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Небесною сотнею назвали українців, які загинули
в Києві на Майдані, вулицях
Грушевського та Інститутській. Під час Революції гідності (листопад 2013-лютий
2014 року) вони загинули за
честь, за волю, за право бути
Українцями і за свою Батьківщину. Під час зіткнень
протестуючих з силовиками
у центрі Києва загинуло понад 100 осіб, сотні були поранені, більшість з яких 20
лютого. Загиблих учасників
акцій протесту стали називати «Небесною сотнею».
Героїчна сотня, зробивши
перший крок, журавлиним
ключем полинула у вирій вічності, ставши нашими янголами-охоронцями на небі.

Відповіді телефонної
"гарячої" лінії
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20 ЛЮТОГО – ДЕНЬ
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РОЗБУДОВА
ІНФРАСТРУКТУРИ
У ДЕРГАЧІВСЬКІЙ ГРОМАДІ

17 лютого до Дергачівської громаду завітав з робочим візитом голова Харківської обласної ради Артур
Товмасян, якого зустрічав міський
голова Вячеслав Задоренко разом
із депутатами й співробітниками
міської ради.
Продовження на стор. 6-7

Афганістан – мій біль

Стор. 4

Творча сім’я
з Пересічного

Стор. 5

Лимон – помічник
жінкам

Стор. 11
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ЦІКАВО
ЗНАТИ
ТЕЛЕФОННА
«ГАРЯЧА»
ЛІНІЯ

ПРО «ЧОРНОЗЕМ» НА ДОРОГАХ ТА ДОРОГИ,
ЩО ВІДРЕМОНТУЮТЬ У ЦЬОМУ РОЦІ
У вівторок, 16 лютого, з
10:00 до 11:00 на запитання
читачів телефонної «гарячої»
лінії відповідав керівник
Дергачівського райавтодору
Олександр РОГУЛЯ.

тура повітря
–17, як це було
на цьому тижні, то при такому
морозі,
навіть сіль не
виконує
своєї
Олександр РОГУЛЯ,
функції. Дороги
керівник Дергачівського райавтодору почнуть танути тільки тоді,
Мешканці вулиці Ценколи
на
вулиці
не нижче –10.
тральна звертаються до
Натомість
чорний
пісок праВас з проханням встановицює
при
більших
морозах
і зати знаки обмеження швидбезпечує
безпеку
на
дорогах.
кості на ділянці дороги, що
Розумію, бо сам водій, що
була відремонтована минуавтомобіль
швидше забрудлого року. – Ольга (м. Дернюється.
Це
мінус. Але головгачі).
на
перевага
в
тому, що за моє
(прим. ред. – Катерина
перебування
на
цій посаді ні
Федорівна, мешканка цієї
одна
людина
від
ДТП не загивулиці, теж поставила
нула.
запитання щодо ремонту
Крім того, хочу заспокоїти
та обслуговування дороги,
власників
домашніх тварин.
починаючи з №135 до поДо
суміші
ніякі
хімічні реагенжежної частини).
ти
не
входять.
Будете
спокійВулиця Центральна, що
ні
за
лапи
своїх
улюбленців.
у Дергачах, знаходиться в
комунальній власності ДерЗ 2016 року мешканцям
гачівської міської ради. Її реКуряжанки
обіцяють відремонт
та
обслуговування
монтувати
дорогу до села.
повинні здійснюватися за
Чи
є
шанси
цього року? –
рахунок місцевого бюджету.
Анатолій
Сітченко
(с. КуряТому керівник райавтодору
жанка).
порекомендував звернутися
Дергачівський райавтодор
з листом до керівництва гро–
не балансоутримувач дамади з цього питання.
ної дороги. У минулому році,
У соціальних мережах як підрядна організація, ралюди висловлюють свої зом з керівництвом райдернаправили
думки з приводу посипан- жадміністрації
офіційного
листа
на
ім’я гуня доріг звичайним чорноземом. Користуючись мож- бернатора щодо її ремонту.
ливістю, запитуємо: чи, Зрозумійте правильно, місдійсно, це так? – питання цевому бюджету не під силу
відремонтувати її, тому поредакції.
Ні про який чорнозем мови трібно залучати додаткові
не може бути тому, що його кошти, наприклад, кошти з
ціна настільки велика, що області. Цей автошлях вненіякий пісок не вгадується. сено на 2021 рік до переліку
Посипаємо піщано-сольовою доріг, що потребують ремонсумішшю, до складу якої вхо- ту. Як буде далі – ніхто не
знає. Все залежить від фінандить чорний річковий пісок.
Дергачі часто порівнюють сування, оскільки в області
з Харковом, де посипають безліч доріг, що потребусіллю. «А чому у нас так не ють ремонту. Враховується
роблять?». А тому, що у Хар- прохідність автошляхів і перкова мільйонний бюджет на шочерговість.
обслуговування доріг. Вони
Які дороги на території
собі це можуть дозволити.
колишнього
ДергачівськоАле і там підйоми теж посиго
району
потребують
репають сіллю з піском, бо так
монту?
–
питання
редакції.
безпечніше.
У минулому році керівниСпробую пояснити чому
цтво
району направило прочорний пісок, кращий за жопозиції
у відповідні інстанції
втий. По-перше, тим, що до
щодо
ремонту
наступних
нього додається сіль. А, по-друдоріг:
ге, велика перевага у кольорі.
•
«Дергачі – Козача ЛоЧорний колір притягує ультрафіолет. Справа в тому, пань», а саме ділянка на тещо коли на вулиці темпера- риторії Безрук, Прудянки;

•
«Дергачі – Дворічний
Кут».
•
Під’їзд до Протопопівки;
•
Дорога на Клочки у
смт Слатине;
•
Дорога до Куряжанки.
•
Дорога до села Шовкопляси.
Повторюсь, чи відремонтують їх все залежить від
фінансування.
Навесні стовідсотково будуть робити дорогу Дергачі
– Черкаська Лозова. Вже є
проєкт та підрядна організація, яка виграла тендер.
Капітальний ремонт передбачено найжахливішої ділянки окружної, від Меморіалу
жертвам Голодомору у бік
«Лоска».
Хочу поцікавитися, хто
зараз повинен обслуговувати центральну вулицю
Слобожанська: проводити
ремонт, посипання, розчищення від снігу. На ентузіазмі місцевої влади в
особі старости далеко не
поїдеш. – Олексій Бєсєдін
(с. Руська Лозова).
Раніше вона була на балансі Служби автомобільних
доріг. Наразі ця дорога знаходиться у підпорядкуванні ДП
«Дороги Харківщини».
У 2020 році по ній зроблено
розмітку, проведено ямковий
ремонт. Після зими подивимося як буде. Завжди можете на мене розраховувати в
допомозі. Є питання – телефонуйте.
А щодо розчищення снігу,
то, звичайно, лише силами
місцевої влади не впоратись,
тому можна залучати фермерів чи підприємців, які
мають техніку. Спільними
зусиллями можна швидше подолати негоду.
По
автошляху
«Дергачі-Козача Лопань» неможливо проїхати. Не посипано. Сергій (смт Слатине).
Всі небезпечні ділянки даного автошляху ми регулярно
посипаємо піщано-сольовою
сумішшю. Візьму питання на
контроль.
Хочу до Вас звернутися
з проханням посприяти у
встановленні знака у напрямку села Цупівка біля

залізничного переїзду – по
автошляху "Дергачі - Козача Лопань". Ганна Боб
(с. Цупівка).
Найближчим часом направлю туди спеціалістів
нашої служби для вивчення
цього питання. Якщо все
буде відповідати дорожнім
нормам, то це питання
вирішимо.
Дорога по вулиці Матюшенка просіла. Коли сходить сніг чи йде дощ там
з’являється велика калюжа. Допоможіть вирішити це питання. - Раїса Лубенець (м. Дергачі).
У 2020 році розпочато ремонт містка по дорозі як
їхати на Польову. В цьому
році заплановано повністю
його відремонтувати. Разом з ним передбачено й ремонт дороги. Ділянку, про
яку Ви говорите, буде повністю перекрито суцільним
шаром асфальтобетону.
У цьому році ямковий
ремонт по вулиці Сумський шлях та ділянці від
знака "Дергачі" до переїзду будуть засипати тією
ж субстанцією, що і в минулому році? Минулорічного ремонту не вистачило навіть на півроку,
асфальт почав висипатися з них ще до Нового
року. – питання з соціальної мережі від Сергія
Островерха.
Скажу чому так відбувається. Для доріг значний перепад температури
повітря пагубний: сьогодні плюс, а завтра - мінус. Тому
дороги потребують щорічного ямкового ремонту. Про
ямковість, що йдеться у запитанні, усунемо теж.
Дорожні працівники вже
працюють на автошляхах.
Нещодавно усунули велику яму у Малій Данилівці, у
напрямку Харкова, що була
сантиметрів 20.
Дергачівський райавтодор
запрошує на роботу сезонних
робочих (ЗП від 8000 грн) та
механізаторів (ЗП від 9000
грн). За довідками звертатись за адресою: м. Дергачі,
вул. Лозівська, 86.
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НОВИНИ

ЗБІЛЬШЕННЯ ШТРАФІВ
ДЛЯ ВОДІЇВ

16 лютого Рада проголосувала за законопроєкт 2695, але
з поправкою, яка забороняє безпідставні зупинки водіїв.
За їзду в нетверезому стані планують накладати штрафи від 17 до
51 тисячі гривень (зараз 10,2 тисячі), за перевищення швидкості до 3,4 тисячі гривень.
Також буде підвищено мінімальний штраф до 510 гривень за такі
порушення: непристебнутий пасок;
відсутність шолома у мотоцикліста;
неосвітлений номерний знак; розмову по телефону за кермом без гарнітури; порушення правил проїзду
перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.
За втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди пропонують підвищити штраф з 255 до 3,4 тисячі
гривень.
Штраф 3,4 тисячі грн пропонують ввести за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж
на 50 км/ч. При цьому за перевищення швидкості від 20 до 50 км/ч
хочуть штрафувати на 340 грн.

