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На ХХІХ Международной агропромышленной выставке «Агро-2017», проходившей с 7 по 
10 июня в Киеве, Харьковщину представляли более 70 предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности. В день открытия экспозиции представители нашего региона 
провели «День Харьковской области».

Открытие лагеря «Орленок»

Продолжается подписка 
на газету «Вестник Чугуевщины» 

на второе полугодие 2017 года!

индекс 61804
1 месяц — 16 грн 
3 месяца — 48 грн 
6 месяцев — 96 грн 

C. 4

C. 9

«Пряма лінія»
У середу, 21 червня, з 10 до 12 
години за телефоном 40-905 на 
запитання мешканців району від-
повідатиме керівник апарату ра-
йонної державної адміністрації 
Надія Петрівна ШТРИФАНОВА.

Тема спілкування: 

«Право громадян на правову 
безоплатну допомогу»

друковане видання засноване 11 чру
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В ітаючи гостей свята, 
Даля Грібаускайтє відзна-
чила, що з часів її остан-

нього візиту на Харківщину 
наш регіон відчутно змінився, 
став набагато більш європей-
ським.

— Вітаю, що ви маєте таку 
молоду і динамічну керів-
ницю. Треба, щоб при владі 
було більше жінок, — сказала 
Президент Литви. — Я рада 
можливості представити Лит-
ву у вашому місті. Європа —              
з вами, майбутнє України —        
в Європі. Слава Україні!

Юлія Світлична, у свою чергу, 
подякувала Далі Грібаускайтє за 
те, що саме нашу область було 
обрано для зустрічі президентів 
України та Литви, а також для 
проведення Днів Литви.

— Ми святкуємо 25 років 
установлення дипломатичних 
відносин між Україною та Лит-
вою. Наші країни мали спільне 

минуле, а сьогодні ми можемо 
створювати наше спільне єв-
ропейське майбутнє. Дякуємо 
вам за вашу підтримку та за 
це свято, — сказала Юлія Світ-
лична.

Даля Грібаускайтє підкрес-
лила: рішення проводити Дні 

Литви саме в Харкові — неви-
падкове.

— Харків для нас — місто-
герой, — сказала Президент 
Литовської республіки. — Ви 
знаходитесь у 40 км від кордону 
з не зовсім дружнім сусідом, і ви 
змогли захистити своє місто не 

тільки силами військових, але 
навіть за допомогою футболь-
них фанатів. Це прекрасний 
приклад того, наскільки ви хо-
чете бути вільними, бути євро-
пейцями і господарями своєї 
землі. Це той дух, якому ми всі 
радіємо. І мені набагато легше 

підтримати країну, яка сама бо-
реться за себе. Якби ви цього не 
робили, як би я могла пояснити 
своєму народові, що вам по-
трібно допомагати? А зараз усі 
це розуміють.

Юлія Світлична наголосила, 
що візит Президента Литви до 
Харкова надзвичайно важли-
вий для регіону.

— Ми цінуємо міжнародне 
співробітництво та ту ува-
гу, яку нам приділяють наші 
міжнародні партнери, — від-
значила голова ХОДА. — У 
цілому геополітична обста-
новка дає нам надію на те, 
що надалі наша країна буде 
рівноправним членом Євро-
пейського Союзу. Ми довели, 
що Харків — це Європа, ще в 
2014 році, коли зберегли тут 
мир.

Дні Литви в нашій області 
проходили з 9 до 11 червня, 
під час яких у Харкові відбувся 
литовський ярмарок, де були 
представлені національні ре-
месла та страви, можливості 
туризму та навчання в Литві,   
з концертами виступали ли-
товські й українські артисти.

Даля Грібаускайтє та Юлія Світлична 
відкрили Дні Литви в Харкові

Президент Литовської респу-
бліки разом з головою ХОДА 
взяли участь у святкових за-
ходах, що стартували 9 черв-
ня в парку ім. Горького.

Ч угуевщину на этом все-
мирном аграрном фору-
ме представляли Ново-

покровский КХП, ЛВЗ «PRIME» 
и Чугуевский завод минераль-
ных вод.

По итогам выставки Харь-
ковская область была награж-
дена золотой медалью в номи-
нации «За лучшее освещение 
регионального развития и вы-

ставочную экспозицию среди 
областей Украины».

— Я с большим удовольст-
вием посетил выставку «Аг-
ро-2017», — говорит директор 
ООО АФ «Базалеевский колос» 
Василий Калган. — Принял 
участие в работе ряда семи-
наров и «круглых столов» по 
вопросам внедрения иннова-
ционных технологий возде-

лывания зерновых культур, 
подсолнечника, кукурузы.                
В восторге от демонстраци-
онной площадки для техники, 
где мне приглянулся ковш-ре-
зак для забора силоса (наше 
хозяйство нуждается в таком 
приспособлении) и от живого 
уголка агровыставки, в кото-
ром были представлены пого-
ловье КРС и другая живность.

Харьковская область получила золотую медаль выставки «Агро-2017»
АПК»

Сергей ГОЛОВИН

О

Покоритель Эвереста 
Валентин Сипавин встретился           
с земляками



Делегація Чугуївської райдерж-
адміністрації 9 червня взяла 
участь у святкових заходах з на-
годи урочистого відкриття днів 
Литви у Харкові, які відбулися  у 
центральному парку культури 
і відпочинку ім. Горького.

12 червня. Фахівці Чугуївсько-
го районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
відвідали пришкільний табір 
Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
з просвітницько-виховним захо-
дом «Здоровим бути модно!»

Оперативну нараду голова ЧРДА 
Микола Шошин розпочав з пред-
ставлення нового керівника філії 
«Чугуївський райавтодор» Андрія 
Владімірова. Відрекомендувавши 
його загалу, Микола Миколайович 
наголосив на необхідності органі-
зації системної та цілеспрямованої 
роботи щодо ремонту доріг, щоб 
мешканці Чугуївщини відчули по-
зитивні зрушення у цьому плані. 
На нараді також було розглянуто 
питання про відбір громадян на 
військову службу; підсумки прове-
дення в районі щорічної Всеукра-
їнської акції «За чисте довкілля»; 
введення житла в експлуатацію.

14 червня. Голова райдержад-
міністрації Микола Шошин про-
вів семінар-нараду з сільськими, 
селищними головами та секре-
тарями місцевих рад. Першим 
питанням порядку денного було 
запобігання конфліктним си-
туаціям у місцях компактного 
проживання осіб ромської на-
ціональності. Такими місцями 
на Чугуївщині є села Гракове та 
Коробчкине.

Начальник відділу житлово-
комунального господарства, 
будівництва та інфраструктури 
ЧРДА Ірина Володько поінформу-
вала присутніх про стан житлово-
комунального господарства в 
районі, при цьому наголосивши 
на необхідності проведення орга-
нами місцевого самоврядування 
претензійно-позовної роботи для 
підвищення рівня сплати населен-
ням за комунальні послуги.

Микола Шошин відзначив, 
що більшість проблемних пи-

тань життєдіяльності населених 
пунктів належать до компетенції 
керівництва органів місцевого 
самоврядування. «Ми готові на-
дати всіляку допомогу, якщо не 
обійтися без залучення районної 
чи обласної влади, — відзначив 
Микола Миколайович. — Для 
цього має бути конкретне бачен-
ня шляхів розв’язання тієї чи ін-
шої проблеми. Решта питань має 
вирішуватися на місцях. Сільські 
та селищні голови працюють для 
людей, тому несуть повну відпо-
відальність за їх комфортне про-
живання та стан справ на тери-
торії населених пунктів».

На нараді також було висвіт-
лено такі питання, як призов 
громадян району на військову 
службу за контрактом; розвиток 
внутрішньої торгівлі району за 
підсумками І півріччя 2017 року; 
зміцнення матеріально-технічної 
бази навчальних закладів райо-
ну; призначення субсидій; деякі 
питання надання адміністратив-
них послуг; направлення дітей 
до закладів оздоровлення.

9 червня відбулася сесія Ста-
рогнилицької сільської ради, 
на якій прийнято рішення про 
надання згоди на добровільне 
об’єднання у Малинівську тери-
торіальну громаду.

14 червня відбулася позачер-
гова сесія районної ради. На її 
початку, як завжди, депутатами 
було відкориговано районний 
бюджет з урахуванням надхо-
дження коштів. Далі було вне-
сено зміни до програм розвитку 
архівної справи, соціальної під-
тримки сімей, дітей та молоді; за-
тверджено програму соціальної 
підтримки учасників АТО; нада-
но згоду облдержадміністрації 
на проведення розрахунків з по-
гашення заборгованості з кому-
нальних платежів. Прийнято рі-
шення з майнових та земельних 
питань. Також депутати дали зго-
ду на продовження трудових від-
носин з Тетяною Новицькою та 
Любов’ю Луганською на посадах 
директорів Тернівського та Но-
вопокровського НВК відповідно.

Д е п у т а т ы  р а й о н н о г о                  
и местного советов со-
вместно с активистами 

(28 человек) всего за несколь-
ко часов убрали берег, покоси-
ли траву, установили три сто-
лика и почистили русло реки.

— Всегда приятно помогать 
таким инициативным груп-
пам, в которых люди разных 
возрастов работают на общее 
благо, — отметил председа-
тель райсовета, участник суб-
ботника Антон Бабиец.

— Благодарим за финансо-
вую поддержку председателя 
райсовета Антона Бабийца и 
райсовет, поселкового голову 
Николая Семерьянова, местное 
ЖКХ, которое предоставило 
технику и ГСМ, а также Викто-
ра Ткачука, — сказал инициа-
тор мероприятия, депутат рай-
совета Владимир Григораш.

Теперь любимое место отдыха 
малиновцев и гостей района 
готово к открытию пляжного 
сезона.
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ

Г олова районної ради Антон 
Бабієць, заступник голови 
райдержадміністрації Ва-

лентина Волоцкова, начальник 
відділу охорони здоров’я ЧРДА 
Наталія Герез, головний лікар 
КЗОЗ «Чугуївська ЦРЛ ім. М.І. 
Кононенка» В’ячеслав Грушка, 
головний лікар ЦПМСД Тетяна 
Черевань подякували донорам 

за їхні благородні вчинки, без-
корисливість, високу грома-
дянську позицію і вручили най-
активнішим відзнаки та квіти. 
Голови районного та міського 
осередків товариства Червоно-
го Хреста Світлана Скрипник та 
Алла Саяпіна також приєднали-
ся до привітань і передали до-
норам подарунки.

ШАНОВНІ МЕДИЧНІ 
ПРАЦІВНИКИ!

Щиро вітаємо вас з 
професійним святом!

Важка місія медиків 
була і залишається од-
нією з наймилосердні-
ших. Своєю невтомною 
працею ви повсякчас 
демонструєте нам при-
клади професіоналізму, 
витримки, самовідда-
ності. Власною добро-
тою, знаннями та до-
свідом ви повертаєте 
людей до повноцінного 
життя, вселяєте віру 
та надію на одужання, 
впевненість у завтраш-
ньому дні.

Це свято разом з 
вами відзначають ти-
сячі людей, яким ви по-
дарували радість пере-
моги над недугами, які 
вірять у вашу постійну 
готовність прийти на 
допомогу. Те, що ви є 
охоронцями людського 
життя, — не гучні сло-
ва, бо ми насправді щас-
ливі лише тоді, коли 
наші рідні та близькі 
здорові.

Від  д епутатсько-
го корпусу Чугуївської 
районної ради та 
себе особисто при-
йміть сердечну подяку 
за вашу самовіддану 
працю та побажання 
міцного здоров’я, бла-
гополуччя, родинного 
затишку, професійних 
успіхів і людської шани, 
миру та злагоди!

Антон БАБІЄЦЬ, 
голова районної ради

ШАНОВНІ МЕДИКИ!
Прийміть сердечні вітан-

ня з нагоди вашого свята — 
Дня медичного працівника!

Власною добротою і ми-
лосердям, знаннями та 
досвідом ви повертаєте 
пацієнтів до повноцінного 
життя. Ваші корисні пора-
ди та лагідні слова здатні 
воскресити віру та надію 
в душі. Прийміть сердечну 
подяку за вашу самовіддану 
працю.

Здоров’я — це не лише 
благо та щастя кожного, 
а й безцінне суспільне над-
бання. Тому на вас сьогодні, 
у період реформування галу-
зі, держава покладає великі 
надії. Вірю у ваш професіона-
лізм і гуманність та у вели-
ке майбутнє вітчизняної 
медицини.

Нехай у ваших домівках 
панують щастя і злагода. 
Хай діяльність на благо 
українського народу при-
носить вам задоволення, 
а кожен день наповнюється 
визнанням та вдячністю 
земляків!

Микола ШОШИН,
голова райдержадміністрації 

ШАНОВНІ МЕДИЧНІ 
ПРАЦІВНИКИ! ВЕТЕРАНИ 

ГАЛУЗІ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я!

Прийміть найщиріші ві-
тання зі словами вдячності 
за вашу благородну працю. 
Споконвіку більше за скар-
би та всілякі надбання 
цінувалося здоров’я люди-
ни. Тому професія медика 
завжди була однією з най-
необхідніших і найшанов-
ніших. Ви обрали важкий 
та відповідальний шлях, 
який не допускає помилок 
і слабкості, вимагає високої 
компетентності, відданос-
ті обраній справі, душев-
ної щедрості, терпіння та 
співпереживання.

Хоча сьогодні для укра-
їнської медицини не кращі 
часи, бажаю не падати ду-
хом і не зраджувати своєму 
покликанню — рятувати 
життя людей, покращува-
ти стан їхнього здоров’я. 
Вірю, що найкращі тради-
ції людей в білих халатах 
— лікарська честь і грома-
дянська відповідальність, 
висока моральність та 
інтелігентність, працьо-
витість і професійність 
завжди будуть тільки при-
множуватись та слугува-
тимуть на благо народу 
України.

З нагоди свята хочу вкло-
нитися всім працівникам 
охорони здоров’я, ветера-
нам галузі за сумлінну та 
невтомну працю. Нехай 
сторицею повертається до 
вас добро, дароване людям. 
Нехай у ваших домівках за-
вжди панують щастя і мир. 
Міцного здоров’я, благопо-
луччя та добра вам і вашим 
родинам!

З глибокою повагою, 

Дмитро ШЕНЦЕВ, 
народний депутат України

В едучі святкового заходу 
оголосили вітання Прези-
дента України Петра Поро-

шенка з нагоди Дня медичного 
працівника, після чого надали 
слово представникам влади. В 
своїх виступах вони підкресли-
ли, що професія медика є однією 
з найблагородніших. Адже саме 
людям у білих халатах випали 
честь і обов’язок берегти, захи-
щати, підтримувати і повертати 
безцінний дар — життя! Така 
праця неможлива без самовід-
даності, милосердя та високого 
патріотизму, прояви якого зараз 
дуже важливі для нашої країни. 
Саме сьогодні працівники охо-
рони здоров’я по-особливому 
відчувають свою необхідність, 
пишаються обраною професією, 
успіхами.

З 2014 року і до сьогодні галузь 
охорони здоров’я на чолі з голо-
вними лікарями В’ячеславом 
Грушка та Тетяною Черевань з 
кожним роком покращує свої 
рейтингові показники серед 
медичних закладів області. 
У ЦРЛ постійно здійснюється 
особистий контроль за надан-
ням першочергової невідклад-
ної екстреної медичної допо-
моги. З цією метою створено 6 
лікарських бригад та 2 волон-
терських для надання екстреної 

медичної допомоги при масово-
му надходженню хворих.

Протягом 2016-2017 років 
проводиться робота по зміцнен-
ню матеріально-технічної бази 
та оновленню медичного устат-
кування та обладнання на більш 
сучасне, що дає змогу надавати 
медичні послуги на більш квалі-
фікованому рівні. До речі, саме у 
день святкового заходу, 15 черв-
ня, наші медики отримали три 
сучасних медичних прилади.

Під керівництвом В’ячеслава 
Юрійовича та Тетяни Вікторів-
ни здійснена низка необхідних 
організаційних заходів по впро-
вадженню медичної реформи 
з метою покращення надання 
якісних та своєчасних сучасних 
медичних послуг. Вони, до речі, 
максимально наближені до меш-
канців району та міста, охоплені 
турботою вимушено переміщені 
особи, учасники АТО та члени їх-
ніх сімей. Здійснюється транспор-
тування пацієнтів на процедуру 
гемодіаліз, надається паліативна 
допомога, лікарі та медичні се-
стри проходять навчання новим 
протоколам лікування та ме-
неджменту, впроваджують отри-
мані знання на практиці, беруть 
активну участь у реформуванні 
первинної ланки та другого рівня 
надання медичної допомоги.

Чудовому концерту передувала 
урочиста церемонія нагороджен-
ня медичних працівників краю. 
Першими нагороди — Почесні 
грамоти управління охорони 
здоров’я ХОДА отримали голо-
вний лікар КЗОЗ «Чугуївська ЦРЛ 
ім. М.І. Кононенка» В’ячеслав 
Грушка та заступник головного 
лікаря КЗ «Чугуївський РЦПМСД» 
Світлана Змієвська. За вагомі до-
сягнення в професійній діяльнос-
ті, втілення медичної реформи на 
рівні лікувальних закладів, високі 
рейтингові показники сфери охо-
рони здоров’я району Почесною 
грамотою райдержадміністрації 
та районної ради нагороджені 
колективи КЗОЗ «Чугуївська ЦРЛ 
ім.  М.І. Кононенка»,  КЗ «Чугуїв-
ський РЦПМСД».

Почесною грамотою райдерж-
адміністрації та райради відзна-
чено бригаду екстреної медичної 
допомоги «Відкрита першість 
Харківської області», колектив 
Чугуївського відділення екс-
треної (невідкладної) медичної 
допомоги КЗ «Центр екстреної 
допомоги та медицини ката-
строф». За сумлінне виконання 
службових обов’язків, високий 
професіоналізм районними на-
городами та нагородами місь-
кого голови відзначено кілька 
десятків медпрацівників.

Традиційне районне свято працівників галузі охо-
рони здоров’я України у великій залі РБК почало-
ся під звуки фанфар та танцювальну композицію 
«Слобожанська привітальна». В урочистостях взя-
ли участь голови райдержадміністрації та райради 
Микола Шошин та Антон Бабієць, міський голова 
Галина Мінаєва, завідувач громадської приймальні  
народного депутата України Дмитра Шенцева в на-
шому районі Леонід Борисов, керівники комуналь-
них закладів охорони здоров’я В’ячеслав Грушка, 
Тетяна Черевань та голова профспілки медичних 
працівників Чугуївщини Людмила Крюкова.

Андрей Владимиров назначен начальником филиала «Чугуевский 
райавтодор» ДП «Харьковский облавтодор». С 7 июня он официально 
приступил к выполнению своих обязанностей.

Андрей Анатольевич 1975 г.р., в 1997 г. окончил ХГАДТУ по специ-
альности «Строительство дорог и аэродромов», в структуре облавтодо-
ра работает с 2009 г. Женат, имеет троих детей.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ЧУГУЇВЩИНИ!
22 червня українці згадують з особливими почуттями, бо цього дня у 1941 році гітлерівські 

війська вторглися на нашу землю. Україні судилося стати центром кровопролитних обо-
ронних боїв і наступальних операцій. Минають роки, але залишається живою пам’ять про 
ту страшну війну, яка пройшлася по долі чи не кожної нашої родини.

