
Ми з вами можемо бути дуже різними, але нас бага-
то чого об’єднує. Керівниця великої компанії і вчитель-
ка біля дошки, молода мама і вчена у лабораторії, 
продавчиня і військова – усі ми жінки. Нам не завжди 
легко, але ми маємо сили і залишаємось собою. Відвер-
тими і щирими, яким посміхається світ. Сильними та 
незламними, що руйнують стереотипи. Яскравими і 
неспинними, що, як сонце, освітлюють усіх навколо. І 
нарешті, просто жінками. 
Наша мудрість та уважність допомагають знайти 

правильний шлях у житті. Внутрішня сила і харак-
тер роблять нас непереможними. Вірю, що разом ми 
зможемо набагато більше!
Любіть, сяйте, досягайте мети та будьте собою!
З Міжнародним жіночим днем! Сьогодні ми разом, а 

це означає, що ми зможемо усе!
Юлія Світлична,

народний депутат України
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Творча особистість.
Скрипка поєднала.

Таланти краю Ретро-листівки і 
весняні спогади

Народні традиції.
Масляна та рецепти 
млинців і  начинки

ДОРОГІ ЖІНКИ!  ЩИРО ВІТАЮ ДОРОГІ ЖІНКИ!  ЩИРО ВІТАЮ 
ВАС ЗІ СВЯТОМ ВЕСНИ!ВАС ЗІ СВЯТОМ ВЕСНИ!

Від щирого серця вітаємо вас з чарівним святом вес-
ни, краси та любові – Міжнародним жіночим днем -  

8 Березня.  Для нас, чоловіків, це добра нагода ще  раз 
висловити вам свою повагу і захоплення.

Усім прекрасним, що є на Землі, ми, чоловіки, зобов’я-

зані жінці – матері, дружині, сестрі, коханій. Ваші  лю-

блячі серця, лагідні руки, чуйні погляди, милі посмішки 

наповнюють світ гармонією та красою, роблять його 

добрішим.

Бажаємо вам, чарівні жінки, бути щасливими і не-

одмінно коханими. Нехай ваша доброта, ніжність, жі-
ночність будуть запорукою миру та злагоди, а з вами 

поруч завжди будуть лише достойні чоловіки. 

Справжнього вам жіночого щастя, весняного на-

строю,  родинного затишку і добробуту. Будьте 

завжди прекрасними, усміхненими і чарівними!

Вячеслав Задоренко, Дергачівський міський голова
Євген Шатохін, депутат Харківської обласної ради

МИЛІ ДІВЧАТА І ЖІНКИ! 
ВІД УСЬОГО СЕРЦЯ ВІТАЄМО 
ВАС ЗІ  СВЯТОМ 8 БЕРЕЗНЯ!



Нарешті вирішено одне 
з проблемних та болючих 
питань жителів села. Вра-
ховуючи те, що багато з 
них – це люди поважного 
віку, то, фактично, від-
сутність аптеки не дава-
ла їм отримати на місці 

медикаменти протягом 
останніх чотирьох років. 
Завдяки численним звер-
ненням місцевих жителів 
проблема була добре відо-
ма керівництву громади, а 
її вирішення – першочерго-
вим завданням.

Перші покупці із вдячністю 
зазначили, що зроблена спра-
ва за ініціативи й підтримки 
міського голови - важлива 
та необхідна, особливо для 
тих, хто за віком чи станом 
здоров’я не має можливості 
виїхати з села. На сьогодні до 
аптечного пункту завезено 
ліки за доступними цінами. 
Якщо необхідного препарату 
немає в наявності, сільчани 
можуть замовити ліки.
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ЦІКАВО ЗНАТИМІСЦЕВА ВЛАДА

В селі Великі Проходи 
біля водоймища ведеться 
робота по організації зони 
відпочинку місцевих меш-
канців та гостей села. Пло-
ща більше одного гектара роз-
чищена від парості та кущів, 
прибрано сміття і звалище. 
В майбутньому заплановано 
впорядкувати місце релакса-
ції альтанками для зручності 
та комфорту дозвілля сімей з 
малечею. Проходівський ста-

ростинський округ разом зі 
старостою Анною Биченко 
йде у майбутнє з девізом: "де 
чисто, там і душа радіє". Міс-
це дозвілля буде облаштовано 
баками для сміття, щоб збе-
регти чистоту. 

Якщо ми плануємо прожи-
ти довге і щасливе життя, не 
можна забувати, що якість 
його безпосередньо залежить 
від стану навколишнього се-
редовища.

ОЧИСТИЛИ БЕРЕГ ВОДОЙМИЩА

АПТЕКА У ТОКАРІВЦІ

ЦІКАВО ЗНАТИНОВИНИ СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ
ЗАМІНА АВАРІЙНИХ СТОВПІВ

Вуличне освітлення - важ-
лива складова благоустрою 
населенного пункту, ком-
форт і безпека мешканців 
у вечірній та нічний час. 
Тому одним із найважливі-
ших завдань міської ради 
в галузі житлово-кому-
нального господарства є 
облаштування вулиць гро-
мади. І цьому підтверджен-
ням є заміна п'ятьох аварій-
них стовпів за зверненням 
жителів селища Слатине і 
відновлення вуличного освіт-

лення по вулицях Молодіжній, 
Горького, Садовій, ІТР, про-
вулку Річному.

ЗНЕШКОДЖЕННЯ АРТСНАРЯДУ
Піротехнічна група Міжре-

гіонального центру гуманітар-
ного та швидкого реагування 
ДСНС України 2 березня про-
вела роботи по вилученню та 
знешкодженню вибухонебез-
печного предмета часів Дру-
гої світової війни на території 
приватного домоволодіння 
№ 25 у провулку Поштовий се-
лища Слатине.

Його вивезли на спеціальний 

підривний майданчик і знищили 
шляхом підриву. Постраждалих 
немає.

Наприкінці лютого Дер-
гачівська міська рада та 
центр Дія.Бізнес/Харків 
підписали меморандум про 
співробітництво. У підписан-
ні взяли участь Дергачівсь-
кий міський голова Вячеслав 
Задоренко та представник 
центру Анастасія Кучерява. 

Меморандум окреслює по-
рядок участі громади у пілот-
ному проєкті та передбачає 
сприяння розвитку підприєм-
ництва малого та середньо-
го бізнесу, створення умов для 
працевлаштування молоді, 
участі представників бізнес-сек-
тору у розробках, проведення 
бізнес-тренінгів.

Його метою є проведен-
ня бізнес-тренінгів, сприяння 
розвитку самозайнятості, ство-
рення, розвитку і просуванню 
малого бізнесу в Україні та за її 
межами.

Що таке «Центр Дія.Бізнес» 
та в чому переваги співробіт-
ництва з ними?

Дія.Бізнес – це громадська 
неприбуткова організація, ство-
рена для всебічної підтримки та 
популяризації підприємництва. 

Чим може бути корисний 
центр Дія.Бізнес?

Якщо ви мрієте відкрити влас-
ний бізнес, або ви тільки запо-
чаткували його та маєте чимало 
питань, чи вже керуєте бізнесом 
і потребуєте допомоги, то в цен-
трі ви можете:

- Знайти різноманітні біз-
нес-ідеї та дослідити шлях під-
приємництва;

- Ознайомитись із безліччю 
кейсів про започаткування та 
існування підприємництва;

- Отримати шаблони необ-
хідної для підприємця докумен-
тації;

- Скористатись довідника-
ми для підприємців та контак-

тами партнерів;
- Пройти он-лайн або 

офлайн навчання;
- Отримати безкоштовні 

консультації;
- Скористатись сервісами 

щодо реєстрації, оформлення, 
захисту й допомоги бізнесу.

Дія.Бізнес працює в двох фор-
матах:

- має онлайн платформу, де 
можна ознайомитись із усіма 
напрямками діяльності органі-
зації та отримати он-лайн по-
слуги й консультації, 

- і три центри підтримки від-
криті в Києві, Харкові й Мико-
лаєві, які працюють не тільки 
як консалтингова зона, а ще й в 
якості локації для знайомства і 
налагодження зв’язків з іншими 
підприємцями, проведення за-
ходів, конференцій, навчання.

Що означає для громади 
підписання меморандуму?

Дергачівська міська рада 
в рамках співробітництва із 
Дія.Бізнес  має намір забезпечи-
ти економічно-активне населен-
ня громади та його підприємни-
цький сектор зручним доступом 
до всіх можливостей центру. 
Серед запланованих 
напрямків діяльності: 
роз’яснення населенню 
можливостей послуг 
центру і заохочення 
всіх майбутніх під-
приємців та вже керу-
ючих бізнесом до отри-
мання консультацій і 
допомоги від Дія.Бізнес; 
проведення навчан-
ня та ознайомлення 
молоді із перевагами 
і можливостями ве-

дення власної справи; надання 
приміщень для проведення на-
вчання та бізнес-конференцій 
у громаді; допомога в навчанні 
цифрової грамотності.

Що майбутні та існуючі 
підприємці Дергачівської гро-
мади можуть очікувати від 
співробітництва? 

Найближчим часом буде роз-
роблено план заходів та програ-
ма співробітництва.  Сподіває-
мось, що її реалізація започаткує 
в громаді цілий напрямок під-
тримки підприємців. Молодь 
зможе отримати вичерпну ін-
формацію, навчання та під-
тримку в обранні власного шля-
ху, ФОПи і керівники бізнесу 
– швидку допомогу і професій-
ні консультації без необхідності  
їхати до обласного центру, під-
приємці – потужний майданчик 
для комунікації, налагодження 
нових бізнес-зв’язків та зміц-
нення партнерства.

Маємо надію на відкриття 
місцевого центру підтримки 
підприємництва в громаді!

ДІЯ.БІЗНЕС
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НОВИНИ

ІНДЕКСАЦІЯ ПЕНСІЙ

Під індексацію не потрапля-
ють державні службовці, люди, 
які продовжують працювати, 
ті, хто отримує спеціальні пен-
сії (колишні прокурори та судді) 
та пенсіонери, котрі отримують 
максимальні пенсії. Також пе-
рерахунок не зачепив тих, хто 
отримує соціальну пенсію (че-
рез брак страхового стажу для 
виплати пенсії за віком), а та-
кож тих, хто вийшов на пенсію 
у 2019-2021 роках.

У деяких пенсіонерів сума за-
гальних виплат після поперед-
ніх індексацій не зміниться. Так 
може трапитись, якщо розмір 
попередньої пенсії був менший, 
ніж розмір мінімальної пенсії і 
різницю якої бракувало, покри-
вала держава. Наприклад: якщо 
основний розмір пенсії за віком 
був 1640,78 грн, то держа-
ва раніше доплачувала 248,42 
грн до мінімального розміру 
у 1889,20 грн. Разом із над-
бавками за стаж кінцева сума 
становила 2201,33 грн. Після 
індексації пенсії основний її 
розмір зріс до 1821,26 грн. Але, 
оскільки держава досі доплачує 
до «мінімалки», то фінальні ви-
плати не змінились – ті ж самі 
2201,33 грн. Таким чином, ба-
чимо що індексація пенсії була 
проведена, однак  при здійс-
ненні індексації на суму підви-

щення зменшилась сума допла-
ти, тобто відбувся перерозподіл 
складових у пенсійній виплаті.

Крім цього, у 2021 році в 
Україні двічі підвищать міні-
мальну пенсію (в цілому на 9,3%) 
— відповідно зростанню про-
житкового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність.

Також запланована щомісяч-
на: компенсаційна виплата в 
розмірі 400 грн у межах розміру 
середньої заробітної плати, яка 
враховується для обчислення 
пенсій за 2020 рік, та встанов-
лення найменшої пенсійної ви-
плати на рівні 2 500 грн осо-
бам, старше 75-річного віку та 
особам із страховим стажем 20 
років для жінок і 25 років для 
чоловіків з жовтня 2021 року; 
щомісячну доплату в розмірі 
500 гривень для українців 
віком від 80 років (якщо їх пен-
сія не досягає розміру середньої 
заробітної плати в Україні).