За ненадання переваги в русі
авто «швидкої», поліції або аварійній службі штраф підвищать з
510 до 680 грн.
За створення аварійної ситуації доведеться заплатити 1445
грн, а за порушення, яке призвело до ДТП - 850 грн.
За їзду без прав введуть штраф
в 425 грн, якщо ж у водія немає
прав - 3,4 тисячі грн. Водіїв,
які були позбавлені прав, будуть
штрафувати на 20,4 тис грн.
Пішоходам, які переходять дорогу в недозволеному місці, загрожує штраф в 255 грн (раніше
був 51 грн).
За порушення Правил дорожнього руху велосипедистами
штраф підвищать до 340 грн. За
ці ж порушення, вчинені в нетверезому стані - 680 грн, за створення аварійної ситуації - 850 грн.

ЦІНА АВТОГАЗУ НА АЗС

За тиждень (5-12 лютого) середня ціна скрапленого
газу в мережах АЗС підвищилася на 1,17 грн/л (на 8,5%),
до 14,95 грн. На багатьох АЗС ціна перевищила 15 грн.
Всього з початку січня середня роздрібна ціна газу зросла на
21%, або на 2,58 грн/л, в той час
як оптові ціни на ДПС за півтора
місяці зросли на 30% (5 820 грн/т),
до 24 930 грн/т.
У мережах ОККО і WOG за
минулий тиждень продукт подорожчав на 1,01 грн/л і 81 коп/л,
до 15,49 грн/л і 15,48 грн/л. На
1,1 грн/л, до 15,58 грн/л, підняла ціни мережа SOCAR. Автогаз подорожчав на 1-1,1 грн/л
на станціях KLO, БРСМ-Нафта,
Glusco, UPG, Паралель, Marshal
і Motto.

Консолідована мережа "Привату", що володіє найбільшою
кількістю газових модулів, у середньому підвищила ціни на
1,60-1,63 грн/л, до 14,75-14,76
грн/л. AMIC і Shell підняли ціни
на 0,89 і 1,37 грн/л, до 14,45 і
14,88 грн/л відповідно.
11 лютого зжижено-вуглеводородний газ на аукціонах дрібних
виробників подешевшав. Ціна на
торгах компанії Regal Petroleum,
Geo Alliance і Полтавської газонафтової компанії (ПГНК) склала
23 690-24 700 грн/т.

АРСЕНАЛ БОЄПРИПАСІВ
І ЗБРОЇ ВДОМА

За даним фактом слідчими
було відкрито кримінальне
провадження за ч. 1 ст. 309
Кримінального кодексу України.
13 лютого на підставі постанови слідчого судді Дергачівського районного суду працівники
поліції провели санкціонований
обшук за місцем проживання
37-річного чоловіка. Поліцейські виявили 236 пакетиків з
речовиною, схожою на канабіс, розфасованих по 1 граму,
пістолет системи «ТТ», патрони,
багнет-ніж і металошукач.
Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження. Слідчі проводять заходи
щодо встановлення джерел отримання наркотиків і зброї та
цілі їх зберігання. Досудове розслідування триває.

ЗАГИБЕЛЬ НА ПОЖЕЖІ

16 лютого о 9:58 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що
сталася у приватному житловому будинку за адресою:
Дергачівський район, село
Цупівка, вул. Маяковського,
4.
До місця події негайно
виїхало 2 відділення пожежно-рятувальної служби на автоцистернах з міста Дергачі та
смт. Козача Лопань. На момент
їх прибуття будинок палав на
площі 60 кв.м. Під час ліквідації вогню вогнеборці виявили
тіло жінки, 1971 р.
Об 11:23 пожежу локалізували, а о 13:49 повністю ліквідували. Ймовірна її причина
наразі встановлюється, але
розглядається версія перевантаження електромережі, що в
подальшому призвело до її короткого замикання.
На жаль, за
останні дні на
Харківщині почастішали випадки загибелі людей на пожежах
і це, насамперед,
пов’язано зі зниженням
температурних показників і надмірну

експлуатацію індивідуальних
систем опалення.
Основними причинами є перевантаження електромережі,
несправність димаря, порушення Правил пожежної безпеки при експлуатації печі на
твердому паливі, експлуатація
електрообігрівальних приладів,
необережне поводження з вогнем.
Дергачівське РУ ГУ ДСНС
України у Харківській області закликає свідомо віднестись до належного дотримання Правил пожежної
безпеки в побуті та не ставити під загрозу життя.
***
«Телефон довіри» Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській
області
737-13-59 з 09:00 до 18:00.

ПОВЕРНЕННЯ
АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ

Кабінет Міністрів України прийняв постанову про адаптивний карантин. При цьому на "кольорові зони" ділитимуть
по-новому. Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
НОВИЙ ПОДІЛ ПЕРЕДБАЧАЄ:
"зелена зона" - скасування карантинних обмежень;
"жовта зона" - збереження діючих на сьогодні заходів. Після
введення адаптивного карантину вся Україна буде саме в цій зоні;
"помаранчева зона" - при перевищенні одного з 5 контрольних
показників;
"червона зона" - при перевищенні двох з 5 контрольних показників.
Зокрема, "червона зона" вводиться при перевищенні двох і
більше показників протягом 3 днів поспіль.
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АФГАНІСТАН - МІЙ БІЛЬ

БЕЗ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ

Солоницівка

Вячеслав Задоренко, Дергачівський міський голова та Олександр Кузьменко, голова районної Спілки ветеранів Афганістану
Війна в Афганістані — збройний конфлікт, у якому
брали участь урядові війська Афганістану і колишнього
Радянського Союзу проти повстанських груп моджахедів.
Війна тривала до 15 лютого 1989 року. Радянські втра-

ти становили близько 15 тисяч військовослужбовців.
Афганська війна завдала чимало горя родинам, куди
не повернулися діти, батьки, чоловіки. Зараз її називають помилковою, але вона була. Солдати виконали інтернаціональний обов’язок з честю. Вони - Герої.
13 юнаків Дергачівщини загинули в Афганістані. Вони
навічно залишилися юними.

Пересічне

Вільшани

Яків
Віталійович
Матющенко:
"Служив в Афганістані
протягом 1982-1984 років.
Для мене 15 лютого асоціюється зі святом, з радістю, що війна закінчилась.
Хотілося б, щоб у нашій
країні було більше центрів
реабілітації для тих, хто
«пройшов» Афган. У кожної людини своя психологія,
хтось може продовжувати
жити звичайним життям,
а багатьом це не вдається. Тому багато хто веде
асоціальний спосіб життя.
Такі зустрічі, як сьогодні –
це своєрідна допомога тим,
хто опинився в тяжкому
психологічному стані. Для
мене це важливо".

Перед присутніми висту15 лютого в Дергачах
відбулося
вшанування пили колективи РБК з піспам’яті воїнів-інтернаціо- нями й танцювальними ноналістів.
мерами.
Розпочався захід із поклаМіняйло Олександр Андрійович, голова Кодання квітів до обеліска біля
зачолопанської ветеранської організації:
Дергачівського ліцею №3.
"Моїм постійним місцем служби був Кабул, інженер
Урочистості продовжилися
у Будинку культури. Дер- радіотехнічного забезпечення польотів у відділі ВВС
гачівський міський голова 40 армії. Практично був у всіх точках Афганістану,
де використовувалась авіація. Брав участь у бойових
Вячеслав Задоренко від щиопераціях.
рого серця подякував вої10 січня отримав бойове хрещення у Південному Банам-афганцям за мужність глані, де потрапили в оточення. Колона вийшла і ми
і стійкість. Також з промо- були впевнені, що «проскочили», тож відпустили вервою виступили представни- тольоти, які прикривали. Але тільки вони відлетіли,
ки районної Спілки афган- нас накрили вогнем. Було вбито чотирьох солдатів,
ців. Пам’ять героїв, які не 28 поранено. На допомогу знову прийшли вертольоповернулися з війни, вша- ти, які поверталися з Кундуза, завдяки чому змогли
вибратися живими".
нували хвилиною мовчання.

Дергачі, біля Будинку культури

Олександр Чіхічін,
кавалер ордена «Червона зірка»:
"Служив у Кандагарі у
1987 році.
Наша молодь повинна розуміти цінність Батьківщини, знати, що її треба
захищати. Для мене такі
зустрічі дуже важливі, бо
роки нас розкидали по різних куточках, бачимося
зрідка. Ці зустрічі завжди
приємні. Ми хоча і живемо
у різних куточках, але ми
пройшли Афганістан і це
нас об’єднує.
Найголовніше для нас – це
те, що нас не забувають і
шанують, а це важливо".

Дергачі
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ТВОРЧІ ОСОБИСТОСТІ

ЯКІВ СТЕПОВИЙ І ФЕДІР ЯКИМЕНКО

Північний край Пересічного ще наші предки називали Левадою. І жила
там родина Якименко, генеалогічне дерево якої зараз
розкидане по всьому селищі
та за його межами. Вихідцем із цієї родини був Яків
Степовий (справжнє прізвище – Якименко) – видатний
український
композитор,
музичний діяч, публіцист,
педагог.

Народився він 20 жовтня1883 року в Пересічному,
в сім'ї відставного унтерофіцера, але згодом родина переїхала до Харкова.
Батько Якова працював у
церковному хорі, старший
брат Федір навчався співу
у Петербурзькій придворній капелі і згодом став відомим українським композитором. Яків на канікулах
приїздив у Пересічне до
свого діда Йосипа і любив
сидіти під великою грушею, слухати пташиний
спів і щось записувати. А
за грушею був степ. Недарма ж, мабуть, він і взяв собі
псевдонім “Степовий”.
Слава ніби сама прийшла
до Якова. Ніхто не мріяв про
неї, коли одинадцятирічного
хлопчину батьки виряджали з
рідної домівки до Придворної
співацької капели в Петербург. Бажали хіба що одного:
щоб музично здібний хлопчина здобув освіту.
Завдяки допомозі видатних російських композиторів
О. Глазунова та М. Римського-Корсакова, Якова прийняли на безкоштовне навчання
до Петербурзької консерваторії і вони не помилились, бо
там на повну силу розкрився його талант і за час перебування в капелі (1895–1902
рр.) він оволодів професією
диригента, навчився грати
на фортепіано, кларнеті.
У 1905-1907 роках виходить перша збірка вокальних творів під назвою
“Барвінки”, яка принесла
йому всенародне визнання.
Романси із цієї збірки перший
розніс далеко по всьому світу
видатний співак, харків'янин
І. Алчевський, зачарувавши
слухачів концертних залів
Києва, Москви, Парижа.
У 1909 році закінчив
Петербурзьку
консерваторію у класі Миколи Римського-Корсакова і Анатолія
Лядова.
З початком Першої світової