Ми схиляємо голови перед тими, хто віддав життя за свою землю, перед тисячами на-
ших земляків, які мужньо боролися на фронтах, самовіддано працювали в тилу, і перед 
кожним, хто день за днем наближав звільнення від нацизму. Ми вшановуємо пам’ять всіх 
жертв тієї найстрашнішої в історії людства війни.

Ми віддаємо данину пошани та любові ветеранам, які живуть поруч з нами, за їх героїзм 
і жертовність. Низький вам уклін, дорогі наші, за те, що вистояли й перемогли, врятували 
від поневолення рідний край, Україну, Європу, увесь світ.

Зараз, коли мир знову під загрозою, Схід України став ареною бойових дій, і ми змушені 
відстоювати нашу незалежність, європейські цінності й платити за це життями наших 
співгромадян, запевняємо вас, що будемо гідними вашого вікопомного подвигу.

Нечуваний героїзм та єднання українського народу, який у 1941-1945 роках піднявся на 
бій і переміг, на віки довів беззаперечну істину: разом ми непереможні!

Микола ШОШИН, голова райдержадміністрації 

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
Ранок  22 червня 1941 року трагічною сторінкою увійшов у життя мільйонів людей. 

У цей день розпочалася найжахливіша війна в історії українського народу та інших народів, 
які вступили в боротьбу з фашизмом.

Зараз навіть важко уявити масштаб випробувань, болю і горя, що випали на долю на-
ших дідів та батьків. Найжорстокіші випробування і нелюдські страждання, колосальні 
жертви і скалічені долі, загублене дитинство і втрачена юність — таке не стирається 
з історії та людської пам’яті.

Сьогодні ми схиляємо голови перед мільйонами невинних жертв, яких забрала війна, 
віддаємо глибоку шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни, відстоявши 
наше право на свободу, підняли країну з руїн у післявоєнні роки.

Наш святий обов’язок — оберігати спокій і злагоду у суспільстві задля майбутнього ук-
раїнського народу, задля світлої пам’яті тих, хто ціною свого життя здобув Перемогу 
у тій війні.

Антон БАБІЄЦЬ, голова районної ради 

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!
У цей день не проводяться паради, не грають оркестри, не гримлять салюти. Країна зав-

мирає в траурному мовчанні. Найдовший день року є днем скорботи і вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні.

22 червня 1941 року важкі випробування увірвалися в життя нашої Батьківщини. У той 
день ще ніхто не знав, скільки болю і втрат буде попереду, скільки днів і ночей важкої праці, 
битв, відчаю, мужності і надії пройде, перш ніж у небі спалахне салют Великої Перемоги.

І навіть сьогодні, через 76 років з початку війни, ми відчуваємо її наслідки. Довге відлуння 
її залишилося не тільки у військових кладовищах, обелісках, військових піснях, спогадах 
ветеранів.

Пам’ять про подвиг нашого народу священна. Але не менш важлива пам’ять і про те, 
що щиро хочеться забути, — про жахи війни, про страшну ціну перемоги над фашизмом. 
Наші діти, онуки повинні знати про минуле та його героїв, цінувати мир як найважливіше 
людське надбання. Важливо пам’ятати — історія не прощає «забуті» уроки! Слова «Ніхто 
не забутий і ніщо не забуте!» повинні звучати з новою силою, і їх повинні чути у всьому 
світі!

Вклонімося низько і будьмо гідними подвигу героїв фронту і тилу, які врятували світ від 
фашизму!

Вічна слава і вічна пам’ять героям і жертвам війни!
Дмитро ШЕНЦЕВ, народний депутат України 

С початку депутати відкоригували район-
ний бюджет з урахуванням надходження 
коштів.

Далі народні обранці внесли зміни до про-
грам розвитку архівної справи, соціальної під-
тримки сімей, дітей та молоді; затвердили про-
граму соціальної підтримки учасників АТО; 
надали згоду облдержадміністрації на прове-

дення розрахунків з погашення заборгованості 
з комунальних платежів; прийняли рішення з 
майнових та земельних питань.

Також депутати дали згоду на продовження 
трудових відносин з Тетяною Новицькою та 
Любов’ю Луганською на посадах директорів 
Тернівського та Новопокровського НВК від-
повідно.

Чугуївщина — лідер донорського руху на Харківщині
Сергій ГОЛОВІН

У районній лікарні з нагоди Всесвітнього дня донора крові вшановували цю особливу когорту громадян, котрі своїми благород-
ними вчинками врятували не одне людське життя: жінок під час пологів та їхніх немовлят, важкопоранених у зоні АТО. Остан-
ній випадок, коли терміново знадобилася донорська кров для порятунку нашого земляка, трапився минулої суботи.

Здоров’я народу — Здоров’я народу — 
головне багатство країни!головне багатство країни!

Сергій ГОЛОВІН

ДОВІДКА. У Чугуївському районі найбільша кількість донорів 
в області — 450 осіб (230 — у селах і селищах, 220 — у місті), серед 
них Почесних — 185; з числа медичних працівників — 55 (Почес-
них — 25). Але є й такі, що двічі заслужили це високе звання, тобто 
здали протягом життя майже 40 літрів крові (!). Незважаючи на лі-
дируючі позиції чугуївського донорського руху на Слобожанщині, 
потрібне його омолодження, адже багатьом донорам вже під 60.

У Чугуївському районі 
найбільша кількість донорів в області — 450

Субботник на берегу Донца
Михаил ШАУЛЬСКИЙ

Третий год на берегу Северского Донца со стороны Малиновки 
проводится субботник по уборке пляжа «В березках». На популяр-
ное место отдыха в выходные съезжаются более 200 человек.

Відбулася XXV сесія районної ради
XXV позачергова сесія районної ради VII скликання відбулася 14 червня під головуванням Анто-
на Бабійця за участю першого заступника голови райдержадміністрації Олександра Суворова.

В Чугуевском райавтодоре новый начальник



В состав президиума конференции вхо-
дили первый заместитель председателя 
райгосадминистрации Александр Суво-

ров, председатель комитета ассоциированных 
членов областной федерации футбола Алек-
сандр Гуртовой и член исполкома районной 
федерации футбола Александр Скидин.

Отметим, что предыдущий председатель 
Игорь Сторожев, возглавлявший организа-
цию с 2011 года, добровольно сложил с себя 
полномочия. Также на конференции переиз-
брали на новый срок заместителя председа-
теля районной федерации футбола Николая 
Воробьева.
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С вято урочисто відкрили директор КЗ «Хар-
ківська обласна станція юних туристів» 
В.А. Редіна та начальник ліцею з посиленою 

військово-фізичною підготовкою «Патріот» полков-
ник С.Л. Городецький. 

На змаганнях свої військово-спортивні, турис-
тичні вміння, історичні знання продемонструвала 
41 команда (рої) з різних міст, районів області та 
Харкова. Долучився до гри і рій ліцею «Патріот». Чу-
гуївський район представляла команда Есхарівської 
ЗОШ, місто Чугуїв — Клугино-Башкирівська ЗОШ. 

Всього (за три дні змагань) у грі взяли участь 
понад 400 юних «соколят», які продемонстрували 
високий рівень військово-спортивної підготовки 
на туристичній та військовій смугах перешкод, у 
стрільбі з пневматичної гвинтівки, стройовій підго-
товці, знаннях історії Збройних Сил України, вмінні 
надання першої медичної допомоги тощо.

А ще кожен рій представив звіт про свою добру 
справу, серед яких найчастіше — це волонтерська 
діяльність: допомога воїнам АТО, пораненим у Хар-
ківському шпиталі, дитячим будинкам тощо.

Ліцей «Патріот», Есхарівська та Клугино-Башки-
рівська ЗОШ разом ще з 12 командами брали участь 
у змаганнях в один день і вибороли всі три призові 
місця, а разом з тим і путівку до фіналу, який відбувся 
у суботу, 10 червня, де рій міста Чугуєва посів II міс-
це, рій ліцею «Патріот» — III, переможцем же став рій 
Нововодолазького району, що вже два роки поспіль 
є чемпіоном України гри «Джура». Команда Чугуїв-
ського району в загальному заліку теж показала ви-
сокий рівень підготовки і посіла VI місце.

Змагання пройшли в дружній атмосфері. Всі дні 
гри видалися насиченими, цікавими, сповненими 
позитивними емоціями.

На закритті військово-спортивної гри директор Де-
партаменту науки і освіти ХОДА В.М. Ігнатьєв вручив 
головні нагороди переможцям. Усі рої-учасники гри 
отримали дипломи, переможці семи конкурсів — 
грамоти та кубки, рої-переможці — медалі та кубки.

Селище Есхар на чотири дні стало обласним осе-
редком демонстрації та пропаганди патріотиз-
му і спортивно-туристичної спритності кращих 
представників школярів області. З 7 по10 червня 
на території ліцею «Патріот» проходив обласний 
етап Всеукраїнської військово-спортивної дитячо-
юнацької гри «Сокіл» («Джура»).

Любов ПЕРЕПЕЛИЦЯ,
заступник начальника ЛПВФП «Патріот»

КАНИКУЛЫ»
Лагерь «Орленок»: свободных мест нет

Н а торжественной линейке к ре-
бятам обратились председатели 
райгосадминистрации Николай 

Шошин и райсовета Антон Бабиец. Они 
поздравили детей с началом летних ка-
никул и пожелали провести их весело, 
активно и с пользой для здоровья.

Заведующий общественной приемной 
народного депутата Украины Дмитрия 
Шенцева Леонид Борисов передал от 
имени Дмитрия Алексеевича комплект 
мячей.

В первой смене 152 ребенка, 
120 путевок выкупил Де-
партамент по делам мо-

лодежи и спорта ХОГА 
для детей-сирот, ода-

ренных и из малообес-
печенных семей.

— Мы стараемся создать максимально 
комфортные условия для ребят. Поэтому 
ежегодно обновляем как материальную 
базу, так и помещения лагеря, — гово-
рит его директор Виктория Василенко. 
В этом году благодаря районным властям 

мы получили 42 тыс. грн на покупку но-
вой вытяжки для кухонного блока, 10 
тыс. грн — на замену металлопластико-
вых окон, 20 тыс. грн потратили из своих 
собственных средств на установку новых 
окон, за 50 тыс. грн полностью обновили 

подушки и одеяла. Кроме того, закупили 
посуду, мармит и электроплиты, прове-
ли косметические ремонты детских кор-
пусов.

По словам Виктории Анатольевны, пу-
тевки уже раскуплены на все три смены.

ЗМАГАННЯ»

П оздравить детей с началом лета, пришли предсе-
датель райсовета Антон Бабиец, сельский голова 
Ростислав Герез, депутат областного совета 

Никита Шенцев, начальник отдела здравоохранения 
ЧРГА Наталья Герез, директор КП «Спорт для всех» Ген-
надий Кравченко, заведующий общественной приемной 
народного депутата Украины Дмитрия Шенцева Леонид 
Борисов.

— Начались каникулы, открылись пришкольные 
лагеря. Поэтому хочется, чтобы ребята с пользой прове-

ли для себя летнее время, набрались сил 
и здоровья, — отметил Антон Бабиец.

Затем Антон Анатольевич вместе с дирек-
тором КП «Спорт для всех» Геннадием Крав-
ченко вручили школе мячи и волейбольную 
сетку, а Никита Дмитриевич передал ноут-
бук и шведскую стенку.

Праздник продолжился красочным 
концертом, подготовленным учениками 
УВК. Веселая музыка, танцы и надувная 
горка от БФ народного депутата Украи-
ны Дмитрия Шенцева никого не оставили 
равнодушным. Завершилось мероприятие 
сладким столом.

Праздник для граковских детей
Михаил ШАУЛЬСКИЙ

Детский праздник, посвященный окончанию учебно-
го года и началу школьных каникул, прошел в Грако-
во 10 июня.

В Кочетке дети отпраздновали начало лета
Михаил ШАУЛЬСКИЙ

Веселым праздником отметили дети Кочетка начало лета.

Михаил ШАУЛЬСКИЙ

Открытие первой смены прошло 
в детском оздоровительном лагере 
«Орленок» 12 июня.

В первой смене 152 ребенка, 
120 путевок выкупил Де-
парп тамент по делам мо-

лодежи и спорта ХОГА 
для детей-сирот, ода-

ренных и из малообес-
печенных семей.
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Вісник Чуг

Вперше на Чугуївщині 
обласний етап гри «Джура»

НА СЕЛЬСКИХ УЛИЦАХ»

Н а площадке возле шко-
лы играла музыка, 
было множество ат-

тракционов и сладкая вата. 
Кроме того, БФ народного 

депутата Украины Дмит-
рия Шенцева предоста-

вил надувную горку и моро-
женое для каждого ребенка, 
пришедшего на праздник.

Поселковый голова Алек-
сандр Свитайло пожелал ре-
бятишкам хорошо отдохнуть 
и набраться сил.

Заведующий обществен-
ной приемной народного 
депутата Украины Дмитрия 
Шенцева Леонид Борисов 
отметил, что дети всегда в 
приоритете в работе Дмит-
рия Алексеевича, народный 
депутат уделяет большое 
внимание строительству 

детских площадок, а за его 
каденцию около 3 тысяч ре-
бят побывали в Харьковском 
цирке.

СПОРТ

СВЯТО-КОНКУРС

»

»

ЗНАЙ НАШИХ!»

7 июня известный в Украине 
и за ее пределами альпи-
нист и ледолаз передал 

флаг города мэру Галине Ми-
наевой. На следующий день 
в Художественной галерее 
опытный горный гид и, кста-
ти, великолепный рассказчик, 
поведал землякам о своем 
непростом восхождении на 
легендарную Джомолунгму, 
иллюстрируя рассказ захваты-
вающими дух панорамными 
снимками Гималаев и видеро-
ликами.

Вручив подарки представи-
телю горисполкома Светлане 
Лиманской и заместителю ди-
ректора Художественно-ме-
мориального музея Ильи Ре-
пина по научной работе Ольге 
Шевченко, Валентин Сипавин 
назвал имена тех, кто привил 
ему страсть к горам. Это первая 
учительница Ольга Заховаева, 
учитель географии гимназии 
№ 5 и классный руководитель 
Тамара Кравченко (она подари-

ла мальчишке книгу о горных 
системах земли и, листая ее, 
Валя представлял, как он бу-
дет восходить на ту или иную 
вершину), а также чета Сергей 
и Галина Лысенко из ЦТК. Со-
стояться нашему земляку как 
первоклассному альпинисту 
и ледолазу с мировым именем 
также помогли ХНУ им. Ка-
разина и секция альпинизма 
ХПИ. После 8 лет занятий этим 
видом спорта и активного от-
дыха Валик не на шутку «забо-
лел» ледолазанием.

Покорить высочайшую вер-
шину мира — Эверест — Ва-
лентину предложили в дни его 
пребывания в Южной Америке. 

На то время на 
его счету было 
более 200 вос-
хождений на 
5 континентах, 
он уже покорил 
все знаковые 
вершины мира 
от Эльбруса до Мак-Кинли, был 
бронзовым призером чемпио-
ната Европы, вице-чемпионом 
мира, призером этапов Кубка 
мира по ледолазанию, чемпио-
ном Украины по альпинизму.

Взвесив все «за» и «про-
тив», заручившись поддерж-
кой спонсоров и руководства 
города, Валентин стал тща-
тельно готовиться к восхож-

дению, помня о том, что горы 
не прощают оплошности, по-
спешности, самоуверенности. 
Впрочем, в товарищах по связ-
ке, надежности снаряжения 
и опытности шерпов-помощ-
ников он не сомневался. Глав-
ное — удачно пройти аккли-
матизацию, не промахнуться 
с погодными окнами и теплом 
своего сердца, и американской 
пуховой куртки в сине-желтых 
цветах не дать замерзнуть фо-
тоаппарату, чтобы запечатлеть 
волнующий момент преодоле-
ния самых сложных последних 
метров и встречи с вершиной.

— Просыпаясь в каждом из 
базовых палаточных лагерей 
с первыми солнечными лу-

чами, я здоровался с горой: 
«Доброе утро, Эверест!» А 
когда взобрался на макушку, 
сказал: «Спасибо тебе, Гора, 
что пустила!» и попросил ее, 
чтобы отпустила, — признал-
ся альпинист слушающей его 

с затаенным дыханием ау-
дитории.

Спуск оказался более 
трудным, чем подъем. 
Но все обошлось. Хотя 
состояние психоло-
гической напряжен-
ности зашкаливало. 
Осознание того, что 

экспедиция покорила Джомо-
лунгму, не сошла с дистанции, 
к Валентину и его друзьям при-
шло спустя несколько часов, 
когда навстречу ребятам шли 
вверх китайцы и перекинулись 
со счастливчиками нескольки-
ми фразами на английском:

— Summit (вершина)?
— Yes!
— Congratulate (поздравляем)!
Эверест взят! Выше его вер-

шины на Планете нет. Что те-
перь? Увлечься чем-то другим? 
В горы больше не ходить? Не 
раз задавали чугуевскому аль-
пинисту этот вопрос, на что он 
отвечал: «Сопровождать моло-
дых покорителей вершин, пора-
доваться за их достижения — 
в этом тоже есть смысл жизни».

Кстати, альпинистку Ири-
ну Галай, первую украинку, 
поднявшуюся на Эверест, при 
восхождении на вершину Мак-
Кинли на Аляске будет сопро-
вождать Валентин Сипавин, ко-
торый и готовил ее к Эвересту.

Покоритель Эвереста 
Валентин Сипавин 

встретился с земляками
Сергей ГОЛОВИН

Ледники и опасные каменистые тропы, холод и ветер, риск стать жертвой горной болезни 
или задохнуться от нехватки кислорода не помешали уроженцу Чугуева, воспитаннику Чу-
гуевского ЦТК Валентину Сипавину в составе международной экспедиции взойти 
на высочайшую вершину земли — Эверест (8848 м над уровнем моря) и под-
нять на ее макушке флаг Чугуева 16 мая в 5:30 по непальскому времени.
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Михаил ШАУЛЬСКИЙ

Внеочередная выборная конференция ОО «Чугуевская районная федерация футбола» 
14 июня избрала нового председателя. Им стал директор КП «Спорт для всех» Чугуевского 
райсовета Геннадий Кравченко.

Геннадий Кравченко избран председателем 
районной федерации футбола

Г алина Миколаївна за 
годину до початку ви-
довищного суперництва 

професійної майстерності 
майбутніх фахівців аграрно-

промислового сектора еко-
номіки ознайомилася з нав-
чально-матеріальною базою 
ліцею, пообіцяла директору 
закладу Олександру Волику 

всіляку підтримку від аграріїв 
Чугуївщини, оскільки сільсько-
господарські підприємства за-
цікавленні в омолодженні сво-
го кадрового потенціалу.

У конкурсі брали участь як 
цьогорічні випускники ліцею 
(щороку близько 150 юнаків 
та дівчат розпочинають свою 
трудову діяльність у різних 
галузях економіки), так і учні 
І-ІІ курсів. Продемонструвати 
глядачам практичні уміння та 
теоретичні знання з обраної 
професії хлопців надихнув чу-
довий виступ ансамблю «Ро-

весник», учасника обласних і 
районних концертних заходів.

Змагалися майбутні механізатори та водії

Григорій ДУБ’ЯНСЬКИЙ

На навчальному полігоні Чугуївського професійного аграрного ліцею 14 червня пройшло 
свято-конкурс за професіями: тракторист-машиніст с/г виробництва; машиніст екскава-
тора, бульдозера; водій автотранспортних засобів кат. «В-С». Це був ювілейний XXV захід, 
на якому побувала начальник управління АПР райдержадміністрації Галина Олексієвець.

