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КАНАЛИ ZIK, 112 І NEWSONE
ПРИПИНИЛИ СВОЄ МОВЛЕННЯ

ЯКЩО ХОЧЕШ –
ЗАПИТАЙ!
У вівторок, 9 лютого з
10:00 до 11:00 відбудеться телефонна «гаряча» лінія
з директором КНП «Центр
первинної медико-санітарної допомоги Дергачівської міської ради» Романом
Сергійовичем Кушнарьовим.
Протягом години він відповідатиме на запитання наших читачів.
Якщо для вас це незручний
час, можна зателефонувати
заздалегідь і поставити запитання, яке ми озвучимо під
час «гарячої» лінії.
Всі відповіді будуть надруковані у наступному номері
газети.
Телефон: (063) 863-34-93.

На зв’язку управління
освіти

Стор. 3

Увечері 2 лютого канали Zik, 112 і Newsone припинили своє мовлення після того, як на сайті Офісу Президента з'явився указ Володимира Зеленського, згідно з яким були введені санкції проти нардепа від ОПЗЖ Козака і телеканалів з його орбіти, серед яких — "112",
"NewsOne" та Zik.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в коментарі
розповів, що указ Володимира Зеленського про введення санкцій
проти однодумця Віктора Медведчука Тараса Козака та його телеканалів, серед яких — "112",
"NewsOne" й Zik, був "очікуваним"
та "очевидним".
"Й навряд чи це рішення викличе
питання хоч у когось, хто аналізує
реальну дезінформаційну активність РФ в нашому медійному просторі. Це абсолютно прозоре рішення. Мотивоване, фактичне. Ці
телеканали досить активно і часто відкрито використовуються як

Сторінки історії.
Бої за майбутнє України

Стор. 5

інструменти чужої іноземної пропаганди в Україні", — заявив Подоляк.
Указ Президента прокоментував
у Facebook нардеп від ОПЗЖ Вадим
Рабінович. "Навіть не соромлячись,
санкції ввели стосовно: ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Новий формат ТВ",
ТОВ "ТВ вибираючи", ТОВ "112-ТВ",
ТОВ "Лідер-ТВ", ТОВ "Партнер ТВ",
ТОВ "Новини 24 години". Тобто, на
наших очах зараз Зеленський, не
маючи ніяких доказів злочинів, просто вирішив своїм указом заборонити телеканали ЗІК, 112, NewsOne.
на це не зважився навіть Порошенко", — написав Рабінович.

Талановита молодь

Стор. 6

Ретро-миті

Стор. 7
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МІСЦЕВА ВЛАДА

ПРОЦЕС
ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА
В ГРОМАДУ ТРИВАЄ

ня Дергачівської громади – має належати
громаді».
Таким чином депутати
одноголосно
проголосували за наступні об’єкти нерухомості:
нежитлова
будівля комунального
підприємства «Архітектурне бюро Дергачівського району»;
нежитлова
будівля,
що перебуває на балансі
комунального
На
позачерговій
сесії
підприємства
«ПоДергачівської
міської
ради стачальник
послуг»;
4
лютого
депутати
ухвали- приміщення
управли чергову низку важливих рі- ління
освіти
Дершень для повернення майна в гачівської
культури
Дергачівську ОТГ.
і спорту райдержадміністрації, а також
Реалізація реформи децен- автомобільних та механізоватралізації передбачає укруп- них транспортних засобів, що
нення адміністративних оди- перебувають на балансі комуниць: об’єднання міст та сіл
нального підприємства «Пов об’єдані громади, передача
стачальник послуг», легкового
їхнього майна у власність гроавтомобіля
ГАЗ–31105-101,
мади, а разом з тим розфордержавний номерний знак АХ
мування колишніх районів і
1450 ОХ, що перебуває на барайдержадміністрацій.
лансі комунального підприємВ цьому процесі гостро поства «Архітектурне бюро Дерстає питання перерозподілу
гачівського району».
майна, що належало раніше
Стало відомо, що медична
Дергачівській районній раді
комісія Дергачівського війта яким користувались жителі
Дергачівського району. Після ськкомату не отримує цього
ліквідації Дергачівського рай- року фінансування для своєї
ону правонаступником майна діяльності. Це може стати на
та установ тимчасово стає но- заваді проходження медичвостворена рада укрупненого ного огляду призовниками в
найближчому сезоні та ствоХарківського району.
Згідно із законами про Де- рити проблему для кандидатів
централізацію те майно, що на військову службу. Тож для
безперевності
знаходиться на території гро- забезпечення
військогового
призову
навесні
мади, має відійти громаді.
й
можливості
отримання
приЦей кропіткий процес узгодписних
свідоцтв
юнаками
та
ження й передачі знаходитьособами
призовного
віку
деся під окремою увагою Дергачівського міського голови путати одноголосно прийняли
рішення про співфінансуванВячеслава Задоренка:
«Ми відстоюємо інтереси ня медичної комісії військомаДергачівської громади, тому з ту. Частину залишку необхідХарківським районом ми бу- ного фінансування нададуть
демо домовлятись: якщо по- і Малоданилівська та Солонитрібні їм кабінети, громадські цівська об’єднані громади.
Депутати проголосували і за
приймальні – ми готові рознадання
матеріальної допомоглянути ці питання та надати
ги
у
розмірі
500 гривень кожїм все необхідне для того, щоб
ному
афганцю
до Дня вшануголова Харківської райради та
вання
учасників
бойових дій
її представники могли працюАфганістану,
що
відбудетьвати на території дергачівсься
15
лютого.
На
території
кої громади. Але все, що знаходиться на нашій території Дергачівської громади буде
покладанням
та створено за рахунок плат- організовано
ників податків, жителів Дер- квітів на вшанування пам’яті
гачівщини і необхідне для подвигів воїнів, які загинули у
повноцінного функціонуван- війні в Афганістані.

ПРИЙНЯТО ПРОГРАМИ
РОЗВИТКУ…

…на сесії Малоданилівської селищної ради. Депутати
прийняли важливі питання
для жителів населених пунктів об’єднаної громади, зокрема програми економічного і соціального розвитку,
ремонту доріг, підтримки
ОСББ, культури і спорту.
Прийнято
програму
матеріальної допомоги, допомоги
хворим з нирковою недостатністю та інших рідкісних захворювань, утримання медичної

комісії при Дергачівському військкоматі, допомоги військової
частини А1215 та ряд інших.
Крім того, затверджено документи, що дадуть можливість
проєктувати будівельні роботи
по розширенню дитячого садка «Колосок» у Черкаській Лозовій та встановити пожежну
сигналізацію в дитячому садку «Дзвіночок», що у Малій Данилівці, а також внутрішній
ремонт амбулаторії в селищі
Лісне.

ПЕРСПЕКТИВА РЕМОНТУ
ДОРОГИ
«ЧЕРКАСЬКА ЛОЗОВА –
ДЕРГАЧІ» ТА ОКРУЖНОЇ

Через постійні перепади температури та погодні
умови навіть ті дороги, що буди восени більш-менш в
гарному стані, сьогодні зруйнувалися.

На своїй сторінці у Фейсбук голова Малоданилівської
громади Олександр Гололобов зазначив, що у Малоданилівській громаді капітального ремонту потребують
ділянки від Черкаської Лозової до Малої Данилівки
(окружна дорога) і від Черкаської Лозової до Дергачів.
У повідомленні зазначено,
що Лозовеньківський проспект (окружна дорога від
кафе «Берлога» до Меморіалу жертв Голодоморів) знаходиться в межах міста Харків,
її ремонт і обслуговування
відповідальность Служби Автомобільних доріг України.
З приводу ремонту даного
відрізка, то це питання стоїть

на контролі у керівника представництва в Харкові Андрія
Алексєєва. У планах служби на
2021 рік капітальний ремонт
зношеного дорожнього полотна.
Що стосується дороги
«Дергачі - Черкаська Лозова
- П'ятихатки» її обслуговуванням і ремонтом займається
державне підприємство "Дороги Харківщини". За словами
його керівництва, капітальний
ремонт ділянки від північного
краю села Черкаська Лозова
через Копитець до Дергачів
почнеться одразу, як настане
тепла погода. Всі процедури
пройдені і дотримані. Ремонт
буде проведений з частковою
заміною проїжджої частини.
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НОВИНИ

ПОДОРОЖЧАННЯ ПРОЇЗДУ

МЕДИЦИНА
ДОКТОР ВЫПИСАЛ ОЧКИ РЕБЕНКУ
– НОСИТЬ ИЛИ НЕ НОСИТЬ?

Офтальмолог выписал Вашему ребенку очки, но Вы не
торопитесь выполнять его
рекомендации, боитесь, что
зрение начнет ухудшаться
еще сильнее и быстрее. Давайте разбираться, так ли это
на самом деле, и что делать
ответственным родителям.