Будь-який пенсіонер може 
увійти до свого особистого ка-
бінету на електронному сервісі 
веб-портал електронних послуг 
Пенсійного фонду України та 
переглянути, як відбувся пе-
рерахунок чи індексація його 
особистої пенсії, як змінились 
показники та як вони вплинули 
на розмір пенсії.

22 лютого на засіданні Кабінету Міністрів України 
схвалено Постанову  № 127 «Про додаткові заходи со-

ціального захисту пенсіонерів у 2021 році», що передбачає 
проведення чергової індексації пенсій з 1 березня 2021 
року, тобто збільшення розміру пенсійних виплат, що вста-
новлюється з урахуванням зростання інфляції та збільшен-
ня середньої зарплати за три попередні роки. Її розрахо-
вують за спеціальною формулою Індексація пенсії у 2021 
році становить (5%+17%)/2) 11%. 

ВАКЦИНАЦІЯ ЧЕРЕЗ «ДІЯ»

Розділ з'явився в списку по-
слуг на сайті та в мобільному 
додатку.  Запис займе всього 
кілька хвилин, однак потріб-
но заздалегідь переконатися, 
що додаток "Дія" оновлено до 
останньої версії. Ця процедура 
не є записом до лікаря на кон-
кретну дату - зараз це тільки 
запис до списку очікування. 
Пізніше користувач отримає 
повідомлення про те, коли для 
нього буде доступний запис на 
вакцинацію.

Щоб записатися до списку 
очікування на вакцинацію від 
COVID-19 треба авторизува-
тися на сайті або в мобільно-
му додатку "Дія" за допомо-
гою електронного підпису або 
BankID; обрати пункт "Запис у 
список очікування вакцинації 
від COVID-19"; вказати сферу 

діяльності; вибрати місце, де 
ви хочете вакцинуватися; після 
підтвердження запису стежте 
за повідомленнями в "Дія".

Крім того, записатися на 
вакцинацію можна через на-
ціональний контакт-центр 
МОЗ.  Для цього необхідно за-
телефонувати за номером 0 800 
60 20 19, вказати оператору 
свої дані, обрати місце, де вам 
зручніше вакцинуватися і че-
кати повідомлення.

Міністр охорони здоров'я 
Максим Степанов в прямому 
ефірі вакцинувався проти ко-
ронавірусу. Міністр отримав 
щеплення в Олександрівсь-
кій лікарні Києва, після якого 
розповів, що почуває себе кра-
ще, ніж до вакцинації. Після 
1300 щеплень серйозних нега-
тивних наслідків не було.

З 1 березня українці можуть записатися до списку 
очікування на вакцинацію від коронавірусу на веб-пор-

талі, а також у мобільному додатку "Дія", про це повідомив 
міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на сайті 
відомства.

РЕМОНТ 58 КІЛОМЕТРІВ 
ОБ'ЇЗНОЇ ДОРОГИ 

Впродовж двох років дорожники планують капітально 
відремонтувати 58 км об’їзної дороги навколо Харкова. За-
планована вартість робіт — 1,8 млрд грн.

Підготовчі роботи почнуть за сприятливих погодних умов, 
повідомили в Укравтодорі. Фрезерування дорожнього покриття 
на об’їзній дорозі навколо Харкова проводитимуть з двох сторін: 
від Дергачівської розв’язки у бік П’ятихаток. Роботи проводитиме 
підрядна організація ТОВ "Автомагістраль-Південь", а від Роган-
ського житлового масиву в бік Безлюдівки — підрядна організа-
ція ТОВ "Славдорстрой".

"Загалом на 58 кілометрах об’їзної дороги за маршрутом Пі-
сочин — П'ятихатки — Рогань — Безлюдівка повністю оновлять 
покриття, встановлять нові автомобільні знаки, нанесуть нову 
розмітку й впорядкують узбіччя", — повідомили в Укравтодорі.

ШВИДКО ТА ПРОСТО!
Міграційна служба Харків-

щини  йде в ногу з часом та 
активно впроваджує цифрові 
технології для вдосконален-
ня робочих процесів і спро-
щення процедур надання ад-
міністративних послуг. Так 
сьогодні за допомогою  інфор-
маційної системи Державної мі-
граційної служби будуть втілені 
в життя  законодавчі нововве-
дення у частині реєстрації місця 
проживання. Це відкриє шлях 
для онлайн-реєстрації чи зняття 
з реєстрації місця проживання. 
Крім того,  дозволить вирішити 
проблему відсутності актуальної 
інформації щодо прописки гро-
мадян. Подати відповідну заявку 
незабаром можна буде у додатку 
«Дія».

Коротко нагадаємо, що від-
повідно до Постанови Кабіне-
ту Міністрів України № 1364 
від 28.12.2020 р. «Про реаліза-
цію експериментального проєк-

ту щодо реєстрації, зняття з 
реєстрації місця проживання 
в електронній формі» з 1 квіт-
ня року органами місцевого са-
моврядування з використанням 
реєстрів територіальних громад 
реєстрація/зняття з реєстрації 
місця проживання/перебування 
фізичних осіб здійснюватиметь-
ся виключно в електронному 
форматі. До речі, Дергачівська 
міська та Солоницівська се-
лищна територіальні грома-
ди здійснили перші кроки до 
впровадження нововведень, а 
саме, зареєстрували свої тери-
торіальні громади на офіцій-
ному веб-сайті Державної мі-
граційної служби (публічний 
сервіс Реєстрації територіаль-
них громад).

Найпопулярнішу в Україні 
держпослугу реєстрації та зняття 
з реєстрації місця проживання 
можна буде отримати просто та 
швидко в електронному форматі!
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НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ
МАСЛЯНА

Масляна протягом багатьох століть 
зберегла характер народного гуляння. 
Всі її традиції спрямовані на те, щоб 
прогнати зиму і розбудити природу від 
сну. Її зустрічали з величальними піс-
нями на снігових гірках.  Символом 
Масниці було опудало з соломи, об-
ряджене в жіночий одяг, з яким разом 
веселилися, а потім ховали або спалю-
вали на багатті разом з млинцем, яке 
опудало тримало у руці.

Млинці є основним пригощанням і 
символом свята. Їх печуть щодня з по-
неділка, але особливо багато з четверга 
по неділю. Наші пращури вшанову-
вали сонце, як Бога, тому і з'явилася 
традиція пекти круглі, які за формою 
нагадують сонце, коржі. Вважалося, 
що з'ївши таку страву, людина отри-
має частинку сонячного світла і тепла. 
Згодом коржі замінили млинцями. 

***
Як уже зазначалося, Масляна має 

багато назв, одне з яких Колодій. Це 
свято бере свій початок з праслов'ян-
ських часів, до хрещення Київської 
Русі.  Головним обрядом, приуроченим 
до Масниці, були «Колодки». На Масля-
ний тиждень існував звичай прив'язу-
вати колодки тим, хто ще без пари.  У 
давнину це були дерев'яний брусок або 
палиця. Починали святкувати Колодія 
на початку тижня.

У понеділок вранці молоді заміжні 
жінки збиралися в шинку, готували 
пишне гуляння і святкували Колодки.  
Хтось із молодиць приносив з собою 
поліно або палицю, що служила за «ко-
лодку».  Всі разом прибирали «колодку» 
в полотняну тканину, ніби огортаючи 
немовля. А потім вітали один одного: 
«Наша «Колодка» народилася!».

Заміжні жінки прив'язували ко-
лодку до тіла неодруженим парубкам 
і дівчатам, які не вийшли заміж у ми-
нулому році. Одним з мотивів в'язан-
ня колодки було покарання хлопців і 
дівчат, які не одружилися, не вийшли 
заміж, а також їх батьків - за те, що 
вчасно не одружили сина або не від-
дали заміж доньку.  Говорили так: «Не 
женився єси, то колодку носи!».

А оскільки ніхто не хотів тягнути 
колодку, тому від неї відкуповували-
ся: кольоровими стрічками, танцями, 
піснями, їжею, напоями або грошима. 
Пам'ятаючи про звичаї, хлопці заз-
далегідь готували «відкупного». Після 
викупу колодку відв'язували.  Самому 
відв'язувати не годилося.

За народним повір'ям, Колодій - як 
бог і опікун шлюбу, щедро обдаровував 

здоров'ям та достатком тих, хто ство-
рював сім'ї, дарував подружжю дітей.

Колодій - чисто українське свя-
то, якому немає аналогів у інших 
народів.

Масляна - стародавнє слов'янське свято, що прийшло до 
нас з язичницької культури і збереглося після прийняття 

християнства. Церква включила її в число своїх свят, назвавши 
Сирним, або м'ясопусним тижнем, що передує Великому посту. 
Це - найвеселіше і ситне народне свято, що триває цілий тиж-
день.  Народ його завжди любив, а невід'ємною частиною свята 
були катання на конях, на яких надягали найкращу збрую.

ПОНЕДІЛОК: 
«ЗУСТРІЧ МАСЛЯНОЇ»
З нього починають пекти 

млинці.  Перший млинець прий-
нято віддавати бідним і нужден-
ним людям. 

ВІВТОРОК: 
«ЗАГРАВАННЯ»

Влаштовували народні гулян-
ня: каталися на санях, крижаних 
гірках, каруселях.

СЕРЕДА: 
«ЛАСУНКА»

Звали в будинок гостей.  Їх 
пригощали млинцями, медовими 
пряниками і пирогами.  У середу 
було прийнято пригощати млин-
цями своїх зятів, звідси пішов 
вислів «Прийшов зять, де смета-
ни взяти?». Проводилися кінні 
перегони і кулачні бої.

ЧЕТВЕР:
«РОЗГУЛЯЙ»

З цього дня починається Ши-
рока Масляна, яка супровод-
жується іграми в сніжки, ка-
танням на санках, веселими 
хороводами та піснями.

П'ЯТНИЦЯ: 
«ТЕЩИНІ ВЕЧІРКИ»

Зяті запрошували тещу до сво-
го будинку і пригощали смачни-
ми млинцями.

СУБОТА: 
«ПОСИДЕНЬКИ ЗОВИЦІ»
Невістки запрошували в свій 

будинок сестер чоловіка, розмов-
ляли з ними, пригощали млинця-
ми та дарували подарунки.

НЕДІЛЯ: 
«ПРОЩЕНА НЕДІЛЯ»

Прощалися із зимою, провод-
жали Масляну і символічно спалю-
вали її опудало.  У цей день прий-
нято просити у знайомих і рідних 
прощення за ті образи, що нако-
пичилися за весь рік.

СМАЧНОГО!

МЛИНЦІ 
НАШВИДКОРУЧ

Це рецепт для мам, яким 
треба їх швидко та легко 
напекти зранку, щоб нагодува-
ти дітей. Млинці замішують-
ся виделкою з тих молочних 
продуктів, що скисли і залежа-
лись у холодильнику.

2 яйця, трохи менше літра 
скислого  молока – 800 г 
(можна кефіру або змішати 
зі скислою сметаною. Із до-
машніх продуктів виходить 
ще смачніше), 2-4 ст. л. олії, 
150-200 г окропу (менше 
склянки), 1,5-2 склянки бо-
рошна, 4 ст. л. цукру, дрібка 
солі, 1 ч.л. солі.

Змішати та збити виделкою 
разом яйця, сіль, цукор. Дода-
ти невелику кількість кисля-
ка та все борошно (просіювати 
не треба, із невеликою кількі-
стю рідини грудочок майже не 
буде), додати соду. Якщо у вас 
міцний кисляк, то можна не 
гасити соду – вона погаситься 
кисляком. Замісити виделкою 
до стану дуже густої рідини. А 
потім цю суміш вже розбавити, 
додаючи потроху рештки кис-
ляка та олії. Останнім додати 
окріп, розмішати до стану гу-
стих вершків. У жодному разі 
не додавати борошна, бо точно 
будуть грудочки. 

Смажити на добре прогрітій 
сковороді. Готові млинці щедро 
змазати вершковим маслом. 
Їсти зі сметаною, медом або 
різними начинками.

Млинці на кисляку дуже смач-
ні та мереживні. Смачного!