Яків Степовий

війни Степового мобілізують
до Російської армії і призначають писарем санітарного
поїзда.
В травні 1917 р. композиторові вдалося звільнитись від осоружної служби
в царській армії, і у тому ж
році він став викладачем
Київської консерваторії і
керівником Музичної драми та Державного вокального ансамблю.
Не забував Степовий рідне Пересічне, часто приїздив
сюди, щоб поспілкуватися з
родичами. Яків просив свого племінника Панаса, щоб
він повів його на вулицю до
дівчат, які збиралися кожного вечора і співали народні пісні. Ходили вони разом
досить довго. Так, слухаючи
спів дівчат у Пересічному,
Степовий написав музику до
твору Т.Г.Шевченка “Садок
вишневий коло хати”.
Яків Степовий — представник української музичної інтелігенції першої чверті XX ст., один із
фундаторів національної
композиторської школи і
продовжувач традицій Миколи Лисенка. Він — майстер солоспівів, хорових і
фортепіанних творів, автор
музичних збірок для дітей,
викладач Київської консерваторії, засновник Державного вокального квартету,
завідувач секції національної
музики у Всеукраїнському
комітеті мистецтв, музично-просвітній діяч, пропагандист світової класики в
Україні.
Твори: Солоспіви на слова
Т.Шевченка, І.Франка, Лесі
Українки, П.Тичини, М.Рильського та ін.; окремі цикли:
«Барвінки» на слова різних поетів, «Пісні настрою» на сло-

ва О.Олеся; для фортепіано:
соната, прелюд «Пам'яті Т.Г.
Шевченка» рондо, фантазія,
цикл мініатюр; дві сюїти для
оркестру на теми українських народних пісень, 50
обробок українських народних пісень для хору, вокальний цикл для дітей «Проліски», збірка пісень для дітей
на слова Шевченка «Кобзар»,
опера «Невольник» за Тарасом Григоровичем.
Після чергової концертної
подорожі
Степовий
несподівано захворів на тиф
і в 1921 р. 22 листопада помер у Києві. Похований на
Байковому кладовищі.
Ім'я Степового в 1921
році було присвоєне заснованому ним Державному
вокальному ансамблю. В
1969 році на його честь
було названо вулицю в
Києві.
Була в Якова Степового заповітна мрія: “Зробити
мистецтво близьким, потрібним, як хліб, простому народові, тим селянам, що жили
далеко від культурних центрів і, крім праці, нічого не
бачили”.
Пересічани свято бережуть пам’ять про великого композитора, особливо
його родина. Своїми спогадами поділився двоюрідний
онук Степового Стріляний
Віктор Григорович: «У Харкові по провулку Річному № 5
проживали двоюрідні сестри
Якова Степового. В цьому
домі і знаходилось фортепіано, на якому колись він
грав. Яків часто приїздив
до своїх сестер і ніхто, крім
нього, на піаніно не грав. У
1942 році через багато років
після смерті композитора
викупив фортепіано Білаш
Григорій Петрович, чоловік
хрещеної доньки Степового
Галини Григорівни і перевіз
знатне фортепіано у Пересічне. Та вже з тих пір на
ньому більше ніхто не грав».
За ініціативи Віктора
Григоровича та спадкоємиці
хрещеної доньки Степового Галини Семенівни Дем’яненко піаніно перевезли до
музею на згадку майбутнім
поколінням.
***
Федір
Якименко
на
7 років старший за свого
брата Якова, народився у
1876 році. Саме він проторував дорогу до Петербур-

га. Голосистого й обдарованого Федора у 1886 році
забрали до Петербурзької
придворної капели, де він
навчався співу і гри на
фортепіано. У 1895 році
вступив до консерваторії.
Там отримав професійну освіту як композитор
і піаніст. Федір захопився
французькою культурою.
В 1903-1906 роках побував
у Парижі. Там він здобув
популярність як піаніст і
композитор.

Федір Якименко

Жовтневий заколот змінив його долю. Побачивши,
що національний рух придушується, Федір Степанович у
1924 році виїжджає до Праги.
Там знайомиться з великим
еміграційним осередком і починає працювати в інституті
ім. М.Драгоманова. В той же
час бере участь у музичному
житті Праги: диригує, виступає як піаніст, пише музичні
композиції. Приблизно у 1927
році Федір Якименко переїхав
до Франції. Проживав у Ніцці
та Парижі. За останні 17 років
свого життя збагатив українську музику чималою кількістю нових інструментальних
творів. Багато його композицій було надруковано, але чимало залишилося невідомими
у рукописах, які після смерті
композитора зникли.
У 1939 році розпочалася Друга світова війна.
Для Федора Якименка настали тяжкі часи. Воєнне
лихоліття, злидні вкрай
вичерпали
його
сили.
8 січня 1945 року видатний
український
композитор
помер у Парижі. Похований
на кладовищі Батіньоль.
Музика Федора Степановича Якименка була складовою частиною європейської культури.
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РОБОЧИЙ ВІЗИТ

РОЗБУДОВА ІНФРАСТРУКТУРИ У ДЕРГАЧІВСЬКІЙ
лікарня, в якій
головний лікар
Дмитро Дончак
показав лікарню й ознайомив
з
оновленими
після
ремонту
діагностичними кабінетами
та
палатами,
приймальним
відділенням,
оновленим
устаткуванням.
Ремонт ще триває і потребує
фінансування,
Дергачівський ФОК

Початок на 1 стор.
Серед об’єктів уваги першим у списку був ФОК,
будівництво якого вже
закінчилось. Дергачівці з
нетерпінням чекають відкриття сучасного спортивного комплексу, бо в ньому передбачено достатньо
можливостей й обладнання
для роботи спортивних секцій, занять з фітнесу й тренувань, проведення змагань
з міні-футболу, боксу, гімнастики, єдиноборств тощо.
Будівля вже введена в експлуатацію й готова прий-

тячий будинок-інтернат
«З любов’ю до дітей», облаштування якого призупинено ще в 2017 році у зв’язку
з відкриттям кримінального
провадження до підрядни-

«Ми будемо розвивати спорт у громаді та
працювати над тим, щоб наші спортсмени
прославляли Дергачівську громаду своїми досягненнями!». Вячеслав Задоренко.
мати візитерів і гостей:
сучасні роздягальні, нові
тренажери, обладнані ринги
й зали – то що ж заважає нарешті перерізати заповітну
стрічку на вході?
Після реалізації реформи децентралізації виникає
низка юридичних питань і
процесів щодо узгодження
і передачі майна й установ,
які раніше перебували на балансі районних рад, у власність громад. Без зміни так
званого «статусу власності»
ці заклади й установи перебувають у певній "заморозці". Міськрада наразі не має
повноважень щодо їх повноцінного
функціонування
на території Дергачівської
громади. Процес передачі кропіткий та тривалий, тому
остаточно дати відповідь,
коли такий довгоочікуваний
громадою ФОК буде урочисто відкритий для всіх бажаючих – сказати важко,
але законом передбачений
граничний строк передачі
майна – 1 липня 2021 року.
Наступною «зупинкою»
став недобудований ди-

ка – виконавця ремонтних
робіт. На той час встигли
лише зробити зовнішні роботи: утеплити й облицювати стіни, а внутрішніх робіт
не проводили. Голі цегляні
стіни й підлога - все в будівельному стані.
Будівля потребує істотного фінансування, щоб стати
придатною до використання. А відкрите кримінальне
провадження поки повністю
ставить на паузу будь-які
зрушення в цій проблемі. Цю
перешкоду можна подолати,
але споруда теж знаходиться
на балансі колишньої районної ради й стоїть в черзі на
зміну статусу власності. Як
тільки будинок перейде у
власність громади – у влади
з’явиться можливість провести процедуру зміни підрядника. Тоді буде можливе
залучення фінансування до
приведення приміщення в
належний стан.
Третім пунктом ознайомлення із Дергачівською
інфраструктурою
стала
Дергачівська центральна

багато технічних приміщень
знаходяться
в
будівельному стані. Якщо
буде фінансування й сприяння обласної
ради – дергачівці, мешканці громади та всі відвідувачі лікарні й поліклініки
зможуть отримати відновлений та повноцінний медичний заклад із повним
набором консультативних,
діагностичних і медичних
послуг.

Головна новинка лікарні,
якій
можуть
позаздрити
більшість ліка-

рень області – новий потужний та сучасний томограф.
Але він досі не працює.
Лікарня та персонал готові
до експлуатації такого необхідного
обладнання:
є
спеціалісти для експлуатації
та обслуговування томографа, приміщення відремонтовано згідно з вимогами. Але
для його запуску потрібен
спеціаліст-аплікант,
який
уповноважений саме на запуск цього складного обладнання. Це вимога фірми –
постачальника томографа,
тож доводиться очікувати
на візит фахівця. Сподіваємося, що це станеться найближчим часом.
«Забезпечення якісної охорони здоров’я громади – пріоритетний напрямок у роботі міської влади», - заявив
Дергачівський міський голова Вячеслав Задоренко.
Він вирішив ознайомити очільника обласної
ради із реальною ситуацією
з
медичними
закладами
у
найвіддаленіших
населених
пунктах громади й показати
амбулаторію
сімейної
медицини Козачої Лопані.
Там перед присутніми постала зовсім інша картина:
після різних медичних реформ селищні амбулаторії
позбавлені обладнання кабінету фізіотерапії, профільних спеціалістів та багато
чого іншого. Наразі медичні
послуги в амбулаторіях зведені до мінімуму: виміряти
тиск, зняти кардіограму,
прийом сімейних лікарів
та основні клінічні аналізи
тощо. А необхідність вагітним їхати на плановий візит
до гінеколога у Дергачі або
до обласного центру за поганої погоди або ожеледиці
створює чималу небезпеку
й загрозу. Вирішити хоча б
ці нагальні й гострі питання можна було б несклад-

У Дергачівській центральній лікарні
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ГРОМАДІ

У МАЛІЙ ДАНИЛІВЦІ

Козачолопанська амбулаторія

«Забезпечення якісної охорони здоров’я громади – пріоритетний напрямок
у роботі міської влади», - заявив Дергачівський міський голова Вячеслав Задоренко.