Із 1 лютого в Харкові подорожчав проїзд в автобусах приміських маршрутів.
Зокрема, в середньому на
3-4 гривні підняв ціну перевізник "Авто-ОВІ". За словами директора компанії Валерія Дробушках: "Подорожчав проїзд
до Черкаської Лозової, Руської
Лозової і Проходів: Черкаська на гривню, Руська - на 2 гривні,
Проходи - на 3. - У середньому
проїзд у приміських маршрутках "Авто-ОВІ" становитиме
14-15 гривень".
За словами директора компанії, ціни на проїзд у міських
маршрутках його фірма поки

піднімати не буде. Він пояснив
це тим, що вартість проїзду по
Харкову іноді вище, ніж на деяких приміських маршрутах.
Зокрема, доїхати з Харкова до
Черкаської Лозової коштувало
8 грн., а проїхатися по Харкову
- 10 грн.
Нагадаємо, що 29 січня секретар Харківської міської ради
Ігор Терехов заявив: незважаючи на підвищення з 1 лютого
проїзду в приміських маршрутках області, в місті тарифи залишаться колишніми.

ПРИСТРАСТІ ЗА
«МАЙСТРОМ І МАРГАРИТОЮ»

Кілька проросійських видань в Україні написали про нібито заборону в нашій країні книги Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита», через що в соцмережах спалахнула нова
суперечка про допустимість таких кроків.
23 січня
Укрінформ опу- ня російської пропаганди були
блікував інтерв'ю з представни- використані в передмові. Секом Держкомтелерадіо Сергієм ред таких прикладів представОлійником, який очолює в цьо- ник Держкомтелерадіо назвав і
му відомстві управління дозвіль- одне з видань роману «Майстер і
ної процедури та контролю за Маргарита» Михайла Булгакова.
В інтерв'ю Сергій Олійник
розповсюдженням видавничої
не конкретизував, про які випродукції.
«Більшість відмов стосувала- дання йдеться, але пояснив: «У
ся подачі неповного пакету до- передмові до книги Михайла
кументів заявниками, а у 274 Булгакова «Мастер і Маргарита»
випадках — антиукраїнсько- згадуються представники російго змісту, виявленого у видан- ського кіно, які за публічну піднях. Таким чином, в Україну не тримку військової інтервенції
дали ввезти майже 1,5 млн ек- в Україну внесені до Переліку
земплярів антиукраїнських ви- осіб, які створюють загрозу національній безпеці».
дань», — заявили в комітеті.
Станом на 1 лютого в пеОлійник пояснив, що серед
видань, які експертна рада реліку заборонених до ввезення
Держкомтелерадіо заборонила в Україну російських книг 292
ввозити, «домінують книжки не позиції.
антиукраїнського змісту, а такі,
Псевдоінформацію про «заякі містять пропаганду на ко- борону Булгакова» в Україні
ристь держави-агресора, що не швидко підхопили чимало сканє тотожним, однак також не від- дальних українських політиків
повідає критеріям оцінювання». та колишніх чиновників. Серед
За його словами, українські ім- них — нардепи «Слуги народу»
портери книг з РФ вже давно не Максим Бужанський і Вікторія
намагаються ввозити «зашква- Кінзбурська, ексдепутат Партії
рені видання», проте часом не регіонів Олена Бондаренко,
звертають уваги на особливості ексміністр юстиції Олена Луконкретного тиражу того чи ін- каш.
У своїх публікаціях вони зашого твору.
«Книги, на заяви про ввезен- являють про нібито тотальну
ня яких надано відмову, як пра- заборону на книги Булгакова в
вило, цілком нейтральні. Пропа- Україні, що не відповідає дійганда ховається у деталях, які сності. Причому більшість цих
здатні виявити лише досвідчені постів опубліковано не після
виходу інтерв'ю Сергія Олійнифахівці», — роз’яснив Олійник.
Говорячи про такі видан- ка Укрінформу, а після того, як
ня, чиновник навів зокрема і тему в спотвореному вигляді поприклади книг, де тверджен- рушили проросійські ЗМІ.

Причиной такого поведения
является бытующее еще с советских времен мнение, что изза очков глаза могут перестать
«работать», «разлениться», если
ребенок один раз надел очки,
то они их уже не снимет, зрение
продолжит падать, стёкла в очках будут становится всё толще.
Это абсолютное заблуждение,
миф, который иногда становится тормозом для восстановления
зрения у ребенка и нормального
развития его зрительной системы. Миф появился из-за того,
что раньше офтальмологи пытались использовать метод «неполной коррекции» для замедления
прогрессирования близорукости. Это значит, что ребенку
при близорукости не
торопились
выписывать
очки
или
выписывали
их с меньшими диоптриями, чем
требовалось.
При их назначении
острота зрения не соответствовала 100%. Также не
рекомендовалось носить очки
постоянно. Считалось, что таким образом детский глаз будет
напрягаться и лучше работать.
Но результаты многочисленных
исследований и наблюдений показали, что такая методика не
только не помогает остановить
ухудшение зрения, но может
спровоцировать
дальнейшее
развитие близорукости. В случае с детьми очки надевают не
просто для того, чтобы лучше
видеть. Это метод лечения, поэтому ребенку с плохим зрением
обязательно нужно делать полную и правильную коррекцию
зрения.

Формирование глаза и его
структур происходит до 11-12
лет. Если у ребенка есть нарушения зрения, то именно ношение очков может стать решающим фактором, позволяющим
вовремя
откорректировать
зрение и «научить» сетчатку
видеть правильно. Если не слушать врача и отказаться от очков, то замедляется развитие
зрения и самого глаза в целом.
Зрительная
система
ребенка
начнет
нормально
функционировать лишь
после получения головным мозгом
четкого изображения
предметов,
что при нарушениях рефракции возможно только в очках.
Кроме того, ношение очков
предотвращает развитие некоторых патологий (амблиопии,
косоглазия), не допускает перенапряжения глазных мышц,
замедляет
прогрессирование
близорукости.
Запомните, очки – временная мера, если вы с ребенком
наблюдаетесь у грамотного
специалиста. Как только удастся стабилизировать зрение и
избавиться от сопутствующих
патологий, если они есть, можно обсуждать варианты избавления от очков. А вот если
отказаться от их ношения при
наличии
показаний, то даже при
проведении
комплексного лечения
100%
результата
добиться,
скорее
всего, не удастся.
Врач-офтальмолог высшей категории Хмилевская
Ольга Васильевна

ЗАМОВЛЯЙ РЕКЛАМУ,
ОГОЛОШЕННЯ,
ПОЗДОРОВЛЕННЯ У ГАЗЕТІ
«ВІСТІ ДЕРГАЧІВЩИНИ»
+38 063 863 34 93
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ЦІКАВО
ЗНАТИ
ТЕЛЕФОННА
«ГАРЯЧА»
ЛІНІЯ

ПРО COVID-19, ВАКЦИНАЦІЮ, ПЛАНИ,
ТОМОГРАФ ТА ІНШІ ПИТАННЯ МЕДИЦИНИ

У вівторок, 2 лютого, з 10:00 до 11:00 на запитання читачів телефонної
«гарячої» лінії відповідав головний лікар Дергачівської центральної лікарні
Дмитро Дончак.
Коли запрацює томограф?
Чи буде він безкоштовним
для мешканців Дергачівської громади? – Валентина
Іванівна (м. Дергачі).
Комп’ютерний
томограф
вже змонтовано та встановлено програмне забезпечення.
Варто зазначити, що з такою
медичною технікою працювати непросто. Для цього потрібна спеціальна підготовка. Найближчим часом для працівників
пройдуть навчання правильного поводження з апаратурою.
Що стосується оплати, то
послуги томографа будуть безкоштовними, якщо пацієнта на
обстеження направить сімейний лікар. Послуги з діагностики фінансуватиме Національна служба здоров’я України.
Якщо є направлення лікаря, то послуги безкоштовні.
А якщо направлення немає,
то де дізнатися ціну на медичні послуги? – Інна Байдак
(м. Дергачі).
Ціни на платні медичні
послуги, що надаються Дергачівською центральною лікарнею, затверджені сесією Дергачівської районної ради. Вони
знаходяться у вільному доступі
на сайті лікарні і в друкованому вигляді на інформаційному
стенді в фойє поліклініки.
Чи безкоштовні медичні
огляди для вчителів, вихователів дитячих садочків, працівників установ? – Вікторія
Іваненко (с. Руська Лозова).
Медичні огляди працівників
бюджетної сфери не входять
до програми медичних гарантій
Національної служби здоров’я,
тож повинні бути оплачені за
кошти замовника або за рахунок місцевого бюджету.
Якщо є направлення сімейного лікаря до гінекологічного відділення на УЗД чи потрібно платити 200 гривень?
Чи це безкоштовно? – Наталія Іванівна (м. Дергачі).
За наявності направлення
сімейного лікаря всі послуги надаються безкоштовно.
Коли
буде
працювати
маніпуляційний кабінет у
поліклініці? – Іван Петрович
(м. Дергачі).
Він працював і працює і зараз.
Чи є у ЦРЛ лікар-уролог? –
Світлана Ваніна (смт Козача
Лопань).
На жаль, ця вакансія зараз
вакантна.
Яким чином зараз можна
отримати інсулін та послуги
з гемодіалізу? – Валентина
(м. Дергачі).
В кожній об’єднаній територіальній громаді прийняті
програми
по
забезпеченню