Микола ПОЛУНІН 
Артем РОЗУМОВСЬКИЙ 
Євген КОЧУБЕЙ 
Дмитро КУЛАЄНКО 

Після завершення заходу 
на всіх чекала смачна каша з 
компотом та пиріжками.

ПЕРЕМОЖЦІ



ЗАЯВА
ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ СПОРУДЖЕННЯ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ПОХИЛО СПРЯМОВАНОЇ СВЕРДЛОВИНИ № 15 

ПІВДЕННО-ГРАКІВСЬКОЇ ДІЛЯНКИ БОРИСІВСЬКОГО ГКР

Планованою діяльністю є спорудження проектної свердловини з метою 
розвідка покладів газу в горизонтах М-1, М-2в, М-2н, М-4, М-5, М-6 москов-
ського та Б-1 башкирського ярусів середнього карбону за допомогою буро-
вого верстата Уралмаш 3Д-76 з дизельним приводом. Комплекс наземних 
споруд, що використовуються для буріння свердловини, відноситься до тим-
часових і після закінчення спорудження свердловини демонтується. Плано-
ване спорудження проектується в Чугуївському районі Харківської області на 
землях приватної власності громадян Лялюк І.Г. та Лялюк Г.А. Майданчик спо-
рудження проектної свердловини розташований на відстані близько 2900 м  
у східному напрямку від с. Степове (Петрівське).

Заява про наміри спорудження свердловини надрукована в №1 (10984) 
газети «Вісник Чугуївщини»  від 1 січня 2017 р. Примірник «Заяви про еколо-
гічні наслідки спорудження свердловини» передається в місцеві органи влади 
для здійснення контролю за спорудженням.

Джерелами впливів на навколишнє середовище є:
—  хімреагенти, що застосовуються для обробки бурового розчину;
—  рідкі відходи буріння, включаючи відпрацьований буровий розчин, 

бурові стічні води, побутові відходи від столової, душової, вибурена порода 
(шлам) та ін.;

—  буровий розчин, оброблений хімреагентами;
—  тверді відходи буріння (металобрухт, будівельне сміття та ін.);
—  інтенсивні газопроявлення в разі переходу їх у газовий фонтан при роз-

критті газоносних горизонтів;
—  викиди шкідливих речовин при згоранні електродів під час зварювання;
—  викиди шкідливих речовин при роботі ДВЗ бурового верстата, дизель-

електростанції та автомобіля КРАЗ 65101;
—  викиди шкідливих речовин при спалюванні газу на факелі під час ви-

пробування свердловини;
—  пилевикиди при приготуванні бурового розчину;
—  продукти випаровування з ємності для зберігання дизпалива та з по-

верхні амбарів-накопичувачів.
В процесі спорудження свердловини можливі впливи на:
1) Геологічне середовище
Попередження негативного впливу на геологічне середовище передбаче-

но за рахунок застосування конструкції свердловини, яка включає спуск об-
садних колон з наступним цементуванням високоміцними портландцемен-
тами. Для запобігання інтенсивних газопроявлень при бурінні свердловини 
і переходу їх у фонтанування природним газом, передбачено використання 
бурового розчину необхідної густини, що забезпечує необхідний протитиск 
на газоносні горизонти та герметизацію устя противикидним обладнан-
ням.

2) Повітряне середовище
В таблиці 1 приведено перелік забруднюючих речовин від джерел викидів, 

сумарні обсяги викидів в атмосферне повітря за увесь період спорудження 
свердловини (т) та максимальні потужності викидів (г/с).

Таблиця 1

Вплив забруднюючих речовин на атмосферне повітря, визначений на під-
ставі аналізу критеріїв доцільності та результатів розрахунків розсіювання за-
бруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря (таблиця 2).

Таблиця 2

Таким чином значення максимальних концентрацій забруднюючих 
речовин на межі житлової забудови населеного пункту не перевищують 
значень ГДК. 

Наявність електромагнітних хвиль, іонізуючих випромінювань та ультра-
звукових коливань в процесі буріння свердловини не передбачається. Шкід-
ливого впливу шуму на найближчий населений пункт не буде (рівень шуму 
на межі житлової забудови буде дорівнювати фоновому шуму навколишньо-
го середовища).

3) Родючий шар ґрунту
Для збереження родючого шару ґрунту від забруднень передбачено зняття 

і складування його в кагати з наступною укладкою на попереднє місце після 
закінчення бурових робіт. Після закінчення бурових робіт передбачено про-
ведення технічного та біологічного етапів рекультивації.

4) Грунтові води
З метою запобігання забруднення горизонтів з прісними водами в геологіч-

ному розрізі свердловини передбачено перекриття їх обсадними колонами 
з наступним цементуванням високоміцними портландцементами. Крім того, 
для розкриття горизонтів з прісними водами передбачається використання 
бурового розчину, обробленого малотоксичними реагентами. Зберігання 
відходів буріння передбачається в земляних амбарах. Високотоксичні хімреа-
генти I класу для обробки бурового розчину не застосовуються.

Первинна нейтралізація хімреагентів, що використовуються для обробки 
бурового розчину, здійснюється при циркуляції через свердловину в умовах 
високого гідростатичного тиску і температури внаслідок реакції між хімре-
агентами. Остаточна очистка і нейтралізація здійснюється шляхом вводу в 
рідкі відходи буріння коагулянту. Після відстою освітлену воду аналізують 
на вміст нафтопродуктів, мінеральних солей, визначають рН середовища, 
риють додатковий амбар подвійного об’єму, в який перепускають очищену 
воду із існуючих шламових амбарів для подальшого випаровування та філь-
трації. Тверді та напівтверді відходи буріння нейтралізуються і обеззаражу-
ються шляхом вводу в шламові амбари композиції, що містить фосфогіпс, 
солому і органічні добрива. Після перетворення відходів буріння з напів-
рідкої фази в тверду відходи буріння захороняються в земляних шламових 
амбарах. Нафтові забруднення нейтралізуються мінеральним сорбентом 
глауконіт.

Можливим джерелом забруднення водяних горизонтів при бурінні водяної 
свердловини може бути буровий розчин, що використовується для буріння. 
З метою попередження забруднення водяних горизонтів при бурінні в інтер-
валі 0 – 30 м використовується буровий розчин, приготовлений на основі бен-
тонітової глини, а в інтервалі 30 – 55 м, при розкритті проектного водяного 
горизонту, використовується прісна вода. Скидання залишків бурового роз-
чину і шламу проводиться у шламові амбари газової свердловини.

Для попередження попадання атмосферних опадів в підземні води поза 
технічною колоною й перетікання вод різних водоносних горизонтів і захис-
ту наміченого до експлуатації водоносного горизонту передбачається тампо-
наж затрубного простору.

Герметизація устя водяної свердловини забезпечується обладнанням 
геpметизуючого оголовка, устьового і відвідного патрубків, опорної плити, 
ущільнюючих кілець, сальників, пpокладок із гуми. На свердловину достав-
ляється й установлюється металеве укриття на санях. Крім того, проектом пе-
редбачається організація зони санітарної охорони навколо свердловини, що 
складається з першого, другого і третього поясів. Перший пояс (зона суворого 
режиму) у відповідності з ДБН В. 2.5-74:2013 приймається у радіусі 30 метрів 
навколо свердловини. Територія першого поясу огороджується. Поверхня те-
риторії вирівнюється для відводу атмосферних опадів. Розміри другого і тре-
тього поясів зон санітарної охорони визначаються розрахунком відповідно до 
рекомендацій ВНДІ Водгео Держбуду СРСР, 1983 р. і наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Після припинення експлуатації водяної свердловини остання ліквідується у 
відповідності з вказівками по проектуванню і виконанню ліквідаційного там-
понажу розвідувальних, гідрогеологічних і експлуатаційних водозабірних 
свердловин, що виконали своє призначення на території України. У відпо-
відності з правилами виконання робіт по санітарно-технічному тампонажу 
і з врахуванням конструкції свердловини, що ліквідується, приймається поря-
док виконання робіт, який приведено в ПКД на буріння водяної свердловини 
для технічного водозабезпечення.

5) Зелені насадження, промислові об’єкти, житлово-цивільні, гідро-
технічні, та інші споруди в межах майданчика бурової та нормативної 
санітарно-захисної зони відсутні.

Оскільки земельна ділянка, що відведена під буровий майданчик пред-
ставлена ріллєю, то в межах цього майданчика природної флори і фауни 
немає. У зв’язку з цим негативні впливи проектної діяльності на рослинний 
і тваринний світ відсутні.

Згідно з аналізом даних з точки зору екологічної відповідності діяльнос-
ті, розміщення свердловини, що запропонована, має сенс по проектному 
варіанту.

З метою забезпечення нормативного стану навколишнього середови-
ща в проекті передбачені технічні рішення з рекомендаціями, що дозволять 
зменшити або запобігти впливу на нього.

Внаслідок здійснення аналогічних і інших технічних рішень та заходів 
при спорудженні свердловин на родовищах ПАТ «Укргазвидобування» за-
лишкових впливів на навколишнє середовище не спостерігалося, окрім ви-
падків, коли інтенсивні газопроявлення переходили у газові фонтани, лік-
відація яких здійснювалася силами і засобами бурових і газопромислових 
організацій.

При впровадженні зазначених технічних рішень і заходів у процесі спору-
дження проектної свердловини № 15 залишкових наслідків не очікується.

Замовником разом з буровою організацією будуть прийняті заходи по здій-
сненню проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколиш-
нього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах спорудження 
свердловини.

По закінченню бурових робіт і після проведення технічної рекультивації 
відведена ділянка землі повертається землекористувачу в стані, придатному 
для використання за призначенням.

Адреса генпроектувальника: 61010, м. Харків, Гімназійна наб., 20, 
Український науково-дослідний інститут природних газів УкрНДІгаз, 
тел. (057) 730-45-72.

В.В. СОЛОГУБ, в. о. головного фахівця з буріння 
та КРС ГПУ «Шебелинкагазвидобування» 
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Планованою діяльністю є спорудження проектної свердловини з метою 
пошуків та розвідки покладів газу в горизонтах М-1, М-6, Б-1, Б-2 москов-
ського та башкирського ярусів середнього карбону за допомогою бурово-
го верстата БУ 2500/160 ДГУ з дизельним приводом. Комплекс наземних 
споруд, що використовуються для буріння свердловини, відноситься до 
тимчасових, і після закінчення спорудження свердловини демонтується. 
Плановане спорудження проектується в Чугуївському районі Харківської 
області у північно-західному напрямку від найближчого населеного пункту 
смт Чкаловське на землях ПАТ «Арокомбінат «Слобожанський». Відстань 
від найближчого джерела викиду забруднюючих речовин у повітряне се-
редовище до житлової забудови смт Чкаловське складає 600 м.

Заява про наміри спорудження свердловини надрукована в №45 газети 
«Красная звезда» від 3 листопада 2012 року. Примірник «Заяви про еколо-
гічні наслідки спорудження свердловини» передається в місцеві органи вла-
ди для здійснення контролю за спорудженням.

Джерелами впливів на навколишнє середовище є:
— хімреагенти і нафта, що застосовуються для обробки бурового розчину;
— рідкі відходи буріння, включаючи відпрацьований буровий розчин, 

бурові стічні води, побутові відходи від столової, душової, вибурена порода 
(шлам) та ін.;

— буровий розчин, оброблений хімреагентами;
— тверді відходи буріння (металобрухт, будівельне сміття та ін.);
— інтенсивні газопроявлення в разі переходу їх у газовий фонтан при роз-

критті газоносних горизонтів;
— викиди шкідливих речовин при згоранні електродів під час зварювання;
— викиди шкідливих речовин при роботі ДВЗ бурового верстата, дизель-

електростанції та автомобіля КрАЗ 65101;
— викиди шкідливих речовин при спалюванні газу на факелі під час ви-

пробування свердловини;
— пилевикиди при приготуванні бурового розчину;
— продукти випаровування з ємності для зберігання нафти, з ємності для 

зберігання дизпалива та з поверхні амбарів-накопичувачів.
В процесі спорудження свердловини можливі впливи на:
1) Геологічне середовище
Попередження негативного впливу на геологічне середовище передбаче-

но за рахунок застосування конструкції свердловини, яка включає спуск об-
садних колон з наступним цементуванням високоміцними портландцемен-
тами. Для запобігання інтенсивних газопроявлень при бурінні свердловини 
і переходу їх у фонтанування природним газом, передбачено використання 
бурового розчину необхідної густини, що забезпечує необхідний протитиск 
на газоносні горизонти та герметизацію устя противикидним обладнанням.

2) Повітряне середовище
У таблиці 1 приведено перелік забруднюючих речовин від джерел ви-

кидів, сумарні обсяги викидів в атмосферне повітря за увесь період спору-
дження свердловини (т) та максимальні потужності викидів (г/с).

Таблиця 1

Вплив забруднюючих речовин на атмосферне повітря визначений на під-
ставі аналізу критеріїв доцільності та результатів розрахунків розсіювання за-
бруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря (таблиця 2).

Таблиця 2

Таким чином, значення максимальних концентрацій забруднюючих ре-
човин на межі житлової забудови населеного пункту не перевищують зна-
чень ГДК. 

Наявність електромагнітних хвиль, іонізуючих випромінювань та ультра-
звукових коливань у процесі буріння свердловини не передбачається. Шкід-
ливого впливу шуму на найближчий населений пункт не буде (рівень шуму 
на межі житлової забудови буде дорівнювати фоновому шуму навколиш-
нього середовища).

3) Родючий шар ґрунту
Для збереження родючого шару ґрунту від забруднень передбачено знят-

тя і складування його в кагати з наступною укладкою на попереднє місце 
після закінчення бурових робіт. Після закінчення бурових робіт передбаче-
но проведення технічного та біологічного етапів рекультивації.

4) Грунтові води
З метою запобігання забруднення горизонтів з прісними водами в геоло-

гічному розрізі свердловини передбачено перекриття їх обсадними колона-
ми з наступним цементуванням високоміцними портландцементами. Крім 
того, для розкриття горизонтів з прісними водами передбачається викорис-
тання бурового розчину, обробленого малотоксичними реагентами. Збері-
гання відходів буріння передбачається в земляних амбарах, облаштованих 
непроникним протифільтраційним екраном. Високотоксичні хімреагенти 
I класу для обробки бурового розчину не застосовуються.

Первинна нейтралізація хімреагентів, що використовуються для обробки 
бурового розчину, здійснюється при циркуляції через свердловину в умовах 
високого гідростатичного тиску і температури внаслідок реакції між хім-
реагентами. Остаточна очистка і нейтралізація здійснюється шляхом вводу в 
рідкі відходи буріння коагулянту. Після відстою освітлену воду аналізують на 
вміст нафтопродуктів, мінеральних солей, визначають рН середовища, ри-
ють додатковий амбар подвійного об’єму, в який перепускають очищену воду 
із існуючих шламових амбарів для подальшого випаровування та фільтрації. 
Тверді та напівтверді відходи буріння нейтралізуються і обеззаражуються 
шляхом вводу в шламові амбари композиції, що містить фосфогіпс, солому і 
органічні добрива. Після перетворення відходів буріння з напіврідкої фази в 
тверду відходи буріння захороняються в земляних шламових амбарах. На-
фтові забруднення нейтралізуються мінеральним сорбентом глауконіт.

Можливим джерелом забруднення водяних горизонтів при бурінні водя-
ної свердловини може бути буровий розчин, що використовується для бурін-
ня. З метою попередження забруднення водяних горизонтів при бурінні в ін-
тервалі 0 — 40 м використовується буровий розчин, виготовлений на основі 
бентонітової глини, а в інтервалі 40 — 60 м, при розкритті проектного водя-
ного горизонту, використовується прісна вода. Скидання залишків бурового 
розчину і шламу проводиться у шламові амбари глибокої свердловини.

Для попередження попадання атмосферних опадів у підземні води поза 
технічною колоною й перетікання вод різних водоносних горизонтів і за-
хисту наміченого до експлуатації водоносного горизонту передбачається 
тампонаж затрубного простору.

Герметизація устя водяної свердловини забезпечується обладнанням 
геpметизуючого оголовка, устьового і відвідного патрубків, опорної плити, 
ущільнюючих кілець, сальників, пpокладок із гуми. На свердловину достав-
ляється й установлюється металеве укриття на санях. Крім того, проектом пе-
редбачається організація зони санітарної охорони навколо свердловини, що 
складається з першого, другого і третього поясів. Перший пояс (зона суворого 
режиму) у відповідності з ДБН В. 2.5-74:2013 приймається в радіусі 30 метрів 
навколо свердловини. Територія першого поясу огороджується. Поверхня те-
риторії вирівнюється для відводу атмосферних опадів. Розміри другого і тре-
тього поясів зон санітарної охорони визначаються розрахунком відповідно до 
рекомендацій ВНДІ Водгео Держбуду СРСР 1983 р. і наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Спорудження водяної свердловини здійснено у відповідності з вимогами 
ГОСТ 17.1.3.12-86 з водоохоронною зоною з трьох поясів навколо неї.

Після припинення експлуатації водяної свердловини остання ліквідуєть-
ся у відповідності з вказівками по проектуванню і виконанню ліквідацій-
ного тампонажу розвідувальних, гідрогеологічних і експлуатаційних водо-
забірних свердловин, що виконали своє призначення на території України. 
У відповідності з правилами виконання робіт по санітарно-технічному там-
понажу і з врахуванням конструкції свердловини, що ліквідується, прийма-
ється порядок виконання робіт, який приведено в ПКД на буріння водяної 
свердловини для технічного водозабезпечення.

5) Зелені насадження, промислові об’єкти, житлово-цивільні, гід-
ротехнічні та інші споруди в межах майданчика бурової та нормативної 
санітарно-захисної зони відсутні.

Оскільки земельна ділянка, що відведена під буровий майданчик пред-
ставлена ріллєю, то в межах цього майданчика природної флори і фауни 
немає. У зв’язку з цим негативні впливи проектної діяльності на рослинний 
і тваринний світ відсутні.

Згідно з аналізом даних з точки зору екологічної відповідності діяльності, роз-
міщення свердловини, що запропонована, має сенс по проектному варіанту.

З метою забезпечення нормативного стану навколишнього середовища 
в проекті передбачені технічні рішення з рекомендаціями, що дозволять 
зменшити або запобігти впливу на нього.

Внаслідок здійснення аналогічних та ін. технічних рішень та заходів при 
спорудженні свердловин на родовищах ПАТ «Укргазвидобування» залишко-
вих впливів на навколишнє середовище не спостерігалося, окрім випадків, 
коли інтенсивні газопроявлення переходили в газові фонтани, ліквідація яких 
здійснювалася силами і засобами бурових і газопромислових організацій.

При впровадженні зазначених технічних рішень і заходів у процесі спору-
дження проектної свердловини № 20 залишкових наслідків не очікується.

Замовником разом з буровою організацією будуть прийняті заходи по 
здійсненню проектних рішень відповідно до норм і правил охорони 
навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах спо-
рудження свердловини.

По закінченню бурових робіт і після проведення технічної рекультивації 
відведена ділянка землі повертається землекористувачу для проведення 
біологічного етапу рекультивації, після чого землі використовуються за 
призначенням.

Адреса генпроектувальника: 61010, м. Харків, Гімназійна наб., 20, 
Український науково-дослідний інститут природних газів УкрНДІгаз, 
тел. (057) 730-45-72.