ним шляхом: надати повну
ставку лаборанту й організувати прийом необхідних
спеціалістів (в першу чергу,
гінеколога!) на виїзді: хірурга, дерматолога, отоларинголога.
У Козачій Лопані колись це
була лікарня та й зараз будівля має непоганий потенціал
на відновлення: територія

ознайомив голову обласної
ради із існуючим проєктом
по реконструкції й створенню повноцінного лікарняного
закладу у Козачій Лопані, де
всі мешканці зможуть користуватись медичними послугами у доступній близькості.
Цей проєкт неможливий без
співфінансування з бюджету облради, але він суттєво

Дитячий будинок-інтернат «З любов’ю до дітей»

комплексу налічує декілька
будівель та має можливості
для розширення медичних
послуг. Дергачівський міський голова має намір забезпечити доступ до якісного й
необхідного
обслуговування здоров’я для всіх жителів
громади, особливо віддалених населених пунктів, яким
часто незручно діставатися
до Дергачів у лікарню.
Вячеслав
Валентинович

вплине на якість медичного обслуговування та охорону здоров’я жителів околиць
Дергачівської громади.
Наостанок
провели
зустріч з прикордонниками
на пропускному
пункті "Гоптівка" та ознайомилися з процесом
інтегрованого
управління кордонами за допомогою
відеоспостереження
тепловізійних камер.

Візуалізація Малоданилівського ліцею

Голова Харківської обласної ради Артур Товмасян разом із головою громади Олександром Гололобовим відвідали дошкільний заклад «Дзвіночок»,
Малоданилівський та Черкаськолозівський ліцеї.
Очільник
облради
на
своїй сторінці у Фейсбук
зазначив, що за основну
мету ставить побачити не
зразкові об’єкти «для картинки», а зрозуміти суть
проблем, що хвилюють людей. Тому спілкування зосередили на проблемних
аспектах, вирішення яких
потребує участі обласної
влади.
Зокрема, у шкільних навчальних закладах бракує
місць. Зараз у Малоданилівському ліцеї займаються 500 учнів, при тому
що у селищі та прилеглих
населених пунктах 1000
дітей шкільного віку. Інша
проблема пов’язана з водопостачанням та потребою нових очисних споруд. Мешканці громади
скаржаться на нестабільне
енергопостачання та якість
приміського
автобусного

сполучення, у тому числі
щодо перевезень пасажирів
пільгового контингенту.
Олександр
Гололобов
ознайомив із проєктом
добудови Малоданилівського ліцею, втілення якого
дозволить збільшити площу
навчального закладу вдвічі,
включаючи нові класи, актову залу на 255 місць.
Крім того, є проблема
утримання кінноспортивної школи та Меморіалу
жертвам Голодомору. Питання його передачі вже
вирішується – готуються
відповідні документи та
є підтримка з боку голови обласної державної адміністрації. Стосовно кінноспортивної школи, то
потрібно скласти перелік
таких об’єктів – приклади
в регіоні не поодинокі – та
визначити ті, що область
може взяти на себе.

Дитячий садочок "Дзвіночок"

Пропускний пункт "Гоптівка"
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ПОНЕДІЛОК, 22 ЛЮТОГО
12.15 Х/ф «Кобра» (16+)
Интер
12.45 Факты. День

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
10.10 Касается каждого
12.00 Новости
12.25 Т/с «Оливия»
14.35 Х/ф «Я не знаю, как
она делает это» (16+)
16.10 Жди меня. Украина
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело
(16+)
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Вспомнить молодость» (12+)
1.55 Х/ф «Цыган»
3.30 Касается каждого
5.00 Телемагазин

Перший

6.30--6.50 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00 Новости
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная
студия
9.30 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.25 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.30 Концерт. Н. Валевская
17.25, 19.55 Борьба за выживание
18.55 Неизведанный океан
21.35 Обратный отсчет
23.30 «Перша шпальта»

1+1
7.00 ТСН
7.10 Завтрак с 1+1
8.00 ТСН
8.10 Завтрак с 1+1
9.00 ТСН
9.10 Завтрак с 1+1
9.25 Жизнь известных людей-2021
10.25 Жизнь известных людей-2021
11.25 Жизнь известных людей
12.00 ТСН
12.20 Жизнь известных людей
13.15 Семейные мелодрамы
14.00 ТСН
14.15 Семейные мелодрамы
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви»
(12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
21.45 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
22.45 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
23.45 Т/с «Кухня»
0.45 Голос страны-11
2.50 Т/с «Кухня»
3.45 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
13.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев»
23.00 Х/ф «Простушка» (16+)
1.00 Х/ф «Джекси» (16+)
2.40 Служба розыска детей
2.45 Зона ночи

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 Детектор лжи (16+)
20.15 Т/с «Просто работа»
(16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Просто работа»
(16+)
23.10 Т/с «Майор и магия»
(16+)
1.05 Т/с «Пелена» (12+)

ICTV
5.00 Эврика!
5.05 Служба розыска детей
5.10 Гражданская оборона
6.00 Факты недели
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Антизомби

13.15 Х/ф «Кобра» (16+)
14.30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
16.50 Х/ф «Рэмбо-5. Последняя кровь» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.45 Свобода слова
0.10 Х/ф «Старикам здесь
не место» (16+)
2.25 Секретный фронт
3.15 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
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 «В плену у прошлого» (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Благие намерения» (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с «Благие намерения» (12+)
2.20 Сегодня
3.10 Реальная мистика

2+2
10.05 Х/ф «Шакал» (16+)
12.40 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
14.55 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь-2» (16+)
20.30 Т/с «Ментовские войны. Харьков-2» (16+)
22.20 Деньги
23.35 Дубинизмы
0.15 Х/ф «Чужой против
Хищника» (18+)
2.05 Спецкор
2.35 ДжеДАИ
3.05 Видеобимба
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

5.45 Х/ф «Им было девятнадцать...»
7.15 Случайный свидетель
7.55 Х/ф «Интердевочка»
(16+)
10.50 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Т/с «Слепая зона»
(16+)
14.35 Тайны мира
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 «Свiдок». Агенты
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Т/с «Слепая зона»
(16+)
23.10 Х/ф «Гринго» (18+)
1.05 Тайны криминального
мира
2.10 «Свiдок»
2.40 Случайный свидетель
3.30 Вещественное доказательство
4.30 Легенды бандитской
Одессы
4.50 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Однажды в Одессе
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Сказки У. Кино
11.15 Т/с «Папа рулит»
12.15 Звезды, слухи и Галливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и Галливуд
18.15 Т/с «Папа рулит»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 М/ф «Панда Кунг-фу-2»
23.00 Семейка У
0.00 Однажды в Одессе
0.30 Сказки У. Кино
1.00 Страна У
1.30 Сказки У. Кино
2.15 Спасатели
3.15 Т/с «Дневники Темного» (16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

ВІВТОРОК, 23 ЛЮТОГО
8.45 Факты. Утро
Интер
9.15 Чрезвычайные новости

7.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.00 Новости
8.10 Утро с Интером
9.00 Новости
9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Мелек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «Оливия»
14.35 Вещдок
15.30 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай. Под чужим именем
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело
(16+)
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Вспомнить молодость» (12+)
1.55 Х/ф «Цыган»
3.10 Касается каждого
4.55 Телемагазин

Перший

6.30--6.50 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00 Новости
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная
студия
9.30, 22.00 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.30 Концерт. Тельнюк.
Сестры
17.25 Схемы. Коррупция в
деталях
18.55 Суперчувство
19.55 Борьба за выживание
21.55 Спорт. Аспект
23.40 Наши деньги

1+1
7.00 ТСН
7.10 Завтрак с 1+1
8.00 ТСН
8.10 Завтрак с 1+1
9.00 ТСН
9.10 Завтрак с 1+1
9.25 Жизнь известных людей-2021
10.25 Жизнь известных людей-2021
11.25 Жизнь известных людей
12.00 ТСН
12.20 Жизнь известных людей
13.15 Семейные мелодрамы
14.00 ТСН
14.15 Семейные мелодрамы
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви»
(12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
21.45 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
22.45 Т/с «Кухня»
0.50 Х/ф «Близко к сердцу»
(12+)
2.40 Т/с «Кухня»
3.45 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
10.30 Х/ф «Красотка» (16+)
13.00 Любовь на выживание
(16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.10 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.30 Х/ф «Поймай мошенницу, если сможешь»
(16+)
1.40 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
2.30 Зона ночи

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+)
19.10 Тайны ДНК (16+)
20.15 Т/с «Просто работа»
(16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Просто работа»
(16+)
23.05 Т/с «Майор и магия»
(16+)
1.05 Т/с «Пелена» (12+)

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

10.10 Больше чем правда
11.20 Х/ф «Два ствола» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Два ствола» (16+)
14.00 Т/с «Пес» (16+)
15.05 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
15.45 Факты. День
16.10 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
16.40 Х/ф «Глубоководный
горизонт» (12+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Гражданская оборона
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
23.40 Х/ф «Другой мир-5.
Войны крови» (16+)
1.20 Т/с «Контакт» (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
10.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
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 «В плену у прошлого» (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Благие намерения» (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с «Благие намерения» (12+)
2.20 Сегодня
3.10 Реальная мистика

2+2
8.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (16+)
9.55 Х/ф «Сахара» (16+)
12.15 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь-2» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские войны. Харьков-2» (16+)
22.20 Т/с «Кости-10» (16+)
0.10 Т/с «Кости-10» (16+)
2.00 Спецкор
2.30 ДжеДАИ
3.00 Видеобимба
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.55 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
10.40 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Т/с «Слепая зона» (16+)
14.40 «Свiдок». Агенты
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Будьте здоровы
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Т/с «Слепая зона» (16+)
23.10 Т/с «Подразделение»
(16+)
1.10 Тайны криминального
мира
2.10 «Свiдок»
2.40 Случайный свидетель
3.35 Вещественное доказательство
4.05 Легенды бандитской
Одессы
4.50 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Страна У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Сказки У. Кино
11.15 Т/с «Папа рулит»
12.15 Звезды, слухи и Галливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и Галливуд
18.15 Т/с «Папа рулит»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 М/ф «Кот в сапогах»
23.00 Семейка У
0.00 Однажды в Одессе
0.30 Сказки У. Кино
1.00 Страна У
1.30 Сказки У. Кино
2.15 Спасатели
3.15 Т/с «Дневники Темного»
(16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

19 лютого 2021 року
СЕРЕДА, 24 ЛЮТОГО
9.15 Чрезвычайные новости
Интер
10.10 Гражданская оборона

7.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.00 Новости
8.10 Утро с Интером
9.00 Новости
9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Мелек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «Оливия»
14.30 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый случай. Под чужим именем
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело
(16+)
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Вспомнить молодость» (12+)
1.55 Х/ф «Цыган»
3.15 Касается каждого
4.55 Телемагазин