хворих на цукровий діабет інсулінами та виділенню матеріальної допомоги хворим,
які потребують гемодіалізу.
Отже,
пацієнтам,
які
хворіють на цукровий діабет, необхідно звернутися до
лікаря-ендокринолога для отримання рецепту на інсулін.
Визначені аптеки видають
препарати згідно з рецептом.
Пацієнтам, які потребують
гемодіаліз, виділена щомісячна
матеріальна допомога в розмірі
5 тисяч гривень. Для отримання коштів хворим потрібно
звернутися до управління соціального захисту з пакетом
документів.
Раніше Центральна районна
лікарня обслуговувала мешканців Дергачівського району. Чи щось змінилося після
того як район ліквідували?
Чи мають право звертатися
мешканці Малоданилівської
і Солоницівської ОТГ за допомогою до Дергачівської
поліклініки? – Василь Бережний (смт Солоницівка).
Реформована медична галузь
працює за принципом екстериторіальності. Це означає,
що людина, яка уклала декларацію з сімейним лікарем та
має електронне направлення,
може звернутися за медичною
допомогою у будь-яку лікарню,
яка має договір з Національною
службою здоров’я України.
Мешканці об’єднаних громад
колишнього Дергачівського району, а саме Малоданилівська,
Солоницівська та Дергачівська
громади, як і мешканці інших
районів області та міст України, можуть отримати медичну допомогу в нашій лікарні.
Які УЗД-дослідження можна пройти у лікарні? Вони
платні чи ні? – Наталія Крамаренко.
Доступні такі УЗД-дослідження: органів черевної порожнини, нирок, передміхурової залози, сечового міхура, жіночих
статевих органів, щитоподібної залози, обстеження при вагітності, кістки та суглоби. Усі
послуги за наявності електронного направлення надаються
безкоштовно.
Ви, як депутат Дергачівської міської ради, які питання ініціюєте перед керівництвом Дергачівської міської
ради? – питання редакції.
Я пройшов в місцеві депутати по виборчому округу №4, а
саме: села Цупівка та Безруки,
селище Прудянка.
Всі проблемні питання ретельно вивчаємо, оцінюємо першочерговість. Разом з першим
заступником
Дергачівського
міського голови Євгеном Ша-

тохіним ініціюватимемо питання
щодо виділення коштів на утеплення
Прудянського
ліцею та проведення
внутрішнього
ремонту спортивної зали. В планах і реконструкція
водонапірної
башти. Нещодавно обговорювали з
міським
головою
Вячеславом Валентиновичем Задоренком шляхи залучення додаткового
фінансування
на
проведення вуличного освітлення по вулиці Магістральна у
Прудянці. Знаємо, що мешканці дуже чекають ремонту доріг
по вулиці Славянська у Прудянці та вулиці Шкільної у Цупівці.
Крім того, як головний лікар
ЦРЛ, звичайно ж, буду відстоювати розвиток медицини у
громаді. З Дергачівським міським головою вели розмову щодо
створення двох муніципальних
станцій «Швидкої допомоги» у
Дергачах і Козачій Лопані. Зараз розробляється деталізація:
якими повинні бути автомобілі
– якої оснащеності та прохідності.
Обслуговування
цих
станцій, заробітна плата та
закупівля автомобілів потребують значних затрат. Але ми
шукаємо шляхи вирішення цього питання.
Крім цього, планується провести ремонти лікарень, як у
Дергачах, так і в Козачій Лопані
та впорядкувати матеріально-технічну базу.
Планів багато і головне – є
порозуміння з керівництвом
громади.
Дмитро
Юрійович,
чи
правда, що всім потрібно
буде вакцинуватися від коронавірусу. Чутки ходять різні
про ці вакцини. Що можете
сказати з цього приводу? –
Світлана Федорівна (с. Руська Лозова).
Вакцинація від COVID-19
в Україні стартує вже в середині лютого. Поки в країні
зареєстровано дві вакцини «Астрозеніка» і «Файзен». На
першому етапі планується
вакцинація українців: медики,
вчителі, правоохоронці та люди
похилого віку. Кожна вакцина
буде діяти з різним ступенем
захисту. Побічні ефекти тривають від сили кілька днів. Це
може бути легкий біль у місці
уколу, іноді втома, підвищена
температура, головний біль.
Можливий також невеликий
набряк на місці уколу. Все це –

відомі побічні ефекти, властиві
будь-якій вакцинації. Вони короткострокові і не тягнуть за
собою ніякої шкоди для організму. З огляду наскільки небезпечним для життя може бути
COVID-19, не завжди можна передбачити перебіг хвороби. На
нашій практиці «згорали» цілком здорові люди буквально за
декілька днів.
У минулому столітті половина населення планети мало
не померла від віспи. Епідемію
зупинили виключно завдяки
вакцині. Теж саме стосується
й інших хвороб. Тисячами помирали від сказу, до того поки не
з’явилась вакцина.
Тому вакцинація – панацея,
яка стовідсотково потрібна і її
не треба боятися.
Як зараз складається ситуація з захворюваністю на
Ковід у Дергачівському районі? Чи варто боятися чергового спалаху епідемії? – питання редакції.
Загалом, з моменту початку
епідемії на Covid-19 перехворіло
1066 осіб, з них 41 померли. Але
повторюсь, неможливо передбачити перебіг хвороби.
Зараз же кількість хворих
значно зменшилася. Наприклад, за останню добу (на момент телефонної «гарячої» лінії
– 2 лютого – прим. ред.) лише
один хворий. Буває, що виявляємо 12-18 хворих. В основному,
це відбувається після якихось
масових заходів і свят. В середньому в Дергачівському районі
хворіє 5-6 осіб на добу.
Завдяки професіоналізму медичних працівників, районній
і місцевій владі та свідомості
людей статистика захворюваності значно покращилася,
але це не означає, що потрібно
недотримуватися
звичайних
правил гігієни: мити та дезінфікувати руки, носити маску.
Якщо цього не робити, ситуація може погіршитися.
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ТВОРЧІ ОСОБИСТОСТІ

ПРИКЛАД ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ

Віктор Петрович Тимченко - український поет, прозаїк, митець, наставник, керівник літературних студій,
член Спілки письменників України, Почесний громадянин
міста Дергачі і Дергачівського району, лауреат премій ім.
В. Мисика та ім. К. Гордієнка.
Віктор Тимченко народився 3 вересня 1930 року у селі
Мануїлівка
Дергачівського
району
(нині
Григорівка).

вчителькою у школі в його
селі. Була на рік старша за
нього.
Родина Олександри була

Батько Петро Федотович бухгалтерував – спочатку в сусідньому селі Дворічний Кут, у
колгоспі, а тоді й у Григорівці.
1981 рік, у редакції районної газети члени Дергачівської
літературної студії.
У родині було три брата,
Віктор – найстарший.
Років з 10-11 почав писати вірші… Ще зрячий був
тоді… Зір хлопець втратив у
квітні 1944 року, коли йому
було майже 14 років.
У юності був комсомольським активістом, заступником
секретаря комсомолу.
Навчався в Харківській
школі-інтернаті для незрячих ім. В.Короленка.
Зі своєю дружиною Олександрою познайомився ще
коли вона була молоденькою

проти їхнього шлюбу: і батько,
і сестри… Тільки мама поставилася більш-менш толерантно. Йому було 20, їй – 21 рік.
Віктор Тимченко працював з 1950 до 1956 років
слюсарем-складальником
на спецпідприємстві Товариства сліпих. Прийшов туди
вже одруженим, ось-ось син
мав народитися.
Спершу
так важко було – нічогісінько не виходило! А потім став
кращим слюсарем-складальником у своїй
бригаді. Перша
книжка
лірики вийшла ще
тоді, коли Віктор працював у
цеху. Ранні його

твори видавалися російською
мовою.
У 1951 році у молодого подружжя народився син Сергій,
первісток, який у 17 років
помер. Донька Ольга, помічниця і підтримка батька, на
п’ять років молодша за брата.
Спочатку молоде подружжя
Тимченків мешкало в Харкові: Віктор працював у слюсарному цеху, Олександра – у
школі (її теж перевели до Харкова). У Дергачах жили батьки Олександри. Після спільного рішення молода родина
вирішила жити разом з ними.
Залишили Харків і переїхали до Дергачів.
Олександра
Кузьмівна
Тимченко
протягом
багатьох років пропрацювала
вчителем початкових класів
у Дергачівській школі №1
(нині Дергачівський ліцей).
Її учні до сьогодні згадують
її добрим словом і розповідають, що коли її запрошували
на шкільні зустрічі зі своїми
вихованцями, вона завжди
всіх пізнавала і пам’ятала їхні
звички і вподобання.…
Олександра
Кузьмівна
і Віктор Петрович разом
прожили 60 років. Чимало
довелось пережити, але вони
були поруч і в горі, і в радості… Олександра Кузьмівна
відійшла у вічність, а Віктор
Петрович продовжує писати.
Поруч з ним його донька Ольга, яка його підтримує і допомагає.
У
1960
році
Віктор
Тимченко заснував Дергачівську
літературну студію і
тривалий час був
її керівником.
Літстудією Харківської філії НСПУ
Віктор
Петрович
керував
з
1976
до 2007 року. Впродовж цих
років його незмінно обирали
заступником голови Харківської філії НСПУ…
Віктор Петрович – наставник творчої молоді. У нього
чимало учнів: він багатьом допоміг на початку їхнього творчого шляху. І Віктор Бойко, і
Олександра Ковальова, і Ольга
Тараненко сьогодні згадують
його вдячно – як учителя.