В.В. СОЛОГУБ, в. о. головного фахівця з буріння 
та КРСГПУ «Шебелинкагазвидобування» 

ЗАЯВА
ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ СПОРУДЖЕННЯ ПОШУКОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ № 20 ЧКАЛОВСЬКОГО НГКР

№ 
з/п Найменування речовини

ГДК 
(м.р.), 
ОБРД,

(мг/м3)

Клас 
небез-

печ-
ності

Викиди забруд-
нюючих речовин

т (су-
марно)

г/с 
(макс.)

1 2 3 4 5 6
На теперішній час: немає

Під час проектної діяльності:
1 Азоту оксиди NOx (по NO2) 0,2 3 1,1568 0,793
2 Сажа 0,15 3 3,6991 0,094
3 Ангідрид сірчистий 0,5 3 0,7155 0,020
4 Вуглецю оксид 5,0 4 9,1725 5,288

5 Бенз(а)пірен 1Е-06 
(ГДК с.д.) 1 3,23Е-04 2,83Е-05

6

Вуглеводні насичені С
12

-С
19

 (роз-
чинник РПК-26511 та ін.) у пере-
рахунку на сумарний органічний 
вуглець

1,0 4 4,7426 0,114

7 Метан 50 (ОБРД) - 0,0054 0,132

8 Заліза оксид (у перерахунку на 
залізо)

0,04 
(ГДК с.д.) 3 0,0136 3,73Е-03

9 Марганець і його сполуки (у пере-
рахуну на двоокис марганцю) 0,01 2 0,0011 2,73Е-04

10 Пил неорганічний, що містить 
двоокис кремнію нижче 20% 0,5 3 0,0009 2,50Е-04

11

Фтористі сполуки добре розчинні 
неорганічні (фторид натрію, гек-
сафторсилікат натрію) у перера-
хунку на фтор

0,03 2 0,0043 1,20Е-03

12

Фтористі сполуки погано роз-
чинні неорганічні (фторид 
алюмінію, гексафторалюмінат 
натрію) у перерахунку на фтор

0,2 2 0,0025 6,76Е-04

13 Фтористий водень 0,02 2 0,0012 3,15Е-04

14 Пил неорганічний, що містить 
двоокис кремнію 20-70% 0,3 3 0,0096 0,0008

15 Пил вуглепородний 0,03 
(ОБРД) - 0,0017 0,0002

16 Кальцію гідроксид 0,05 
(ГДК с.д.) 3 0,0062 0,0007

17 Кальцію карбонат 0,05 
(ГДК с.д.) 3 0,0403 0,0046

18 Неметанові леткі органічні спо-
луки - - 0,0017 0,006

19 Вуглекислий газ - - 0,6237 2,159

По яси са ні та р ної зо ни Ра ді ус
— І по яс, м 30
— ІІ по яс, м 39
— ІІІ по яс, м 58

Найменування речовини
Для 

житлової 
місцевості

На межі нор-
мативної 

СЗЗ (500 м)
Максимальні концентрації (у долях ГДК) за розрахунками на ЕОМ:

1 Азоту оксиди NOx (по NO2) 0,11 0,12
2 Сажа 0,11 0,13
3 Ангідрид сірчистий 0,01 0,01
4 Вуглецю оксид 0,03 0,03
5 Бенз(а)пірен 0,06 0,08

6
Вуглеводні насичені С

12
-С

19
 (розчинник РПК-

26511 і ін.) у перерахунку на сумарний ор-
ганічний вуглець

0,02 0,02

7 Фтористий водень < 0,01 < 0,01

8
Фтористі сполуки погано розчинні неор-
ганічні (фторид алюмінію, гексафтора-
люмінат натрію) у перерахунку на фтор

< 0,01 < 0,01

Максимальні концентрації (у долях ГДК, з урахуванням фону):
1 Азоту оксиди NO

x
 (по NO

2
) 0,20 0,21

2 Сажа 0,51 0,53
3 Ангідрид сірчистий 0,05 0,05
4 Вуглецю оксид 0,11 0,11
5 Бенз(а)пірен 0,46 0,48

6
Вуглеводні насичені С

12
-С

19
 (розчинник РПК-

26511 та ін.) у перерахунку на сумарний ор-
ганічний вуглець

0,42 0,42

7 Фтористий водень 0,40 0,40

8
Фтористі сполуки погано розчинні не-
органічні (фторид алюмінію, гексафтор-  
алюмінат натрію) у перерахунку на фтор

0,40 0,40

№ 
з/п Найменування речовини

ГДК 
(м.р.), 
ОБРД,

(мг/м3)

Клас 
небез-
пеки

Викиди забруд-
нюючих речовин

т (су-
марно)

г/с 
(макс.)

1 2 3 4 5 6
На теперішній час: немає

Під час проектної діяльності:
1 Азоту оксиди NOx (по NO2)       0,2 3 1,9888 0,971
2 Сажа 0,15 3 6,4282 0,162
3 Ангідрид сірчистий 0,5 3 1,2426 0,033
4 Вуглецю оксид 5,0 4 15,8244 6,476
5 Бенз(а)пірен 1Е-06 1 5,6Е-04 3,41Е-05

6

Вуглеводні насичені С
12

-С
19

 (роз-
чинник РПК-26511 і ін.) у пере-
рахунку на сумарний органічний 
вуглець

1,0 4 7,7421 0,201

7 Метан 50 
(ОБРД) - 0,0066 0,162

8 Заліза оксид (у перерахунку на 
залізо)

0,04 
(ГДК с.д.) 3 0,0171 3,95Е-03

9 Марганець і його сполуки (у пере-
рахуну на двоокис марганцю) 0,01 2 0,0013 2,89Е-04

10 Пил неорганічний, що містить 
двоокис кремнію нижче 20% 0,5 3 0,0012 2,65Е-04

11

Фтористі сполуки добре розчинні 
неорганічні (фторид натрію, гек-
сафторсилікат натрію) у перера-
хунку на фтор

0,03 2 0,0055 1,27Е-03

12

Фтористі сполуки погано роз-
чинні неорганічні (фторид 
алюмінію, гексафторалюмінат 
натрію) у перерахунку на фтор

0,2 2 0,0031 7,16Е-04

13 Фтористий водень 0,02 2 0,0014 3,34Е-04

14 Пил неорганічний, що містить 
двоокис кремнію 20-70% 0,3 3 0,0356 0,0031

15 Пил вуглепородний 0,03 
(ОБРД) - 0,0023 0,00176

16 Кальцію гідроксид 0,05 
(ГДК с.д.) 3 0,0138 0,0106

17 Кальцію карбонат 0,05 
(ГДК с.д.) 3 0,0103 0,0079

18 Неметанові леткі органічні спо-
луки - - 0,0017 0,006

19 Вуглекислий газ - - 0,6175 2,160

Найменування речовини
Для 

житлової 
місцевості

На межі нор-
мативної СЗЗ 

(500 м)
Максимальні концентрації (у долях ГДК) за розрахунками на ЕОМ:

1 Азоту оксиди NOx (по NO2) 0,06 0,14
2 Ангідрид сірчистий < 0,01 0,02
3 Вуглецю оксид  0,02  0,04
4 Бенз(а)пірен 0,01 0,11
5 Фтористий водень < 0,01 0,01

6
Фтористі сполуки погано розчинні неор-
ганічні (фторид алюмінію, гексафтора-
люмінат натрію) у перерахунку на фтор

< 0,01 < 0,01

7 Сажа 0,03 0,25
8 Граничні вуглеводні 0,01 0,05

Максимальні концентрації (у долях ГДК, з урахуванням фону):
1 Азоту оксиди NOx (по NO2) 0,15 0,23
2 Ангідрид сірчистий 0,04 0,06
3 Вуглецю оксид 0,1 0,12
4 Бенз(а)пірен 0,41 0,51
5 Фтористий водень 0,40 0,41

6
Фтористі сполуки погано розчинні неор-
ганічні (фторид алюмінію, гексафтора-
люмінат натрію) у перерахунку на фтор

0,40 0,40

7 Сажа 0,43 0,65
8 Граничні вуглеводні 0,41 0,45

По яси са ні та р ної зо ни Ра ді ус
— І по яс, м 30
— ІІ по яс, м 39
— ІІІ по яс, м 58

Памяти 
Людмилы Довгаль

23 июня прошлого года 
ушла из жизни Люд-
мила Демьяновна Дов-

галь — руководитель народ-
ного ансамбля фольклорной 
песни «Слобожане». Мы, чка-
ловцы, не можем до сих пор 
поверить, что ее нет с нами.

За 34 года под ее руково-
дством было разучено и спе-
то коллективом более пяти-
сот песен, колядок, восемь 
раз ансамбль подтвердил 
звание «Народный». Более 
восьмисот концертов было 
показано на токах, в поле 
возле комбайнов в обеден-
ный перерыв, в соседних 
селах и воинских частях. 
Участвуя во всеукраинских 
фестивалях народного твор-
чества «Сорочинская ярмар-
ка», «Покуть», «Печенежское 
поле», «Свадьба в Малинов-
ке», коллектив всегда полу-
чал награды и дипломы, а 
сама Людмила Демьяновна 
награждалась 115 раз почет-
ными грамотами и подарка-
ми, в том числе областным 
отделом культуры, Почетной 
грамотой Президиума Вер-
ховного Совета Украины, 
была стипендиатом премии 
им. Хоткевича.

Более шестидесяти лет 
Людмила Демьяновна за-
ведовала Чкаловской биб-
лиотекой, где организовала 
музей народной утвари, по-
стоянную выставку украин-
ских рушников, проводила 
с читателями обсуждение 
популярных изданий.

Двенадцать раз избира-
лась депутатом поселкового 
совета по улице Октябрьской 
и очень ценила доверие сво-
их избирателей, помогала в 
меру своих возможностей 
решать проблемы в своем 
округе.

Последний концерт Люд-
мила Демьяновна прово-
дила на торговой площади 
в Чкаловском на Святую 
Троицу в прошлом году. Все 
отмечали, что, как никогда, 
голос ее звучал душевно и 
красиво, а земляки одарива-
ли ее цветами, которые она 
тут же передавала участни-
кам ансамбля. Через два дня 
ее не стало.

И в этом году в день Святой 
Троицы поселковый совет, 
совет ветеранов и Дом куль-
туры показали чкаловцам 
концерт, который посвяти-
ли годовщине ухода из жиз-
ни Людмилы Довгаль. Были 
сказаны хорошие слова, зву-
чали ее любимые песни.

Будем помнить.

Надежда КОРОТКОВА,
председатель совета 

ветеранов пос. Чкаловское

РЕКЛАМА

РЯДКИ ВДЯЧНОСТІ

»

»

КУПЛЮ 
корів, биків, свиней, 

вимушений доріз 
Тел.:  068-053-58-32,

095-35-55-926, 
099-626-13-09                                   

jrok~ 
ahjPb,  jnpPb,  jnmei 

›,"%  "= %  S %!Sƒ 
Òåë.: 095-691-90-62, 

098-044-92-46

ÊÓÏËÞ 
ÊÎÐ²Â, ÁÈÊ²Â, ÊÎÍÅÉ 

Òåë.: 096-973-24-86, 
066-051-15-76

Âèìóøåíèé çàá³é, 
äîðîãî, ö³ëîäîáîâî

ÊÓÏËÞ
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, 
ÊÎÍÅÉ, ÒÅËÎÊ. 

Âûíóæäåííûé çàáîé

Òåë.: 066-750-59-58,
067-91-31-191

КУПЛЮ 
корiв, бикiв, телиць, 

баранiв, коней 
живою вагою, вимушений 

дорiз, самовивiз. 
067-990-91-36, 099-561-78-79, Юрiй

jsok~
*-30S" (50?*S"), 

"(0S' -(5 *-30S", 
1"(-., 2.*.

r%+. 096-855-35-50

* Âíèìàíèå! Êóïëþ àâòî àá-
ñîëþòíî â ëþáîì òåõñîñòîÿ-
íèè, ëþáîé ìàðêè è ìîäåëè, ëþ-
áîãî ãîäà âûïóñêà, â ò.÷.  ïîñëå 
ÄÒÏ. Ïîñòîÿííî, íåçàâèñèìî 
îò âûõîäà ðåêëàìû. Òåë.: 063-
065-87-12, 097-703-42-47.

* ÂÎÇÜÌÓ Â ÀÐÅÍÄÓ èëè 
ÊÓÏËÞ ïîìåùåíèå ïîä ïðî-
äîâîëüñòâåííûé ìàãàçèí ïëî-
ùàäüþ íå ìåíåå 200 ì2. Òåë.: 
057-365-10-14, 093-94-888-22, 
050-401-10-70, 067-572-72-44.

К У П Л Ю

Р А З Н О Е

Граківська сільська рада 
висловлює щиру подяку бла-
годійному фонду Дмитра 
Шенцева, депутату облра-
ди Микиті Шенцеву, ТОВ АФ 
«Гракове», депутату районної 
ради Олександру Кривцуну, 
КП «Спорт для всіх» у прове-
денні великого свята, присвя-
ченого Дню захисту дитини. 
Також дякуємо за вручення 
подарунків і солодощів дітям.

* ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ. 
Ãàðàíòèÿ. Òåëåôîíû: 2-47-12, 
050-902-55-82.

* ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÊÐÀÑÊÀ, ÐÅÑ-
ÒÀÂÐÀÖÈß ÄÅÐÅÂßÍÍÛÕ 
ÎÊÎÍ, ÄÂÅÐÅÉ, ÌÅÁÅËÈ. Òåë. 
066-456-00-04.

* â øâåéíûé öåõ ðàçìåùó 
çàêàç íà îòøèâ êóðòêè ìîëî-
äåæíîé, «ïëàùåâêà». Òåëåôîíû: 
067-860-69-35, 063-637-75-53.

У С Л У Г И
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ЗАСНОВНИКИ: 
Трудовий колектив редакції,
Чугуївська районна рада, 

Чугуївська райдержадміністрація, 
Чугуївська міськрада

Редакція залишає за собой право редагувати, скорочувати 
і не публікувати матеріали, друкувати статті в порядку обговорення,

не розділяючи точки зору автора. Рукописи і фотознімки не повертаються. 
Відповідальність за достовірність інформації та реклами несуть автори 

та рекламодавці. У своїй роботі редакція використовує матеріали 
інформагентств та Інтернету. 

Головний редактор 
О.В. КОВАЛЕНКО

Свідоцтво про реєстрацію ХК № 2133-874ПР от 27.07.2015 р., 
видане Головним управлінням юстиції в Харківській області.

Виходить щотижня по суботах українською та російською мовами.
Індекс 61804, 22334. Ціна договірна.

2-25-47 – головний редактор;
2-22-55 – журналісти;
2-45-44 – відділ комп’ютерної верстки та дизайну;
2-44-48 – рекламний відділ і бухгалтерія.

Адреса редакції: 63503, м. Чугуїв, 
вул. Старонікольська, 35а
e-mail: v4_gazeta@ukr.net

ТОВ «Фактор-Друк»,  м. Харків, вул. Саратовська, 51. 
                 Офсетний спосіб друку. Наклад 3201. Зак. 5147

ВІСНИК ЧУГУЇВЩИНИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!»

 АДВОКАТ ЛИХАЧЕВ. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Приходите к нам: 
ул. Р. Люксембург, 16-аул. Р. Люксембург, 16-а ТТелефоныелефоны: 067-57-55-939, 093-611-06-90: 067-57-55-939, 093-611-06-90      R

Защита в уголовных делах. Составление исков и жалоб, 
представительство в судах. Семейные споры. Услуги по на-
следственному праву. Жилищные споры. ДТП. Представление 
интересов в исполнительной службе. Налоговые споры. Реги-
страция ЧП, ООО, ФЛП под ключ. Сопровождение сделок 
с недвижимостью.  

Низкие цены — высокое качество. С
в.
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С днем рождения!
ЗОЗУЛИНА Вячеслава Анатольевича — директора 

ООО «АВК», с. Каменная Яруга (17.06);
НЕПОМНЯЩЕГО Виталия Георгиевича — заведующего Чугу-

евской районной  юридической консультацией (19.06);
БЕСЕДУ Юрия Владимировича — руководителя образцового 

вокально-хореографического коллектива «Візерунок» КУ «Чугуев-
ский районный Дом культуры», заслуженного работника культуры 
Украины (21.06);

ГАПОНИК Светлану Владимировну — заместителя директора 
коммунального учреждения по обеспечению деятельности по со-
держанию и обслуживанию имущества общей собственности терри-
ториальных громад Чугуевского района, координатора Ресурсного 
центра развития громад Чугуевского района (22.06);

САВИНОВУ Елену Александровну — начальника архивного 
отдела райгосадминистрации (23.06);

ЦУЦКОВУ Анну Михайловну — заведующую аптекой, 
провизора КУОЗ «Чугуевская центральная районная больница 
им. Н.И. Кононенко» (23.06).

Райгосадминистрация, районный совет

С днем рождения!
КОЛОТИЛОВУ Раису Васильевну — инвалида Второй мировой 

войны (20.06).

С 75-летием!
УСЕНКО Марию Павловну — участника боевых действий 

(20.06).
Чугуевский совет инвалидов Второй мировой войны и ВС

С днем рождения!
ДЯГИЛЕВУ Ларису Викторовну — соцработника отделения соц-

помощи на дому районного территориального центра, пос. Введенка 
(18.06).

С юбилеем!
ГУСЕВУ Елену Викторовну — заведующую отделением соц-

помощи на дому районного территориального центра, г. Чугуев 
(20.06);

ДОЛБИЯ Виктора Николаевича — соцработника отделения 
соцпомощи на дому районного территориального центра, с. Гра-
ково (23.06).

Желаем крепкого здоровья и благополучия!
Чугуевский районный терцентр

С юбилеем!
МАКОВЕЦКУЮ Ларису Леонидовну — музыкального руково-

дителя фольклорного ансамбля «Слобожане».
Желаем творческих успехов!

Чкаловский поселковый совет, 
совет ветеранов

 С 70-летием!
 Любимого мужа, папу и друга
БАРДАКОВА Ивана Трофимовича (18.06).

Желаем жить и улыбаться,
Улыбку всем вокруг дарить.
Желаем счастья и везенья,
И в жизни шанс не упустить!
Успехов в делах тебе, новых сил,
Здоровья и счастья! Ты их заслужил!

С любовью, жена, дети и подруга Галина

С 90-летним юбилеем!
ПОПОВУ Зою Ивановну (11.06).

  
  90 раз тебя мы поздравляем,
  Говорим, как любим, уважаем.
  Везения мы также пожелаем,
  Еще тебя мы просто обожаем!
  Удачи тебе и настроения,
  Поздравляем с днем рождения!

Дети, внучки, правнуки 

Суббота, 17.06 Воскресенье, 18.06 Понедельник, 19.06 Вторник, 20.06 Среда, 21.06 Четверг, 22.06 Пятница, 23.06
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           Берете 

     1000 грн

за год
возвращаете

1350 грн

У вас уже 
есть
КРЕДИТ или
КРЕДИТНАЯ 
КАРТА —
поможем 
выплатить
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Речушка заросла, 
упрятав детство наше!

Владимир РОДИОНОВ

ЛАКОНИЗМ»

Уважаемые читатели! 
Вы можете также получать нашу газету 
в электронной версии. Для этого вам нужно 
прислать запрос на наш электронный адрес 
v4_gazeta@ukr.net  или прийти в редакцию. 
Мы выпишем счет. После его оплаты вы  будете 
получать цветную газету в PDF-версии в пятницу. 
К ней будут приложены дополнительные 
фотографии с мероприятий, которые 
освещаются в номере.

