька и Володька
 0.00 Страна У
 0.30 Сказки У
 1.00 «Панянка-селянка»
 1.50 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)

 2.40 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Дергачівська міська рада 
Харківської області оголо-
шує конкурс на заміщення 
вакантної посади головного 
спеціаліста відділу інформа-
ційної роботи та роботи із за-
собами масової інформації 
Дергачівської міської ради

Для участі у конкурсі прий-
маються заяви від громадян 
України, які не досягли гра-
ничного віку перебування на 
службі в органах місцевого 
самоврядування, мають вищу 
освіту не нижче ступеня бака-
лавра, вільно володіють дер-
жавною мовою та основними 
навиками роботи на комп’ю-
тері з відповідними програм-
ними засобами на рівні до-
свідченого 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 кон-
курсі на заміщення вакантної 
посади головного спеціаліста 
відділу інформаційної роботи 
та роботи із засобами масової 
інформації Дергачівської місь-
кої ради;

2) автобіографію (прізвище, 
ім’я, по батькові, число, міся-
ць, рік і місце народження, 
громадянство, відомості про 
освіту, трудову діяльність, по-
саду (заняття), місце роботи, а 
також відомості про наявність 
чи відсутність судимості;

3) копію паспорта громадя-
нина України;

4) копію документа про 
вищу освіту з додатками;

5) копію трудової книжки 
з відомостями про трудову 
діяльність станом на момент 
оголошення конкурсу та/або 
копію послужного списку (за 
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 вла-
ди», і надає згоду на проход-
ження перевірки та оприлюд-
нення відомостей стосовно неї 
відповідно до Закону Украї-
ни «Про очищення влади».  У 
разі, якщо кандидат на посаду 
проходив перевірку, перед-
бачену Законом України «Про 
очищення влади», така особа 
подає копію висновку про ре-
зультати перевірки;

9) копію військового квит-
ка (за наявності);

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

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

Документи приймаються 
протягом 30 календарних днів 
з дня оприлюднення оголо-
шення про проведення кон-
курсу за адресою: Харківська 
область, місто Дергачі, вулиця 
Сумський шлях, 79-Б (кон-
курсна комісія).

Дергачівська міська рада 
Харківської області оголо-
шує конкурс на заміщення 
вакантної посади головно-
го спеціаліста відділу житло-
во-комунального господарства 
Дергачівської міської ради

Для участі у конкурсі прий-
маються заяви від громадян 
України, які не досягли гра-
ничного віку перебування на 
службі в органах місцевого 
самоврядування, мають вищу 
освіту не нижче ступеня бака-
лавра, вільно володіють дер-
жавною мовою та основними 
навиками роботи на комп’ю-
тері з відповідними програм-
ними засобами на рівні до-
свідченого 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 кон-
курсі на заміщення вакантної 
посади головного спеціаліста 
відділу житлово-комунально-
го господарства Дергачівської 
міської ради;

2) автобіографію (прізвище, 
ім’я, по батькові, число, міся-
ць, рік і місце народження, 
громадянство, відомості про 
освіту, трудову діяльність, по-
саду (заняття), місце роботи, а 
також відомості про наявність 
чи відсутність судимості;

3) копію паспорта громадя-
нина України;

4) копію документа про 
вищу освіту з додатками;

5) копію трудової книжки 
з відомостями про трудову 
діяльність станом на момент 
оголошення конкурсу та/або 
копію послужного списку (за 
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 вла-
ди», і надає згоду на проход-
ження перевірки та оприлюд-
нення відомостей стосовно неї 
відповідно до Закону Украї-
ни «Про очищення влади».  У 
разі, якщо кандидат на посаду 
проходив перевірку, перед-
бачену Законом України «Про 
очищення влади», така особа 
подає копію висновку про ре-
зультати перевірки;

9) копію військового квит-
ка (за наявності);

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

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

Документи приймаються 
протягом 30 календарних днів 
з дня оприлюднення оголо-
шення про проведення кон-
курсу за адресою: Харківська 
область, місто Дергачі, вулиця 
Сумський шлях, 79-Б (кон-
курсна комісія).