Перший

6.30--6.50 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00 Новости
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная
студия
9.30, 22.00 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.30 Концерт. Mad Heads
17.25 Наши деньги
18.55 Суперчувство
19.55 Борьба за выживание
21.55 Спорт. Аспект
23.40 #@)[]?$0 с М. Щуром
(16+)

1+1
7.00 ТСН
7.10 Завтрак с 1+1
8.00 ТСН
8.10 Завтрак с 1+1
9.00 ТСН
9.10 Завтрак с 1+1
9.25 Жизнь известных людей-2021
10.25 Жизнь известных людей-2021
11.25 Жизнь известных людей
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
21.45 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
22.45 Т/с «Кухня»
0.50 Х/ф «Близко к сердцу»
(12+)
2.40 Т/с «Кухня»
3.45 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
10.20 Х/ф «Телохранитель»
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 «Большой Стэн»
(16+)
23.10 Х/ф «Опустить перископ»
1.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
2.45 Служба розыска детей
2.50 Зона ночи

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+)
19.10 Один за всех (16+)
20.15 Т/с «Просто работа»
(16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Просто работа»
(16+)
23.10 Т/с «Майор и магия»
(16+)
1.05 Т/с «Пелена» (12+)

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

11.25 Х/ф «Страшилы» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Страшилы» (16+)
14.10 Т/с «Пес» (16+)
15.15 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
16.50 Х/ф «Уличный боец»
(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Секретный фронт
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.25 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
23.30 Х/ф «Адреналин» (18+)
1.00 Т/с «Контакт» (16+)
2.00 Секретный фронт
2.45 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
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 «В плену у прошлого» (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Благие намерения» (12+)
1.40 Телемагазин
2.10 Т/с «Благие намерения» (12+)
3.00 Сегодня
3.10 Реальная мистика

2+2
6.45 Т/с «Ответный удар-4»
(16+)
8.40 Х/ф «Ночные ястребы»
(16+)
10.40 Х/ф «Король Артур»
13.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь-2» (16+)
20.30 Т/с «Ментовские войны. Харьков-2» (16+)
22.20 Т/с «Кости-10» (16+)
0.10 Т/с «Кости-10» (16+)
2.00 Спецкор
2.30 ДжеДАИ
3.00 Видеобимба
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.55 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Постарайся
остаться живым»
10.30 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Т/с «Слепая зона» (16+)
14.35 Легенды уголовного
розыска
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Стоимость жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Т/с «Слепая зона» (16+)
23.10 Т/с «Подразделение»
(16+)
1.15 Тайны криминального
мира
2.20 «Свiдок»
2.50 Случайный свидетель
3.35 Вещественное доказательство
4.05 Легенды бандитской
Одессы
4.50 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Страна У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Сказки У. Кино
11.15 Т/с «Папа рулит»
12.15 Звезды, слухи и Галливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и Галливуд
18.15 Т/с «Папа рулит»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 М/ф «Мегамозг»
23.00 Семейка У
0.00 Однажды в Одессе
0.30 Сказки У. Кино
1.00 Страна У
1.30 Сказки У. Кино
2.15 Спасатели
3.15 Т/с «Дневники Темного»
(16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

ТЕЛЕПРОГРАМА
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ЧЕТВЕР, 25 ЛЮТОГО
12.45 Факты. День
Интер
13.15 Х/ф «Дочь генерала» (16+)

7.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.00 Новости
8.10 Утро с Интером
9.00 Новости
9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Мелек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Любовь от всех
болезней» (12+)
14.35 Вещдок
15.30 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай. Под чужим именем
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное дело
(16+)
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Вспомнить молодость» (12+)
1.55 Х/ф «Цыган»
3.15 Касается каждого
5.00 Телемагазин

Перший

6.30--6.50 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00 Новости
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная
студия
9.30, 22.00 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
15.55 Пишем историю
16.10 Х/ф «Лiсова пiсня»
18.55 Суперчувство
19.55 Борьба за выживание
21.55 Спорт. Аспект
23.40 Схемы. Коррупция в
деталях

1+1
7.00 ТСН
7.10 Завтрак с 1+1
8.00 ТСН
8.10 Завтрак с 1+1
9.00 ТСН
9.10 Завтрак с 1+1
9.25 Жизнь известных людей-2021
10.25 Жизнь известных людей-2021
11.25 Жизнь известных людей
12.00 ТСН
12.20 Жизнь известных людей
13.00 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви»
(12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
21.45 Право на власть-2021
0.45 Х/ф «Киборги» (12+)
3.00 Жизнь известных людей
3.45 ТСН
5.35 Жизнь известных людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.00 Х/ф «Книга джунглей»
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 «Белые цыпочки»
(16+)
23.30 Х/ф «Константин»
(18+)
1.50 Варьяты (12+)
2.35 Служба розыска детей
2.40 Зона ночи

СТБ

8.00 Битва экстрасенсов
(16+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Битва экстрасенсов
(16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
19.05 Один за всех (16+)
20.15 Т/с «Просто работа»
(16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Просто работа»
(16+)
23.10 Т/с «Майор и магия»
(16+)
1.05 Т/с «Пелена» (12+)

ICTV
4.25 Эврика!
4.30 Факты
4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
5.35 Гражданская оборона
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Секретный фронт
11.00 Х/ф «Дочь генерала» (16+)

13.55 Т/с «Пес» (16+)
15.00 Т/с «Вскрытие покажет-2»
(16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие покажет-2»
(16+)
16.25 Х/ф «Робокоп» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Антизомби
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Т/с «Вскрытие покажет-2»
(16+)
23.40 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение» (18+)
1.35 Т/с «Контакт» (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
10.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
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 «В плену у прошлого» (12+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Т/с «Благие намерения» (12+)
1.40 Телемагазин
2.10 Т/с «Благие намерения» (12+)
3.40 Реальная мистика

2+2
6.35 Т/с «Ответный удар-4»
(16+)
9.25 Х/ф «Кольцо Нибелунгов»
13.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь-2» (16+)
20.30 Т/с «Ментовские войны. Харьков-2» (16+)
22.25 Т/с «Кости-10» (16+)
0.15 Т/с «Кости-10» (16+)
2.05 Спецкор
2.35 ДжеДАИ
3.05 Видеобимба
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.50 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Люди в океане»
10.35 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Т/с «Слепая зона»
(16+)
14.35 Стоимость жизни
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Правда жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Т/с «Слепая зона»
(16+)
23.10 Т/с «Подразделение»
(16+)
1.10 Тайны криминального
мира
2.05 «Свiдок»
2.35 Случайный свидетель
3.40 Вещественное доказательство
4.10 Легенды бандитской
Одессы
4.50 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Страна У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Сказки У. Кино
11.15 Т/с «Папа рулит»
12.15 Звезды, слухи и Галливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и Галливуд
18.15 Т/с «Папа рулит»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 М/ф «Вперед и вверх»
23.00 Семейка У
0.00 Однажды в Одессе
0.30 Сказки У. Кино
1.00 Страна У
1.30 Сказки У. Кино
2.15 Спасатели
3.15 Т/с «Дневники Темного» (16+)
4.00 Виталька
5.50 Полезные подсказки

9

П’ЯТНИЦЯ, 26 ЛЮТОГО
15.45 Факты. День
Интер
16.15 Х/ф «Охота на воров»

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
11.05 Т/с «Меня зовут Мелек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
14.40 Вещдок
15.30 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый случай. Под чужим именем
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Т/с «Шерлок» (16+)
22.50 Следствие вели...
0.30 Вещдок
1.25 Касается каждого
3.00 Жди меня. Украина
4.05 Украина впечатляет
4.30 Орел и решка. Шопинг
5.00 Телемагазин

Перший

6.30--6.50 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00 Новости
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Общественная
студия
9.30, 22.00 Т/с «Вера» (16+)
11.05 Сладкая дача
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Воспоминания
16.30 Биатлон. Главное
17.25 «Перша шпальта»
18.55 Суперчувство
19.55, 23.40 Дикие животные
21.55 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 людей-2021
10.25 Жизнь известных людей-2021
11.25 Жизнь известных людей
12.00 ТСН
12.20 Жизнь известных людей
13.00 Вечерний квартал
14.00 ТСН
14.15 Вечерний квартал
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви»
(12+)
19.30 ТСН
20.15 Лига смеха-2021
22.15 Женский квартал
23.30 Х/ф «Конго» (16+)
1.45 Вечерний квартал
3.40 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 «Сверхъестественное» (16+)
12.00 Орел и решка
17.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
19.00 Х/ф «Дом Большой
Мамочки»
21.00 Х/ф «Дом Большой
Мамочки-2» (12+)
23.00 Х/ф «Дом Большой
Мамочки-3. Каков папа,
таков сын» (16+)
1.30 Варьяты (12+)
2.45 Служба розыска детей
2.50 Зона ночи

СТБ

13.20 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «Слепая» (12+)
20.15 Х/ф «Продается дом с
собакой»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Х/ф «Продается дом с
собакой»
1.05 Т/с «Пелена» (12+)

ICTV
4.20 Эврика!
4.25 Служба розыска детей
4.30 Факты
4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
5.35 Гражданская оборона
6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Дизель Шоу (12+)
11.20 Т/с «Выжить любой
ценой»
12.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Глубоководный
горизонт» (12+)
15.30 Х/ф «Охота на воров»
(16+)

(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.10 Дизель Шоу (12+)
22.55 На троих-9 (16+)
0.00 На троих (16+)
1.00 Факты
1.30 Т/с «Выжить любой
ценой»
2.45 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.55 Х/ф «Корзина для
счастья» (12+)
14.45 Х/ф «Нарисуй мне
маму», с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Нарисуй мне
маму», с. 3, 4 (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Свобода слова Савика
Шустера
0.00 Т/с «Благие намерения» (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с «Благие намерения» (12+)
5.25 Реальная мистика

2+2
6.10 Т/с «Ответный удар-4»
(16+)
7.10 Х/ф «Голый пистолет»
(16+)
8.55 Х/ф «Голый пистолет 2
1/2. Запах страха» (16+)
10.25 Х/ф «Голый пистолет
33 1/3. Последний выпад» (16+)
12.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Человек президента» (16+)
21.20 Х/ф «Человек президента-2» (16+)
23.10 Х/ф «Чужие против
Хищника-2» (18+)
1.00 Спецкор
1.35 ДжеДАИ
2.10 Видеобимба
4.30 Совершенно секретно
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