Стоимость одного электронного номера

4
 грн

ОВЕН
Эти дни желательно про-

вести дома, занимаясь ремонтом 
квартиры, копанием в огороде, 
приобретением необходимых 
для хозяйства вещей и т. п.

ТЕЛЕЦ
Три гармоничные состав-

ляющие — энергия, любовь и 
умеренность — сделают вас 
невероятно приятным в об-
щении, удачливым в бизнесе 
и любви.

БЛИЗНЕЦЫ
В эти дни звезды совету-

ют не суетиться, не выяснять 
отношения, избегать пере-
утомления, иначе обеспечите 
себе головные боли и нервные 
срывы. Оно вам надо?

РАК
Вас ждут интересные 

поездки, важные встречи, пе-
реговоры, а также много бу-
мажной работы. Будьте внима-
тельны: ошибки в документах. 
недопустимы.

ЛЕВ
Дела будут идти все ус-

пешнее, прибылей будет стано-
виться все больше, внимание 
со стороны противоположного 
пола — все пристальней. В эти 
дни могут быть решены вопро-
сы карьеры.

ДЕВА
Воздержив айтесь от 

принятия радикальных реше-
ний, влекущих за собой необ-
ратимые последствия. Если вас 
что-то не устраивает, лучше 
переждать.

ВЕСЫ
Дни полны энергии и 

творческих идей. Судьба пре-
доставит возможность укре-
пить финансовое положение, 
сделать удачные инвестиции, 
совершить крупные покупки.

СКОРПИОН
Энергопотенциал будет 

несколько понижен, а это озна-
чает, что следует беречь силы, 
больше спать, чаще гулять, упот-
реблять больше витаминов.

СТРЕЛЕЦ
Вы ощутите энергети-

ческий и духовный подъем.      
Нестандартный взгляд на вещи 
позволит увидеть новые пути 
к поставленной цели, а также 
дополнительные источники 
доходов.

КОЗЕРОГ
Уделите внимание свое-

му здоровью, профилактиче-
ским процедурам, закалива-
нию. Можно также начинать 
диету, но обязательно посове-
туйтесь с врачом.

ВОДОЛЕЙ
Ваше состояние здоро-

вья сейчас может быть уязви-
мым, поэтому старайтесь не 
перегружать нервную систему. 
Медитирование поможет избе-
жать перенапряжения.

РЫБЫ
Это благоприятный пе-

риод для решения материаль-
ных проблем. Вы решите все 
сложные вопросы, заведете по-
лезные знакомства. Начатые 
проекты принесут немалую 
прибыль.

ГОРОСКОП (19.06–25.06)»
Уважаемые медицинские работники Чугуевщины!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником —

с Днем медицинского работника! 
Пусть ваш опыт, знания и умения возвращают пациентам самую 

большую ценность — здоровье!
Люди в белых халатах… поклон вам
За бессонные ночи, труды,
За спасенные жизни когда-то,
За спасенные чьи-то мечты!
Труд ваш важен и очень всем нужен,
Ведь без вас человек никуда.
Пусть к вам блага земные прибудут,
Стороною обходит беда!
Медработники, ангелы Божьи,
Жизни многие в ваших руках.
Пусть Господь вам дарует здоровье,
Счастья, радости, всяческих благ!

Главный врач ЧЦРБ Вячеслав ГГлавный врач ЧЦРБ Вячеслав ГРУШКАРУШКА
Главный врач ЧРЦПМСП Татьяна ЧГлавный врач ЧРЦПМСП Татьяна ЧЕРЕВАНЬЕРЕВАНЬ
Председатель ЧРОПРОЗ Людмила КПредседатель ЧРОПРОЗ Людмила КРЮКОВАРЮКОВА

С юбилеем!
ПЕРЕРОДОВУ Ирину Ивановну — 

завуча Новопокровского УВК (21.06).
Сегодня замечательный день, мы по-

здравляем Вас — нашего юбиляра, пре-
красного работника, коллегу и удиви-
тельную женщину — с юбилеем! Пройден 
значительный отрезок жизни, в которой 
было все — и радость удачи, и обида ра-
зочарований. Но, несмотря ни на что, 
Вы сумели дойти до большой красивой 
даты. И в Ваши золотые пятьдесят мы 
желаем Вам, чтобы в Вашей жизни было 
как можно больше светлых дней, чтобы 
рядом с Вами всегда находились любящие 
и достойные люди. Мы уверены в том, 

что Ваши обаяние, профессионализм и настойчивость в достижении 
поставленных целей и дальше будут приносить Вам заслуженные по-
беды. Здоровья, счастья и всех благ Вам, дорогой наш юбиляр!

Коллектив Новопокровского УВК

у



ИНТЕР
05.15, 20.00, 01.20 Подроб-

ности
05.55 М/ф
06.20, 13.20 Следствие вели... 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новости
07.10, 08.10 Утро с «Интером»
09.20 Давай поженимся
11.05, 12.25, 20.40 Т/с «1942»
15.50 Вещдок
18.00, 04.30 Касается каждого
22.30 Т/с «Разведчики»
02.00 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы»
03.20 Удачный проект
03.55 Готовим вместе

УТ-1/ЭРА
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

15.00, 21.00 Новости
06.10, 07.10, 08.10 Эра бизнеса
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 Агроэра
06.30, 23.50 От первого лица
06.45, 07.45, 08.30 Объедение
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Мир online 
09.00, 03.35 Д/ф «Киев. 

Начало войны»
09.45 Д/ф «Ангел мести»
10.20 Т/с «На пределе. 

Группа «Антитеррор»
11.15 Д/с «Национальные 

парки»
12.00 Минута молчания. 

Памяти жертв войны  
в Украине

12.10, 17.45 Лицо войны
12.25, 20.20 Д/с «Спасение 

фермы»
13.40 Следствие. Инфо
14.05 Т/с «Анна Пиль»
15.35 Предвечерье. Судьбы
16.30 Д/ф «Днепровская  

баллада»
17.25 Спецрепортаж: Как жи-

вут дети-сироты на окку-
пированной территории

17.35 Спецрепортаж: Как жи-
вут люди с ВИЧ на окку-
пированной территории

18.15, 01.20 Новостной блок
18.50, 22.50 Из первых уст
19.00, 01.55 Новости. Культура
19.20 Д/с «Дикие животные»
19.55 Схемы
21.30 Новости. Спорт

21.50 Т/с «Рассказы ХІХ  
столетия»

22.55, 05.50 Вечное
23.00 Итоги
00.15 Телемагазин
02.10 Т/с «Такси»
04.30 Т/с «Травма»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

12.00, 16.45, 19.30, 
01.40 ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
Завтрак с «1+1»

09.30, 10.55, 12.20, 14.00 
Меняю жену-5

15.15, 17.10 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»

20.10, 21.10 Х/ф «Позднее 
раскаяние»

22.10 Право на власть-2017
23.40, 02.05 Х/ф «Холодное 

лето 53-го»

СТБ
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
10.45 «Україна має талант!-5»
13.50 Битва экстрасенсов-4
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 22.45 Дорогая, мы уби-

ваем детей
23.35 Следствие ведут   

экстрасенсы

НОВЫЙ КАНАЛ
04.45, 23.50 Х/ф «Потерян-

ный рай»
07.05 Половинки
19.00 Супермодель по-укра-

ински
21.50 Х/ф «Три мушкетера»
02.10 Служба розыска детей
03.00, 02.15 Зона ночи
03.50, 18.00 Абзац

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Секретный фронт
11.05, 13.20 Х/ф «Эпоха  

героев»
12.45, 15.45 Факты. День
13.30, 16.10 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.45, 21.25 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факты. Вечер

20.20 Инсайдер
22.25 Х/ф «Черная книга»
01.05 Т/с «Лас-Вегас»
01.50 Провокатор
04.30 Служба розыска детей
04.35 Студия Вашингтон
04.40 Факты

2+2
06.00 М/ф
08.00, 18.30 СПЕЦКОР
08.30, 19.00 ДжеДАИ
09.00 Территория обмана
11.00 Месть природы
14.50, 21.05 Х/ф «Телохрани-

тель»
16.50 Т/с «Теория лжи-3»
19.20 Х/ф «Помпеи»
23.05 Лучшие бои Всемирной 

серии бокса с участием: 
В. Ломаченко, А. Усика, 
А. Гвоздика, Е. Хитрова

02.00 Х/ф «Четыре листа 
фанеры»

03.20 Облом.UA

УКРАИНА
06.10, 12.50, 05.20 Агенты 

справедливости 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 02.40 
Сегодня

07.15, 08.15 Утро с Украиной
09.15, 03.30 Звездный путь
10.50, 04.30 Реальная мистика
14.45, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.45 Говорит Украина
21.00 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение»
23.30 Т/с «Закон и порядок»

ТЕТ
06.00, 05.40 Полезные   

подсказки
06.20 Сказка с папой
06.40 Это наше – это твое
06.50 Лентяево
07.20 М/с «Дора-путешест- 

венница»
07.50 Мультмикс
09.45 М/с «Элвин и бурундуки»
10.40 М/ф «Лежебока»
10.50 М/ф «Маленький 

большой пес»
11.05 Т/с «Баффи – истре-

бительница вампиров»
12.45 Т/с «Таинственный 

остров»
16.05 Х/ф «Параллельные 

миры»

18.00 Х/ф «Никогда не сда-
вайся»

20.00 Х/ф «Голодные игры»
22.05 Х/ф «Город 44-го»
00.15 Х/ф «Аннычка»
01.55 Сказки У
04.05 Виталька

НТН
05.25 Х/ф «Слушать   

в отсеках»
07.55, 09.00, 19.30 Т/с «Кула-

гин и партнеры»
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 

02.25 Свидетель
10.30, 17.25 Т/с «Детективы»
12.00, 00.40 Т/с «Чисто   

английские убийства»
13.45, 15.05, 21.30 Т/с 

«Гавайи 5.0 - 6»
15.40 Легенды уголовного 

розыска
23.45 Т/с «Код 100»
02.55 Случайный свидетель
03.00 Вещественное доказа-

тельство
04.00 Правда жизни. 

Профессии

К1
06.30 TOP SHOP
07.50 А знаете ли вы, что...
08.25 Мультфильмы
10.30, 18.00 Орел и решка
16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»
00.45 Т/с «Ты – моя жизнь»
02.10 Ночная жизнь

7 КАНАЛ
07.00, 15.50, 17.10, 21.10  

Мультстрана
07.20, 09.45, 12.05, 13.05, 

14.45, 15.35, 17.00 
ПРИОР

07.30, 08.00, 12.30, 15.00, 
19.05, 20.30, 21.30, 
22.30, 00.10 Харьков-
ские известия

08.25, 21.00, 22.50, 00.30 
Спорт

08.35, 23.10 Смотреть всем!
09.00, 13.20 М/ф
09.25, 11.40, 17.35 MUSC HALL 
10.00 Семейные драмы
10.50 Родительское собрание
12.20, 23.00 Советы адвоката
13.50 Диалоги
14.20, 21.50 Игра судьбы
16.10 Званый ужин
17.25 Территория веры

18.00 Д/ф
19.30 Здесь и сейчас

СИМОН
06.00 Реальный мир
06.10 Космос: простор и время
07.00, 09.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 02.00, 04.00 
Новости 24

07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 
18.30, 18.50, 21.30, 
21.50, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Объектив-
новости 

07.55, 09.55, 12.55, 15.45, 
18.55, 21.55, 23.25, 
01.25, 03.25, 05.25, 
05.50 Simon-погода

08.00 Д/с «Армагеддон   
животных»

08.45 Хали-гали
09.20 Технотека
10.00, 17.00 Т/с «Наслед-

ники дель Монте»
10.45, 14.55, 15.55, 16.55, 

20.55, 05.55 TV Маклер
11.15 Мировая кухня
11.25 Факты о здоровье
12.00 Д/ф «Загадки археоло-

гии»
13.00 Объектив-новости.

Дайджест
13.45 Простые советы
14.00, 20.05 Т/с «Храброе 

сердце»
16.00, 19.00, 23.30, 01.30, 

03.30, 05.30 На самом 
деле

16.30 Спортивный интерес
18.45, 21.45 Экономика   

в объективе 
19.30 Великие украинцы
19.55 День стилиста   

в «Эконом классе»
22.00 Вечерний кинозал
00.00 Ночной кинозал

ОТБ
05.30, 09.00, 12.55 Проекты 

совместного производ-
ства

06.00, 17.00 Т/с «Госпожа 
горничная»

06.50, 08.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 02.00 Новости

07.00 Жизнь, полная радости
07.30, 08.10, 13.10, 02.30 

Харьков online www.otb.
com.ua

10.00, 19.40 Тема дня

10.20 Фабрика идей
10.30 Рюкзачок
10.45 За рулем
11.00 Х/ф «Без вины вино-

ватые»
13.05, 15.55, 16.10, 19.25 

КОРТА
15.00 Не подлежит забвению
15.30 Молодежный портал
16.15 Стадион
16.25 К истокам
16.30 Форум
16.50 Маленький перерыв
17.45 М/ф
18.00 Pro-закон
18.10 Харьков национальный
18.30 Доброго вам здоровья
19.30 Грани истории

МЕГА
06.00 Бандитский Киев
07.20 Украина: забытая   

история
08.10, 12.50 Правила жизни
09.00 Правда жизни
10.00, 21.40 Речные монстры
10.50 Приключения Остина 

Стивенса
11.50 Тайны Миссисипи
13.40 Мистическая Украина
14.30 Бандитская Одесса
15.20, 23.40 Смертельный  

поединок
16.10, 20.50 Сокровища   

со свалки
17.00 Быть львом
18.00 Необычная наука
19.00 Легенды уголовного 

розыска
20.00 Город, которому   

изменили
22.40 Граммы и караты
00.30 Теория заговора
05.00 Смарт-шоу

СЛОБОЖАНКА/НК
Программы Нового канала
16.30, 18.30, 20.55, 23.20, 

00.15 Телеблокнот
16.35 Мультзал «Слобожанки»
18.00, 21.00 «Вісті Чугуївщини»
18.35 Ребятам о зверятах
19.00 Концерт по заявкам
19.35 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Я – импе-
ратор»

21.30 Х/ф «Вторая жизнь»
23.25 Путь познания   

«От Австралии   
до Камбоджи»

ИНТЕР
05.10, 20.00, 01.20 Подроб-

ности
05.50 М/ф
06.20, 13.20 Следствие вели... 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новости
07.10, 08.10 Утро с «Интером»
09.20 Давай поженимся
11.05, 12.25, 20.40 Т/с «1942»
15.50 Вещдок
18.00, 04.35 Касается каждого
22.30 Т/с «Разведчики»
02.00 Х/ф «На войне как  

на войне»
03.20 Удачный проект
04.00 Готовим вместе

УТ-1/ЭРА
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

15.00, 21.00 Новости
06.10, 07.10, 08.10 Эра бизнеса
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 Агроэра
06.30, 23.50 От первого лица
06.45, 07.45, 08.30 Объедение
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Мир online 
09.00 Х/ф «Цена соли», с. 2
10.30 Т/с «На пределе. 

Группа «Антитеррор»
11.20 Д/с «Национальные парки»
12.15 Бакланы на Балканы
12.40, 21.30 Новости. Спорт
13.40, 02.50 Правительство  

на связи с гражданами
14.05 Т/с «Анна Пиль»
15.35 Фольк-music
16.35 Художественные   

истории
16.50 Т/с «Беркли-сквер»
17.45 М/с «Книга джунглей»
18.15, 01.20 Новостной блок
18.50, 22.50 Из первых уст
19.00, 01.55 Новости. Культура
19.20 Д/с «Сокровища сада»
19.55 Наши деньги
20.20 Д/с «Спасение фермы»
21.50 Т/с «Рассказы ХІХ  

столетия»
22.55, 05.50 Вечное
23.00 Итоги
00.15 Телемагазин
02.10 Т/с «Такси»
03.15 Окно в Америку
03.35 Вера. Надежда. Любовь
04.30 Т/с «Травма»

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

Завтрак с «1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН
09.30 Четыре свадьбы
10.55, 12.20 Меняю жену-5
12.35 Х/ф «Мамочки»
13.50, 14.55, 20.15, 21.15 

Х/ф «Сваты-5»
16.00, 17.10 Т/с «Великолеп-

ный век. Роксолана»
22.20 Х/ф «Позднее раская-

ние»
23.20 Х/ф «Джеки Браун»
02.20 Х/ф «Беглец»

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде добре!»
09.00 Х/ф «Операция «Ы»  

и другие приключения 
Шурика»

10.55 «Україна має талант!-5»
13.50 Битва экстрасенсов-14
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 22.45 Дорогая, мы уби-

ваем детей
23.10 Следствие ведут экстра-

сенсы

НОВЫЙ КАНАЛ
04.45, 18.00 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
07.00 Т/с «Папины дочки»
10.30 Ревизор
13.45 Страсти по Ревизору
16.00 Ревизор. Спешл
19.00 Супермодель по-укра-

ински
21.30 Х/ф «Маска Зорро»
00.10 Х/ф «Вкус ночи»
02.05 Зона ночи

ICTV
05.35, 20.20 Гражданская  

оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.00 Больше, чем правда
11.00, 13.20 Х/ф «Под прице-

лом»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35, 16.10 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.45, 21.25 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
22.25 Х/ф «Дочь генерала»

00.45 Т/с «Лас-Вегас»
02.10 Провокатор
04.20 Служба розыска детей
04.25 Студия Вашингтон
04.30 Факты
04.50 Смотреть всем!

2+2
06.00 М/ф
08.00, 18.30 СПЕЦКОР
08.30, 19.00 ДжеДАИ
09.00 Месть природы
11.00 Он, она и телевизор
15.10 Х/ф «Самоволка-72»
16.50, 23.45 Т/с «Теория  

лжи-2»
19.20, 20.15 Т/с «Встречная 

полоса»
21.15 Х/ф «Солдат Джейн»
01.25 Территория обмана
02.15 Х/ф «Захар Беркут»
03.50 Облом.UA

УКРАИНА
06.10, 12.50 Агенты справед-

ливости 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 03.50 
Сегодня

07.15, 08.15 Утро с Украиной
09.15, 04.40 Звездный путь
10.50 Реальная мистика
14.45, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.45 Говорит Украина
21.00 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение»
23.30 Т/с «Закон и порядок»
02.00 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золотая армия»

ТЕТ
06.00, 05.40 Полезные   

подсказки
06.20 Сказка с папой
06.40 Это наше – это твое
06.50 Лентяево
07.20 М/с «Дора-путешест- 

венница»
07.50 Мультмикс
09.45 М/с «Элвин и бурундуки»
10.40 Т/с «Баффи – истреби-

тельница вампиров»
12.20, 18.50, 00.00 Сказки У. 

Кино
12.45, 19.55 Однажды   

под Полтавой
13.45, 20.55 Отель «Галиция»
14.25 Т/с «Домашний арест»
15.30, 04.05 Виталька
17.50, 22.00 Страна У
23.00 Худший водитель   

страны

00.55 Т/с «Короче»
01.15 Шпиливили
01.35 Теория измены
02.25 Сказки У

НТН
04.55 Х/ф «Лесная песня. 