Дергачівська міська рада 
Харківської області оголо-
шує конкурс на заміщення 
вакантної посади головного 
спеціаліста відділу документо-
обігу та роботи із зверненнями 
громадян Дергачівської місь-
кої ради

Для участі у конкурсі прий-
маються заяви від громадян 
України, які не досягли гра-
ничного віку перебування на 
службі в органах місцевого 
самоврядування, мають вищу 
освіту не нижче ступеня бака-
лавра, вільно володіють дер-
жавною мовою та основними 
навиками роботи на комп’ю-
тері з відповідними програм-
ними засобами на рівні до-
свідченого 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 кон-
курсі на заміщення вакантної 
посади головного спеціаліста 
відділу документообігу та ро-
боти із зверненнями громадян 
Дергачівської міської ради;

2) автобіографію (прізвище, 
ім’я, по батькові, число, міся-
ць, рік і місце народження, 
громадянство, відомості про 
освіту, трудову діяльність, по-
саду (заняття), місце роботи, а 
також відомості про наявність 
чи відсутність судимості;

3) копію паспорта громадя-
нина України;

4) копію документа про 
вищу освіту з додатками;

5) копію трудової книжки 
з відомостями про трудову 
діяльність станом на момент 
оголошення конкурсу та/або 
копію послужного списку (за 
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 вла-
ди», і надає згоду на проход-
ження перевірки та оприлюд-
нення відомостей стосовно неї 
відповідно до Закону Украї-
ни «Про очищення влади».  У 
разі, якщо кандидат на посаду 
проходив перевірку, перед-
бачену Законом України «Про 
очищення влади», така особа 
подає копію висновку про ре-
зультати перевірки;

9) копію військового квит-
ка (за наявності);

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

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

Документи приймаються 
протягом 30 календарних днів 
з дня оприлюднення оголо-
шення про проведення кон-
курсу за адресою: Харківська 
область, місто Дергачі, вулиця 
Сумський шлях, 79-Б (кон-
курсна комісія).

Довідки за телефоном: 2-07-44, або безпосередньо до міської ради. 
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ОГОЛОШЕННЯ 

КУПЛЮ
Радиодетали (СССР). Платы, прибо-

ры и т.д. в любом состоянии. Оценка и 
оплата на месте. Самовывоз. Александр.
Т. 066-637-40-20, 098-751-12-23.      (12-10)

ПОСЛУГИ

КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗА-
ЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ ВІД 2500  ГРН. 
СТРОКИ ВІД 1 ТИЖНЯ
ТЕЛ. (099) 737-65-52, (097)824-73-57. (12-7)

РОБОТА
ТОВ "Дергачівському заводоуправлінню" 

на роботу потрібен газоелектрозварник. 
Заробітна плата договірна. 
Тел.: 067 57 21 999, 067 57 44 259.    (4-4)

Куплю авто будь-якої марки у 
будь-якому стані, будь-якої реєстра-
ції. Тел.: (095)-007-30-63, (096)-681-06-
50, (066)-082-61-44.    (6-2)

ЗАМОВЛЯЙ  РЕКЛАМУ,ЗАМОВЛЯЙ  РЕКЛАМУ,
 ОГОЛОШЕННЯ,  ОГОЛОШЕННЯ, 

ПОЗДОРОВЛЕННЯ ПОЗДОРОВЛЕННЯ 

У ГАЗЕТІ У ГАЗЕТІ 

«ВІСТІ ДЕРГАЧІВЩИНИ»«ВІСТІ ДЕРГАЧІВЩИНИ»

+38 063 863 34 93+38 063 863 34 93

КОНКУРС

ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ

Куплю биків, корів, телиць, свиней, 
кіз (вимушений доріз). Тел.: (095)-007-30-
63, (096)-681-06-50, (066)-082-61-44.   (6-2)

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Бабушка вычитывает по старинной книге. Поможет 
решить проблемы в личной жизни и наладит бизнес. Сни-
мет порчу. Ставит защиту на удачу, лечит деток, помо-
жет алкоголику. Тел. 095-826-81-25, 068-625-30-41    (4-1)

Додаток до атестату до базової серед-
ньої освіти на ім'я Зінченко Марії Русла-
нівни.

Клинический санаторий "Роща" приглашает на 
работу ландшафтного дизайнера. Тел. 095-361-15-04, 
067-573-33-38. Электриков, сантехников. Возможно 
проживание. Тел. 067-570-09-57.                          (2-1)

Ремонтно-строительные работы, ремонт 
крыши, внутренняя отделка, быстро и ка-
чественно. Тел. 099-775-10-21                 (2-1)

10.02.2021 р. о 14.00 буде проводитись 
погодження меж земельної ділянки за ме-
жами населеного пункту на території Русь-
ко-Лозівської сільської ради Дергачівсько-
го району Харківської області, садівниче 
товариство «Флора», земельна ділянка № 
288. Просимо суміжних землекористувачів 
земельних ділянок №№ 289, 327, бути при-
сутніми. Тел. 099-670-55-72.