У В. П. Тимченка великий
творчий доробок. Він автор
поезій і прозових творів:
«Лірика» (1956 р.), «Место в жизни» (1959 р.), «Вася Бегунок»
(1959 р.), «Если в сердце любовь»
(1962 р.), «Разговор на чистоту» (1965 р.), «Пароль», «Четыре
звезды» (1965 р.), «У моегo огня»
(1968 р.), «Розмова з пам’яттю»
(1979 р.), «Прозріння» (1997 р.),
«Над прірвою зневіри» (2000 р.),
«На схилі віку» (2006 р.), «Два
вікна» (2008 р.), «Віра, надія, любов» (2010 р.), «Про нас » (2013
р.), «Земля і небо наяву» (2015
р.), «Між учорашнім і завтрашнім» (2016 р.), «На семи вітрах»
(2017 р.), «Перед обрієм» (2019
р.), «Світе мій білий» (2020 р.).
Той, хто хоче познайомитися
з творчістю Віктора Петровича
Тимченка, приходьте до Дергачівської центральної бібліотеки. Книгозбірня працює з 8.00
до !8.00. Вам нададуть інформацію, що вас цікавить, і порадять що почитати.
***
Четвертого вересня 2020
року біля районного Будинку
культури відбулась ювілейна творча зустріч: святкування 60-річчя літературної
студії «Суголосся» і 90-річчя
її засновника Віктора Петровича Тимченка (на знімку
внизу). Урочисті привітання і
слова подяки лунали на адресу
українського письменника і поета, нашого земляка.
Редакція
газети
бажає
Віктору Петровичу міцного
здоров’я, творчої наснаги і
всього найкращого.
Радуйте своїми творчими доробками ваших прихильників.
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ТАЛАНТИ КРАЮ

ФАНТАЗІЇ МАЙСТРИНІ

НАТХНЕННА БІСЕРОМ

Талантами багатий Дергачівський край, це вкотре доводить Вільшанська бібліотека для дорослих,
де проходила незвична виставка робіт жительки смт
Солоницівка, користувача Вільшанської бібліотеки,
Червинської Тамари.
Плетіння з газетних трубочок – творчий процес, в якому
Тамара створила з
газет дивовижні вироби, що майже не
відрізняються
від
звичайного плетіння:
красиві
коробочки,
вази, скриньки, кошики, різні підставки
і ще безліч цікавих і
несподіваних речей.
Тамара розповіла,
що плетінню її навчила людина, яка майже все

втратила, перебуваючи в тяжкому стані, і саме
виготовлення
цих
виробів повернуло
її до повноцінного
життя.
На виставці також були представлені квіти з фоамирана. Сировина для
цих виробів - це ще
одне ноу-хау, подароване нам хіміками-фізиками світу.
За складом вона нагадує спінену гуму,
а за технічними характеристиками
–

Майстер декоративно-прикладного мистецтва Вільшанського сільського Будинку культури Ольга Гичка змалечку закохана у квіти. Чарівні квіти, які дарують радість
для серця, милування для ока, супроводжують жінку весь
час: літом квітнуть на вулиці, зимою - на підвіконні.

пластичну замшу. Особливість
такого матеріалу полягає в тому,
що він пластичний,
приймає цікаві вигнуті форми, витягується, в результаті
чого
виготовлення
квітів із фоамірана
перетворюється на
захоплюючий творчий процес.
Завдяки таланту
і фантазії всі роботи
Червинської Тамари
- яскраві й унікальні.
Бажаємо майстрині
творчої
наснаги,
успіху та мирного неба.

Років чотири назад у неї з'явилася ще одна закоханість
- вироби з бісеру. Їй на День
народження подарували бісерне деревце. Ольга була вражена його красою, і їй одразу ж
дуже захотілось навчитись виготовляти такі чудові вироби.
І ще була одна причина, чому
вона стала займатись бісерною
творчістю: її онуці у школі дали
завдання - зробити виріб із
бісеру. І вони, придбавши все,
що потрібно, "виростили" з нього берізку. Це була найкраща
берізка, яка вийшла із рук Ольги, із її душі, бо вона була першою. І з того часу жінка вже не
залишає улюблений бісер.
Багато дерев, квітів "виросло" в бісерному саду Ольги Гички. Вона почуває себе щасливою і натхненною, коли бере
до рук бісер, тоненький дріт. Із

цього процесу «виростають» пелюсточка за пелюсточкою, листочок, гілочка чудової квітки!
Із великою радістю Ольга ділиться своїми виробами з родичами, друзями. Багато осель
прикрашають її троянди, люпини, лілії, орхідеї, зроблені із
чарівного бісеру!
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РЕТРО-МИТІ

З КОЛЯДОЮ
ЙДЕМО!
ВІДОМІ
ЗЕМЛЯКИ

ВІДБУДУВАВ ШКОЛУ

На мальовничих берегах
Сіверського Донця у селищі
Рубіжне 20 липня 1920 року
народився Шатохін Степан
Федорович.
У сім’ї було 10 дітей. Ніхто
з братів та сестер не навчався. До школи віддали тільки
Степана. Навчався хлопець
гарно.
1933 рік. Голодомор. Ще
тяжче стало жити. Старші брати і сестри подалися до Харкова
шукати роботу, харчі. Наважився і Степан разом із молодшим
братом Іваном йти до Харкова
шукати братів і сестер. По дорозі їх підібрали та направили
до дитячого будинку в Приколотне. Великий гурт таких дітей
йшов полями поміж бур’янів, а
Степан із Іваном сховалися у
чагарниках. Ніхто їх не шукав.
Після цього вони-таки дісталися Харкова, знайшли старших
сестер Катю й Нюру, які їх обігріли, нагодували. Пізніше переправили до батьків.
По закінченні Рубіжанської
школи до 1940 року Степан навчався у Люботинському залізничному училищі. За фахом не
довелося працювати, бо одразу
була служба в армії на Далекому Сході. Спочатку був будівельний батальйон. Потім у
Владивостоці закінчив піхотне
училище, присвоїли звання лейтенанта.
У 1941 році Степан Шатохін прийняв командування
взводом і відбув у діючу армію.
Спочатку був на охороні від
Анапи до Темрюка, потім брав
участь в обороні Армавіра. Із
боями відступав до Моздока,
а вже значно пізніше у складі
2 Гвардійської дивізії звільняв
Краснодарський та Ставропольський краї. А потім були
Миколаїв, Кривий Ріг, Одеса,
Тирасполь…
У 1943 році під Новоросійськом на станції Тунельній Степана було поранено в груди. Дві
кулі зачепили м’язи серця. Пролежав три місяці в Армавірському шпиталі. А потім знову на
фронт. Під час бомбардування
був контужений. Понад місяць
не говорив і не чув. Лікувався у
польовому шпиталі. І знову бій.
В березні форсували Дніпро на

човнах, а потім у плавнях по
пояс у воді. За ці бої Степан був
нагороджений орденом Червоної Зірки.
У квітні 1944 року Шатохіна призначенили командиром
штрафної роти. Під його командуванням було 150 чоловік.
Звільняли Слободзею Молдавську. Після бою живими їх залишилося лише 15. Під час штурму ворожих укріплень Степан
дістав поранення розривною
кулею в ліву руку, нею закрив
себе від смерті. Але було перебито променеву кістку, тож
3 місяці лікувався у Дніпродзержинську. Рука довго не розгиналася, пальці не рухалися.
Після шпиталю у 1944 році його
комісували.
Як учасник Другої світової
війни, Степан був нагороджений орденами «Червоної Зірки», «Вітчизняної війни» І ступеня, «Богдана Хмельницького»,
медалями «За мужність», «За
бойові заслуги», «За відвагу»,
«За оборону Кавказа» та понад
20 іншими.
Повернувся додому інвалідом, але не здався. Звернувся
у пошуках роботи до Вовчанського військкомату. У 1945 році
Степана призначили в Білоколодязьку школу воєнруком. З
серпня 1954 року він був призначений директором Козачолопанської восьмирічної школи. При ньому поміняли стелі,
рами, підлогу, перекрили дах,
побудували котельну, провели
водяне опалення, спорудили
майстерню на два відділення,
підхідний льох, приміщення
для буфету. Щоб ближче було до
води, на території школи вирили колодязь.
У 1959 році кількість учнів
збільшилася до 550. Стало тісно. Спільними зусиллями спорудили 4 класні кімнати, фізкабінет.
15 січня 2012 року Степана Федоровича не стало. У
нього залишилось багато учнів,
до яких він ставився як батько
до рідної дитини.
Рішенням Козачолопанської селищної ради на будівлі
колишньої восьмирічки, а зараз це відділення початкової
ланки
Козачолопанського
ліцею, 4 жовтня 2012 року у
День працівників освіти було
встановлено та відкрито меморіальну дошку Шатохіну
Степану Федоровичу, директору, який розбудовував
школу протягом 26 років…

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

Працівники Дергачівського райунівермагу, 1947 р.