СИРНІ МЛИНЦІ 
З ЗЕЛЕННЮ

1 склянка  борошна, 1,5 
склянки  молока, 1 голов-
ка  часника, 150 г твердого 
сиру, 2 яйця, 1 ч. л.  розпу-
шувача, пучок петрушки, по 
1 ч. л.  цукру і солі, 1 ст.  л.  
олії.

Сир натріть на дрібній терт-
ці. Невеликий пучок зелені ви-
мийте, добре просушіть, дрібно 
наріжте.  Борошно і розпушу-
вач просійте через сито. Час-
ник видавіть через прес.  Яйця 
збийте міксером з сіллю і цу-
кром у міцну піну. Молоко злег-
ка підігрійте, влийте в яєчну 
масу і добре перемішайте. По-
тім додайте борошно і розпу-
шувач, ще раз збийте.  Всипте 
сир, часник і подрібнену зелень. 
Влийте олію і ще раз добре пе-

ремішайте міксером. Смажте 
млинці на розігрітій і змащеній 
олією сковороді. Готові млинці 
змастити трохи вершковим 
маслом за бажанням.

З ГАРБУЗОМ 
І БРИНЗОЮ

400 г гарбуза, 15 мл олії, 
100 мл овочевого бульйону, 
50 г зелені, 50 г бринзи.

Наріжте сирий гарбуз неве-
ликими кубиками, викладіть 
на сковороду з олією й обсмаж-
те на повільному вогні до золо-
тистого кольору. Додайте ово-
чевий бульйон і тушкуйте 10 
хвилин або довше, поки не ста-
не м'якою. Злийте зайву ріди-
ну. Додайте до гарбуза подріб-
нену зелень і бринзу. Викладіть 
суміш на млинці і скрутіть їх у 
конвертики.

РИБНА НАЧИНКА
4 яйця, 1 ч. л. солі, 2 ч. л. 

гірчиці, 150 г печінки тріски 
(консервованої), 70 г майоне-
зу.

Яйця відварити круто і дріб-
но порубати. Печінку тріски 
подрібніть, перемішайте з яй-
цями і майонезом, поперчіть.  
Потім змастіть млинці гірчи-
цею і загорніть у них фарш з 
печінки тріски. Страву пода-

вайте холодною.

ЯБЛУЧНА НАЧИНКА 
З РОДЗИНКАМИ 

І ГОРІХАМИ
5 яблук, 50 мл лимонно-

го соку, кориця за смаком, 
2 ст. л. цукру, 60 г вершко-
вого масла, 50 г родзинок, 
50 г волоських горіхів.

Яблука очищаємо і нарі-
заємо кубиком. На сковороді 
розтоплюємо вершкове масло і 
додаємо яблука. Смажимо кіль-
ка хвилин. Додаємо горіхи, род-
зинки, корицю, сік лимона і цу-
кор, перемішуємо і тушкуємо 
до м'якості яблук. Залишаємо 
начинку охолоджуватися. На 
кожен млинець викладіть на-
чинку і згорніть конвертиком.

ШОКОЛАДНО-БАНАНОВА 
НАЧИНКА

300 г «Нутелли», 3 банана.

На половину млинчика роз-
мазуємо «Нутеллу», а на дру-

гу нарізаємо кубиками банан. 

Загортаємо і розрізаємо посе-

редині. 

РЕЦЕПТИ МЛИНЦІВ РЕЦЕПТИ МЛИНЦІВ 
ТА НАЧИНОКТА НАЧИНОК
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ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ
СКРИПКА ПОЄДНАЛА

Батьки, помітивши потяг у 
доньки до музики, віддали її до 
музичної школи у Владивостоці. 
Після її закінчення Ірина вступи-
ла до центральної музичної шко-
ли при Московській консерва-
торії по класу скрипки. Ви тільки 
уявіть які вона мала здібності, 
що пройшла конкурс, а він був 
чималий – 200 чоловік на місце. 
Талановита дівчина,закінчив-
ши її, вступає до Інституту мис-
тецтв ім. Гнєсіних. Так склалося, 
що волею долі Ірина Вікторівна 
опинилась у Харкові. Тут вона 
навчала молодь гри на скрипці. 
50 її учнів стали лауреатами між-
народних конкурсів. Вона не тіль-
ки талановитий і знаний музи-
кант, а  й відомий педагог, який 
має заслужену повагу та великий 
авторитет. 

Жінка мешкає у селищі Віль-
шани з  1989 року. Зі своїм чо-
ловіком Ірина познайомилась 
завдяки скрипці. Майстер не тіль-
ки відремонтував її, а й полонив 
серце дівчини. Разом із чоловіком 
Андрієм Андрійовичем виховали 
п’ятьох дітей. Спочатку прожива-
ли у Харкові, а після тривалих роз-
думів подружжя вирішило купити 
або побудувати будинок у сільсь-
кій місцевості, щоб був свій город 
і сад, а найголовніше, щоб була 
мальовнича місцевість. Погля-
нувши на Вільшани, Гребнєвим 
сподобалась не тільки природа, а 
й місцеві жителі, працьовиті і до-
брозичливі. Ірина Вікторівна дуже 
любить квіти і декоративні росли-
ни. Сусіди говорять, що у дворі 
Гребнєвих красиво, як у раю.

 Про Ірину Вікторівну мож-
на ще довго розповідати, але, 
на жаль, брак газетної площі 
не дозволяє  це зробити. Але 
те, що далі написано, говорить 
само за себе. Вона -  кандидат 
мистецтвознавства, старший 
викладач Харківського Націо-
нального університету мис-
тецтв, педагог-методист Хар-
ківської середньої спеціальної 
школи-інтернату, кавалер ор-
дена Рівноапостольного кня-
зя Володимира II ступеня, член 
журі Міжнародних конкурсів в 
Австрії, Індії, Чехії. Голова журі 
Всеукраїнських конкурсів у мі-
стах Краматорську, Запоріжжя, 
Сєвєродонецьку та Каховці, ла-
уреат I премії Всеукраїнського 
конкурсу музикантів-виконав-
ців, переможець конкурсу «Жін-
ка року-2012», м. Харків. 

За 17 років викладацької 
діяльності її учні отримали 97 
нагород на Міжнародних та 
Всеукраїнських конкурсах.

Жителька Вільшан Гребнєва Ірина Вікторівна наро-
дилась у 1952 році у родині військових лікарів у Китаї, 

місто Далінь. Після трьох років роботи родина переїхала на 
Далекий Схід колишнього Радянського Союзу. 

У світі його відлік ведеться з 
виступу жінок Нью-Йорка 8 бе-
резня 1908 р. за політичні та еко-
номічні права. Часто в якості від-
правної точки його святкування 
називають ініціативу Клари Це-
ткін, яка запропонувала у 1910 
році відзначати цей день бороть-
бою за жіночу рівноправність. 
Особливою популярністю свято 
користувалося до 20-х років ХХ 
століття. Велика депресія і при-
шестя фашизму в Європу дещо 
знизили гостроту «жіночого пи-
тання», але в 60-ті роки попу-
лярність його знову зростає. 
Рішенням ООН з 1975 року він 
відзначається як Міжнародний 
день боротьби за права жінок. 
У цей день у багатьох країнах 
світу проходять заходи, пов'язані 
з протистоянням дискримінації 
за статевою ознакою, особливо в 
професійній сфері. 

В деяких країнах це свято ста-
ло державним і вихідним. У Лаосі 
це вихідний тільки для жінок. У 
Китаї жінки в цей день працю-
ють менше, ніж чоловіки, у Тад-
жикистані - це День матері, у 
Вірменії - День материнства і 
краси. 

Роль жінки в традиційному 
суспільстві завжди була висока. 
Саме вона організувала побут, 
розпоряджалась в будинку, здій-
снювала складні внутрішньо-ро-
дові (сімейні) комунікації, органі-
зовувала шлюбні союзи і багато 
в чому економіку домогосподар-
ства. Чоловік брав на себе функ-
цію захисту. З появою держав но-
вого часу з їх великою кількістю 
«несімейних» соціальних інсти-
тутів, жорстким поділом публіч-
ною і приватною сфер ситуація 
починає змінюватися. «Шлюб-
ну дипломатію» Середньовіччя 
змінює професійна дипломатія і 
політичні союзи, укладені на ін-
ших підставах. Раніше кровні 
узи гарантували сумлінність пар-
тнера. Відносини між чоловіком 
і жінкою втрачають жорстку 
утилітарну прив'язку і набувають 
романтичного відтінку. Револю-
ція в організації побуту, що від-
булася в Європі на початку XX 
століття, звільнила час жінок. У 
них з'являється можливість для 
виходу в публічний простір. Але 
він, на жаль, не передбачає іс-
нування в ньому жінок. Тут і 
виникає відчуття несправедли-
вості цього світу. Тому ранній 
фемінізм був тісно пов'язаний з 
революційним рухом, що б'ється 

з тим же «світом панування сили» 
за права для нових учасників.

Про те, як 8 березня стало 
святом жіночності, історія 
замовчує. Хтось вважає, 
що це свідома і послідовна 
політика радянського керів-
ництва. Поступово револю-
ційна тематика зникла і 
з листівок, і акценти змі-
стилися на оспівування жі-
ночої краси і материнства, 
зробивши свято схожим на 
День матері в інших країнах. 
Зараз 8 Березня остаточно 
перетворилося на день сліду-
вання стереотипам про жі-
нок (оспівування жіночності). 
Сьогодні ми повертаємося на 
100 років назад, тільки у більш 
цивілізованій формі – жінки 
рідше бунтують та відвідують 
мітинги, вони організовують 
проєкти, самі створюють своє 
сьогодення та будують майбут-
нє. Крупні й транснаціональні 
компанії теж беруть участь у жі-
ночому русі. Наприклад, «Coca 
Cola» на глобальному та локаль-
ному рівнях започаткувала цілу 
віху проєктів розвитку жіночого 
лідерства та просування жінок 
по кар’єрних сходинках і таких 
прикладів чимало.

Україна не відстає у кількості 
жіночих проєктів. Вони мають 
на меті посилити роль жінки у 
суспільстві країни, пропагують 
ідеї, що вона може стати успіш-
ною у будь-якій сфері. Створю-
ються державні і громадські про-
грами по підтримці та навчанню 
жінок на ринок праці, оскільки 
це не тільки позитивно впливає 
на економіку, але й в цілому по-
кращує соціальний статус жінок 
у сучасному світі з його вимога-
ми.

8 Березня – дуже толерант-
на дата: хто що хоче, той те і 
святкує. Для когось це жіно-
чий день,  для інших - день бо-
ротьби за права жінок, а для 
багатьох це день настання 
весни, тепла і нових сподівань  
Це свято на різні смаки й на 
будь-які вподобання. Можна з 
впевненістю сказати, що воно 
необхідне. 

Все вище згадане це по-
верхнева історія, але, перш за 
все, це по-справжньому світле 
та весняне жіноче свято, що 
нагадує нам про найцінніше 
та найпрекрасніше, що є у на-
шому житті: кохання, сердеч-
ність і красу.

Знання своєї історії - це не тільки питання освіченості 
і культури. Це ще і необхідний фундамент для створен-

ня спільного майбутнього людей, що живуть в одній країні. 
Міжнародний жіночий день для багатьох - свято неоднознач-
не: виникнувши як день боротьби за жіночу рівноправність, 
він поступово дрейфував у бік свята жіночності. 

ІСТОРІЯ СВЯТА

Шановні і дорогі наші жінки, мами і бабусі, доньки і сестрички!
Дергачівська районна громадська організація ветеранів України і  

Дергачівська районна  Спілка ветеранів Афганістану сердечно вітають 
вас з чудовим жіночим святом – Міжнародним днем 8 Березня. Щиро 
бажаємо міцного здоров’я та великого людського щастя. Нехай весняне 
сонце розтопить втому та холодний смуток похмурих сюрпризів зими, 
яка минає. Нехай ваш дім наповнюється радістю і веселою посмішкою, 
злагодою та достатком, а ваші серця наповнюються любов’ю, вірою та 
надією. Добра вам, гарного настрою і здійснення заповітних мрій.