Сантехнік, опалення, каналізація 
Тел. 095-860-96-79, Сергій           (2-1)

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

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

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

Проведення конкурсного добору на посади пе-
дагогічних працівників комунальної установи «Дер-
гачівський інклюзивно-ресурсний центр «Без меж» 
Дергачівської міської ради

Відповідно до рішення VII сесії Дергачівської міської 
ради VІІІ скликання від 26 січня 2021 року № 26  оголо-
шується конкурсний добір претендентів на посади педаго-
гічних працівників комунальної установи «Дергачівський 
інклюзивно-ресурсний центр «Без меж» Дергачівської місь-
кої ради

Найменування та місце знаходження закладу  Кому-
нальна установа  «Дергачівський інклюзивно-ресурсний 
центр «Без меж» Дергачівської міської ради:

Адреса реєстрації: вул. Сумський Шлях, 79, 
м. Дергачі, Харківська область, 62303
Адреса місцезнаходження: вул. Сумський Шлях, 6,  
м. Дергачі, Харківська область, 62303
Найменування посади та умови оплати праці В ч и -

тель-логопед - посадовий оклад встановлюється відповідно 
до штатного розпису:

Вчитель-дефектолог - посадовий оклад встановлюється 
відповідно до штатного розпису.

Практичний психолог - посадовий оклад встановлюєть-
ся відповідно до штатного розпису.

Вчитель-реабілітолог - посадовий оклад встановлюється 
відповідно до штатного розпису.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду педа-
гогічних працівників закладу: Вища освіта не нижче ступе-
ня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст 
за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», 
«Дефектологія», «Психологія».

Перелік документів, які необхідно подати для участі в 
конкурсному відборі та строки їх подання: Особа, яка 
претендує на посаду педагогічного працівника устано-
ви подає особисто або надсилає скан-копії на електронну 
адресу КУ «Дергачівський ІРЦ» dergachiv.irc.20@gmail.com :

- копію паспорта громадянина України;
- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додаєть-

ся резюме у довільній формі;
- копію трудової книжки;
- копія (копії) документа (документів) про освіту із до-

датками, присвоєння вченого звання, присудження науко-
вого ступеня;

- письмова згода на збір та обробку персональних да-
них.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, 
має право додати до заяви про участь у конкурсі інші до-
кументи, непередбачені в оголошенні про проведення кон-
курсу.

Документи приймаються конкурсною комісією 20 днів 
з дня оголошення, з 26.01.2021 до 14.02.2021, на сайті 
уповноваженого органу, управління освіти, культури, мо-
лоді та спорту Дергачівської міської ради, та у ЗМІ.

Етапи проведення конкурсного відбору: 
1.Подача претендентами документів здійснюється  з 

26.01.2021 до 14.02.2021
2. Усі претенденти, які своєчасно подали документи 

для участі у конкурсі, повідомляються уповноваженим ор-
ганом, управління освіти, культури, молоді та спорту Дер-
гачівської міської ради або директором КУ «Дергачівський 
ІРЦ» про прийняте рішення щодо їх кандидатур.

3. Засідання конкурсної комісії відбудеться
15 лютого 2021 року - складання кваліфікаційного іспи-

ту та співбесіда.
Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямами:
� знання законодавства у сфері освіти дітей з особ-

ливими освітніми потребами;
� знання основ спеціальної педагогіки;
Іспит складається з 6 питань по 3 питання за напряма-

ми, зазначеними вище.
Загальний час для проведення іспиту повинен станови-

ти не більш, як 1 година 20 хвилин.
Претенденти, які за результатами іспиту набрали 6 

балів, допускаються до співбесіди, про що їм повідомляєть-
ся після виставлення балів членами конкурсної комісії.

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності 
досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимо-
гам до професійної компетентності претендента та до від-
повідних посадових обов’язків.

4.  Комісія протягом одного робочого дня після завер-
шення співбесіди, надає претендентам та засновнику вис-
новок щодо результатів конкурсного відбору.

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса 
електронної пошти особи, яка надає додаткову інформа-
цію про проведення конкурсного відбору Гуріна Вален-
тина Володимирівна, директор КУ «Дергачівський інклю-
зивно-ресурсний центр «Без меж»» Дергачівської міської 
ради

е-mail: dergachiv.irc.20@gmail.com

Закуповуємо горiх грецкий (кругляк). 
Руська Лозова, 200 метрiв вiд Бiлгородсь-
кої траси. Також фундук (лiсний) в хорошiй 
якостi. Тел. 098 336-29-33.