Мавка»
06.15 Х/ф «Высота»
07.55, 09.00, 19.30 Т/с «Кула-

гин и партнеры»
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 

02.20 Свидетель
10.30, 17.25 Т/с «Детективы»
12.00, 00.40 Т/с «Чисто анг-

лийские убийства»
13.45, 15.05, 21.30 Т/с 

«Гавайи 5.0 - 6»
15.40 Легенды уголовного 

розыска
23.45 Т/с «Код 100»
02.50 Случайный свидетель
03.05 Вещественное доказа-

тельство
04.05 Правда жизни. 

Профессии

К1
05.10 Рецепты счастья. Новая 

история
06.00 Специя
06.30 TOP SHOP
07.50 А знаете ли вы, что...
08.25 Мультфильмы
10.00 «Файна Юкрайна»
10.30 Рассмеши комика
11.30, 19.00 Вокруг М
12.25 Орел и решка.  

Шопинг- 2016
14.20, 20.00 Орел и решка.  

На краю света
15.20, 21.00 Орел и решка. 

Кругосветка
16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»
18.00 Званый ужин
22.00 КВН на БИС
00.45 Т/с «Ты – моя жизнь»

7 КАНАЛ
07.00, 15.50, 17.10, 21.10  

Мультстрана
07.20, 09.45, 12.05, 13.05, 

14.45, 15.35, 17.00 
ПРИОР

07.30, 08.00, 12.30, 15.00, 
19.05, 20.30, 21.30, 
22.30, 00.10 Харьков-
ские известия

08.25, 13.00, 15.30, 21.00, 
22.50, 00.30 Спорт

08.35, 19.30 Смотреть всем!
09.00 М/ф

09.25, 11.45, 17.30 MUSC HALL 
10.00 Семейные драмы
10.50 Здесь и сейчас
12.20, 14.40, 23.00 Советы  

адвоката
13.20 КультУра!
14.00, 21.50 Игра судьбы
16.10 Званый ужин
18.00, 23.10 Д/ф

СИМОН
06.00 Реальный мир
06.10 Космос: простор   

и время
07.00, 09.00, 10.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 02.00, 
04.00 Новости 24

07.25, 09.25, 12.55, 14.50, 
17.55, 21.25, 02.45, 
05.55 TV Маклер

07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 
18.30, 18.50, 21.30, 
21.50, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Объектив-
новости 

07.55, 09.55, 12.55, 15.50, 
18.55, 21.55, 23.25, 
01.25, 03.25, 05.25 
Simon-погода

08.00 Д/с «Армагеддон   
животных»

08.45 Хали-гали
10.15 Грани времени
10.30, 02.30 Будь в курсе
11.15 Мировая кухня
11.25 Факты о здоровье
12.00 Д/ф «Загадки археоло-

гии»
13.00 Объектив-новости.

Дайджест
13.45 Простые советы
14.00 Объектив-позиция
14.30 «Слідство-інфо»
16.00, 19.00, 23.30, 01.30, 

03.30, 05.30 На самом 
деле

16.30 Животные – моя семья
17.00 Т/с «Наследники дель 

Монте»
18.45, 21.45 Экономика   

в объективе 
19.30 Великие украинцы
20.00 Т/с «Храброе сердце»
22.00 Вечерний кинозал
00.00 Ночной кинозал

ОТБ
05.35, 09.00 Проекты совмест-

ного производства
06.00, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
06.50, 08.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 02.00 Новости

07.00 Жизнь, полная радости
07.30, 08.10, 13.10, 02.30 

Харьков online www.otb.
com.ua

10.00, 19.35 Тема дня
10.20 Бизнес-класс
10.45 Спортнеделя
11.15 Футбол. Кубок ФК 

«Универ». Финал
12.40, 17.45 М/ф
12.55, 13.05, 15.55, 16.30, 

18.55, 19.25, 19.55 
КОРТА

15.00 Жизнь еще проще
15.30 Classik-концерт
16.10 К истокам
16.15 Этикет
16.35 Актуально
18.00 МС рекомендует
18.20 Харьков спортивный
18.35 Молодежный портал

МЕГА
06.00 Бандитский Киев
07.20 Украина: забытая   

история
08.10, 12.50 Правила жизни
09.00 Правда жизни
10.00, 21.40 Речные монстры
10.50 Школа выживания: львы
11.50 Тайны Миссисипи
13.40 Мистическая Украина
14.30 Бандитская Одесса
15.20, 23.40 Смертельный  

поединок
16.10, 20.50 Сокровища   

со свалки
17.00 Приключения Остина 

Стивенса
18.00 Мегаяхты
19.00 Легенды уголовного 

розыска
20.00 Майор Вихрь
22.40 Необычная наука
00.30 Подделанная история

СЛОБОЖАНКА/НК
Программы Нового канала
16.30, 18.55, 20.55, 22.25, 

00.05 Телеблокнот
16.35 Мультзал «Слобожанки»
17.55 Путь познания   

«От Мексики до США»
19.00 Концерт по заявкам
19.35 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Заве-
щание императора»

21.00 Х/ф «Super алиби»
22.30 Х/ф «Опасная комби-

нация»
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ВТОРНИК, 20 ИЮНЯВТОРНИК, 20 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ

СРЕДА, 21 ИЮНЯСРЕДА, 21 ИЮНЯ
ИНТЕР

05.20, 20.00, 01.20 Подроб-
ности

06.00 М/ф
06.20, 13.20 Следствие вели... 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новости
07.10, 08.10 Утро с «Интером»
09.20 Давай поженимся
11.05, 12.25, 20.40 Т/с «1942»
15.50 Вещдок
18.00, 04.30 Касается каждого
22.30 Т/с «Разведчики»
02.00 Х/ф «Сквозь огонь»
03.15 Удачный проект
03.50 Готовим вместе

УТ-1/ЭРА
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

15.00, 21.00 Новости
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 Агроэра
06.25, 23.50 От первого лица
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Мир online 
09.00, 16.30 Т/с «Беркли-

сквер»
10.05 Т/с «На пределе. 

Группа «Антитеррор»
11.00 Заседание Кабинета 

Министров Украины
13.40 Наши деньги
14.05 Т/с «Анна Пиль»
15.35, 03.35 Свет
17.25 Хочу быть
17.45 М/с «Книга джунглей»
18.15, 01.20 Новостной блок
18.50, 22.50 Из первых уст
19.00, 01.55 Новости. Культура
19.20 Д/с «Дикие животные»
19.55 Следствие. Инфо
20.20 Д/с «Спасение фермы»
21.30 Новости. Спорт
21.50 Т/с «Рассказы ХІХ   

столетия»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вечное
23.00 Итоги
00.15 Телемагазин
02.10 Т/с «Такси»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

Завтрак с «1+1»
09.30 Четыре свадьбы

10.55, 12.20 Меняю жену-5
12.35 Х/ф «Мамочки»
13.50, 14.55, 20.15, 21.15 

Х/ф «Сваты-5»
16.00, 17.10 Т/с «Великолеп-

ный век. Роксолана»
22.20 Х/ф «Позднее раская-

ние»
23.20, 01.45 Х/ф «Молчание 

ягнят»

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
10.45 «Україна має талант!-5»
13.50 Битва экстрасенсов-14
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 22.45 Дорогая, мы уби-

ваем детей
23.10 Следствие ведут   

экстрасенсы

НОВЫЙ КАНАЛ
04.35, 18.00 Абзац
05.29, 06.45 Kids Time
05.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
06.50 Т/с «Папины дочки»
08.40 Дешево и сердито
19.00 Супермодель по-укра-

ински
21.40 Х/ф «Легенда Зорро»
00.10 Х/ф «Черепа»
02.20 Служба розыска детей
03.00, 02.25 Зона ночи

ICTV
05.35, 09.50, 04.45 Гражданс-

кая оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости 
10.45, 13.15 Х/ф «Дочь гене-

рала»
12.45, 15.45 Факты. День
13.25, 16.10 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.45, 21.25 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.20 Х/ф «Эпоха героев»
00.20 Х/ф «Попугай, говоря-

щий на идиш»
01.55 Провокатор
04.20 Студия Вашингтон
04.25 Факты

2+2
06.00 М/ф
08.00, 18.30 СПЕЦКОР
08.30, 19.00 ДжеДАИ
09.00 Территория обмана
11.00 Он, она и телевизор
15.00 Х/ф «Путешествие  

к центру Земли»
16.50 Т/с «Теория лжи-2»
17.35 Т/с «Теория лжи-3»
19.20, 20.15 Т/с «Встречная 

полоса»
21.15 Х/ф «Ирландец»
23.00 ЧЕ  по боксу среди  

мужчин. Трансляция  
из Харькова

02.00 Х/ф «Вишневые ночи»
03.25 Месть природы

УКРАИНА
06.10, 12.50, 05.20 Агенты 

справедливости
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 02.40 
Сегодня

07.15, 08.15 Утро с Украиной
09.15, 03.30 Звездный путь
10.50, 04.30 Реальная мистика
14.45, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.45 Говорит Украина
21.00 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение»
23.30 Т/с «Закон и порядок»

ТЕТ
06.00, 05.40 Полезные   

подсказки
06.20 Сказка с папой
06.40 Это наше – это твое
06.50 Лентяево
07.20 М/с «Дора-путешест- 

венница»
07.50 Мультмикс
09.45 М/с «Элвин и бурундуки»
10.40 Т/с «Баффи – истре-

бительница вампиров»
12.20, 18.50 Сказки У. Кино
12.45, 19.55 Однажды   

под Полтавой
13.45, 20.55 Отель «Галиция»
14.25 Т/с «Домашний арест»
15.30 Виталька
17.50, 22.00 Страна У
23.00 Худший водитель   

страны
00.00 Х/ф «Город 44-го»
02.10 Дневники Темного 
04.00 Это любовь

НТН
05.00 Х/ф «Тихие берега»
06.20 Х/ф «Обвинение»
07.55, 09.00, 19.30 Т/с «Кула-

гин и партнеры»
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 

02.25 Свидетель
10.30, 17.25 Т/с «Детективы»
12.00, 00.40 Т/с «Чисто анг-

лийские убийства»
13.45, 15.05, 21.30 Т/с 

«Гавайи 5.0 - 6»
15.40 Легенды уголовного 

розыска
23.45 Т/с «Код 100»
02.55 Случайный свидетель
03.05 Вещественное   

доказательство

К1
05.10 Рецепты счастья. Новая 

история
06.00 Специя
06.30 TOP SHOP
07.50 А знаете ли вы, что...
08.25 Мультфильмы
10.00 «Файна Юкрайна»
10.30 Рассмеши комика
11.30, 19.00 Вокруг М
12.25 Орел и решка. Шопинг- 

2016
14.20, 20.00 Орел и решка.  

На краю света
15.20, 21.00 Орел и решка. 

Кругосветка
16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»
18.00 Званый ужин
22.00 КВН на БИС
00.45 Скептик
03.00 Ночная жизнь

7 КАНАЛ
07.00, 15.50, 17.10, 21.10  

Мультстрана
07.20, 09.45, 12.05, 13.00, 

14.45, 15.35, 17.00 
ПРИОР

07.30, 08.00, 12.30, 15.00, 
19.05, 20.30, 21.30, 
22.30, 00.10 Харьков-
ские известия

08.25, 12.55, 15.30, 21.00, 
22.50, 00.30 Спорт

08.35, 19.30 Смотреть всем!
09.00 М/ф
09.25, 11.45, 17.40 MUSC HALL 
10.00 Семейные драмы
10.50 Здесь и сейчас
12.20, 22.15 Советы адвоката

13.20 Родительское собрание
14.10 Игра судьбы
16.10 Званый ужин
18.00, 23.20 Д/ф
21.50 «Вартові правопорядку»
23.05 Музыкальный салон

СИМОН
06.00 Реальный мир
06.10 Космос: простор и время
07.00, 09.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 02.00, 04.00 
Новости 24

07.25, 09.25, 10.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 19.55, 
20.55, 02.45, 05.55  
TV Маклер

07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 
18.30, 18.50, 21.30, 
21.50, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Объектив-
новости 

07.55, 09.55, 12.55, 15.45, 
18.55, 21.55, 23.25, 
01.25, 03.25, 05.25 
Simon-погода

08.00 Д/с «Армагеддон   
животных»

08.45 Хали-гали
09.15 Грани времени
10.00, 17.00 Т/с «Наслед-

ники дель Монте»
11.15 Мировая кухня
11.25 Факты о здоровье
12.00 Д/ф «Загадки археологии»
13.45 Простые советы
13.20 Фэшн-минутка
14.00, 20.00 Т/с «Храброе 

сердце»
16.00, 19.00, 23.30, 01.30, 

03.30 На самом деле
16.30 Каролина — опыт поко-

лений
18.20 Дафи-терапия
18.45, 21.45 Экономика   

в объективе 
19.30, 05.30 Спортивный   

интерес
21.15 Технотека
22.00 Вечерний кинозал
00.00 Ночной кинозал
02.30 Комментарии о комму-

нистической партии 

ОТБ
05.30, 09.30, 15.15, 16.15 

Проекты совместного 
производства

06.00, 17.00 Т/с «Госпожа 
горничная»

06.50, 08.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 02.00 Новости

07.00 Жизнь, полная радости
07.30, 08.10, 13.10, 02.30 

Харьков online www.otb.
com.ua

09.00 Общаемся на англий-
ском

10.00, 19.40 Тема дня
10.20 Харьков спортивный
10.30 Молодежный портал
10.50, 12.30 М/ф
11.15 Х/ф «Дети капитана 

Гранта»
12.55, 13.05, 15.55, 16.55, 

18.55, 19.25 КОРТА
14.55 К истокам
15.00 Парк культуры
15.30 Культурная столица
17.50 Общественная   

экспертиза
18.30 Рюкзачок
18.45 Фабрика идей
19.25 За рулем

МЕГА
06.00, 14.30 Бандитская 

Одесса
07.20 Украина: забытая   

история
08.10, 12.50 Правила жизни
09.00 Правда жизни
10.00, 21.40 Речные монстры
10.50, 17.00 Приключения 

Остина Стивенса
11.50 Тайны Миссисипи
13.40 Мистическая Украина
15.20, 23.40 Смертельный  

поединок
16.10, 20.50 Сокровища   

со свалки
18.00 Тайны Стоунхенджа
19.00 Легенды уголовного 

розыска
20.00 Аджимушкай. 

Подземелье смерти
22.40 Необычная наука

СЛОБОЖАНКА/НК
Программы Нового канала
16.30, 17.50, 18.55, 21.30, 

23.45 Телеблокнот
16.35, 18.35 Мультзал   

«Слобожанки»
18.00, 21.00 «Вісті Чугуївщини»
19.00 Концерт по заявкам
19.35 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Заве-
щание императрицы»

21.35 Х/ф «Трудно быть 
Богом»

23.50 Диалоги о рыбалке

ИНТЕР
05.30, 20.00, 01.20 Подроб-

ности
06.00 М/ф
06.20, 12.45 Следствие вели... 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новости
07.10, 08.10 Утро с «Интером»
09.20 Х/ф «Покровские  

ворота»
15.15 Жди меня
18.00, 19.00, 04.25 Касается 

каждого
20.40 Т/с «1942»
22.30 Т/с «Разведчики»
02.00 Х/ф «Семь нянек»

УТ-1/ЭРА
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

15.00, 21.00 Новости
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 Агроэра
06.25, 23.50 От первого лица
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспортный сервис
08.45 Мир online
09.00 Х/ф «Цена соли», с. 1.
10.30 Т/с «На пределе. 

Группа «Антитеррор»
11.20 Д/с «Национальные парки»
12.15 Бакланы на Балканы
13.25, 02.10 Борхес
13.50 Т/с «Анна Пиль»
15.20 Х/ф «Бессмертные»
16.50 Говорите друг с другом. 

Ада Роговцева
17.50 Окно в Америку
18.15, 01.20 Новостной блок
18.50, 22.50 Из первых уст
19.00, 01.55 Новости. Культура
19.20 Первая полоса
19.55 «Вересень»
20.20 Д/с «Спасение фермы»
21.30 Новости. Спорт
21.50 Война и мир
22.55, 05.50 Вечное
23.00 Итоги
00.15 Телемагазин
02.40 Д/ф «Секреты Вильнюса»

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

Завтрак с «1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН
09.30 Четыре свадьбы
10.55 Меняю жену-5
12.20 Х/ф «Мамочки»
14.30, 17.10 Т/с «Великолеп-

ный век. Роксолана»
20.15, 21.15 Х/ф «Сваты-5»

22.20 Х/ф «Позднее раская-
ние»

23.20 Криминальное чтиво 
02.20 Х/ф «Беглец»

СТБ
05.45, 16.00 «Все буде добре!»
07.40 Планета Земля-2
08.40 Х/ф «Неидеальная 

женщина»
10.35 «Україна має талант!-5»
13.45 Битва экстрасенсов-14
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 22.45 Дорогая, мы уби-

ваем детей
00.40 Следствие ведут экстра-

сенсы

НОВЫЙ КАНАЛ
05.45, 18.00 Абзац
06.43, 07.59 Kids Time
06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
08.00 М/ф «Реальная белка»
09.45 Х/ф «Четыре Рож-

дества»
11.15 Х/ф «Любовь с уве-

домлением»
13.15 Х/ф «Орудия смерти»
16.00 Х/ф «Красная Шапочка»
19.00 Ревизор
21.40 Страсти по Ревизору
00.20 Х/ф «Стрингер»
02.50 Служба розыска детей

ICTV
05.00 Служба розыска детей
05.05, 04.50 Смотреть всем!
05.50, 19.20 Чрезвычайные 

новости
06.40 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.10 Спорт
09.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги
10.10 Антизомби
11.10 Секретный фронт
11.55 Х/ф «Дом Большой  

Мамочки»
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Дом Большой 

Мамочки»
14.10, 16.10 Х/ф «Дом 

Большой Мамочки-2»
16.25 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Больше, чем правда
21.25 Т/с «Пес»
22.35 Свобода слова

00.30 Х/ф «Под прицелом»
02.25 Провокатор
04.30 Факты

2+2
06.00 М/ф
08.00, 18.30 СПЕЦКОР
08.30, 19.00 ДжеДАИ
09.00 Он, она и телевизор
15.05 Х/ф «Кража в музее»
16.50, 00.00 Т/с «Теория  

лжи-2»
19.20, 20.15 Т/с «Встречная 

полоса»
21.15 Х/ф «За линией огня»
23.00 Он, она и телевизор
01.40 Х/ф «Черная долина»

УКРАИНА
06.50, 07.15, 08.15 Утро   

с Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 01.50 
Сегодня

09.15, 03.40 Звездный путь
11.10 Т/с «Бабье лето»
14.45, 15.30 Т/с «Костер  

на снегу»
19.45, 02.40 Говорит Украина
21.00 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение»
23.30 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золотая армия»

ТЕТ
06.00, 05.40 Полезные   

подсказки
06.20 Сказка с папой
06.40 Это наше – это твое
06.50 Лентяево
07.20 М/с «Дора-путешест- 

венница»
07.50 Мультмикс
09.45 М/с «Элвин и бурундуки»
10.40 Т/с «Баффи – истреби-

тельница вампиров»
12.20, 18.50 Сказки У. Кино
12.45, 19.55 Однажды   

под Полтавой
13.45, 20.55 Отель «Галиция»
14.25 Т/с «Домашний арест»
15.30, 04.05 Виталька
17.50, 22.00 Страна У
23.00 Худший водитель   

страны
00.00 Т/с «Ты – худший»
00.55 Т/с «Короче»
01.15 Шпиливили
01.35 Теория измены
02.25 Сказки У

НТН
04.40 Т/с «Туда, где живет 

счастье»

08.10, 19.30 Т/с «Кулагин  
и партнеры»

10.10 Т/с «Детективы»
11.40, 00.40 Т/с «Чисто анг-

лийские убийства»
13.30, 15.05, 21.30 Т/с 

«Гавайи 5.0 - 6»
14.45, 19.00, 23.15, 02.25 

Свидетель
15.25 Т/с «Линия защиты»
23.45 Т/с «Код 100»
02.55 Случайный свидетель
03.00 Вещественное доказа-

тельство

К1
05.10 Рецепты счастья. Новая 

история
06.00 Специя
06.30 TOP SHOP
07.50 А знаете ли вы, что...
08.25 Мультфильмы
10.00, 16.20 «Файна Юкрайна»
10.30, 23.50 Рассмеши комика
11.30, 19.00 Вокруг М
12.25, 01.35 Орел и решка. 