Святкування 1 Травня, колектив радіофутлярного заводу, 1960 р.

Святкування
9 Травня, 1970 р.

Родина Іваненка Власа
Йосоповича (Кашляк), 1925 р.

Учениці Лужанської початкової школи з вчителькою,
1925 р.

Святкування
9 Травня, 1970 р.

НАМ ПИШУТЬ
Доценко Лідія Василівна
висловлює подяку медичному персоналу і лікарям терапевтичного відділення Дергачівської ЦРЛ за їхній труд
та тепле ставлення до хворих.
Особливо жінка говорить
спасибі медсестрам, які завжди
приходять на допомогу і виконують кваліфіковано свою роботу.
Лідія Василівна вважає, що їй
пощастило, у гарному значенні
цього слова, потрапити до таких
компетентних, а головне — небайдужих людей, які працюють

саме тут, де вони найбільше потрібні. Від щирого серця жінка
бажає їм та їхнім родинам здоров'я! Нехай добрі справи, зроблені медиками, повертаються
сторицею!
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ПОНЕДІЛОК, 8 ЛЮТОГО
14.30 «Вiкна-Новини»
Интер
4.55 Телемагазин
5.25 Следствие вели...
7.00 Новости
7.10 Утро с Интером
8.00 Новости
8.10 Утро с Интером
9.00 Новости
9.20 Утро с Интером
10.05 Касается каждого
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Мадам»
(12+)
14.10 Х/ф «Мачо на
колесах» (12+)
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 «Неприкасаемые» (16+)
3.25 Касается каждого
4.55 Телемагазин

Перший

Профилактика на канале до 14.00

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, 10.25 Жизнь известных людей-2021
11.25 Жизнь известных
людей
12.00 ТСН
12.20 Жизнь известных
людей
13.00 Обмен женами
14.00 ТСН
14.15 Обмен женами
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «100 тысяч
минут вместе» (12+)
22.10 Т/с «Кухня»
0.15 Голос страны-11
2.20 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 «Сверхъестественное» (16+)
11.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
13.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мести» (16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Друзья по
сексу» (16+)
23.00 Х/ф «Парни
будут в восторге»
(16+)
1.00 Х/ф «Цвет ночи»
(18+)
2.55 Служба розыска
детей

СТБ

6.30 Т/с «Комиссар
Рекс»
8.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.20 Т/с «Слепая» (12+)

14.50 Т/с «Слепая»
(12+)
15.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
19.05 Детектор лжи
(16+)
20.15 Т/с «Счастлива
вопреки» (16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Счастлива
вопреки» (16+)
23.05 Т/с «Майор и
магия» (16+)
1.05 Т/с «Анна-детектив» (12+)

ICTV

Профилактика на канале до 6.00

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.55 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 «Мертвые
лилии» (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Клевер желаний», с. 1, 2 (12+)
1.40 Телемагазин
2.10 Х/ф «Клевер желаний», с. 3, 4 (12+)
3.10 Контролер
3.40 Реальная мистика

2+2
6.10 Т/с «Звонарь»
(16+)
10.10 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
12.20 Х/ф «Чужой. Завет» (16+)
14.50 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь»
(16+)
20.25 Т/с «Ментовские
войны. Харьков»
(16+)
22.20 Деньги
23.35 Дубинизмы
0.15 Х/ф «Типа копы»
(18+)
2.15 Спецкор
2.45 ДжеДАИ
3.15 Видеобимба
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники

НТН

5.55 Х/ф «Танцуй,
танцуй»
8.30 Случайный свидетель
8.55 Х/ф «Аллегро с
огнем»
10.40 Т/с «Коломбо»
(16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Тайны мира
14.40 Х/ф «Громобой»
16.30 «Свiдок»
16.50 Случайный свидетель
18.20 «Свiдок». Агенты

ВІВТОРОК, 9 ЛЮТОГО
14.30 «Вiкна-Новини»
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
Мелек» (12+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Любовь
случается» (16+)
14.35 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый
случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Личное
дело (16+)
22.05 Следствие вели...
23.50 Т/с «Вспомнить
молодость» (12+)
1.50 Х/ф «Троих нужно убрать» (16+)
3.25 Касается каждого
5.00 Телемагазин

Перший

6.30 М/ф «Ходит Гарбуз по огороду»
6.40 М/ф «История
про девочку, которая наступила на
хлеб»
6.50 М/ф «Колосок»
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 «Посольство» (16+)
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
16.30 Суперчувство
16.55 Дикие животные
17.25 Схемы. Коррупция
в деталях
18.55 Борьба за выживание
19.55 Мир дикой природы
21.55 Спорт. Аспект
23.30 Наши деньги

1+1
7.00, 8.00, 9.00 ТСН
7.10, 8.10, 9.10 Завтрак
с 1+1
9.25, 10.25 Жизнь известных людей-2021
11.25, 12.20, 14.15 Обмен женами
12.00, 14.00, 16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «100 тысяч
минут вместе» (12+)
22.10, 2.25 Т/с «Кухня»
0.15 Х/ф «Ва-банк»
4.30 ТСН
5.35 Жизнь известных
людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.00 Х/ф «Глубокое
синее море» (16+)
13.00 Любовь на выживание (16+)
15.00 Орел и решка
17.00, 19.00 Кто сверху?
(12+)
21.00 Х/ф «Похмелье в
Вегасе» (16+)
23.00 Х/ф «Пошлый
дедушка» (18+)
1.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» (16+)
2.50 Зона ночи

СТБ

9.05 Битва экстрасенсов (16+)
13.25 Т/с «Слепая»
(12+)

14.50 Т/с «Слепая»
(12+)
15.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «След» (16+)
19.05 Тайны ДНК (16+)
20.15 Т/с «Счастлива
вопреки» (16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Счастлива
вопреки» (16+)
23.05 Т/с «Майор и
магия» (16+)
1.05 Т/с «Анна-детектив» (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 Богач -- бедняк
11.15 Х/ф «Специальное задание» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Специальное задание» (16+)
13.35 Т/с «Пес» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Пес» (16+)
16.25 Х/ф «Прочная
защита» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные
новости
20.20 Гражданская
оборона
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Нюхач» (12+)
23.40 Х/ф «Идентификация Борна»
1.50 Антизомби
3.25 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.55 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 «Мертвые
лилии» (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Контролер
23.50 Х/ф «Это моя
собака»
1.45 Телемагазин
2.15 Сегодня
3.05 Реальная мистика

2+2
7.55 Х/ф «Чужой»
(16+)
10.10 Х/ф «Вторжение.
Планета Земля»
(16+)
12.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь»
(16+)
20.25 Т/с «Ментовские
войны. Харьков»
(16+)
22.20 Т/с «Кости-9»
(16+)
0.10 Т/с «Кости-9»
(16+)
2.00 Спецкор
2.30 ДжеДАИ
3.00 Видеобимба
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники
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СЕРЕДА, 10 ЛЮТОГО
14.30 «Вiкна-Новини»
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
Мелек» (12+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «100 вещей
и ничего лишнего»
(12+)
14.35, 15.30 Вещдок
16.25 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
молодость» (12+)
1.55 Х/ф «Специалисты» (16+)
3.25 Касается каждого
4.55 Телемагазин

Перший

6.30 М/ф «Башмачки»
6.40 М/ф «Волшебные
очки»
6.50 М/ф «Никудышко»
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 «Посольство» (16+)
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.20 Страна песен
15.55 Биатлон. ЧМ
17.25 Наши деньги
18.55 Борьба за выживание
19.55 Мир дикой природы
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, 10.25 Жизнь известных людей-2021
11.25, 12.20, 14.15 Обмен женами
12.00, 14.00, 16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «100 тысяч
минут вместе» (12+)
22.10, 2.20 Т/с «Кухня»
0.15 Х/ф «Ва-банк-2»
4.30 ТСН
5.35 Жизнь известных
людей