ВІТАННЯ



У кожної людини повин-
на бути справа, яка прино-
сить душевне задоволення 
та яскраві емоції.  Для Хри-
стине Мусаєлян, майстра 
декоративно-прикладного 
мистецтва Вільшансько-

го Будинку культури, 
улюбленою справою є 
рукоділля. Це дуже за-
хоплююче заняття, якому 
вона присвячує увесь свій 
вільний час. 

Одним із найулюблені-
ших видів рукоділля май-
стрині є миловаріння. 
Перша її спроба зварити 
мило ручної роботи була 
ще в далекому 2006 році, 
але це закінчилося невда-
чею. Невдала спроба зро-

бити щось неймовір-
не взагалі не зупинила 
Христине, а, навпаки, 
змотивувала на другу. 
Вдруге дати шанс нат-
хненню вийшло тільки 
в 2017 році, через на-
вчання не було вільно-
го часу. Саме тоді зро-
зуміла, що це, дійсно, те, 
від чого вона отримує 
абсолютне задоволен-
ня. Це саме та справа, 
яка робить її ще більш 
щасливою, а, головне, 
приносить неймовірну 
радість і користь. У всіх 
друзів та близьких Хри-

стине є її натуральні подарун-
ки. Використання мила руч-
ної роботи дозволяє не просто 
очистити шкіру, але й забез-
печити для неї необхідне зво-
ложення, пом’якшення, від-
новлення. Це дає можливість 
скоротити застосування кос-
метичних засобів для догляду 
за шкірою. 

Вже чотири роки май-
стриня займається улюбле-
ною справою, яка надихає її 
бути щасливою. А яке на смак 
ваше натхнення?
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ТАЛАНТИ КРАЮ
ЯКЕ НА СМАК 
НАТХНЕННЯ?

Раніше рукоділля ча-
сто недооцінювали і не 

розуміли. Але усе змінило-
ся. Мистецтво «Хенд мейд» 
зараз стрімко росте вго-
ру. З’являються нові види 
рукоділля, а разом з ними 
все більше прихильників 
та його поціновувачів. Цей 
вид діяльності, крім своєї 
краси, може бути дуже ко-
рисним у нашому житті. 
Тому «хенд мейд» - це не 
тільки про подарунки, але 
й про здоров`я! 

ДАРУЄ 
РАДІСТЬ ЛЮДЯМ

Жителька села Руська Лозо-
ва Ольга  Іванівна Артьомова 
дуже любить вишивати. Ви-
шивка – взагалі розповсюд-
жений вид мистецтва, яким 
охоче займаються і дорослі, і 
діти. Жінка у своїх роботах ви-
користовує бісер і намистинки.  
Вона із захопленням поринає у 
творчий процес. Звичайні бісе-
ринки і намистинки перетво-
рюються на  справжні витвори 
мистецтва.  Її колекція  налічує 
більше 20 робіт і тематика їх 
різноманітна: птахи, природа 
та ікони. Роботи різножанрові, 
але їх об’єднує одне – дарувати 
людям радість.

Але  у своїх захопленнях пе-
ревагу  Ольга Іванівна все ж 
віддає в’язанню. Речі, вив’язані 
майстринею, гріють не тільки 
тіло, а найголовніше – душу тієї 
людини, кому пощастило отри-
мати її подарунок. 

Бажаємо жінці успіхів, твор-
чого натхнення і ще більше по-
ціновувачів.

КРАСА 
І НЕПОВТОРНІСТЬ

Не менш цікаві і роботи 
читачки Русько-Лозівської 
бібліотеки Поліни Фатєєвої. 
Студентка Харківської дер-
жавної академії культури 
вражає різноманіттям вико-
ристовуваних технік у своїх 
роботах. Це і  японська техніка 
канзаші,  і панчішні ляльки, і 
ляльки із клею та вати, поробки 
із картона.

Поліна, щоб виконати свої 
витвори, запасається терпін-

ням і  завзятістю. Але потім, що 
виходить після кропіткої робо-
ти, вражає своєю красою і  не-
повторністю.

РОДИННІ 
ЗАХОПЛЕННЯ

Мама Світлана Геннадіївна – 
художник.  Жінка сама по собі 
віддає перевагу красі, не гово-
рячи вже про красу квітів, при-
роди, людей. Художник бачить 
її там, де ми, звичайні люди, 
не помічаємо. Багато картин, 
намальованих Світланою Ген-
надіївною, різної тематики, є й  
автопортрет майстрині. Вони 
дарують радість людям. Худож-
ниця вважає, що у наш час це 
дуже потрібно й охоче влашто-
вує виставки своїх картин. До 
речі, Світлана Сьянова – керів-
ник ізостудії «Зоряне сяйво» 
при місцевому клубі.

Другокласник Серафим та 
шестирічна Аня виготовляють 
поробки із  пластиліна. Рідко 
хто з дітей не любить ліпити з 
нього. З цього матеріалу мож-
на зробити багато цікавих ігра-
шок, і не біда, що вони не дуже 
досконалі. Радість дитини поля-
гає в тому, що вона являється 
автором даного шедевра і тако-
го більше немає ні в кого.

Тож, недаремно  говорять, 
що у талановитих батьків – 
талановиті діти. І ця сім’я є 
цьому підтвердженням. Ба-
жаємо їм подальших успіхів і 
творчої наснаги.

Родина читачів із Руської 
Лозової приваблює тим, що 
і мама, і діти не просто жи-
вуть поруч, а мають свої за-
хоплення.  
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РЕТРО-ЛИСТІВКИ
Радянські листівки були неповторними у своїй добрій та 

милій простоті. Теми привітань з 8 Березня варіювались від 
приходу весни до дружби усіх жінок світу.

У ретро-підбірці – приємні спогади про ті часи. Багато 
хто, певно, пам’ятає підписи до них.

БЕРЕЗНЕВІ СПОГАДИ

Які славні раніше були 
вітальні листівки до 8 Берез-

ня! І як мало ми звертали на них 
уваги. Подумаєш - листівка!

А зараз дивишся на них і так 
тепло стає. Кожна листівка, як 
маленьке оповіданнячко з неод-
мінно добрим кінцем! Ну, а як 
же? Попереду - весна і літо, а зна-
чить - ціле життя!

Ольга, 55 років

Це були 1950-1951 роки, 
коли я навчалась в школі, 6-7 

років після війни, десь шостий клас. 
Тоді було прийнято вітати матусь 
зі святом. Я вирішила назбирати 
грошей з тих, що мені мама дава-
ла на шкільні обіди, та подарувати 
їй духи. Назви парфумів не пам’я-
таю, але пляшечка була у вигляді 
кремля. Мені було цікаво – які вони 
й як пахнуть, тому після уроків ми 
з подругами вирішили власноруч 
перевірити та відчути їх аромат. 
Після «тестування» з’ясувалось, що 
в пляшці трохи не вистачає вже рі-
дини! Ми не вигадали нічого кращо-
го, ніж долити в парфуми звичайної 
води. Тоді трапилось лихо – вони по-
мутніли! Ми злякались, розгубились 
і навіть плакали… Але, на щастя, 
мама була щаслива такому пода-
рунку й пробачила мою витівку. 

В ті часи майже не дарували 
квітів - не було свіжих, зрізаних у 
продажу, тільки в горщиках. І це 
були красиві бузкові гортензії. Ми 
вважали, що їх чимось підфарбову-
вали, можливо, поливали чорнила-
ми. А ще були якісь невисокі квіточ-
ки, схожі на дрібні ромашки – теж 
у горщиках. Але такі квіти кошту-
вали дорого, і школярі не могли собі 
дозволити їх купувати для мам.

Наприкінці 50-х років з’явились 
зрізані мімози з Кавказу, і от тоді 
вони стали символом свята 8 Бе-
резня й основними квітами цього 
дня. А тюльпани вже потрапили 
до нас набагато пізніше – після 60-х 
років.

Коли була студенткою, то, крім 
парфумів, хлопці вітали нас пороб-
ками, а комусь щастило отримати 
в подарунок сімейку слоників на-
стільних. Ото був чудовий подару-
нок!

Маіна, 82 роки

Не можу сказати, що 
8 Березня для мене було го-

ловним, але те, що у роки моєї 
юності, а це були 70-ті, було 
важливим – факт. У мене воно 
і досі асоціюється з настанням 
весни, тепла і радості. Часто 
на це свято ми з друзями зби-
ралися на вулиці, співали так 
звані «весняні пісні». Хлопці да-
рували квіти і добрий настрій. 
Для нас 8 Березня було свя-
том кохання. Хлопці виріза-
ли квіти з паперу, власноруч 
малювали вітальні листівки, 
такий собі аналог «валенти-
нок». Не в усіх виходило, але 
це тільки додавало позитив-
ного настрою і викликало по-
смішки на обличчі дівчат. У 
цей день у чоловічої частини 
нашого класу з’являлися нові 
таланти: хтось, як виявля-
лось, вміє гарно співати, тан-
цювати, а хтось розкривав у 
собі талант до приготування 
смачних страв. 

Спогади про ті часи і досі 
викликають посмішку, саме 
це свято у мене перекли-
кається зі спогадами про ди-
тинство, юність, молодість. 
Кожного року, в день 8 Березня 
з неймовірним теплом згадую 
ті чудові часи. 

Галина, 59 років

Прийшла весна, а з нею і таке 
очікуване нами, жінками, 8 Берез-
ня – свято краси, любові та ніж-
ності! Все найпрекрасніше, що є у 
житті, - весна, кохання, щастя і 
радість, пов’язане, вважаю, із жін-
кою. 

У мене воно асоціюється з мімо-
зами, нарцисами і тюльпанами.  
Приємним сюрпризом було, коли 
ти у восьмому-десятому класі (80-
ті р.) отримав від хлопця квіти, 
якийсь чарівний сувенір, подарова-
ний тільки тобі, і слова привітан-
ня зі святом були найпоетичніши-
ми і вони присвячувалися тільки 
тобі. Була на сьомому небі від ща-
стя, відчуваючи себе прекрасною і 
щасливою.

Пам’ятаю підготовку до свята 
вдома, як обирала мамі подарунок 
на зекономлені кошти від шкільно-
го буфета. Яким хвилюючим було 
очікування того: сподобався він чи 
ні. Хоча, по правді сказати, не було 
такого, щоб вона не пригорнула і 
не подякувала за чудовий, з її слів, 
подарунок. Привітання тата до 
цього часу нікому не вдалося пере-
вершити.

Коли почала працювати, чо-
ловіки-співробітники, в основному, 
дарували квіти, коробки цукерок, 
шампанське і компліменти-ком-
пліменти…

Чомусь зараз вже весняне  свято 
не так  сприймаєш як раніше, але 
отримувати подарунки завжди чу-
дово і тому одразу почуваєшся най-
кращою жінкою і хочеться вірити, 
що до цього часу попри все – кохана.