Футбол – це гра, яка має 
декілька різновидів. Одним із 
них є міні-футбол. Можливо, 
він менш по-
пулярний, ніж 
його «старший 
брат», але теж 
несе не менш 
важливу функ-
цію, не тільки 
спортивну, але 
і соціальну. У 
минулому році 
в селищі Пру-
дянка була 
організована 
команда «Мо-
лодь», яка, ви-
правдовуючи 
свою назву, складена з мо-
лодих людей, які мають на 
меті гучно заявити про себе 
не тільки на місцевому рівні, 
а й в області. Їх організатор - 
Лимаренко Сергій Юрійович, 
який виконує функції трене-
ра та капітана команди.
Сергій Лимаренко: «Коли 

був маленьким, то часто 
приїжджав до бабусі, яка 
проживала в Прудянці. Ходив 
на стадіон і вболівав за міс-
цеву команду «Іскра». Коли 
дізнався, що вона припинила 
існування, з’явилась ідея від-
новити футбольні традиції 
у селищі. Першим кроком 
стало створення команди, 
яка грала у форматі 8 на 8. 
Це було зроблено для того, 

щоб хлопці не втрачали ігро-
ву форму і підтримували фі-
зичні кондиції під час зимової 

паузи». 
М и н у л о г о 

року колектив 
з Прудянки 
став перемож-
цем турніру, 
який прохо-
див у Дерга-
чах. Формат 
цих змагань був 
дещо незвичним 
для пересічного 
вболівальника , 
команди грали 8 
на 8 за правила-
ми міні-футболу. 

Такий вдалий старт моло-
дої команди не залишився 
без уваги і зараз вона бере 
участь у щорічному зимово-
му турнірі «Еліт». Ці змагання 
проводяться у форматі зви-
чайного міні-футболу. У них 

беруть участь понад 100 різ-
них команд, які розділені на 
декілька груп. 
Команда «Мо-
лодь» грає у так 
званій 4 лізі, яка 
налічує 10 ко-
манд з різних ре-
гіонів Харківщи-
ни.
Такий швид-

кий розвиток 
молодої команди 
був би неможли-
вим без підтрим-
ки небайдужих 
до спорту, зо-
крема футболу, 
депутатів. Саме 
такою небайду-
жою людиною для коман-
ди «Молодь» став депутат 
Харківської обласної ради 
Євген Анатолійович Ша-
тохін, який допоміг коман-
ді втілити в життя мрію 

спробувати свої сили на рівні 
кращих команд Харківщини.

Лимаренко Сергій Юрійо-
вич: «Минулого року у нашо-
му селищі з’явилася коман-
да, яка має на меті показати 
молоді та людям старшого 
віку, що спорт це невід’єм-
на частина життя кожного 
з нас. Добре, що я знайшов 
багато своїх однодумців і ми 
створили колектив, який у 
перший рік свого існування 
зміг виграти змагання на міс-
цевому рівні. Треба сказати, 
що існування нашої коман-
ди було б неможливим без 
підтримки небайдужих до 
спорту людей. Наша коман-
да висловлює подяку депу-
тату обласної ради Євгену 

Анатолійовичу Шатохіну 

за матеріальну допомогу, 
яку він надав нашій коман-
ді, що дало нам можливість 
заявити про себе на облас-
ному рівні та представляти 

дергачівський 
футбол на 
більш високо-
му рівні. Наша 
команда дуже 
цінує цю допо-
могу і зробить 
все можли-
ве, щоб гідно 
представити 
Дергачівський 
край у цьому 
турнірі».
За словами 

керівника ко-
манди, в пла-
нах - участь 

у чемпіонаті Дергачівської 
ОТГ (назва першості буде за-
тверджена згодом, від авт.) 
і якщо все буде добре, то ці 
плани планують втілити в 
життя вже цього року.

12 30 січня 2021 року

Передплатний індекс 61793 
Свідоцтво про державну реєстрацію друковано-

го засобу масової інформації Серія ХК №2265-1006Р 
від 26.05.2020 р.
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ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ ФУТБОЛ

Футбол у нашій країні уже давно виконує соціальну місію. У непростий для держа-
ви час гра мільйонів служить одним із каталізаторів для об'єднання країни та дарує, 
мабуть, чи не єдині позитивні емоції.

ВІДНОВЛЕННЯ ФУТБОЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ ВІДНОВЛЕННЯ ФУТБОЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ 
У ПРУДЯНЦІУ ПРУДЯНЦІ