Новый канал

6.00 М/с «Том и Джерри»
7.30 Kids’ Time
7.30 Орел и решка
8.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.00 Х/ф «Синяя бездна» (16+)
13.00 Любовь на выживание (16+)
15.00 Орел и решка
17.00, 19.00 Кто сверху?
(12+)
21.00 Х/ф «Похмелье-2. Из Вегаса в
Бангкок» (16+)
23.00 Х/ф «Похмелье-3» (16+)
1.10 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» (16+)
2.50 Служба розыска
детей
2.55 Зона ночи

СТБ

9.25 Битва экстрасенсов. Тайны экстрасенсов (16+)
13.20 Т/с «Слепая»
(12+)

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, 22.50 Т/с «Счастлива вопреки» (16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
23.05 Т/с «Майор и
магия» (16+)
1.05 Т/с «Анна-детектив» (12+)

ICTV

4.20 Эврика!
4.25 Служба розыска
детей
4.30 Факты
4.50 Т/с «Отдел 44»
(16+)
5.35, 10.10 Гражданская оборона
6.30 Утро в большом
городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные
новости
11.45 Х/ф «В поисках
приключений» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «В поисках
приключений» (16+)
14.10 Т/с «Пес» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Пес» (16+)
17.00 Х/ф «Взрыватель» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные
новости
20.20 Секретный фронт
21.00 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Нюхач» (12+)
23.45 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
1.45 Гражданская оборона
3.15 Я снял!

Украина

7.00, 8.00 Сегодня
7.10, 8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.55 Т/с «Женский
доктор» (16+)
13.40 Агенты справедливости (12+)
15.00, 19.00 Сегодня
15.30 Агенты справедливости (12+)
17.00 Т/с «Выходите
без звонка-4» (12+)
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Мертвые
лилии» (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Х/ф «Мираж», с.
1, 2 (12+)
1.40 Телемагазин
2.10 Х/ф «Мираж», с.
3, 4 (12+)
3.20 Контролер
3.45 Реальная мистика

2+2
6.30 Т/с «Ответный
удар-2» (16+)
8.20 Х/ф «Чужие»
(16+)
11.10 Х/ф «Бенджамин
Фальк и Призрачный Кинжал» (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
войны. Харьков»
(16+)
22.25 Т/с «Кости-9»
(16+)
0.15 Т/с «Кости-9»
(16+)
2.05 Спецкор
2.35 ДжеДАИ
3.05 Видеобимба
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники

ТЕЛЕПРОГРАМА

6 лютого 2021 року
ЧЕТВЕР, 11 ЛЮТОГО
Интер
СТБ

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
Мелек» (12+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Миллионер
из трущоб» (16+)
14.40, 15.30 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
молодость» (12+)
1.55 Х/ф «Кто есть
кто?» (16+)
3.30 Касается каждого
5.00 Телемагазин

Перший

6.30 М/ф «Рукавичка»
6.40 М/ф «Козлик и
его горе»
6.50 М/ф «Как ежик
шубку менял»
7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
15.00, 19.00, 22.00
Новости
7.05, 8.05, 9.05, 12.00,
13.10 Общественная
студия
9.30 Т/с «Посольство»
(16+)
11.25 Телепродажа
15.10 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.30, 19.20 Города и
городки Клубный ЧМ
по футболу
16.50 FIFA Club World
Cup Qatar 2020 by
Alibaba Cloud
19.50 FIFA Club World
Cup Qatar 2020 by
Alibaba Cloud. Финал
22.35 Суперчувство.
Отряд особого назначения
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, 10.25 Жизнь известных людей-2021
11.25, 12.20 Почти бывшие
12.00, 14.00, 16.45 ТСН
14.15, 14.40 Почти
бывшие
17.10 Т/с «Ветер любви» (12+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «100 тысяч
минут вместе» (12+)
21.45 Право на
власть-2021
0.45 Х/ф «Ничего
хорошего в отеле
«Эль Рояль» (16+)
3.25 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 «Сверхъестественное» (16+)
11.00 Х/ф «Синяя бездна-2» (16+)
13.00 Любовь на выживание (16+)
15.00 Орел и решка
17.00, 19.00 Кто сверху?
(12+)
21.00 Х/ф «Очень плохая училка» (16+)
23.00 Х/ф «Сексдрайв» (18+)
1.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» (16+)
2.00 Варьяты (12+)
2.50 Служба розыска
детей
2.55 Зона ночи

9.25 Битва экстрасенсов. Тайны 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 Т/с «Счастлива
вопреки» (16+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Счастлива
вопреки» (16+)
23.05 Т/с «Майор и
магия» (16+)
1.05 Т/с «Анна-детектив» (12+)

ICTV

4.20 Эврика!
4.25 Факты
4.50 Т/с «Отдел 44»
(16+)
5.35, 1.50 Гражданская
оборона
6.30 Утро в большом
городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные
новости
10.10 Секретный фронт
11.15 Х/ф «Прочная
защита» (16+)
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Прочная
защита» (16+)
14.05 Т/с «Пес» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Пес» (16+)
16.50 Х/ф «Специальное задание» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные
новости
20.20 Антизомби
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Нюхач» (12+)
23.45 Х/ф «Ультиматум
Борна» (16+)
3.20 Я снял!

Украина

7.00, 8.00 Сегодня
7.10, 8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
10.55 Т/с «Женский
доктор» (16+)
13.40, 15.30 Агенты
справедливости
(12+)
15.00, 19.00 Сегодня
17.00 Т/с «Выходите
без звонка-4» (12+)
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Мертвые
лилии» (12+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Х/ф «Раненое
сердце», с. 1, 2
1.40 Телемагазин
2.10 Х/ф «Раненое
сердце», с. 3, 4
3.30 Звездный путь

2+2
7.50 Х/ф «Чужой-3»
(16+)
10.00 Х/ф «Охотники за
сокровищами»
12.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь»
(16+)
20.25 Т/с «Ментовские
войны. Харьков»
(16+)
22.25 Т/с «Кости-9»
(16+)
0.15 Т/с «Кости-9»
(16+)
2.05 Спецкор
2.35 ДжеДАИ
3.05 Видеобимба
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники

9

П’ЯТНИЦЯ, 12 ЛЮТОГО
21.00 Х/ф «Мы -- МилИнтер
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
Мелек» (12+)
12.00 Новости
12.25 Х/ф «Охранник
для дочери» (16+)
14.35 Вещдок
15.30 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый
случай
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Т/с «Шерлок»
0.35 Вещдок
1.30 Касается каждого
3.05 Жди меня. Украина
4.10 Орел и решка.
Курортный сезон
4.55 Телемагазин
5.25 Украина впечатляет

Перший

6.30 М/ф «Иванко и
вороний царь»
6.40 М/ф «Катигорошко»
6.50 М/ф «Тредичино»
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 «Посольство» (16+)
11.25 Телепродажа
15.10, 21.35 Спорт
15.25 Биатлон. ЧМ
16.55, 23.30 Дикие животные
17.25 «Перша шпальта»
18.55 Борьба за выживание
19.55 Мир дикой природы
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 Женский квартал-2020
14.00 ТСН
14.15 Женский квартал-2020
14.50 Вечерний квартал-2020
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви» (12+)
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «1 + 1» (16+)
22.40 Х/ф «Игра» (16+)
1.05 Х/ф «Ва-банк»
3.00 Х/ф «Ва-банк-2»
4.35 ТСН
5.20 Светская
жизнь-2021
6.10 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+)
11.10 Кто против блондинок? (12+)
16.50 Х/ф «Очень плохая училка» (16+)
18.50 Х/ф «Смешанные» (16+)

леры» (16+)
23.30 Х/ф «Свадебный
погром» (18+)
1.30 Варьяты (12+)
2.50 Служба розыска
детей
2.55 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 «Отпуск в
сосновом лесу»
(12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Х/ф «Отпуск в
сосновом лесу»
(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+)
5.35 Гражданская оборона
6.30 Утро в большом
городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные
новости
10.10 Дизель Шоу (12+)
11.15 Т/с «Выжить любой ценой»
12.45 Факты. День
13.15 На троих (16+)
13.45 Х/ф «Идентификация Борна»
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Идентификация Борна»
16.30 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные
новости
20.10 Дизель Шоу (12+)
23.05 На троих (16+)
1.25 Факты
1.55 Т/с «Выжить любой ценой»
3.00 Я снял!