Наталія, 56 років
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Интер
 7.00 Новости
 7.10 Утро с Интером
 8.00 Новости
 8.10 Утро с Интером
 9.00 Новости
 9.20 Утро с Интером
10.00 Полезная программа
11.05 Т/с «Меня зовут Ме-

лек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «Агата Рэйзин» (12+)
14.30 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый слу-

чай. Семейная хроника
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Вспомнить моло-

дость» (12+)
 2.00 Х/ф «Замерзшие» (16+)
 3.25 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. Воспоми-

нания
16.30 Концерт. И. Бобул
17.25 #ВУКРАЇНI
18.55 Суперчувство. Отряд 

особого назначения
19.55 Суперчувство
21.55 Спорт. Аспект
23.40 Дикие животные

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.45 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви» (16+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Бедная Саша» 

(12+)
21.45 Т/с «Бедная Саша» 

(12+)
22.45 Х/ф «Кухня»
 0.50 Х/ф «Просто потрясаю-

щие» (16+)
 2.25 Жизнь известных людей
 4.15 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

Новый канал
 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.30 Kids’ Time
 7.30 Орел и решка
 8.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
11.20 Х/ф «Твои, мои и 

наши»
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 «Стажер» (16+)
23.40 Х/ф «Пересадка» (16+)
 1.30 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)
 2.20 Служба розыска детей
 2.25 Зона ночи

СТБ
 8.55 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.10 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама-3
19.05 Один за всех (16+)
20.15 Х/ф «Любовь на реаби-

литации» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Х/ф «Любовь на реаби-

литации» (12+)
23.00 Т/с «Лист ожидания» 

(16+)

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

10.10 Гражданская оборона
11.30 Решает Онистрат
12.45 Факты. День
13.15 Решает Онистрат
13.55 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
16.20 Х/ф «Горец» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Секретный фронт
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
23.35 Х/ф «Омерзительная 

восьмерка» (18+)
 2.35 Гражданская оборона
 3.20 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.10 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
13.45 Т/с «Почта» (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Почта» (12+)
18.00 Т/с «Выходите без звон-

ка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Незакрытая ми-

шень» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Дорога домой» 

(12+)
 1.40 Телемагазин
 2.10 Т/с «Дорога домой» (12+)
 2.25 Сегодня
 3.15 Реальная мистика

2+2

 7.50 Х/ф «Враг мой» (16+)
 9.55 Х/ф «Черная дыра» (16+)
12.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь-2» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков-2» (16+)
22.30 Т/с «Кости-10» (16+)
 0.05 Т/с «Кости-10» (16+)
 1.55 Спецкор
 2.25 ДжеДАИ
 2.55 Облом
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.55 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «К Черному морю»
10.35 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного 

розыска
14.40 Тайны криминального 

мира
16.30 «Свiдок»
16.50 Легенды бандитской 

Одессы
17.10 Случайный свидетель
18.20 Стоимость жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.00 Х/ф «Дураки умирают 

по пятницам» (16+)
 0.50 Состав преступления
 1.40 «Свiдок»
 2.10 Случайный свидетель
 3.00 Вещественное доказа-

тельство
 3.55 Правда жизни
 4.50 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полта-

вой
 8.45 Страна У
 9.15 Однажды под Полта-

вой
 9.45 Семейка У
10.15 Однажды под Полта-

вой
10.45 Однажды в Одессе
11.15 Т/с «Отец рулит-2»
12.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
18.15 Т/с «Отец рулит-2»
19.15 Однажды под Полта-

вой
21.15 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности» (16+)
23.00 Однажды в Одессе
 0.00 Страна У. Новый год
 0.30 Страна У
 1.45 Спасатели
 2.45 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 4.15 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

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

лек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «За дело берется 

Шекспир»
14.40 Вещдок
15.35 Вещдок
16.30 Вещдок. Особый слу-

чай. Семейная хроника
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Вспомнить моло-

дость» (12+)
 2.00 Х/ф «Бункер» (16+)
 3.25 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. Воспоми-

нания
16.30 Концерт. Н. Матвиенко 

и Д. Андриец
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.55 Суперчувство. Отряд 

особого назначения
19.55 Дикие животные
20.25 Суперчувство
21.55 Спорт. Аспект
23.40 #ВУКРАЇНI

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.45 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви» (16+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Бедная Саша» 

(12+)
21.50 Т/с «Бедная Саша» 

(12+)
22.50 Т/с «Бедная Саша» 

(12+)
23.50 Х/ф «Кухня»
 1.00 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль» (16+)
 3.20 Жизнь известных людей
 4.15 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

Новый канал
 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.30 Kids’ Time
 7.30 Орел и решка
 8.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
11.10 Х/ф «Свекровь -- 

монстр» (16+)
13.10 Любовь на выживание 

(16+)
15.00 Орел и решка
17.00 Кто сверху? (12+)
19.00 Где логика? (12+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» (16+)
23.10 Х/ф «Безумная пят-

ница»
 1.10 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)
 2.50 Зона ночи

СТБ
 8.25 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама-3
19.05 Тайны ДНК (16+)
20.15 Х/ф «Виновата любовь»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Х/ф «Виновата любовь»
23.10 Т/с «Лист ожидания» 

(16+)

ICTV

 4.25 Эврика!
 4.30 Факты
 4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

 5.35 Гражданская оборона
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.00 Антизомби
10.55 Решает Онистрат
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Возвращение 

героя» (16+)
15.25 Х/ф «Правдивая ложь» 

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

(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Гражданская оборона
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.45 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
23.40 Х/ф «Джанго осво-

божденный» (18+)
 2.40 Гражданская оборона
 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
10.10 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
13.45 Т/с «Почта» (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Почта» (12+)
18.00 Т/с «Выходите без звон-

ка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Незакрытая ми-

шень» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Дорога домой» 

(12+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
 2.25 Сегодня
 3.15 Реальная мистика

2+2

 6.10 Т/с «Ответный удар-5» 
(16+)

 8.05 Х/ф «Сломанная стрела» 
(16+)

10.10 Х/ф «Утраченное со-
кровище» (16+)

12.00 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь-2» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков-2» (16+)
22.30 Т/с «Кости-10» (16+)
 0.05 Т/с «Кости-10» (16+)
 1.55 Спецкор
 2.25 ДжеДАИ
 2.55 Облом
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 8.15 Случайный свидетель
 8.50 Х/ф «У тихой пристани»
10.15 Х/ф «Черный тюльпан»
12.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного 

розыска
14.35 «Свiдок». Агенты
16.30 «Свiдок»
16.50 Легенды бандитской 

Одессы
17.10 Случайный свидетель
18.20 Будьте здоровы
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.00 Х/ф «Застава в горах»
 1.00 Состав преступления
 1.45 «Свiдок»
 2.15 Случайный свидетель
 2.50 Вещественное доказа-

тельство
 3.50 Правда жизни
 4.45 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Страна У
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Страна У. Новый год
10.15 Однажды под Полта-

вой
10.45 Однажды в Одессе
11.15 Т/с «Отец рулит-2»
12.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
18.15 Т/с «Отец рулит-2»
19.15 Однажды под Полта-

вой
21.15 Х/ф «Девичник в Вега-

се» (16+)
23.35 Однажды в Одессе
 0.35 Семейка У
 1.05 Страна У
 2.20 Спасатели
 3.20 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 4.05 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

Интер
 3.40 Касается каждого
 4.35 Вл. Ивасюк. Идеаль-

ное убийство
 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 Т/с «За дело берется 

Шекспир»
16.10 Х/ф «Девчата»
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Концерт «Я подарю 

тебе любовь»
 0.10 Т/с «Вспомнить моло-

дость» (12+)
 2.15 Х/ф «О нем» (16+)
 3.25 Касается каждого
 4.55 Телемагазин

Перший
 7.00, 8.00, 9.00, 21.00 

Новости
 7.10 Уроки тетушки Совы
 7.40 М/ф «Как казаки 

олимпийцами стали»
 8.05 Оружие животных
 9.05 Х/ф «Госпожа Бова-

ри» (16+)
11.10 Х/ф «Украденное 

счастье», с. 1--4
15.40 Телепродажа
16.15 Страна песен
17.20 Концерт. Н. Валев-

ская
18.15 Концерт. И. Бобул
19.20 Концерт. А. Гнатюк
20.20 Борьба за выживание
21.25 Спорт
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
10.20 Жизнь известных 

людей-2021
11.20 Х/ф «100 тысяч ми-

нут вместе»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Красотка» (16+)
22.45 Х/ф «Грязные танцы» 

(16+)
 0.45 Голос страны-11
 2.50 Жизнь известных 

людей
 4.35 ТСН
 5.35 Жизнь известных 

людей

Новый канал
 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.30 Kids’ Time
 7.30 Орел и решка
 8.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
11.30 Х/ф «Безумная пят-

ница»
13.30 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На стран-
ных берегах» (16+)

16.20 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Месть 
Салазара» (12+)

19.00 От пацанки до 
панянки (16+)

21.00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины»

23.40 Х/ф «Голая правда» 
(16+)

 1.40 Х/ф «Щепка» (16+)
 2.55 Служба розыска детей

СТБ
 7.50 Х/ф «27 свадеб»
10.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» 

(16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама-3
19.05 Детектор лжи (16+)
20.15 Х/ф «Виновата лю-

бовь»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Х/ф «Виновата лю-

бовь»
23.10 Т/с «Лист ожидания» 

(16+)

ICTV

 5.20 Эврика!

 5.25 Служба розыска детей
 5.30 Гражданская оборона
 6.20 Факты недели
 9.05 Х/ф «Приключения 

Плуто Нэша» (16+)
10.55 Х/ф «Люди в черном» 

(16+)
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Люди в чер-

ном-2»
14.40 Х/ф «Люди в чер-

ном-3» (16+)
16.40 Х/ф «Люди в черном. 

Интернэшнл» (12+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Правдивая 

ложь» (16+)
21.55 Дизель Шоу (12+)
23.25 Х/ф «Убить Билла» 

(18+)
 1.25 Х/ф «Убить Билла-2» 

(16+)
 3.25 Я снял!

Украина
10.00 Маска
15.00 Сегодня
15.20 Маска
17.00 Х/ф «Аквамарин», с. 

1, 2 (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Аквамарин», с. 

3, 4 (12+)
22.00 Х/ф «Тростинка на 

ветру», с. 1--3 (12+)
 1.30 Телемагазин
 2.00 Х/ф «Тростинка на 

ветру», с. 4 (12+)
 2.20 Сегодня
 3.10 Реальная мистика

2+2

 6.15 Т/с «Звонарь-2» (16+)
10.20 Затерянный мир
15.05 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» (16+)
17.20 Х/ф «Рыцарь дня» 

(16+)
19.25 Т/с «Звонарь-2» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков-2» (16+)
22.30 Т/с «Кости-10» (16+)
 0.05 Т/с «Кости-10» (16+)
 1.55 Облом
 3.45 Совершенно секретно
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 6.00 М/ф «Как казаки...»
 8.15 Случайный свидетель
10.40 Х/ф «Гусарская бал-

лада»
12.30 Х/ф «Танцор диско»
15.10 Х/ф «Бинго-Бонго»
17.15 Х/ф «Черный тюль-

пан»
19.30 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова»
21.10 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице»
23.05 Х/ф «Любовь на ас-

фальте» (16+)
 1.10 Х/ф «Город порока» 

(16+)
 3.15 Случайный свидетель
 3.25 Вещественное доказа-

тельство
 3.55 Правда жизни
 4.45 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Пол-

тавой
 8.45 Страна У
 9.15 Однажды под Пол-

тавой
 9.45 Страна У. Новый год
10.15 Однажды под Пол-

тавой
10.45 Семейка У
11.15 Т/с «Отец рулит-2»
12.15 Звезды, слухи и 

Галливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и 

Галливуд
18.15 Т/с «Отец рулит-2»
19.15 Однажды под Пол-

тавой
21.15 Х/ф «Бойфренд из 

будущего» (16+)
23.40 Однажды в Одессе
 0.40 Страна У. Новый год
 1.10 Страна У
 2.25 Спасатели
 3.25 Т/с «Дневники Тем-

ного» (16+)
 4.10 Виталька
 5.50 Полезные подсказки



95 березня 2021 року ТЕЛЕПРОГРАМА
СУБОТА, 13 БЕРЕЗНЯП’ЯТНИЦЯ, 12 БЕРЕЗНЯЧЕТВЕР, 11 БЕРЕЗНЯ

Интер
 6.55 Х/ф «Восточный ве-

тер-3. Наследие Оры»
 9.00 Готовим вместе. До-

машняя кухня
10.00 Полезная программа
11.05 Х/ф «Укол зонтиком»
13.00 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика»

15.00 Т/с «Добровольцы» 
(12+)

20.00 Подробности
20.30 Концерт «Место 

встречи»
22.05 Х/ф «Мамочка моя», 

с. 1--4
 1.50 Х/ф «Синие, как море, 

глаза» (16+)
 3.15 Вокруг М
 4.50 Х/ф «Стежки-дорож-

ки»

Перший
 7.00, 8.00, 9.00, 21.00 

Новости
 7.10 Уроки тетушки Совы
 7.40 М/ф
 8.05 Оружие животных
 9.05 Оттенки Украины
 9.35, 22.00 Х/ф «Воллис и 

Эдвард» (12+)
11.25 Коко горилла, которая 

разговаривает с людьми
12.25 Очень милые живот-

ные
13.25 Мир дикой природы
13.55 Телепродажа
14.30 UA:Фольк. Воспоми-

нания
15.40, 18.25 Биатлон. Кубок 

мира
16.35 Охота
17.45, 19.15 Дикие живот-

ные
19.55, 21.25 Борьба за вы-

живание

1+1

 8.00 Завтрак. Выходной
10.00 Мир наизнанку
18.20 Мир наизнанку-12
19.30 ТСН
20.15 Липсинк баттл
22.10 Женский квар-

тал-2021
23.20 Светская жизнь-2021
 0.20 Светская жизнь-2021
 1.20 Лига смеха
 5.00 ТСН
 6.00 Жизнь известных 

людей

Новый канал
 8.25 Kids’ Time
 8.30 М/ф «Феи и тайна 

страны драконов»
10.00 Kids’ Time
10.00 Орел и решка
12.10 У кого больше? (12+)
14.10 М/ф «Бейби босс»
16.00 Х/ф «Боги Египта» 

(12+)
19.00 Х/ф «Ученик колдуна»
21.00 Х/ф «Король Артур. 