7.55 Случайный свидетель
8.30 «Свiдок»
9.00 Х/ф «Баллада о солдате»
10.45 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Т/с «Слепая зона»
(16+)
14.40 Правда жизни
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 Тайны мира
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
21.30 Т/с «Слепая зона»
(16+)
23.10 Х/ф «Незаконное вторжение» (16+)
1.10 Тайны криминального
мира
2.15 «Свiдок»
2.45 Случайный свидетель
3.35 Вещественное доказательство
4.05 Легенды бандитского
Киева
4.55 Top Shop

ТЕТ

8.15 Однажды под Полтавой
8.45 Семейка У
9.15 Однажды под Полтавой
9.45 Страна У
10.15 Однажды под Полтавой
10.45 Сказки У. Кино
11.15 Т/с «Папа рулит»
12.15 Звезды, слухи и Галливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и Галливуд
18.15 Т/с «Папа рулит»
19.15 Однажды под Полтавой
21.15 М/ф «Фердинанд»
23.15 Семейка У
0.15 Однажды в Одессе
0.45 Сказки У. Кино
1.15 Страна У
2.00 Сказки У. Кино
2.30 Спасатели
3.30 Теория измены
4.15 Виталька
5.50 Полезные подсказки

СУБОТА, 27 ЛЮТОГО
5.10 Т/с «Копы на работе»
Интер
6.50 Х/ф «Черный тюльпан»
9.00 Готовим вместе. Домашняя кухня
10.00 Полезная программа
11.00 Х/ф «Из жизни начальника уголовного
розыска»
13.00 Х/ф «В зоне особого
внимания»
14.50 Х/ф «Ответный ход»
16.30 Т/с «Добровольцы»
(12+)
20.00 Подробности
20.30 Т/с «Добровольцы»
(12+)
22.20 Юбилейный концерт.
«Песняры. 50 лет»
23.30 Х/ф «Хроника «Ада»
(16+)
1.35 Х/ф «Исповедь Дон Жуана» (16+)
3.10 Вокруг М
4.35 Украина впечатляет

Перший

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
7.10 Уроки тетушки Совы
7.40 М/ф «Как казаки на
свадьбе гуляли»
8.05 Суперчувство. Отряд
особого назначения
9.05 Оттенки Украины
9.40 Т/с «Снегопад»
10.35 Х/ф «Мерлин», с. 1, 2
13.55 Дикие животные
14.25 Телепродажа
15.00 UA:Фольк. Воспоминания
16.05 Биатлон. Главное
17.05 Охота
18.05 Х/ф «Рядом с Иисусом.
Иуда»
20.05, 21.25 Русский мир.
Дары волхвов. Спецтуристы
22.20 Д/ф «Крым, как это
было» (16+)

1+1
8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
18.20 Мир наизнанку-12
19.30 ТСН
20.30 Вечерний квартал
22.25 Женский квартал
23.20 Светская жизнь-2021
0.20 Светская жизнь-2021
1.20 Игры приколов
4.10 ТСН
6.00 Жизнь известных людей

Новый канал

8.40 Kids’ Time
8.40 М/ф «Феи. Тайна пиратского острова»
10.00 Kids’ Time
10.00 Орел и решка
12.00 У кого больше? (12+)
14.00 М/ф «Зоотрополис»
16.10 Х/ф «Мумия» (18+)
18.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие
Черной жемчужины»
(16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца» (16+)
0.10 Х/ф «Опустить перископ»
2.00 Варьяты (12+)
2.40 Зона ночи

СТБ

7.55 Невероятная правда про
звезд
10.50 Т/с «Просто работа»
(16+)
17.00 «Хата на тата» (12+)
19.00 МастерШеф. Профессионалы (12+)
22.50 Званый ужин (12+)

ICTV
4.40 Эврика!
4.45 Факты

(16+)
7.00 На троих (16+)
7.30 Т/с «Выжить любой
ценой»
8.05 На троих (16+)
8.40 Т/с «Пес» (16+)
9.50 Т/с «Тайные двери»
(12+)
10.50 Т/с «Пес» (16+)
11.55 Т/с «Тайные двери»
(12+)
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Тайные двери»
(12+)
13.15 Т/с «Пес» (16+)
16.35 Х/ф «Два ствола» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Валериан и
Город тысячи планет»
(12+)
21.50 Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+)
0.20 Х/ф «Другой мир-5.
Войны крови» (16+)
1.50 Т/с «Тайные двери»
(12+)

Украина

7.25 Реальная мистика
8.00 Т/с «Выходите без
звонка-4» (12+)
10.00 Х/ф «На качелях
судьбы»
14.30 Х/ф «Игра в судьбу»,
с. 1 (12+)
15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «Игра в судьбу»,
с. 2--4 (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Маска
23.00 Х/ф «Дом на холодном
ключе», с. 1--3 (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Дом на холодном
ключе», с. 4 (16+)
3.00 Реальная мистика

2+2
7.00 ДжеДАИ-2019
8.30 ДжеДАИ-2020
9.30 Затерянный мир
12.30 Х/ф «Робокоп»
14.20 Х/ф «Робокоп-2»
16.30 Х/ф «Робокоп-3»
18.30 Х/ф «Три икса» (16+)
21.00 Х/ф «Три икса. Новый
уровень» (16+)
22.55 Х/ф «Ниндзя» (18+)
0.40 Х/ф «Франкенштейн»
(18+)
2.15 Видеобимба
2.50 Совершенно секретно
4.30 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазины

НТН

8.30 Х/ф «Через Гоби и
Хинган»
11.40 Т/с «Досье «Майорка»
(16+)
15.25 Случайный свидетель
18.00 Крутые 90-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «За спичками»
21.25 Х/ф «Погоня»
23.10 Х/ф «Скорость. Автобус 657» (16+)
1.00 Болезни-убийцы
2.40 «Свiдок»
3.10 Случайный свидетель
3.30 Вещественное доказательство
3.55 Правда жизни
4.20 Легенды бандитского
Киева
4.45 Top Shop

ТЕТ

10.15 М/ф «Космическая
миссия»
12.00 Х/ф «Госпожа Метелица»
13.10 Х/ф «Лучший друг»
15.10 М/ф «Фердинанд»
17.15 М/ф «Мегамозг»
19.00 Однажды под Полтавой
23.00 Страна У
23.30 Однажды в Одессе
0.00 Семейка У
0.30 Сказки У. Кино
1.00 «Панянка-селянка»
3.05 Виталька
5.50 Полезные подсказки

10
НЕДІЛЯ, 28 ЛЮТОГО
9.45 Гражданская оборона
Интер
6.45 Х/ф «Человек из Рио»
9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
11.00 Другая жизнь
11.50 Другая жизнь
12.40 Вещдок. Личное дело
(16+)
17.10 Т/с «Детектив Ренуар»
(12+)
20.00 Подробности недели
22.00 Т/с «Шерлок» (16+)
23.55 Х/ф «Мой парень -псих» (16+)
2.10 Вещдок

Перший

7.00, 8.00, 8.55, 21.00 Новости
7.10 Уроки тетушки Совы
7.40 М/ф «Как казаки олимпийцами стали»
8.20, 17.05 Дикие животные
9.00 Божественная литургия
Православной Церкви
Украины
11.00 Воскресная литургия
Украинской Греко-Католической Церкви
12.30 Воскресная Святая Месса Римско-Католической
Церкви в Украине
13.30, 16.05 Биатлон. Главное
14.25 Телепродажа
15.00 Страна песен
18.15 Неизведанный океан
19.25 Д/с «Масштабные инженерные ошибки»
20.20 Борьба за выживание
21.25 #@)[]?$0 с М. Щуром
(16+)
22.00 Х/ф «Пилигрим», с. 1,
2 (16+)

1+1
8.00 Завтрак. Выходной
9.00 Лото-забава
9.45 Мир наизнанку-12
10.50 Мир наизнанку
17.00 Х/ф «Команда «А»
(16+)
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Голос страны-11
23.20 Светская жизнь-2021
0.20 Х/ф «Ганнибал» (18+)
3.00 Мир наизнанку
5.00 «ТСН-Тиждень

Новый канал

7.00 У кого больше? (12+)
9.00 Kids’ Time
9.00 М/ф «Зоотрополис»
11.00 Kids’ Time
11.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика»
13.20 Х/ф «Будущий король»
15.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие
Черной жемчужины»
(16+)
18.30 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний»
(16+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ»
23.00 Х/ф «Винчестер. Дом,
который построили призраки» (16+)
1.00 Варьяты (12+)
2.50 Зона ночи

СТБ

6.55 Х/ф «Не могу сказать
«прощай»
8.45 МастерШеф. Профессионалы (12+)
12.25 «Хата на тата» (12+)
15.00 СуперМама
19.00 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
20.00 Один за всех (16+)
23.25 Тайны ДНК (16+

ICTV
5.35 Эврика!
5.40 Факты
6.05 Больше чем правда
6.55 Не дай себя обмануть!
7.50 Антизомби
8.50 Секретный фронт

10.45 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Вскрытие покажет-2» (16+)
13.45 Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+)
16.00 Х/ф «Валериан и
Город тысячи планет»
(12+)
18.45 Факты недели
21.20 Х/ф «Я -- легенда»
(16+)
23.10 Х/ф «Адреналин» (18+)
0.55 Х/ф «Адреналин-2.
Высокое напряжение»
(18+)
2.30 Я снял!