Шопинг-2016
14.20, 20.00 Орел и решка.  

На краю света
15.20, 21.00 Орел и решка. 

Кругосветка
18.00 Званый ужин
22.00 Х/ф «Мое большое 

греческое лето»

7 КАНАЛ
07.00, 19.05, 20.30, 21.30, 

22.30, 00.10 Харьков-
ские известия

07.30, 17.10, 21.10 Мульт- 
страна

07.55, 17.25, 22.20 Советы  
адвоката

08.00, 08.50, 14.45, 15.40, 
17.00 ПРИОР

08.10 Для маленькой   
компании

08.30, 17.35 MUSC HALL 
15.00 Диалоги
15.55, 21.50 Игра судьбы
16.10 Званый ужин
18.00, 23.05 Д/ф
19.30 Смотреть всем!
21.00, 22.50, 00.30 Спорт
23.55 Музыкальный салон

СИМОН
Профилактика
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 02.00, 04.00 
Новости 24

15.30, 18.30, 18.50, 21.30, 
23.00, 01.00, 03.00, 
05.00 Объектив-новости 

15.45, 18.55, 20.50, 21.55, 
23.55, 01.55, 03.25, 
05.25 Simon-погода

15.55, 17.25, 20.55, 02.55  
TV Маклер

16.30 Мир звезд
17.05 Бардачок
17.30, 23.30, 05.30 Объектив-

позиция
18.15 Грани времени
18.45 Экономика в объективе 
19.00, 01.30, 02.30 На самом 

деле
19.30, 03.30 «Слідство-інфо»
20.30 Будь в курсе
22.00 Вечерний кинозал

ОТБ
06.00, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
06.50, 08.00, 16.00, 19.00, 

02.00 Новости
07.00 Жизнь, полная радости
07.30, 02.30 Харьков online 

www.otb.com.ua
08.55, 16.55, 18.55, 19.20, 

19.55 КОРТА
Профилактика

16.15 Жизнь еще проще
16.35 Общаемся на англий-

ском
17.45 М/ф
18.00 Спортнеделя
18.30 Бизнес-класс
19.35 Тема дня

МЕГА
06.00 Бандитский Киев
07.20 Украина: забытая   

история
08.10, 12.50 Правила жизни
09.00 Правда жизни
10.00, 21.40 Речные монстры
10.50 Быть львом
11.50 Дикая Флорида
13.40 Мистическая Украина
14.30 Бандитская Одесса
15.20, 23.40 Смертельный  

поединок
16.10, 20.50 Сокровища   

со свалки
17.00 Приключения Остина 

Стивенса
18.00 Граммы и караты
19.00, 00.30 Легенды уголов-

ного розыска
20.00 Черная пехота
22.40 Необычная наука

СЛОБОЖАНКА/НК
Техперерыв
Программы Нового канала
16.30, 18.50, 20.20, 23.15, 

00.05 Телеблокнот
16.35 Мультзал «Слобожанки»
17.50 Путь познания «От Перу 

до Бразилии»
19.00 Концерт по заявкам
19.35 Т/с «Нюхач», с. 15, 16 
21.15 Х/ф «Жертвуй   

пешкой»
23.20 Д/ф «Галичья гора»

КОНКУРС

ДСНС ЗАСТЕРІГАЄ

ІНФОРМУЄ ПОЛІЦІЯ »

»

»ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ
Чугуївська районна рада 

повідомляє про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єкта 
оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки 
об’єктів спільної власності те-
риторіальних громад сіл, се-
лищ Чугуївського району.

Дата проведення конкур-
су: 4.07.2017 року.

Час та місце проведення 
конкурсу: о 14:00, кабінет 
№ 6 за адресою: м. Чугуїв, вул. 
Старонікольська, 29 (колиш-
ня К. Лібкнехта, 29).

Мета конкурсу: укладення 
договору на проведення неза-
лежної оцінки майна спільної 
власності територіальних гро-
мад сіл, селищ Чугуївського 
району з суб’єктом оціночної 
діяльності та визначення тер-
міну виконання робіт.

1. Об’єкти оцінки:
Для цілей оренди:
— нежитлові приміщення 

№№ 19-31 загальною площею 
182,0 м2, що розташовані в 
будівлі амбулаторії ЗПСМ за 
адресою: с. Волохів Яр, вул. 
Соборна, 95.

— нежитлові приміщення 
№ 4 (1-й поверх), №№ 1-6 
(2-й поверх), загальною пло-
щею 178,8 м2, які розміщені 
в будівлі «приміщення № 2» 
(склади) літ. Б, В комплексу 
будівель та споруд Чугуївсько-
го районного Центру туриз-
му, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді за адресою: 
м. Чугуїв, вул. Харківська, 253.

2. Порядок подання заяв та 
їх розгляд:

— суб’єкти оціночної ді-
яльності, які бажають взяти 
участь у конкурсі, подають до 
Чугуївської районної ради за-
яву за встановленою формою;

— нотаріально засвідчені 
копії установчих документів;

— копії кваліфікаційних 
документів оцінювачів, яких 
буде залучено до проведення 
оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна;

— копію сертифікату суб’єк-
та оціночної діяльності, ви-
даного претенденту Фондом 
державного майна України, 
завіреного суб’єктом оціноч-
ної діяльності;

— інформацію про суб’єкт 
оціночної діяльності (документ, 
який містить відомості про 
претендента щодо його до-
свіду роботи, кваліфікації та 
особистого досвіду роботи оці-
нювачів, які працюють у його 
штатному складі та додатково 
залучаються ним, з незалеж-
ної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна тощо).

3. Кожний учасник готує 
пропозиції щодо вартості ви-
конання робіт, умов оплати 
робіт, а також терміну вико-
нання робіт.

4. Оплата робіт за незалеж-
ну оцінку здійснюватиметься 
орендарем та майбутнім пе-
реможцем на право оренди 
нежитлових приміщень.

5. Документи з супровід-
ним листом подаються до 
Чугуївської районної ради до 
29.06.2017 року.

Додаткову інформацію мож-
на отримати за тел. 40-909.

Секретар конкурсної комісії 
І. СЕМЕРИК

Питання про лісові пожежі у 
всьому світі стоїть дуже го-
стро. Вони завдають великої 

шкоди рослинності і тваринному 
світу, в них можуть гинути люди. 
Саме з цієї причини розроблена 
ціла система профілактичних за-
ходів щодо запобігання лісових 
пожеж. Охорона лісів від пожеж 
складає наступні попереджувальні 
роботи:

обов’язкова санітарна вирубка 
лісу. Вона проводиться по мірі 
старіння дерев та зараження па-
разитами;

зачистка ділянок лісу від мож-
ливого займання;

облаштування водоймищ та 
під’їзду до них;

відведення та благоустрій зон 
для відпочиваючих громадян.

Але навіть при дотриманні всіх 
цих правил, пожежі в лісах за-
лишаються частим явищем. Усе 
тому, що особливу небезпеку для 
лісу приносять туристи. Вони за-
лишають після себе багаття, яке 
часто стає причиною виникнення 
пожеж, тому Чугуївський РВ ГУ 
ДСНС у Харківській області про-
сить вас не кидати вогонь, який 
ви розпалили у лісі, без нагляду, 
і недопалки, вбережіть нашу при-
роду від пожежі!

Вбережіть природу 
від пожежі
Яна РЯБЧЕНКО,
провідний інспектор 
Чугуївського РВ

Правила поведінки 
на воді

Напередодні канікул право-
охоронцi проводили про-
філактичні заходи у нав-

чальних закладах, щоб нагадати 
школярам правила поведiнки 
пiд час лiтнього вiдпочинку. 
Адже залишаючись без нагляду 
дорослих, діти своїми діями, ча-
сом навіть ненароком, можуть 
спричинити пожежу чи іншу 
надзвичайну подію.

Полiцейськi роз’яснювали при-
сутнім основні правила пожеж-
ної безпеки у побуті, правила 
поводження на воді та під час 
виявлення підозрілих чи вибухо-
небезпечних предметів.

Шановні батьки, пам’ятайте: 
безпека ваших дітей, в першу 
чергу, у ваших руках!

Безпека дітей під 
час літніх канікул

За минулий рік у Чугуївському 
районі на водних об’єктах за-
гинуло 5 осіб. Щоб купання 

не закінчилося трагічно, Чугуїв-
ський РВ ГУ ДСНС України в Хар-
ківській області застерігає:

не купайтеся у забруднених та 
невідомих вам водоймах;

небезпечно купатися поблизу 
мостів, шлюзів, вирів, поблизу 
плавзасобів, у місцях скупчення 
водоростей;

не можна різко входити у воду 
або пірнати після довгого перебу-
вання на сонці, одразу після при-
йому їжі, втоми;

не можна довго знаходитися 
у воді, особливо в холодній;

не залишайте дітей, що знахо-
дяться у воді, без нагляду дорослих;

не купайтеся у стані алкоголь-
ного сп’яніння;

не залишайтеся на палючому 
сонці довго та без головного убору;

знаходячись на сонці, пийте ве-
лику кількість негазованої чистої 
води.

Загублений додаток до диплому ХА № 21691246 про закін-
чення Харківського державного медичного університету 
і отримання повної вищої освіти за спеціальністю «Педіатрія» 
та здобуття кваліфікації лікаря,  виданий 30 червня 2003 року 
на ім’я Геращенко Ганни Юріївни, вважати недійсним.

Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ХР 
№ 077516, виданий Чугуївським міським відділом земельних 
ресурсів  04 жовтня 2004 р. на ім’я Губіна Миколи Яковлевича, 
вважати недійсним.

Загублене посвідчення інваліда з дитинства II групи, серія 
ААБ № 260482, виданне на ім’я Каліннікової Надії Євгеніївни, 
вважати недійсним.



ИНТЕР
06.10 М/ф
06.30 Х/ф «Трень-брень»
08.25 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
10.15 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекатель-
ная»

12.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»

14.00, 20.30 Т/с «Брак   
по завещанию-2»

20.00 Подробности
22.10 Х/ф «Бедная Liz»
00.00 Х/ф «Дорога на Арлинг-

тон»
02.10 Виктор Цой. Группа крови
03.00 Х/ф «Асса»

УТ-1/ЭРА
06.00 В пространстве бытия
06.35 Итоги
07.05 АгроЭра. Итоги
07.20 Шеф-повар страны
08.05 Объедение
08.30, 23.00 Мир online
08.45, 00.15 Телемагазин
09.00 М/с «Книга джунглей»
09.30 М/ф «Христофор 

Колумб. Последнее 
путешествие»

10.45 Кто в доме хозяин?
11.10 Хочу быть
11.50 Фольк-music
13.00 Т/с «Рассказы ХІХ 
  столетия»
17.35 Книга.ua
18.10 Мужской клуб. Спорт
19.25 Мужской клуб
20.00 Д/с «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
21.00 Новости
21.30 Рассекреченная   

история
22.20 Д/с «Дикие животные»
22.45 Мегалот
23.25 Жизнелюб
23.50 На слуху
01.20 Д/с «Блюз. Мартин 

Скорсезе представляет»
02.50 Д/с «Национальные 

парки»
04.45 Д/ф «Рейх»

1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.50 Деньги

08.00 Завтрак. Выходной
10.00 Тайный код веры
11.00 Сказочная Русь
11.45, 23.10 Светская жизнь
12.45 Х/ф «Танец мотылька»
16.35, 21.15 Вечерний квартал
18.30 Рассмеши комика-2017
20.15 Х/ф  «Знай наших»
00.10, 02.20 Лига смеха-2

СТБ
06.05 «Все буде добре!»
08.05 Караоке на майдане
09.00 «Все буде смачно!»
11.20 Дорогая, мы убиваем 

детей
15.15 Х/ф «Жена по кон-

тракту»
17.10 Х/ф «Мама напрокат»
19.00 Х/ф «Поделись   

счастьем своим»
23.25 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
01.10 Следствие ведут   

экстрасенсы

НОВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.43 Kids Time
05.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
06.45 Абзац
09.40 Ревизор
12.10 Страсти по Ревизору
15.00 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-2»
16.45 Х/ф «Хроники Нарнии»
19.00 Х/ф «Невероятные 

приключения Адель 
Блансек»

21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов»

23.00 Х/ф «Синистер»
01.15 Х/ф «Черепа»
03.00 Зона ночи
04.30 Т/с «Папины дочки»

ICTV
05.05 Т/с «Отдел 44»
06.35 Смотреть всем!
07.25 Без тормозов
08.25 Я снял!
09.20 На троих
12.35, 13.00 Х/ф «Слепая 

ярость»
12.45 Факты. День
14.20 Х/ф «Пришельцы»

16.20 Х/ф «Пришельцы-2. 
Коридоры времени»

18.45 Факты. Вечер
19.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги 
20.05 Х/ф «Пришельцы  

в Америке»
21.45 Х/ф «Исходный код»
23.30 Х/ф «Волки»
01.15 Т/с «Лас-Вегас»
02.40 Провокатор
04.20 Факты
04.45 Т/с «Следователи»

2+2
06.00 М/ф
08.00 Лучшие бои Всемирной 

серии бокса с участием: 
В. Ломаченко, А. Усика, 
А. Гвоздика, Е. Хитрова

12.10 Х/ф «Школа боевых 
искусств»

14.05 Х/ф «Школа боевых 
искусств-2»

16.00 Финал ЧЕ по боксу 
среди мужчин. Прямая 
трансляция из Харькова

20.30 Х/ф «Боксер»
22.20 Х/ф «Зной»
00.15 Территория обмана
01.15 Совершенно секретно
01.50 Люстратор 7, 62. 

Проклятие системы
02.15 Х/ф «Ярослав 

Мудрый»
03.30 Облом.UA

УКРАИНА
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 

Сегодня
07.15, 05.20 Звездный путь
09.00, 15.20 Т/с «Ключи 

от счастья. 
Продолжение»

18.10, 19.40 Т/с «Салями»
22.20 Х/ф «Дела семейные»
00.10 Реальная мистика
02.40 Т/с «Закон и порядок»

ТЕТ
06.00, 05.40 Полезные   

подсказки
06.20 Сказка с папой
06.40 Это наше – это твое
06.50 Лентяево
07.20 М/с «Дора-путешест- 

венница»
07.50 Мультмикс
09.45 М/с «Элвин и бурундуки»

10.40 М/с «Дора и друзья.  
Приключения в городе»

11.10 М/ф «Красная Шапка 
против зла»

12.35 Однажды под Полтавой
14.10 Сказки У. Кино
16.20 Х/ф «Голодные игры»
18.25 Х/ф «Значит, война»
20.15 Х/ф «Морское   

приключение»
22.00 Спасатели
00.00 Х/ф «Параллельные 

миры»
01.50 Сказки У
03.55 Виталька

НТН
05.35 Х/ф «Опасные   

гастроли»
07.05 Х/ф «Два капитана»
11.30, 02.50 Вещественное 

доказательство
14.15 Состав преступления
15.45 Крутые 90-е
17.25 Т/с «Детективы»
19.00, 02.05 Свидетель
19.30 Х/ф «Искупление»
21.15 Х/ф «Банды Нью-

Йорка»
00.20 Х/ф «Пила-2»
02.35 Случайный свидетель
03.45 Легенды бандитской 

Одессы

К1
05.10 Рецепты счастья. Новая 

история
06.00 Специя
06.30 TOP SHOP
07.50 А знаете ли вы, что...
08.25 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Король – поляр-

ный медведь»
12.00 Т/с «H2O»
13.25 Орел и решка
23.50 Вечерний квартал
01.30 Ночная жизнь

7 КАНАЛ
06.50, 12.30, 23.30 Родительс-

кое собрание
07.40, 11.40, 14.00 Мультстрана
07.50, 19.05, 21.00, 22.30 

Погода
08.00, 09.00, 18.00, 20.30, 

22.00 Харьковские  
известия

08.40, 12.00, 00.20 MUSC HALL 

09.35 Харьковские известия. 
Спорт

09.45, 12.20, 16.05 ПРИОР
10.00, 14.40, 17.10 Игра судьбы
10.50, 15.15 Здесь и сейчас
13.20 Диалоги
16.20 М/ф
18.30 КультУра!
19.30, 22.35 Д/ф
21.10 Смотреть всем!

СИМОН
06.00 Реальный мир
06.10 Космос: простор и время
07.00, 15.00, 16.30, 18.00, 

04.00 Новости 24
07.30, 09.30, 12.30 Объектив-

новости 
07.55, 09.55, 10.50, 12.55, 

15.55, 19.45, 21.45, 
23.45, 01.45, 03.45, 
05.45 Simon-погода

08.00 Д/с «Армагеддон   
животных»

08.45 Хали-гали
09.00, 16.00 На самом деле
09.20 Дафи-терапия
10.00 По домам
10.25, 10.55, 12.25, 14.50, 

15.50, 20.55, 21.50, 
23.55, 01.50, 03.50, 
05.50 TV Маклер

10.30 Бардачок
11.15 Мировая кухня
11.25 Факты о здоровье
12.00 Объектив-позиция
13.45 Простые советы
14.00, 20.00 Т/с «Храброе 

сердце»
15.30 Спортивный интерес
16.45 Животные – моя семья
17.00 Пешком вокруг планеты
18.30 Мир звезд
18.55 День стилиста   

в «Эконом классе»
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 

03.00, 05.00 Мировые 
новости

22.00 Вечерний кинозал
00.00 Ночной кинозал
02.00 Комментарии о комму-

нистической партии 

ОТБ
05.30 Х/ф «Остров сокро-

вищ»
07.00 Общаемся на англий-

ском
07.30 Рюкзачок

07.40, 18.15 Проекты совмест-
ного производства

08.00 Вечерний кофе
08.20 По сути
08.40 За рулем
09.00 Доброго вам здоровья
09.30 Культурная столица
09.55, 16.25, 18.55, 19.25 

КОРТА
10.00 Тема дня
10.20 Х/ф «Миклухо-Маклай»
12.00 Молодежный портал
12.20 М/ф
12.30 Всезнайка
12.45 Animals
13.00 Общественная экспер-

тиза
13.40 Не подлежит забвению
14.05 Х/ф «Насреддин   

в Бухаре»
15.30 Стадион
15.45 Вместе
16.00 Благая весть
16.30 Искусство муз
17.00 Герои нашего времени
17.15 МС рекомендует
17.35 Парк культуры
17.45 Этикет
18.00 АПК
19.00, 02.00 Новости. Дайджест
19.30 Территория точки зрения
02.30 Концерт
04.45 Х/ф «Тарас Шевченко»

МЕГА
06.00 Бандитский Киев
07.30, 00.00 Мистическая 

Украина
08.20, 18.20 В поисках истины
10.00 Смертельный поединок
11.40, 21.10 Завоевать небо
13.30 Мадагаскар: зеленый 

рай
16.20 Речные монстры
23.00 Паранормальный мир

СЛОБОЖАНКА/НК
Программы Нового канала
16.20, 18.30, 19.30, 21.50, 

00.10 Телеблокнот
16.25, 18.35 Мультзал   

«Слобожанки»
18.00, 21.00 «Вісті Чугуївщини»
19.00 Концерт по заявкам
19.35 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Вторая 
невеста императора»

21.55 Х/ф «Дуэль»
23.45 Диалоги о рыбалке

 

ИНТЕР
05.15 Подробности
05.55 М/ф
06.20, 13.20 Следствие вели... 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новости
07.10, 08.10 Утро с «Интером»
09.20 Давай поженимся
11.05, 12.25 Т/с «1942»
15.50 Вещдок
18.00 Касается каждого
20.00, 02.00 Подробности  

недели
22.00 Виктор Цой. Группа крови
23.00 Х/ф «Асса»
03.40 Украина. Забытая история
04.20 Жди меня

УТ-1/ЭРА
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

15.00, 21.00 Новости
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 Агроэра
06.25 Жизнелюб
06.45, 07.45, 08.25 Объедение
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Территория закона
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Мир online
09.00, 16.30 Т/с «Беркли-

сквер»
10.00 Лицо войны
10.20 Т/с «На пределе. 