Легенда меча» (12+)
23.30 Х/ф «Хижина в лесу» 

(18+)
 1.10 Варьяты (12+)
 2.40 Зона ночи

СТБ
 5.55 Х/ф «Любовь на реа-

билитации» (12+)
 7.55 Невероятная правда о 

звездах
10.50 Х/ф «Любовь на реа-

билитации» (12+)
12.45 Х/ф «Виновата лю-

бовь»
17.00 «Хата на тата» (12+)
19.00 МастерШеф. Профес-

сионалы (12+)
22.22 Dizel Night

ICTV

 4.40 Эврика!
 4.45 Факты
 5.15 Т/с «Копы на работе» 

(16+)
 7.15 На троих (16+)
 8.15 Т/с «Выжить любой 

ценой»
 8.50 На троих (16+)
 9.20 Т/с «Выжить любой 

ценой»
 9.55 На троих (16+)
10.30 Т/с «Пес» (16+)
11.30 Т/с «Тайные двери» 

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

(12+)
13.45 Т/с «Пес» (16+)
17.00 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости» (16+)
21.30 Х/ф «Призрак в до-

спехах» (16+)
23.30 Х/ф «Вдовы» (16+)
 1.50 Т/с «Тайные двери» 

(12+)
 3.20 Я снял!

Украина
 7.25 Реальная мистика
 8.45 Х/ф «Аквамарин» 

(12+)
12.35 Х/ф «Человек без 

сердца», с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.20 Х/ф «Человек без 

сердца», с. 3, 4 (12+)
16.50 Х/ф «DZIDZIO. Пер-

вый раз» (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Главная тема
21.00 Маска
23.00 Х/ф «Сердце следова-

теля», с. 1, 2 (12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Сердце следова-

теля», с. 3, 4 (12+)
 3.10 Реальная мистика

2+2

 7.30 ДжеДАИ-2019
 8.55 ДжеДАИ-2020
 9.55 Затерянный мир
13.00 Х/ф «Баал, бог грозы» 

(16+)
14.50 Х/ф «Сломанная стре-

ла» (16+)
16.55 Х/ф «Рыцарь дня» 

(16+)
19.00 Х/ф «Искусство вой-

ны» (16+)
21.15 Х/ф «Изгой»
 0.05 Х/ф «Кон экспресс» 

(16+)
 1.55 Облом
 4.05 Совершенно секретно
 5.45 Телемагазины

НТН
13.05 Х/ф «Братья по 

крови»
15.00 Случайный свиде-

тель. Вокруг света
16.15 Х/ф «Драконы на-

всегда» (16+)
18.05 Крутые 90-е
19.00 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
21.05 Х/ф «Охранник для 

дочери» (16+)
23.10 Х/ф «Три девятки» 

(16+)
 1.25 Болезни-убийцы
 2.30 «Свiдок»
 3.00 Случайный свиде-

тель
 3.40 Вещественное дока-

зательство
 4.10 Правда жизни
 4.35 Легенды бандитского 

Киева
 5.00 Top Shop

ТЕТ
11.15 Х/ф «Белоснежка»

12.25 Х/ф «Девичник в 

Вегасе» (16+)

14.45 Х/ф «Любовь и 

прочие неприятности» 

(16+)

16.40 Х/ф «Бойфренд из 
будущего» (16+)

19.00 Однажды под Пол-
тавой

22.30 Страна У
23.00 Однажды в Одессе
23.30 Семейка У
 0.00 Страна У
 0.30 Однажды в Одессе
 1.00 «Панянка-селянка»

 3.05 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

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

лек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «Агата Рэйзин» 

(12+)
14.30 Вещдок
15.30 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый слу-

чай. Семейная хроника
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Т/с «Шерлок» (16+)
 0.40 Вещдок
 1.40 Касается каждого
 3.10 Жди меня. Украина
 4.20 Богини эфира
 4.50 Телемагазин
 5.20 Орел и решка. Чудеса 

света
 6.05 М/ф

Перший
 6.30--6.50 М/ф
 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00 Но-
вости

 7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10 
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. Воспоми-

нания
16.30 Концерт. Н. Валевская
17.25 «Перша шпальта»
18.25 Биатлон. Кубок мира
20.00 Суперчувство
21.55 Спорт. Аспект
23.40 Дикие животные

1+1

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

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
14.30 Лига смеха-2021
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви» (16+)
19.30 ТСН
20.15 Лига смеха-2021
22.15 Липсинк баттл
 0.15 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь»
 2.55 Игры приколов
 4.10 ТСН
 4.55 Светская жизнь-2021
 6.05 Жизнь известных людей

Новый канал
 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.30 Kids’ Time
 7.30 Орел и решка
 8.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
10.20 От пацанки до панян-

ки (16+)
12.20 Варьяты (12+)
14.20 Где логика? (12+)
16.20 Х/ф «Чего хотят жен-

щины»
19.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность»
21.20 Х/ф «Мисс Конгени-

альность-2. Вооружена и 
легендарна»

23.40 Х/ф «Пока ты спал»
 1.50 Варьяты (12+)
 2.45 Служба розыска детей
 2.50 Зона ночи

СТБ
 5.25 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова iсторiя»
 6.15 Холостяк (12+)
11.55 Как выйти замуж (16+)
13.00 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 Т/с «Слепая»
19.00 Холостяк (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Холостяк (12+)
 0.40 О чем молчат женщины 

(16+)

ICTV
 4.15 Эврика!
 4.25 Служба розыска детей
 4.30 Факты
 4.50 Т/с «Отдел 44» (16+)
 5.35 Гражданская оборона
 6.30 Утро в большом городе
 8.45 Факты. Утро
 9.15 Чрезвычайные новости
10.10 Дизель Шоу (12+)
11.25 Т/с «Выжить любой 

ценой-2»
12.45 Факты. День
13.15 На троих (16+)
15.45 Факты. День
16.15 На троих (16+)
16.25 Х/ф «Специалист» (16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.10 Дизель Шоу (12+)
22.50 На троих-9 (16+)
23.55 На троих (16+)
 0.55 Факты
 1.25 Т/с «Выжить любой 

ценой»
 2.20 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.00 Х/ф «Тайсон» (16+)
13.50 Х/ф «Любовь матери», 

с. 1, 2 (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Любовь матери», 

с. 3, 4 (12+)
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
 0.00 Х/ф «Замкнутый круг», 

с. 1, 2 (12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Замкнутый круг», 

с. 3, 4 (12+)
 3.50 Реальная мистика

2+2

 6.40 Т/с «Ответный удар-6» 
(16+)

 8.35 Х/ф «Скорость» (16+)
10.45 Х/ф «Скорость-2» (16+)
13.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Х/ф «Багровые реки» 

(16+)
21.30 Х/ф «Империя волков» 

(16+)
 0.10 Х/ф «Универсальный 

агент» (16+)
 2.00 Спецкор
 2.30 ДжеДАИ
 3.00 ДжеДАИ-2019
 3.45 Совершенно секретно
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.55 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Делай -- раз!» (16+)
10.40 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного 

розыска
14.35 Правда жизни
16.30 «Свiдок»
16.50 Легенды бандитской 

Одессы
17.10 Случайный свидетель
18.20 Тайны мира
19.00 «Свiдок»
19.35 Т/с «Коломбо» (16+)
23.00 Х/ф «Контрольный 

выстрел» (18+)
 1.00 Состав преступления
 2.20 «Свiдок»
 2.50 Случайный свидетель
 3.10 Вещественное доказа-

тельство
 4.10 Легенды бандитского 

Киева
 5.00 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Страна У
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Семейка У
10.15 Однажды под Полта-

вой
10.45 Однажды в Одессе
11.15 Т/с «Отец рулит-2»
12.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
18.15 Т/с «Отец рулит-2»
20.15 Однажды под Полта-

вой
21.15 Х/ф «Сумасшедшая 

свадьба-2»
23.00 Однажды в Одессе
 0.00 Страна У. Новый год
 0.30 Страна У
 1.45 Спасатели
 2.45 Теория измены
 4.15 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

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

лек-2» (12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «Агата Рэйзин» (12+)
14.30 Вещдок
15.25 Вещдок
16.25 Вещдок. Особый слу-

чай. Семейная хроника
17.40 Новости
18.00 Касается каждого
19.00 Касается каждого
20.00 Подробности
21.00 Вещдок. Опережая 

время
22.05 Следствие вели...
23.55 Т/с «Вспомнить моло-

дость» (12+)
 2.00 Х/ф «Виновный» (16+)
 3.25 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 

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. Воспоми-

нания
16.30 Концерт. А. Гнатюк
17.25 Дикие животные
18.25 Биатлон. Кубок мира
20.00 Суперчувство
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 лю-

дей-2021
10.20 Жизнь известных лю-

дей-2021
11.20 Свадьба вслепую
12.00 ТСН
12.20 Свадьба вслепую
14.00 ТСН
14.15 Свадьба вслепую
15.45 Мир наизнанку
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Ветер любви» (16+)
19.30 ТСН
20.45 Т/с «Бедная Саша» 

(12+)
21.45 Право на власть-2021
 0.45 Х/ф «Припутнi» (16+)
 2.40 Х/ф «Просто потрясаю-

щие» (16+)
 4.10 ТСН
 5.35 Жизнь известных людей

Новый канал
 6.00 М/с «Том и Джерри»
 7.30 Kids’ Time
 7.30 Орел и решка
 8.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
11.00 Х/ф «Всегда говори «да» 

(16+)
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 «Значит, война» 

(16+)
23.10 Х/ф «Охота на быв-

шую» (16+)
 1.40 Варьяты (12+)
 2.45 Служба розыска детей
 2.50 Зона ночи

СТБ
 9.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.15 Т/с «Слепая»
14.30 «Вiкна-Новини»
14.50 Т/с «Слепая»
15.40 Т/с «След» (16+)
17.30 «Вiкна-Новини»
18.05 СуперМама-3
19.05 Как выйти замуж (16+)
20.15 Х/ф «Любовь на реаби-

литации» (12+)
22.00 «Вiкна-Новини»
22.45 Х/ф «Любовь на реаби-

литации» (12+)
23.00 Т/с «Лист ожидания» 

(16+)

ICTV

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

13.15 Решает Онистрат
14.00 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
16.25 Х/ф «Разрушитель» 

(16+)
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Антизомби
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Пес» (16+)
22.45 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
23.40 Х/ф «Бесславные 

ублюдки» (16+)
 2.25 Гражданская оборона
 3.10 Я снял!