Украина

6.50 Реальная мистика
7.20 Т/с «Выходите без
звонка-4» (12+)
9.20 Т/с «В плену у прошлого» (12+)
17.00 Х/ф «Непрекрасная
леди», с. 1, 2 (12+)
19.00 Сегодня. Итоги
21.00 Х/ф «Непрекрасная
леди», с. 3, 4 (12+)
23.00 Х/ф «Клянусь любить
тебя вечно», с. 1--3 (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Клянусь любить
тебя вечно», с. 4 (12+)
3.10 Громкое дело
3.55 Агенты справедливости
(12+)

2+2
7.00 ДжеДАИ-2019
9.05 Затерянный мир
13.10 Х/ф «Врата воинов»
(16+)
15.10 Х/ф «Легенды. Гробница дракона» (16+)
17.00 Х/ф «Вне закона» (16+)
19.00 Х/ф «Война» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная
гонка» (16+)
23.00 Х/ф «Ниндзя-2» (18+)
0.50 Затерянный мир
1.50 Видеобимба
4.00 Лучшее
4.10 Бандерлоги-2017
4.55 Злоумышленники
5.45 Телемагазин

НТН

6.45 Будьте здоровы
7.20 Украина впечатляет
8.50 Т/с «Досье «Майорка»
(16+)
12.20 Х/ф «За спичками»
14.10 Х/ф «Сто грамм» для
храбрости...»
15.35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
17.15 Х/ф «Скорость. Автобус 657» (16+)
19.00 Х/ф «Крепкий орешек»
20.30 Х/ф «Акция»
22.10 Х/ф «Доверие» (16+)
0.05 Х/ф «Незаконное вторжение» (16+)
2.15 Вещественное доказательство

ТЕТ

10.15 Х/ф «Столик-сам-накройся»
11.25 Х/ф «Румпельштильцхен»
12.35 Х/ф «Новое платье
короля»
13.45 М/ф «Панда Кунгфу-2»
15.30 М/ф «Кот в сапогах»
17.15 М/ф «Вперед и вверх»
19.00 Однажды под Полтавой
23.00 Страна У
23.30 Однажды в Одессе
0.00 Семейка У
0.30 Сказки У. Кино
1.00 «Панянка-селянка»
2.15 Т/с «Дневники Темного» (16+)
3.10 Виталька
5.50 Полезные подсказки

19 лютого 2021 року

КОНКУРС
Дергачівська міська рада Харківської області оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу управління персоналом Дергачівської
міської ради.
Для участі у конкурсі приймаються заяви від громадян України, які не
досягли граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування, мають вищу освіту не
нижче ступеня бакалавра, вільно володіють державною мовою та основними навиками роботи на комп’ютері
з відповідними програмними засобами на рівні досвідченого користувача. Без вимог до стажу роботи.
Перелік документів для участі в
конкурсі:
особи, які бажають взяти участь у
конкурсі, особисто подають:
1) заяву про участь у конкурсі на
заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу управління
персоналом Дергачівської міської
ради;
2) автобіографію (прізвище, ім’я,
по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність,
посаду (заняття), місце роботи, а також відомості про наявність чи відсутність судимості;
3) копію паспорта громадянина
України;
4) копію документа про вищу освіту
з додатками;
5) копію трудової книжки з відомостями про трудову діяльність станом
на момент оголошення конкурсу та/
або копію послужного списку (за наявності);
6) копію реєстраційної картки
платника податків;
7) фотокартку розміром 4 х 6 см;
8) письмову заяву, в якій особа
повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1
Закону України «Про очищення влади», і надає згоду на проходження
перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону України «Про очищення влади». У
разі, якщо кандидат на посаду проходив перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади»,
така особа подає копію висновку про
результати перевірки;
9) копію військового квитка (за наявності);
10) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;
11) інші документи, які характеризують фаховий рівень особи (за бажанням такої особи).
Документи приймаються протягом
30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення
конкурсу за адресою: Харківська область, місто Дергачі, вулиця Сумський шлях, 79-Б (конкурсна комісія).
Довідки за телефоном: 2-0744, або безпосередньо до міської
ради.
Конкурсна комісія

Дергачівська міська рада Харківської області оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу освіти
управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради.
Для участі у конкурсі приймаються
заяви від громадян України, які не досягли граничного віку перебування на
службі в органах місцевого самоврядування, мають повну вищу педагогічну освіту не нижче ступеня магістра,
спеціаліста, вільно володіють державною мовою та основними навиками
роботи на комп’ютері з відповідними
програмними засобами на рівні досвідченого користувача. Стаж роботи
на відповідній посаді не менше 3 років.
Перелік документів для участі в
конкурсі:
особи, які бажають взяти участь у
конкурсі, особисто подають:
1) заяву про участь у конкурсі на
заміщення вакантної посади головного
спеціаліста відділу освіти управління
освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради;
2) автобіографію (прізвище, ім’я, по
батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості
про освіту, трудову діяльність, посаду
(заняття), місце роботи, а також відомості про наявність чи відсутність судимості;
3) копію паспорта громадянина
України;
4) копію документа про вищу освіту
з додатками;
5) копію трудової книжки з відомостями про трудову діяльність станом
на момент оголошення конкурсу та/
або копію послужного списку (за наявності);
6) копію реєстраційної картки платника податків;
7) фотокартку розміром 4 х 6 см;
8) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються
заборони, визначені частиною третьою
або четвертою статті 1 Закону України
«Про очищення влади», і надає згоду
на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону України «Про очищення влади». У разі, якщо кандидат
на посаду проходив перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», така особа подає копію висновку про результати перевірки;
9) копію військового квитка (за наявності);
10) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України
«Про запобігання корупції»;
11) інші документи, які характеризують фаховий рівень особи (за бажанням такої особи).
Документи приймаються протягом
30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення
конкурсу за адресою: Харківська область, місто Дергачі, вулиця Сумський
шлях. 79-Б (конкурсна комісія).
Довідки за телефоном: 2-07-44,
або безпосередньо до міської ради.
Конкурсна комісія
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ОГОЛОШЕННЯ
ВІТАЄМО!
Шановний отець Микола, настоятель Русько-Лозівського храму!
У День народження прийміть теплі
і щирі вітання. Нехай Янгол-Охоронець
завжди слідує за Вами і закриває своїми крилами від усіх негараздів і прикрощів. Нехай Ваше серце залишається
таким же чуйним, а Ваші настанови
знаходять шлях до сердець парафіян.
Бажаємо Божої допомоги у справах,
здоров'я, взаєморозуміння з людьми, які
Вас потребують, світла і гармонії на
душі. Нехай Бог обдарує довголіттям,
дасть щастя й удачі, поваги парафіян!
Євген Шатохін, депутат Харківської
обласної ради
Вячеслав Задоренко, Дергачівський
міський голова

ПОРАДИ

КУПЛЮ
Куплю биків, корів, телиць, свиней,
кіз (вимушений доріз). Тел.: (095)-007-3063, (096)-681-06-50, (066)-082-61-44. (6-5)
Куплю авто будь-якої марки у
будь-якому стані, будь-якої реєстрації. Тел.: (095)-007-30-63, (096)-681-0650, (066)-082-61-44.
(6-5)
ПОТРІБНІ ГРОШІ?
МОЖУ КУПИТИ МОНЕТИ, ПАПЕРОВІ ГРОШІ, НАГОРОДИ, ДОКУМЕНТИ, ЛИСТІВКИ, КЛИКИ, ЗНАЧКИ,ФОТОАПАРАТИ, СТАТУЕТКИ, ГОДИННИКИ, СТАРОВИННІ РЕЧІ ТОЩО. МОЖЛИВИЙ ВИКУП КОЛЕКЦІЇ. ДОСИТЬ ТРИМАТИ
(2-2)
ВДОМА ТЕ, ЩО МОЖЕ ПРИНЕСТИ ВАМ ГРОШІ. 097-626-57-79.

ПРОДАМ
Паливний торфобрикет, брикети з дуба,пелети деревні для опалення. Доставка.
Фасовка. Гарантія якості. Висока тепловіддача. Тривалий час горіння. 1т торфобрикету замінює 5-7 складів дров. Тел.:
0677230713, 0662996882.

ПЕРЕГНОЙ. НАВОЗ. ДОСТАВКА КАМАЗ И МЕШКИ. ТЕЛ. 097-299-66-16. (3-1)

ОФОРМЛЕННЯ
СПАДЩИНИ
Повідомляю про оформлення спадщини
померлої 14.06.2020 Токар Зінаїди Андріївни, 1954 р. н. на земельну ділянку, кадастровий номер 6322082500:01:000:0376,
на території Токарівської сільської ради.
Прошу усіх зацікавлених осіб звернутися до нотаріуса Смоляної В. В. за адресою: м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 19В.
Тел. (099)-785-70-90.

ПОСЛУГИ
КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ СТРОКИ ВІД 1
ТИЖНЯ
ТЕЛ. (099) 737-65-52, (097)824-73-57. (12-10)
Бабушка вычитывает по старинной книге. Поможет
решить проблемы в личной жизни и наладит бизнес. Снимет порчу. Ставит защиту на удачу, лечит деток, поможет алкоголику. Тел. 095-826-81-25, 068-625-30-41 (4-4)

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ БІБЛІОТЕКИ!
Дергачівська центральна бібліотека
працює з 8:00 до 18:00 і запрошує до себе
всіх, хто бажає не зупинятися у своєму
розвитку.
Чекаємо на вас кожного дня, крім
неділі.

ЛИМОН У ПОБУТІ
ТА КОСМЕТОЛОГІЇ

ЛИМОННИЙ ПІЛІНГ
Натріть лимонну цедру на тертці. Покладіть в
ємність з цедрою 100 г сметани і 5-8 крапель олії
розмарину. Нанесіть суміш на шкіру і через 1520 хвилин обполосніть. Таку процедуру радять
робити 1-2 рази на тиждень.
ДОГЛЯД ЗА НІГТЯМИ
Від майстрів манікюру можна дізнатися про
нехитрий рецепт по догляду за нігтями: відріжте
половинку лимона і вичавіть лимонний сік у чашечку, наповнену теплою водою. Занурте в чашечку кінчики пальців і потримайте 3-5 хв. Далі
лимонною цедрою натріть нігтьові пластини, щоб
вони розм’якли.
ЗАСІБ ВІД НУДОТИ
Вас нудить від неприємного запаху? Просто
відріжте часточку лимона і потримайте її роті деякий час - нездужання повинно пройти.
ЛИМОННИЙ ТОНІК
Даний фрукт є відмінним тонізуючим засобом. Можна зробити з нього тонік, який очистить,
продезінфікує, освіжить вашу шкіру. Зазвичай
лимонний тонік готується з використанням мінеральної води і меду.
ПРИЄМНИЙ ЗАПАХ З РОТА
Якщо лимонний сік розвести у воді, то отриманим засобом можна дезінфікувати порожнину
рота (лимонна кислота здатна знищувати бактерії), що також позбавить від неприємного запаху. Не забудьте після цього прополоскати рот
водою, інакше лимонна кислота почне роз'їдати
емаль ваших зубів.
АРОМАТНА ВАННА
Наповніть ванну з піною і додайте в неї трохи лимонної ефірної олії. Подібні ванни не тільки розслабляють, але і допомагають боротися із
зайвою вагою.
ЗАСІБ ВІД ЛУПИ
Є старий рецепт боротьби з лупою: треба нарізати лимон на часточки і натирати коріння волосся 1-2 рази на тиждень. Після кожного разу
мийте голову звичайним способом. Але варто
зазначити, що даний спосіб не підійде для тих, у
кого суха шкіра, бо лимон сушить шкіру.
ПРИ БОРОТЬБІ З ЗАСТУДОЮ
Є безліч способів використання лимонної
ефірної олії, наприклад, для інгаляції під час застуди. Просто додайте олію в склянку води (2-3
краплі на склянку) і близько 5 хвилин дихайте
над розчином.
ДОГЛЯД ЗА РУКАМИ
За допомогою лимонного соку можна позбутися від неприємних запахів і плям на руках, які
важко відмиваються.
КОРИСТЬ ЛИМОНА З ВОДОЮ
Щоденне вживання лимона з водою є відмінним способом збагатити свій організм корисними вітамінами та мінералами.
УНІВЕРСАЛЬНА ПРИПРАВА
Зробіть приправу з лимонної цедри. Просто
потріть її на дрібній тертці, і ви збагатите смак
практично будь-якої страви. Таку приправу варто зберігати в морозильній камері.
ПРИПРАВА ДЛЯ РИБИ І М'ЯСА
Створіть пряну суміш, використовуючи чорний перець, сіль, часник, цибулю, і, звичайно, лимонну цедру (можна додати куркуму). Приправа
підійде для рибних і м'ясних страв.