Украина

7.00 Сегодня
7.10 Утро с Украиной
8.00 Сегодня
8.15 Утро с Украиной
9.00 Звездный путь
11.00 Х/ф «Соленая
карамель» (12+)
14.40 Х/ф «Добрая
душа», с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Добрая
душа», с. 3, 4 (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Свобода слова
Савика Шустера
0.00 Х/ф «Ни слова о
любви», с. 1, 2
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Ни слова о
любви», с. 3, 4
4.00 Реальная мистика
5.45 Т/с «Выходите
без звонка-4» (12+)

2+2
6.10 Т/с «Ответный
удар-3» (16+)
8.05 Х/ф «Чужой-4.
Воскрешение» (16+)
10.10 Х/ф «Средь бела
дня» (16+)
12.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Особое
мнение»
22.15 Х/ф «Солдаты
неудачи» (16+)
0.15 Х/ф «Чужой-3»
(16+)
2.25 Спецкор
2.55 ДжеДАИ
3.25 Видеобимба
4.05 Совершенно секретно
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники

СУБОТА, 13 ЛЮТОГО
23.30 Х/ф «Три метра
Интер
7.10 Х/ф «Французский жиголо» (12+)
9.00 Готовим вместе.
Домашняя кухня
10.00 Полезная программа
11.10 Х/ф «Любимая
женщина механика
Гаврилова»
12.40 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова»
14.25 Х/ф «Зимняя
вишня»
16.10 Х/ф «Суета сует»
17.50 Т/с «Страсти по
Зинаиде» (12+)
20.00 Подробности
20.30 Т/с «Страсти по
Зинаиде» (12+)
22.40 Концерт Александра Малинина «О
любви иногда говорят»
0.20 Х/ф «Пара гнедых»
2.10 Х/ф «Я люблю»
(16+)
3.10 Сценарии любви
4.35 М/ф

Перший

7.00, 8.00, 9.00, 21.00,
23.50 Новости
7.10 Уроки тетушки
Совы
7.30 М/ф «Было скучно»
7.40 М/ф «Вожак»
7.50 М/ф «Медвежонок и тот, кто живет
в речке»
8.05 Суперчувство. Отряд особого назначения
9.05 Оттенки Украины
9.40 Т/с «Снегопад»
11.55 Х/ф «Кольцо до
весны» (12+)
13.40 Телепродажа
14.10 UA:Фольк. Воспоминания
15.25 Биатлон. ЧМ
16.55 Охота
17.55 Х/ф «Рядом с
Иисусом. Иосиф из
Назарета»
19.55 Мир дикой природы
21.25 Борьба за выживание
22.00 Х/ф «Шербурские зонтики»

1+1
8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
18.20 Мир наизнанку-12
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 «Игра» (16+)
3.30 ТСН
4.15 Жизнь известных
людей

Новый канал

8.40 Kids’ Time
8.40 М/ф «Феи. Фантастическое спасение»
10.00 Kids’ Time
10.00 Орел и решка
12.00 У кого больше?
(12+)
14.10 М/ф «Ваяна»
16.20 Х/ф «Мы -- Миллеры» (16+)
18.40 Х/ф «Вооружены
и опасны» (16+)
21.00 Х/ф «Шпионка»
(16+)

над уровнем неба»
(16+)
2.00 Варьяты (12+)
2.40 Зона ночи

СТБ

7.55 Невероятная
правда о звездах
10.50 Т/с «Счастлива
вопреки» (16+)
17.00 «Хата на тата»
(12+)
19.00 МастерШеф.
Профессионалы
(12+)
22.40 Званый ужин
(12+)

ICTV

4.10 Эврика!
4.15 Факты
4.45 Т/с «Копы на
работе» (12+)
6.30 На троих (16+)
7.00 Т/с «Выжить
любой ценой»
7.45 На троих (16+)
8.20 Т/с «Выжить
любой ценой»
8.55 На троих (16+)
9.55 Т/с «Нюхач»
(12+)
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Нюхач»
(12+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Эволюция
Борна» (16+)
21.45 Х/ф «Джейсон
Борн» (12+)
0.00 Х/ф «Законопослушный гражданин» (18+)
2.00 Т/с «Тайные
двери» (12+)

Украина

7.30 Т/с «Выходите
без звонка-4» (12+)
10.35 Х/ф «Не смей
мне говорить
«Прощай!» (12+)
14.30 Х/ф «День святого Валентина»,
с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «День святого Валентина»,
с. 3, 4 (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Шоу «Маска»
23.00 Х/ф «Чтобы
увидеть радугу»,
с. 1, 2 (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Чтобы увидеть радугу», с. 3,
4 (16+)
2.55 Реальная мистика

2+2
7.05 ДжеДАИ-2019
8.10 ДжеДАИ-2020
9.10 Затерянный мир
12.05 Х/ф «Чужой.
Завет» (16+)
14.20 Х/ф «Морской
бой» (16+)
16.55 Футбол. ЧУ. «Динамо» -- «Олимпик»
19.00 Х/ф «Харлей
Дэвидсон и ковбой Мальборо»
(16+)
20.55 Х/ф «Старски и
Хатч»
22.55 Х/ф «Хищник»
(18+)
1.00 Х/ф «Солдаты
неудачи» (16+)
2.50 Совершенно
секретно
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники
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21.00 Х/ф «Троя» (16+)
Интер
7.20 Х/ф «Жмот» (12+)
9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
11.00 Другая жизнь
12.00 Другая жизнь
12.45 Орел и решка. На
краю света
13.30 Вещдок. Личное
дело (16+)
18.00 Т/с «Детектив
Ренуар» (12+)
20.00 Подробности
недели
22.00 Т/с «Шерлок»
1.35 Вещдок
3.55 Легенды бандитской Одессы
4.55 Телемагазин
5.25 Следствие вели...

Перший

7.00, 8.00, 8.55, 21.00,
23.50 Новости
7.10 Уроки тетушки
Совы
7.30 М/ф «Как казаки в
футбол играли»
7.50 М/ф «Как казаки
кулеш варили»
8.20, 17.35 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
13.35 Телепродажа
14.10, 16.25 Биатлон.
ЧМ
15.05 Страна песен
17.15 Студия «Биатлон»
18.15 Неизведанный
океан
19.25 Д/с «Масштабные
инженерные ошибки»
20.20 Мир дикой природы
21.25 #@)[]?$0 с М.
Щуром (16+)
22.00 Х/ф «Теперь я
буду любить тебя»
(16+)

1+1
8.00 Завтрак. Выходной
9.00 Лото-забава
9.30 Мир наизнанку
18.20 Тайны великих
украинцев. Анна
Киевская
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Голос страны-11
23.10 Х/ф «Сонная
Лощина» (16+)
1.15 Мир наизнанку
5.00 «ТСН-Тиждень

Новый канал

8.00 Kids’ Time
8.00 М/ф «Ваяна»
10.00 Kids’ Time
10.00 Х/ф «Смешанные» (16+)
12.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» (16+)
17.00 Х/ф «Титаник»

0.30 Х/ф «Три метра
над уровнем неба2. Я тебя хочу»
(16+)
2.50 Зона ночи

СТБ

7.10 Х/ф «Баламут»
9.00 МастерШеф. Профессионалы (12+)
12.30 «Хата на тата»
(12+)
15.00 СуперМама
19.00 Следствие ведут
экстрасенсы (16+)
20.00 Один за всех
(16+)
23.20 Тайны ДНК (16+)

ICTV

4.45 Эврика!
4.55 Факты
5.20 Больше чем правда
6.00 Антизомби
7.00 Секретный фронт
7.50 Гражданская оборона
8.50 Т/с «Тайные двери» (12+)
11.45 Х/ф «Супер 8»
(16+)
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Супер 8»
(16+)
14.05 Х/ф «Человек из
стали» (16+)
16.50 Х/ф «Смокинг»
18.45 Факты недели
21.15 Х/ф «Напролом»
(16+)
23.10 Х/ф «Обратная
тяга» (16+)
1.50 Т/с «Тайные двери» (12+)

Украина

6.50 Реальная мистика
7.15 Т/с «Выходите
без звонка-4» (12+)
9.10 Т/с «Мертвые
лилии» (12+)
17.00 Х/ф «Формула
счастья», с. 1, 2
(12+)
19.00 Сегодня. Итоги
21.00 Х/ф «Формула
счастья», с. 3, 4
(12+)
23.00 Х/ф «Второе дыхание», с. 1, 2 (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Х/ф «Второе дыхание», с. 3, 4 (12+)
3.00 Громкое дело
3.50 Агенты справедливости (12+)

2+2
7.00 ДжеДАИ-2019
8.55 Затерянный мир
13.40 Х/ф «Стукач»
(16+)
15.45 Х/ф «На грани»
18.00 Х/ф «Спасатель» (16+)
20.45 Х/ф «Хищник»
(16+)
22.50 Х/ф «Хищник-2»
(18+)
0.50 Затерянный мир
1.50 Видеобимба
4.20 Лучшее
4.30 102. Полиция
5.10 Злоумышленники

КОНКУРС
Дергачівська міська рада
Харківської області оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади головного спеціаліста юридичного
відділу 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
юридичного
відділу
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).

Дергачівська міська рада
Харківської області оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади головного спеціаліста юридичного
відділу 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
юридичного
відділу
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).