Украина
 7.00 Сегодня
 7.10 Утро с Украиной
 8.00 Сегодня
 8.15 Утро с Украиной
 9.00 Звездный путь
10.10 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
13.45 Т/с «Почта» (12+)
15.00 Сегодня
15.30 Т/с «Почта» (12+)
18.00 Т/с «Выходите без звон-

ка-4» (12+)
19.00 Сегодня
20.10 Говорит Украина
21.00 Т/с «Незакрытая ми-

шень» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 По следам
23.50 Т/с «Дорога домой» 

(12+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Реальная мистика

2+2

 7.55 Х/ф «Поймать и убить» 
(16+)

 9.50 Х/ф «Знамение» (16+)
12.05 Затерянный мир
18.00 Секретные материалы
18.15 Спецкор
18.50 ДжеДАИ
19.25 Т/с «Звонарь-2» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские вой-

ны. Харьков-2» (16+)
22.35 Т/с «Кости-11» (16+)
 0.00 Т/с «Кости-10» (16+)
 1.50 Спецкор
 2.20 ДжеДАИ
 2.50 Облом
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазины

НТН
 7.55 Случайный свидетель
 8.30 «Свiдок»
 9.00 Х/ф «Расследование»
10.35 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30 «Свiдок»
12.50 Легенды уголовного 

розыска
14.35 Стоимость жизни
16.30 «Свiдок»
16.50 Легенды бандитской 

Одессы
17.10 Случайный свидетель
18.20 Правда жизни
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
23.00 Х/ф «Свидетельство о 

бедности»
 0.20 Состав преступления
 1.00 Вещественное доказа-

тельство
 2.10 «Свiдок»
 2.40 Случайный свидетель
 3.05 Вещественное доказа-

тельство
 4.05 Правда жизни
 4.55 Top Shop

ТЕТ
 8.15 Однажды под Полтавой
 8.45 Страна У
 9.15 Однажды под Полтавой
 9.45 Страна У. Новый год
10.15 Однажды под Полта-

вой
10.45 Однажды в Одессе
11.15 Т/с «Отец рулит-2»
12.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
13.15 4 свадьбы
14.15 «Панянка-селянка»
15.15 СуперЖена
16.15 4 свадьбы
17.15 Звезды, слухи и Гал-

ливуд
18.15 Т/с «Отец рулит-2»
19.45 Однажды под Полта-

вой
21.15 Х/ф «Сумасшедшая 

свадьба» (12+)
23.00 Однажды в Одессе
 0.00 Семейка У
 0.30 Страна У
 1.45 Спасатели
 2.45 Т/с «Дневники Темного» 

(16+)
 4.15 Виталька
 5.50 Полезные подсказки



28 лютого 28 вихованців спортивного клубу «Diomid» гідно представили 
Дергачівську громаду на Чемпіонаті України з кемпо-карате, який зібрав 
приблизно 600 спортсменів 30 спортивних клубів країни з Чернігівської, 
Полтавської, Кіровоградської, Житомир-
ської, Сумської, Харківської областей.
За підсумками змагань юні спортсмени 

здобули 47 призових місць: 25 золотих, 13 
срібних, 9 бронзових медалей.

«Щиро пишаюся земляками! Завдяки ва-
шому прикладу та пропаганді здорового спо-
собу життя зростає популярність масового 
фізкультурного руху серед мешканців нашої 
громади! Бажаю нових перемог!», – зазна-
чив у привітанні міський голова Вячеслав 
Задоренко.

Спортсмени – гордість громади:
Золото: Кабаєв Ілля, Паліівець Артем, Тарасова Анастасія, Тімон Владислав.
Золото та срібло: Борщ Артем, Калита Максим, Мицай Кирило, Стрілець 

Богдан, Тарасова Анастасія, Тарасенко Марія, Тімон Станіслав.
Золото, срібло та бронза: Кравченко Владислав, Опачанов Максим.
Золото та бронза: Борлюк Максим, Крючков Нікіта.
Срібло та бронза: Лещенко Олексій.
Срібло: Кленов Артем, Мицай Максим, Тарасенко Анна.
Бронза: Кульченко Богдан, Назаров Георгій.
Призери: Буяк Кирило, Головко Єгор, Шафаростов Данило, Савченко Данило.
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НЕДІЛЯ, 14 БЕРЕЗНЯ

Интер
 8.00 Удачный проект
 9.00 Готовим вместе
10.00 Другая жизнь
11.00 Другая жизнь
12.00 Вещдок. Личное дело 

(16+)
16.50 Т/с «Детектив Рену-

ар» (12+)
20.00 Подробности недели
22.00 Т/с «Шерлок» (16+)
 1.45 Вещдо

Перший
 7.00, 8.00, 8.55, 21.00 

Новости
 7.10 Уроки тетушки Совы
 7.40 М/ф
 8.20 Дикие животные
 9.00 Божественная ли-

тургия Православной 
Церкви Украины

11.00 Воскресная литургия 
Украинской Греко-Като-
лической Церкви

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

13.30 Спецпроект «Насле-
дие»

14.05 Телепродажа
14.40, 15.35 Биатлон. Ку-

бок мира
17.15 Студия «Биатлон»
17.35 Жестокая миграция в 

природе
19.00 Д/с «Масштабные 

инженерные ошибки»
20.00 Добровольцы
21.25 #@)[]?$0 с М. Щуром 

(16+)
22.00 На передовой. Воен-

ные очерки
23.10 Братство Красного 

Крест

1+1

 8.00 Завтрак. Выходной
 9.00 Лото-забава
 9.45 Мир наизнанку-12
10.50 Мир наизнанку
14.50 Х/ф «Мне бы в небо» 

(16+)
17.00 Х/ф «Красотка» (16+)
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Голос страны-11
23.10 Светская жизнь-2021
 0.10 Х/ф «Грязные танцы» 

(16+)
 2.10 Мир наизнанку
 5.00 ТС

Новый канал
 8.00 Kids’ Time
 8.00 М/ф «Бейби босс»
 9.50 Kids’ Time
 9.50 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» (16+)
12.00 Х/ф «Значит, война» 

(16+)
14.00 Х/ф «Ученик колду-

на»
16.10 Х/ф «Король Артур. 

Легенда меча» (12+)
18.50 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
21.00 Х/ф «Джон Картер. 

Между мирами» (16+)
23.40 Х/ф «Циклоп» (18+)
 1.40 Варьяты (12+)
 2.50 Зона ноч

СТБ
 5.35 Х/ф «Суета сует»
 7.10 Х/ф «Осенний мара-

фон»
 9.00 МастерШеф. Профес-

сионалы (12+)
12.30 «Хата на тата» (12+)
15.05 СуперМама-3
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)
20.00 Один за всех (16+)
23.30 Тайны ДНК (16+

ICTV

 5.25 Эврика!
 5.30 Факты

5.55 Антизомби
 6.50 Секретный фронт
 7.50 Гражданская оборона
 8.40 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Вскрытие пока-

жет-2» (16+)
14.30 Х/ф «Безумный 

Макс. Дорога ярости» 
(16+)

16.45 Х/ф «Призрак в до-
спехах» (16+)

18.45 Факты недели
21.15 Х/ф «Коломбиана» 

(16+)
23.25 Х/ф «Убить Билла» 

(18+)
 1.30 Х/ф «Убить Билла-2» 

(16+)
 3.40 Я снял!

Украина
 6.50 Реальная мистика
10.00 Х/ф «Кладовая жиз-

ни» (16+)
17.20 Х/ф «Слабое звено», 

с. 1, 2 (12+)
19.00 Сегодня. Итоги
21.00 Х/ф «Слабое звено», 

с. 3, 4 (12+)
23.45 Х/ф «Это было у 

моря», с. 1, 2 (16+)
 1.45 Телемагазин
 2.15 Х/ф «Это было у 

моря», с. 3, 4 (16+)
 3.30 Звездный путь
 4.00 Громкое дело
 4.45 Т/с «Почта» (12+

2+2

 7.00 ДжеДАИ-2019
 9.00 Затерянный мир
13.40 Х/ф «Инферно» (16+)
15.20 Х/ф «Высота» (16+)
17.05 Х/ф «Игра памяти»
19.00 Х/ф «Дневной свет» 

(16+)
21.10 Х/ф «Без лица» (16+)
 0.00 Х/ф «Высшая сила» 

(16+)
 1.50 Облом
 4.00 Лучшее
 4.10 Бандерлоги-2017
 4.55 Злоумышленники
 5.45 Телемагазин

НТН
 8.10 Будьте здоровы
 8.45 Случайный свиде-

тель. Вокруг света
10.00 Х/ф «Братья по 

крови»
12.00 Х/ф «Охранник для 

дочери» (16+)
14.10 Х/ф «Поезд вне рас-

писания»
15.45 Х/ф «Тревожное 

воскресенье»
17.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
19.00 Х/ф «Снова неуло-

вимые»
21.35 Х/ф «Скрытая угро-

за»
23.25 Х/ф «Контрольный 

выстрел» (18+)
 1.25 Вещественное дока-

зательство

ТЕТ
11.10 М/ф «Риф 3D. Прилив»
12.50 М/ф «Астерикс. Земля 

богов»
14.30 Х/ф «Сумасшедшая 

свадьба»
16.15 Х/ф «Сумасшедшая 

свадьба-2»
18.00 Однажды под Полта-

вой
22.30 Страна У
23.00 Однажды в Одессе
23.30 Семейка У
 0.00 Страна У
 0.30 Однажды в Одессе
 1.00 «Панянка-селянка»
 3.10 Т/с «Дневники Темно-

го» (16+)
 3.55 Виталька
 5.50 Полезные подсказки

ЮНІ СПОРТСМЕНИ ГРОМАДИ 
НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ

НАША ГОРДІСТЬ!

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні керівники підприємств, приватні підприємці, 
майстри народних промислів, художники, керівники за-

кладів харчування громади!

Запрошуємо Вас взяти участь у ярмарку з нагоди святку-

вання Масляної, який відбудеться 14 березня в місті Дер-

гачі!
Заявки на участь у ярмарку просимо подавати до 6 берез-

ня до відділу економічного, агропромислового розвитку та 

торгівлі Дергачівської міської ради за адресою: пл. Перемо-

ги, 2А.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 

050-259-72-26; 050-232-03-31.

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛІСТІВ!

У зв'язку з проведенням у місті Дергачі культурно-мистець-

кого заходу "Масляна-2021" 14 березня з 6:00 до 15:00 буде за-

боронено рух транспорту на в'їзді/виїзді з площі Перемоги до 

вулиць Матюшенка та Гната Хоткевича.

Рекомендуємо скористатися об'їзним шляхом через вулиці 
Калинову, Сербіна, Професійну.
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ОГОЛОШЕННЯ 

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

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

ПРОДАМ

Бабушка вычитывает по старинной книге. Поможет 
решить проблемы в личной жизни и наладит бизнес. Сни-
мет порчу. Ставит защиту на удачу, лечит деток, помо-
жет алкоголику. Тел. 095-826-81-25, 068-625-30-41    (4-2)

АВТОВИКУП
Терміновий викуп автомобілів, при-

чепів будь-яких моделей, в будь-якому 
стані. Всі витрати за мій рахунок. Поряд-
ність гарантую.
Тел. (050)70 79 797, Олександр.

Благоустрій і буріння свердловин. Приям-
ки. Зливні ями. Проведення води, каналіза-
ції у дім і по будинку. Ремонт, встановлення 
насосного обладнання, бойлерів. Aquaidea.
kr.ua Тел. 066-752-80-59.    (5-2)

Шпаклёвка, электрика, гипсокартон, по-
клейка обоев, ремонт крыши, утепление дома.
Недорого, быстро. Тел. 099-775-10-21.       (2-2)

ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ

Чистимо та поглиблюємо колодязі. 
Тел.: (066)-504-35-79, (063)-881-00-27, 
(068)-075-97-97. (5-2)

ЗНАЙОМСТВА

ТАРИФИ
ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ!

Комунальне підприємство «Малоданилівський ко-
мунальник» Малоданилівської селищної ради інформує 
про намір зміни тарифу на послуги з вивезення твер-
дих побутових відходів для  мешканців багатоквар-
тирних будинків на одну людину в місяць та водовід-
ведення на території Малоданилівської селищної ради 
у розмірі 30% від діючого тарифу, згідно з рішенням V 
сесії VIII скликання Малоданилівської селищної ради 
від 1 лютого 2021 року. Така необхідність викликана 
в зв’язку із зростанням цін на паливно-мастильні ма-
теріали, електроенергію, підняттям мінімальної за-
робітної плати.