СУМІШ, ЗРОБЛЕНА ВЛАСНОРУЧ
Натріть цедру і покладіть її в миску. Насипте трохи чорного перцю або суміш декількох
перців. Перемішайте всю суміш. Рівномірно
викладіть суміш на папір для випічки (на піддоні). Помістіть піддон у духовку на невисоку
температуру і залиште приблизно на годину.
Зрідка перевіряйте стан приправи. Далі насипте суміш у кавомолку і подрібніть. Після перемелювання можете додати в суміш сіль, але це
не обов'язково - і знову перемішайте. Таку суміш
можна використовувати цілий рік.
ЛИМОННИЙ ЦУКОР
Якщо ви любите чай з лимоном, то вам сподобається цей рецепт.
Натріть цедру з двох лимонів і помістіть її в
пластиковий контейнер. (Цедра від одного лимона підійде для 2-3 чашок чаю). Насипте зверху
цукровий пісок - цедра виділяє натуральні олії,
які вбираються в цукор. Добре перемішайте
суміш і залиште приблизно на годину, щоб цедра
трохи підсохла. Тепер суміш можна додавати в
чай. Коли суміш закінчується, можна просто додати трохи цукру, а цедру можна не додавати.
Лимонний цукор можна використовувати
при приготуванні деяких коктейлів.
ЗАВЖДИ СВІЖІ ФРУКТИ
Щоб надовго зберегти свіжість таких фруктів,
як яблука, банани й авокадо, просто збризніть їх
лимонним соком.
ЛИМОННИЙ ЛІД
Часточки лимона, шматочки цедри можна
використовувати в якості прикраси напоїв - заморозьте їх у воді, використовуючи формочки
для льоду.
ДОВГЕ ЗБЕРІГАННЯ
Щоб довше зберігати лимон, розріжте його на
часточки і кожну часточку на 4 частини. Кожен
шматочок покладіть у морозилку і використовуйте, коли знадобиться.
БІЛЬШЕ СОКУ
Щоб видавити більше лимонного соку, покрутіть фрукт у руках, трохи здавлюйте його і
тільки потім розріжте і видавлюйте сік. Ще можна попередньо замочити лимон у гарячій воді.
СМАЧНИЙ САЛАТ
Полийте салат сумішшю лимонного соку й
оливкової олії - салат стане не тільки смачніший,
але і придбає приємний запах.
ЛИМОНАД
Змішайте в блендері лимонний сік трьох лимонів і воду і розмішайте. Додайте цукор за смаком, знову розмішайте. Додайте лід і листочок
м'яти і подавайте.
ЧИСТЯЧИЙ ЗАСІБ
Приготуйте лимонну цедру й оцет. Кірки лимона покладіть в ємність, залийте оцтом і закрийте кришкою. Залиште розчин на 2 тижні
настоюватися. Після цього процідіть настоянку
і розбавте водою в співвідношенні 50/50. Тепер
можна чистити різні поверхні.
ПОЗБАВТЕСЯ ВІД КОМАХ
Запах цитрусових може відлякати мурах, які
його не переносять. Просто розбризкайте трохи
лимонного соку на місця, де можуть ховатися
комахи (плінтуси, підвіконня). Те ж саме можна
зробити, щоб злякати бліх і тарганів.
ЛИМОН, ЯК ВІДБІЛЮВАЧ
Цей фрукт може похвалитися природними
відбілюючими властивостями. Його можна використовувати для видалення плям (іржі), а також
щоб "освіжити" бавовняні вироби. Перед пранням додайте в машинку невелику кількість лимонної кислоти.
ХОЛОДИЛЬНИК БЕЗ ЗАПАХУ
Якщо покласти лимонну цедру в холодильник,
то вона не тільки вбере в себе неприємні запахи,
але і додасть приємний аромат.
РЯТІВНИК ВІД НАКИПУ
Якщо у вашому чайнику або на нагрівальному елементі ви виявили накип, використовуйте
лимонну кислоту, щоб його очистити. Чайник
потрібно прокип'ятити і після цього промити і
знову закип'ятити.
ЧИСТА МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ
Приготуйте миску, яку можна використовувати в мікрохвильовці, наповніть її водою наполовину, додайте трохи лимонного соку (кілька
крапель) і поставте її в мікрохвильовку. Увімкніть піч на 3-5 хвилин. Вода повинна википіти,
а на її стінках залишиться конденсат. Протріть
його рушником і готово.
ЧИСТО І ПРИЄМНО
Розчином лимонного соку і води можна почистити обробні дощечки, і прибрати з них неприємний запах.
Лимонною цедрою можна почистити пластикові контейнери, позбавляючись не тільки від
запахів, але і від плям.
Дзеркала їх теж можна почистити розчином
лимонного соку і води. Потрібно 2 ст. л. соку на
2 л води.
Блискучі меблі. Зробіть розчин з лимонного
соку і соняшникової олії у співвідношенні 1 до 2
і протріть ним меблі - вони будуть майже як нові.
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ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ ФУТБОЛ

ЗИМОВИЙ КУБОК

Дмитро («Двіженіє»), нападник
Дуплій Андрій («Фортуна»).
Про дату та місце проведення фінальної частини змагань
буде повідомлено додатково
після консультацій федерації
футболу з представниками команд учасниць.
Турнір відбувся на найвищому рівні,
і команди, які
брали у ньому участь, у
запеклій
боротьбі
вибо"Беркут", Козача Лопань
рювали право
грати за нагороди вищого
5 команд, то формат змагань
ґатунку.
Федерація
футбомав інший вигляд: команди
лу
висловлює
подяку
управграли один з одним по колу, за
лінню
освіти,
культури,
мопринципом: кожен грає з кожлоді
та
спорту
Дергачівської
ним. Переможцем групи стала
команда «Фортуна» (Дергачі), а міськради за допомогу в ору фінальну частину вийшли ще ганізації спортивного свядві команди з Дергачів – «Двіженіє-2»
та «Авангард».
За
підсумками
змагань у двох групах
відомі шість команд,
які у фінальному турнірі змагатимуться
за звання переможця «Зимового кубка».
Відзначили й кращих гравців попереднього етапу змагань. Від групи «А»
кращими стали: во"Двіженіє", Дергачі
ротар
Челомбітько
Віталій («Беркут»), захисник Берест Олександр (ФК «Золочів), нападник та для команд. Дякуємо
Задорожній Артем («Беркут). за допомогу у проведенні
Від групи «Б» номінантами ста- змагань голові Золочівсьли: воротар Скотаренко Максим кої ОТГ Коваленку Віктору
(«Дербі»), захисник Молчанов Миколайовичу.

15 лютого у спорткомплексі імені Юрія Вороніна Золочівської ОТГ відбувся відкритий чемпіонат Дергачівської ОТГ з футзалу. Перед початком змагань учасників привітав
голова Асоціації футболу Харківської області Віктор Миколайович Коваленко. Голова Дергачівської федерації футболу Ю. Дуднік зазначив, що «зимовий кубок» не залишився без
уваги керівництва Харківської федерації футболу і це підтверджує його важливість.
Б. За підсумками його першого етапу, команди, які посіли
у своїх групах перші три сходинки, вийшли до фінальної
частини змагань.
У групі «А» змагалися команди: «Беркут» (Козача Лопань), «Вільшани», «Двіженіє»
(Дергачі), ФК «Золочів» (Золочів),
ФК «Сковородинівка», АФК «Безруки».
Матчі проводилися у форматі двох таймів по 7 хвилин.
Команди, згідно із жеребкуванням, були розбиті на дві групи
по три колективи у кожній. За
результатами змагань
у
групах,
команди,
які
посіли
перші
місця, виявляли переможця
в
очному
протистоянні.
В
групі таки"Фортуна", Дергачі
ми командами стали
«Беркут»
ФОРМУЛА ПРОВЕДЕННЯ (Козача Лопань) та ФК «Золочів».
Фінальний матч вийшов
ЧЕМПІОНАТУ
Чемпіонат відбувається у емоційним і важким для обох
два етапи. На першому - ко- колективів, а переможний гол
манди, які брали участь, були був забитий на останній секунрозподілені на дві групи: А та ді матчу. Його забила команда ФК «Золочів», яка
і стала переможцем
у групі «А» та першою братиме участь
у фінальній частині.
Від групи «А» у цій
же фінальній частині
візьмуть участь команди «Двіженіє» та
«Беркут».
Група «Б» була
напредставлена
ступними учасниками: «Слатине», «Двіженіє-2», «Вільшани»,
«Фортуна», «Авангард»
(Дергачі). Оскільки в
"Авангард", Дергачі
групі «Б» змагалися
У положенні змагань зазначено, що турнір проводиться
з метою подальшого розвитку
масовості футболу, підвищення майстерності футболістів,
залучення мешканців ОТГ до
занять футболом та популяризації такого різновиду футболу, як футзал.
Змагання відбулися на найвищому організаційному рівні.
Всі гравці, які брали участь,
були внесені в заявочні листи,
які були завірені лікарем. Майже всі колективи були представлені найсильнішими складами.
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