Дергачівська міська рада
Харківської області оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади головного
спеціаліста відділу проектного менеджменту, інвестицій та цифрової трансформації 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 проєктного менеджменту, інвестицій та цифрової трансформації 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.
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ОГОЛОШЕННЯ
КОНКУРС

КУПЛЮ
Радиодетали (СССР). Платы, приборы и т.д. в любом состоянии. Оценка и
оплата на месте. Самовывоз. Александр.
Т. 066-637-40-20, 098-751-12-23.
(12-11)

Куплю биків, корів, телиць, свиней,
кіз (вимушений доріз). Тел.: (095)-007-3063, (096)-681-06-50, (066)-082-61-44. (6-3)
Куплю авто будь-якої марки у
будь-якому стані, будь-якої реєстрації. Тел.: (095)-007-30-63, (096)-681-0650, (066)-082-61-44.
(6-3)

АВТОВИКУП

Терміновий викуп автомобілів будьяких моделей, в будь-якому стані. Всі витрати за мій рахунок.
Тел. (066)62-700-71, Олександр.

ПОСЛУГИ
КАДАСТРОВІ НОМЕРИ (ПРИВАТИЗАЦІЯ), ОЦІНКА, ГЕОДЕЗІЯ СТРОКИ ВІД 1
ТИЖНЯ
ТЕЛ. (099) 737-65-52, (097)824-73-57. (12-8)
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 (4-2)

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

Сантехнік, опалення,
Тел. 095-860-96-79, Сергій

каналізація
(2-2)

РОБОТА
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.
(2-2)

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
ЗАГУБЛЕНІ:
Посвідчення учасника бойових дій на
ім’я Колісніченка М.В.
Атестат про середню освіту Слатинської
середньої школи на ім’я Малакея Валентина
Миколайовича
Посвідчення матері багатодітної родини
на ім’я Ніколаєнко Марії Олексіївни.
Посвідчення матері багатодітної родини
на ім’я Канденко Альони Миколаївни.

Дергачівська міська рада Харківської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного реєстратора відділу
державної реєстрації 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 державного реєстратора відділу
державної реєстрації 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).
Дергачівська міська рада Харківської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу інформаційної роботи та роботи із засобами
масової інформації Дергачівської міської ради
Для участі у конкурсі приймаються заяви від
громадян України, які не досягли граничного віку
перебування на службі в органах місцевого самоврядування, мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, вільно володіють державною мовою
та основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами на рівні досвідченого користувача. Без вимог до стажу роботи.
Перелік документів для участі в конкурсі:
особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто подають:
1) заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу інформаційної роботи та роботи із засобами масової
інформації Дергачівської міської ради;
2) автобіографію (прізвище, ім’я, по батькові,
число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, а також відомості про
наявність чи відсутність судимості;
3) копію паспорта громадянина України;
4) копію документа про вищу освіту з додатками;
5) копію трудової книжки з відомостями про
трудову діяльність станом на момент оголошення
конкурсу та/або копію послужного списку (за наявності);
6) копію реєстраційної картки платника податків;
7) фотокартку розміром 4 х 6 см;
8) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що
до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону
України «Про очищення влади», і надає згоду на
проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону України

СУМУЄМО І ПАМ'ЯТАЄМО

Колеги та односільчани висловлюють співчуття рідним та близьким Калюжної Олександри Іванівни, яка більше 30 років пропрацювала у Токарівській сільській раді на різних
посадах.
Ллються сльози, тремтить душа, болить серце. Чи вгамує цей біль наша пам’ять? Ми будемо
пам’ятати Вас, Олександро Іванівно. Царство небесне Вам і спокій душі!

«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).

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

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

6 лютого 2021 року
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ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ ФУТБОЛ

Сезон 2021 року. Яким він буде?

єдина заявка футболістів та формула їх
проведення. Не можна оминути увагою,
той факт, що є намірстворення команди,
яка представлятиме
Харківський
район
на обласних змаганнях. Знову ж таки, ця
пропозиція повинна
отримати підтримку
представників
команд учасниць. Але,
безперечно, це було
б дуже цікаво. Про
подальший
перебіг
подій у цьому питанні буде повідомлено
додатково. Як поясМинулої неділі відбулося перше
нив Юрій Дуднік, гоу цьому році засідання Дергачівської федерації футболу, на якому вирі- лова федерації, слово
«відкрита»
означає,
шили ряд важливих питань.
що, як і раніше, місНа зібранні були присутцева федерація зані представники майже всіх цікавлена в тому, щоб колеккоманд, які мають намір тиви з інших районів мали
брати участь у наступному можливість грати в першості
розіграші чемпіонату. Тре- Дергачівської ОТГ, що дасть
ба сказати, що таке бажан- можливість не тільки підня присутнє у багатьох, не няти рівень змагання, але й
в останню чергу тому, що зробить їх значно цікавішипопередній чемпіонат був ми.
проведений на дуже високоЗИМОВИЙ КУБОК
му рівні, як у футбольному
На
засіданні
вирішили
плані, так і в плані висвітлен- питання
про
проведення
ня змагань серед найкращих щорічного «зимового кубка»
команд району. Тож після з міні-футболу. Як і завжди,
засідання федерації можна почнеться він з відбірних ігор,
зробити висновок, що під пи- які можуть пройти в Золочеві,
танням залишається участь якщо дозволить епідеміологічтакої відомої у дергачівсько- на ситуація з COVID-19, якщо
му футболі команди, як ФК ж ні, то планується провести
«Пересічне».
турнір на штучних полях у
НАЗВА ПЕРШОСТІ
Дергачах. Попередньо його
У зв’язку з децентраліза- початок заплановано на 14

цією районів постало питання про те, під якою назвою
тепер проходитимуть змагання. На засіданні попередньо
вирішили, що буде «відкрита
першість Дергачівської ОТГ з
футболу». Також є ідея створення єдиної федерації Харківського району . Якщо цю
ініціативу підтримають, то
буде декілька варіантів проведення таких змагань, де
головною відмінністю буде

лютого. Після відбору кращих
команд у березні проведуть
фінальний турнір, за підсумками якого буде набрана команда, яка буде представляти
Дергачівський край на першість області. Минулого року
у зв’язку з пандемією його
провести не вдалося, а в 2019
році команда з кращих гравців за підсумками «зимового
кубка» була бронзовим призером обласних змагань.

ВІДКРИТИЙ ДИТЯЧИЙ
ТУРНІР

Федерація футболу виступила з

ініціативою, починаючи з цього року, а далі вже на постійній
основі, проводити дитячі турніри з міні-футболу. Планується, що, як і у змаганнях дорослих команд, будуть брати участь
колективи з різних районів, а
тому ця першість також буде
відкритою. Наразі є попередня
домовленість про участь команди з Золочева та інших команд,
які представлятимуть не тільки
Дергачівську ОТГ, а й з Солоницівську, Малоданилівську та
інші громади. Голова федерації
Юрій Дуднік з цього приводу
сказав:
«Як плануємо проводити ці
змагання? Є ідея розбити їх на
декілька вікових груп. Наприклад, старша група (це діти,

2008 р. н., ред.) будуть грати у
форматі 8 на 8, наступна група, діти, 2010 р. н., гратимуть
у форматі звичайного міні-футболу, тобто 5 на 5, а найменші
учасники змагатимуться у форматі 6 на 6, тобто 5 польових
гравців з воротарем. Для проведення таких змагань планується зібрати тренерів команд і
вислухати кожного. Можливо,
будуть пропозиції, які будуть доречними і робитимемо все, щоб
їх реалізувати. В якому форматі
проходитимуть ці змагання –
це теж питання
дискусійне, а тому
будемо порушувати його на зібранні
федерації та вирішувати, яким чином зробити, щоб
це було цікаво. Для
чого це робимо? Як
відомо, футбол починається з дитячо-юнацьких шкіл,
тож ці турніри потрібно проводити
не тільки для того,
щоб дітям було
цікаво, але й для
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майбутнього нашого футболу.
Можливо, через декілька років ці
діти будуть грати за дорослі команди і прославляти наш край.
Федерація футболу відкрита до діалогу. Приблизно через
тиждень проведемо зібрання з
дитячими тренерами, розкажемо їм положення, за якими проводимуться змагання. Скажу
одразу, щоб люди розуміли, змагання серед дітей будуть висвітлюватися на такому ж рівні, як
і змагання серед дорослих. Вся
інформація щодо їх перебігу буде
доступна в соціальних мережах,
«фейсбук», «інстаграм», у пресі.
Ігри зніматимуться на відео.
Все буде максимально наближено до дорослих змагань: паспорти футболістів, вестиметься
статистика, матчі обслуговуватимуть професійні арбітри,
тобто все буде побудовано максимально професійно. Ще раз

скажу, як голова федерації готовий вислухати кожного…».
Після розмови з головою стало зрозуміло, що федерація в
обличчі її керівництва робить
все належне, щоб розвивати не
тільки футбол серед дорослих, а
й дитячий футбол, який завжди
був рушійною силою для розвитку футболу в цілому.
Для тих, хто має бажання
взяти участь у турнірі серед
дітей можуть дзвонити за номером: 063-215-27-50, Юрій
Володимирович.
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