Тарифи на послуги з водовідведення
№ Категорія та місцезнаходження споживачів 

Тариф з ПДВ грн/м3, діючий
Плата за водовідведення грн/м3 одна людина/місяць
Вул.Зелена, смт.Мала Данилівка 3,19 4,15
Вул.Садова, смт.Мала Данилівка 3,19 4,15
Вул.Ювілейна, смт.Мала Данилівка 2,85 3,71
Вул.Лісна, смт.Мала Данилівка 1,03 1,34
Вул.Наукова, с.Черк.Лозова 8,62      11,21

Тарифи на послуги з вивозу твердих побутових 
відходів (ТПВ) з багатоквартирних будинків

 Категорія та місцезнаходження споживачів 
Тариф з ПДВ грн/людину, діючий 

Плата за вивіз твердих побутових відходів грн. 1 
людина/місяць

Смт. п/с Мала Данилівка  6,13 7,97
с. Черкаська Лозова   6,13 7,97
Зауваження та пропозиції щодо зміни тарифів за 

вищевказаною послугою приймаються протягом 10 
(десяти) днів із дня опублікування в газеті та засобах 
масової інформації за адресою: Харківська обл., Дер-
гачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Лісна, 
1-ж, тел. (0-57-63) 58-061.

Симпатичная дамочка 69 лет, рост 167 см, 
вес 77 кг. По образованию педагог-музыкант, 
русская, православная, вдова, живу одна в част-
ном газифицированном доме.

Приглашаю на юбилей мужчину от 67 до 75 
лет. Алкоголиков, сектантов, из мест лишения 
свободы не беспокоить.

Телефоны для общения: (063)-441-97-49, 
(063)-583-09-62, (068)-249-45-48, Лариса.

Насіння люцерни, конюшини, еспарцету, стоколосу, 
суданки, сидератів, медоносів, соняшнику, кукурудзи 
та ін. Тел.: (067)-689-27-26 www.semenatrav.com       (4-1)

05.03.2021 року о 10:00 відбудеться встановлен-
ня та погодження меж земельної дiлянки, розташова-
ної в смт. Вільшани, вул. Сумська, 10 Дергачівського 
району Харківської області. Запрошуємо сумiжних 
землевласникiв/землекористувачiв для підписання 
відповідних актів. Тел. (050)-741-57-79.

09.03.2021 року о 11:00 відбудеться встановлен-
ня та погодження меж земельної дiлянки, розташо-
ваної в с. Польова, вул. Жовтнева, 86 Дергачівського 
району Харківської області. Запрошуємо сумiжних 
землевласникiв/землекористувачiв для підписання 
відповідних актів. Тел. (066)929-07-82.

Посвідчення для багатодітних сімей: 
БС № 072797 на ім’я Корчаченко Ірини 
Миколаївни.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ 
ЗАГУБЛЕНІ:

Повідомлення про початок процедури роз-
гляду та врахування пропозицій громадськості 
у проєкті містобудівної документації «Деталь-
ний план території кварталів садибної житло-
вої забудови по вул. Кільцева, поміж вул. Ма-
тюшенка, 74, пров. Дорожньому на території 
Русько-Лозівської сільської ради Дергачівсько-
го районуХарківської області» (далі – ДПТ).

Мета, склад, зміст та основні техніко-еко-
номічні показники ДПТ:

ДПТ розробляється з метою визначення плану-
вальної організації території та розміщення на ній 
кварталів садибної житлової забудови з урахуван-
ням санітарних, пожежних, будівельних норм та 
правил.

Склад ДПТ – пояснювальна записка та 
графічні матеріали:

Зміст ДПТ складається з опису аналізу існую-
чої містобудівної ситуації, проєктних пропозицій, 
заходів цивільного захисту та протипожежних за-
ходів, основних техніко-економічних показників, 
які відображені у пояснювальній записці і графіч-
них матеріалах ДПТ.  

Загальна площа території ДПТ становить орієн-
товно 6,92 га. ДПТ розроблено на підставі рішен-
ня ХХХІХ сесії Русько-Лозівської сільської ради VІІ 
скликання від 17.06.2020 р. № 42.

Замовник ДПТ:  Дергачівська міська рада 
(як правонаступник замовника ко-лишньої Русь-
ко-Лозівської сільської ради).

Розробник ДПТ: приватне підприємство «Пер-
спектива-ДІ».

Інформація про місце ознайомлення: ДПТ для 
ознайомлення, розгляду та надання пропозицій 
знаходиться у секторі містобудування та архітекту-
ри відділу містобудування, архітектури та земель-
них відносин, Державна архітектурно-будівельна 
інспекція Дергачівської міської ради за адресою: 
62300, м. Дергачі, пл. Перемоги, 2а, тел.: (05763) 
3-01-68, 2-00-51. Ознайомитися з ДПТ можна на 
офіційному вебсайті Дергачівської міської ради за 
посиланням http://dergachi-mr.gov.ua/.

Інформація про посадову особу, відповідальну за 
організацію розгляду пропозицій: завідувач сектору 
містобудування та архітектури, головний архітек-
тор відділу містобудування, архітектури та земель-
них відносин, Державна архітектурно-будівельна 
інспекція Дергачівської міської ради – Бондаренко 
Наталія Олександрівна, тел.: (05763) 3-01-68, 2-00-
51 адреса: 62300, м. Дергачі, пл. Перемоги, 2а. 

Термін надання пропозицій (зауважень) до 
проєкту містобудівної документації — один місяць 
з дня оприлюднення даного повідомлення.

Інформація стосовно запланованих інформацій-
них заходів: 

- розмістити повідомлення про початок про-
цедури розгляду та врахування пропозицій у проєк-
ті ДПТ на стендах у приміщеннях сектору містобу-
дування та архітектури відділу містобудування, 
архітектури та земельних відносин, Державна архі-
тектурно-будівельна інспекція Дергачівської місь-
кої ради;

- провести громадські слухання 18 березня 
2021 року о 12:30 у залі засідань (проведення сесій) 
Дергачівської міської ради за адресою: Харківська 
область, Дергачівський район, пл. Перемоги, 5а.

Дергачівська міська рада

ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні мешканці Дергачівської громади!  Із 22 
січня 2021 року працює Центр надання адміністра-
тивних послуг (ЦНАП) Дергачівської міської ради Хар-
ківської області, який знаходиться за адресою: площа 
Перемоги, 2-А, м. Дергачі.

У Центрі надання адміністративних послуг 
можна отримати наступні послуги:

соціального характеру; архітектури; 
Держпродспоживслужби; пожежної безпеки; ре-
клами;  міграційної служби;  реєстрації юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-

ських формувань; державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень; реєстра-
ції/зняття з реєстрації місця проживання; з зе-
мельних питань.  

Детально ознайомитися з порядком отримання ад-
міністративних послуг можна на сайті міської ради 
http://dergachi-mr.gov.ua/ або за телефоном (05763) 
2-06-37.

Час прийому: понеділок, вівторок, четвер, п’ятни-
ця з 09:00 до 16:00, середа з 09:00 до 20:00, без пере-
рви на обід. Субота, неділя та святкові дні - вихідні.

ЦНАП ІНФОРМУЄ

Свідоцтво про право власності на жит-
лові будинки за адресою: смт Пересічне, 
вул. Березівська, 12а, видане виконавцем 
Пересічанської селищної ради на підставі 
рішення виконкому Пересічанської селищ-
ної ради від 12.02.1999 р. на ім’я Саєнко 
Лідії Петрівни, записаного у реєстрову кни-
гу № 18 за реєстровим № 2943. 

ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР
Із 8 до 14 березня православні християни 

відзначають Масляну, а вже з 15 числа по-
чинається Великий піст перед Світлим Хри-
стовим Воскресінням. 

У цьому місяці випадає два дні, коли віря-
ни поминають померлих родичів. Зокрема, 
Вселенська поминальна субота (м’ясопусна) 
цього року припадає на 6 березня, а Субота 
другої седмиці Великого посту – на 27 берез-
ня.

14 березня – Прощена неділя, преподобної 
мучениці Євдокії

15 березня – початок Великого посту 
(утримання від їжі), Чистий понеділок

22 березня – Сорок святих або День всіх 
святих

30 березня – День святого Олексія або Те-
плого Олекси

Центр надання адміністративних послуг Дергачівської міської ради 
Харківської області інформує
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СВЯТКУЄМО МАСЛЯНУ РАЗОМ!

   М. ДЕРГАЧІ 
ПЛОЩА ПЕРЕМОГИ

На гостинному подвір’ї Дергачівської громади плануються:

• безкоштовні млинці, пироги, куліш та гарячі напої (чай і 
глінтвейн);

• міні-контактний зоопарк «Фельдман Екопарк»;
• спортивні змагання та  конкурси;
• розіграш безкоштовної лотереї  «Фельдман Екопарк»;
• показові виступи кращих спортсменів;
• можливість покататись у каретах, запряжених кіньми;
• дитячі атракціони (тир, дартс, батути, каруселі, атрак-

ціон-павук, надувний ринг і костюми сумоїстів), солодка 
вата, поп-корн та надувні кульки;

• торгівельні намети.

ОРГАНІЗАТОР ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

веселий і щедрий ярмарок,
на якому всі гості зможуть придбати продукцію 

та сувеніри від виробників за нижчими від ринкових 
цінами (фрукти, овочі, мед, ковбасна та молочна про-
дукція, вироби з дерева та інші товари).

Ви станете глядачами конкурсної програми 
«Весна-красна» і пісенного фестивалю 

«Дзвени піснями, рідний край!».

ПЛАН ЗАХОДІВ СВЯТА:ПЛАН ЗАХОДІВ СВЯТА:
- Конкурс «Весна-красна» і пісенний фестиваль «Дзвени піснями, рід-

ний край!» (учасники: Прудянського, Слатинського, Русько-Лозівського 
СК, Малопроходівського і Козачолопанського СБК, КУ «Будинок культури 
Дергачівської міської ради»).

- Творчі номери (довільна форма виступу: пісня, танець, театралізований 
виступ, виступ в оригінальному жанрі (спорт, цирк, художня гімнастика, 
театр мод, показ і демонстрація виробів Handmade тощо).

- Проведення розіграшу безко-
штовної лотереї  «Фельдман Еко-
парк».

- Виступ  народного інструмен-
тального ансамблю «Фольк-класик 
бенд».

- Підсумки і нагородження учасників конкурсу «Весна-красна». 
- Церемонія нагородження.
- Виконання фінальної пісні «Масляна» Н. Май і вокальний ансамбль «Барви» 

Дергачівської музичної школи.
- Великий хоровод всіх учасників свята.     

МАСЛЯНА В ГРОМАДІ:МАСЛЯНА В ГРОМАДІ:

13 березня о 13:00 біля 
амбулаторії святкувати-
меться Масляна у фор-
маті казки. Будуть столи з 
різноманітними ласоща-
ми, конкурси та спалю-
вання опудала Масляної.

13 березня о 13:00 
святкування Масляної 
у форматі казки. Будуть 
столи з різноманітни-
ми ласощами, конкурси 
та спалювання опудала 
Масляної.

13 березня о 14:00 
виступатиме хор і буде 
театральна вистава, 
конкурси для дорос-
лих та дітей, столи з 
різноманітними ласо-
щами, подарунки.

13 березня о 13:00 
святкуватиметься Мас-
ляна із концертною про-
грамою, конкурсами, 
безкоштовними млин-
цями, кашею та чаєм.

ДУБІВКА ДУБІВКА ТОКАРІВКА ТОКАРІВКА В. ПРОХОДИ В. ПРОХОДИ СЛАТИНЕ СЛАТИНЕ 

Заходи відбудуться з дотриманням усіх карантинних норм.

З 10:00
14 БЕРЕЗНЯ