Группа «Антитеррор»
11.15 Д/с «Национальные 

парки»
12.10, 20.20 Д/с «Спасение 

фермы»
12.40, 21.30 Новости. Спорт
13.40 Схемы
14.05 Т/с «Анна Пиль»
15.35 Вера. Надежда. Любовь
17.25 Кто в доме хозяин?
17.45 М/с «Книга джунглей»
18.15, 01.20 Новостной блок
18.50, 22.50 Из первых уст
19.00, 01.55 Новости. Культура
19.25 ЧУ по перетягиванию 

каната
21.50 Т/с «Рассказы ХІХ   

столетия»
22.55, 05.50 Вечное
23.00 Итоги
23.50 От первого лица
00.15 Телемагазин
02.10 Т/с «Такси»
03.30 Фольк-music

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

Завтрак с «1+1»
09.30 Четыре свадьбы-2
10.55, 12.20 Меняю жену-5
12.40 Х/ф «Мамочки»
13.55, 14.55 Х/ф «Сваты-5»
16.00, 17.10 Т/с «Великолеп-

ный век. Роксолана»
20.15, 22.25 Лига смеха-2
00.20 Вечерний Киев
04.15 Маленькие гиганты

СТБ
08.00 Х/ф «Невеста моего 

друга»
10.05 Х/ф «Дневник доктора 

Зайцевой»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Х/ф «Жена по кон-

тракту»
20.25, 22.45 Х/ф «Мама   

напрокат
23.00 Следствие ведут   

экстрасенсы

НОВЫЙ КАНАЛ
05.35, 18.00 Абзац
06.33, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
08.00, 19.00 Супермодель  

по-украински
21.40 Половинки
01.20 Служба розыска детей
03.00, 01.25 Зона ночи
04.10 Т/с «Папины дочки»

ICTV
05.00 Смотреть всем!
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Инсайдер
11.05, 13.20 Х/ф «Черная 

книга»
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.10 Т/с 

«Владимирс-кая, 15»
17.45 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 На троих
00.35 Х/ф «Слепая ярость»
02.00 Т/с «Лас-Вегас»

03.25 Провокатор
04.45 Факты

2+2
06.00 М/ф
08.00, 18.30 СПЕЦКОР
08.30, 19.00 ДжеДАИ
09.00 Территория обмана
10.00 Делай бизнес
10.35 Он, она и телевизор
15.05 Х/ф «Приключения 

Посейдона»
19.20 Х/ф «Школа боевых 

искусств»
21.15 Х/ф «Школа боевых 

искусств-2»
23.10 Полуфинал ЧЕ по боксу 

среди мужчин. Трансля-
ция из Харькова

02.10 Ищейки
02.35 Совершенно секретно
03.00 Х/ф «Ярослав 

Мудрый»
04.10 Облом.UA

УКРАИНА
06.10, 12.50 Агенты справед-

ливости 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 04.00 
Сегодня

07.15, 08.15 Утро с Украиной
09.15, 05.30 Звездный путь
10.50, 04.40 Реальная мистика
14.45, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.45 Говорит Украина
21.45, 00.00 Т/с «Мамочка 

моя»
23.20 По следам популистов 
02.30 Т/с «Закон и порядок»

ТЕТ
06.00, 05.40 Полезные   

подсказки
06.20 Сказка с папой
06.40 Это наше — это твое
06.50 Лентяево
07.20 М/с «Дора-путешест- 

венница»
07.50 Мультмикс
09.45 М/с «Элвин и бурундуки»
10.00, 01.35 Х/ф «Всегда – 

Иногда»
12.20, 18.50 Сказки У Кино
12.45 Однажды под Полтавой
13.45 Отель «Галиция»
14.25 Т/с «Домашний арест»
15.30, 03.35 Виталька
17.50 Страна У
20.00 Х/ф «Значит, война»

21.50 Х/ф «Морское   
приключение»

23.35 Х/ф «Никогда не сда-
вайся»

НТН
05.05 Х/ф «Последний гейм»
06.20 Х/ф «Грачи»
07.55, 09.00, 19.30 Т/с «Кула-

гин и партнеры»
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 

02.35 Свидетель
10.30, 17.25 Т/с «Детективы»
12.00, 00.40 Т/с «Чисто анг-

лийские убийства»
13.45, 15.05, 21.30 Т/с 

«Гавайи 5.0 - 6»
15.40 Легенды уголовного 

розыска
23.45 Т/с «Код 100»
03.05 Случайный свидетель
03.20 Вещественное доказа-

тельство
04.20 Легенды бандитской 

Одессы

К1
05.10 Рецепты счастья. Новая 

история
06.00 Специя
06.30 TOP SHOP
07.50 А знаете ли вы, что...
08.25 Мультфильмы
10.00, 16.20 Файна Юкрайна
10.30, 00.45 Рассмеши комика
11.30, 19.00 Вокруг М
12.25, 01.35 Орел и решка. 

Шопинг-2016
14.20, 20.00 Орел и решка.  

На краю света
15.20, 21.00 Орел и решка. 

Кругосветка
18.00 Званый ужин
22.00 КВН на БИС
23.00 Вечерний квартал
02.20 Ночная жизнь

7 КАНАЛ
07.00, 15.50, 17.10, 21.10  

Мультстрана
07.15, 09.45, 12.05, 13.05, 

14.45, 15.35, 17.00 
ПРИОР

07.30, 08.00, 12.30, 15.00, 
19.05, 20.30, 21.30, 
22.30, 00.10 Харьков-
ские известия

08.25, 13.00, 15.30, 21.00, 
22.50, 00.30 Спорт

08.35, 19.30 Смотреть всем!
09.00 М/ф
09.25, 11.25, 17.40 MUSC HALL 

10.00 Семейные драмы
10.50 Диалоги
12.20 Советы адвоката
13.20 Здесь и сейчас
14.10, 21.50 Игра судьбы
16.10 Званый ужин
18.00, 23.10 Д/ф

СИМОН
06.00 Реальный мир
06.10 Космос: простор и время
07.00, 09.00, 15.00, 21.00, 

02.00, 04.00 Новости 24
07.15 День стилиста   

в «Эконом классе»
07.25, 09.20, 10.45, 14.50, 

15.55, 20.55, 05.55  
TV Маклер

07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 
18.30, 18.50, 21.30, 
21.50, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Объектив-
новости 

07.55, 09.55, 12.55, 15.45, 
18.55, 21.55, 23.25, 
01.25, 03.25, 05.25, 
05.50 Simon-погода

08.00 Д/с «Армагеддон живот-
ных»

08.45 Хали-гали
10.00 Т/с «Наследники дель 

Монте»
11.15 Мировая кухня
11.25 Факты о здоровье
12.00 Д/ф «Загадки археоло-

гии»
13.00 Объектив-новости.

Дайджест
13.45 Простые советы
14.00, 20.00 Т/с «Храброе 

сердце»
15.50 Новое поколение
16.00, 19.00, 01.30 На самом 

деле
16.30 Животные – моя семья
17.15 Технотека
17.30, 03.30, 05.30 Объектив-

Позиция
18.00 Мировые новости
18.45, 21.45 Экономика   

в объективе 
19.30 Счастливый человек
22.00 Вечерний кинозал
23.30 KOZA
00.00 Ночной кинозал
04.30 Мировые новости 

ОТБ
05.30, 09.00 Проекты совмест-

ного производства
06.00, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»

06.50, 08.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 02.00 Новости

07.00 Жизнь, полная радости
07.30, 08.10, 13.10, 02.30 

Харьков online www.otb.
com.ua

10.00, 19.35 Тема дня
10.20 Pro-закон
10.35, 17.45 М/ф
10.45 Не подлежит забвению
11.15 Х/ф «Маскарад»
12.55, 16.10, 18.55, 19.25 

КОРТА
15.00 Стадион
15.15 Фабрика идей
15.25 К истокам
15.30 Доброго вам здоровья
16.15 Харьков национальный
16.30 Всезнайка
16.45 Animals
18.35 Герои нашего времени
18.45 На новом витке

МЕГА
06.00, 14.30 Бандитская 

Одесса
07.20 Украина: забытая   

история
08.10, 12.50 Правила жизни
09.00, 00.30 Правда жизни
10.00, 21.40 Речные монстры
10.50 Приключения Остина 

Стивенса
11.50 Мадагаскар: зеленый 

рай
13.40 Украина
15.20 Смертельный поединок
16.10, 20.50 Сокровища   

из свалки
17.00 Школа выживания: львы
18.00 Необычная наука
19.00 Легенды уголовного 

розыска
20.00 1377 сожженных заживо
22.40 Мегаяхты
23.40 Смертельный двобой

СЛОБОЖАНКА/НК
Программы Нового канала
16.30, 18.55, 20.55, 23.00, 

00.05 Телеблокнот
16.35 Мультзал «Слобожанки»
18.10 Д/ф «Бермудский   

треугольник»
19.00 Концерт по заявкам
19.35 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Падение 
Голиафа»

21.00 Х/ф «Золото»
23.05 Путь познания «От 

Японии до Китая»

ИНТЕР
05.20, 20.00, 02.05 Подробности
05.50 М/ф
06.25 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»
08.00 Удачный проект
09.00 Готовим вместе
10.00 Орел и решка. Рай и ад
11.00 Орел и решка. Перезагрузка
12.00 Х/ф «С вещами на вылет!»
13.50, 20.30 Т/с «Брак по заве-

щанию-3»
23.10 Х/ф «Интердевочка»

УТ-1/ЭРА
06.00 Мир православия
06.35 На слуху
07.05 От первого лица
07.25 Жизнелюб
08.10 Объедение
08.35 Паспортный сервис
08.45, 00.15 Телемагазин
09.00 Д/с «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
10.00 Х/ф «Таинственные места»
12.00 Театральные сезоны
12.30, 01.20 Д/с «Блюз. Мартин 

Скорсезе представляет»
14.00 Художественные истории
14.15 Фольк-music
15.40 Первый на деревне
16.10 Д/с «Орегонский путево-

дитель»
16.45 Д/ф «Генная инженерия. 

Люди Х»
17.15 Х/ф «Цена соли»
20.30 Первая полоса
21.00 Новости
21.30 Д/с «Традиционные 

праздники Мацури»
22.20 Д/с «Дикие животные»
23.00 Мир online
23.25 Территория закона
23.30 От первого лица. Итоги
02.50 Д/с «Национальные парки»
04.40 Д/ф «Кузьма Деревянко. 

Генерал Победы»
05.25 Д/ф «Ангел мести»

1+1
06.15 ТСН
07.15 Украинские сенсации
08.00 Завтрак. Выходной
09.00 Лотерея «Лото-Забава»
09.40 М/с «Маша и Медведь»
09.50 Рассмеши комика-2017
10.50, 12.00, 13.05, 14.10, 15.05, 

16.10, 17.05, 18.15 Мир 
наизнанку-5

19.30, 05.15 ТСН-неделя
21.00 Х/ф «Другая женщина»
01.45 Светская жизнь
04.20 Тайный код веры

СТБ
07.05 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 Караоке на майдане
11.40 Планета Земля-2
12.40 Х/ф «Поделись счастьем 

своим»
17.05 Дорогая, мы убиваем 
  детей
19.00, 02.15 Следствие ведут 

экстрасенсы
22.45 «Я соромлюсь свого 

тіла-3»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.09, 08.19 Kids Time
06.10 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика»
08.20 Х/ф «Элвин и бурун- 

дуки-2»
10.00 Х/ф «Хроники Нарнии»
12.15 Х/ф «Три мушкетера»
14.20 Х/ф «Невероятные 

приключения Адель 
Блансек»

16.20 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов»

18.45 Х/ф «Шанхайские  
рыцари»

21.00 Х/ф «Одинокий рейнд-
жер»

00.00 Х/ф «Синистер-2»

ICTV
07.05 Т/с «Отдел 44»
10.30 Х/ф «Исходный код»
12.15, 13.00 Х/ф «Пришельцы»
12.45 Факты. День
14.50 Х/ф «Пришельцы-2. 

Коридоры времени»
17.00 Х/ф «Пришельцы  

в Америке»
18.45 Факты недели
20.30 Х/ф «В ловушке времени»
22.50 Х/ф «13-й район. 

Кирпичные особняки»
00.35 Х/ф «Волки»
02.05 Т/с «Лас-Вегас»
03.35 Т/с «Следователи»

2+2
06.00 М/ф
08.30 Делай бизнес
09.00 Он, она и телевизор
16.05 Х/ф «Приключения 

Посейдона»
19.20 Х/ф «Большой солдат»
21.10 Х/ф «Маска ниндзя»
23.00 Смешанные единоборства. 

UFC
01.20 Территория обмана
02.20 Х/ф «Дорога на сечь»
03.40 Облом.UA

УКРАИНА
06.50 Сегодня
07.40 Звездный путь
09.20 Т/с «Мамочка моя»
13.10 Т/с «Салями»
16.45, 20.00 Т/с «Судьбу  

не обманешь»
19.00, 05.50 События недели
21.20 Т/с «Я буду жить»
01.10 Реальная мистика
02.50 Тайный код взломан.  

Код Джокера
03.35 Тайный код взломан. 

Мысль

ТЕТ
06.00, 05.40 Полезные подсказки
06.20 Сказка с папой
06.40 Это наше — это твое
06.50 Лентяево
07.20 М/с «Дора-путешест- 

венница»
07.50 Мультмикс
09.45 М/с «Элвин и бурундуки»
10.10 М/ф «Болт и Блип  

спешат на помощь»
11.30, 00.00 Х/ф «Мои aфри-

канские приключения»
13.05, 04.10 Виталька
19.50 Однажды под Полтавой
20.50 Отель «Галиция»
22.00 Спасатели
01.35 Х/ф «Аннычка»

НТН
05.25 Х/ф «Миллионы 

Ферфакса»
06.55 Х/ф «Небо везде одина-

ковое...»
08.20 Т/с «День гнева»
11.40 Х/ф «Искупление»
13.15 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
15.05 Легенды уголовного  

розыска
17.30 Состав преступления
19.00 Т/с «Линия защиты»
22.30 Т/с «Главный калибр»
01.50 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
04.30 Тайны криминального 

мира

К1
05.10 Рецепты счастья. Новая 

история
06.00 Специя
06.30 TOP SHOP
07.50 А знаете ли вы, что...
08.25 Мультфильмы
09.45 Т/с «H2O»
11.10 Х/ф «Король – полярный 

медведь»
12.50 Орел и решка
23.00 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга»
01.00 Рассмеши комика

7 КАНАЛ
06.50 Утренняя проповедь
07.00, 09.00, 15.00, 21.00, 00.10 

Харьковские известия
07.30, 23.20 Здесь и сейчас
08.20, 09.45, 15.30, 17.25  

Мультстрана
08.40, 11.40, 16.15, 19.35 MUSC 

HALL
09.35, 12.50, 14.45 ПРИОР
10.00, 20.00 Смотреть всем!
10.50 КультУра!
10.25, 14.20, 18.50 Игра судьбы
12.00 Родительское собрание
13.00 «Вартові правопорядку»
13.15, 21.30 Д/ф
14.05 Музыкальный салон
15.45, 18.10 М/ф
16.35 Возрождение
16.50 Диалоги
17.40 Для маленькой компании

СИМОН
06.00 Реальный мир
06.10 Космос: простор и время
07.00, 16.00, 19.30, 21.00, 

21.30, 01.30, 04.00, 05.40 
Новости 24

07.45, 09.30, 12.45, 15.45, 19.55, 
21.55, 23.50, 03.35, 05.35 
Simon-погода

07.55, 12.50, 14.55, 15.55, 20.55, 
23.55, 05.55 TV Маклер

08.00 Д/с «Армагеддон живот-
ных»

08.45 Хали-гали
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00 

Мировые новости 
09.35 По домам
10.00 Счастливый человек
10.30 Животные – моя семья
11.15 Мировая кухня
11.25 Факты о здоровье
13.45 Простые советы
14.00, 20.00 Т/с «Храброе 

сердце»
16.25 Каролина — опыт поколений
16.45, 23.30, 01.00 Бардачок
17.15 Т/с «Наследники дель 

Монте»
21.10 Новые герои Донбасса
22.00 Вечерний кинозал
23.00 KOZA
00.00 Ночной кинозал
02.00 Комментарии о коммуни-

стической партии 

ОТБ
06.35, 09.45, 11.30, 15.30, 18.00 

Проекты совместного 
производства

07.00 Доброго вам здоровья
07.30 Х/ф «Том Сойер»
08.55, 17.20, 19.25 КОРТА

09.00 Бизнес-класс
09.30 Pro-закон
10.00 Молодежный портал
10.20, 16.15 М/ф
10.30 Территория точки зрения
11.00 Всезнайка
11.15 Animals
12.00 Форум
12.20 Маленький перерыв
12.30 Спортнеделя
13.00 Парк культуры
13.15 Жизнь еще проще
13.40 МС рекомендует
14.00 Чемпионат Украины  

по футболу. Женщины
16.40 Вечерний кофе
17.00 Общаемся на английском
17.25 АПК
17.40 По сути
18.15 Герои нашего времени
18.30 Культурная столица
19.00 Актуально
19.30 Искусство муз

МЕГА
06.00 Бандитская Одесса
07.30 Мистическая Украина
08.20, 18.20 В поисках истины
10.00 Смертельный поединок
11.40, 21.10 Завоевать небо
13.30 Мадагаскар: зеленый рай
14.30 Тайны Миссисипи
15.20 Природа нынешнего  

времени
16.20 Речные монстры
23.00 Паранормальный мир
23.40 Город, которому изменили
00.20 1377 сожженных заживо
01.10 Майор «Вихрь»
02.00 Черная пехота
02.50 Доктор Хайм
03.40 Аджимушкай. Подземелье 

смерти
04.30 Леонид Быков. Встречная 

полоса
05.20 Два Мироновых

СЛОБОЖАНКА/НК
Программы Нового канала
16.30, 17.50, 19.30, 21.30, 23.50 

Телеблокнот
16.35 Страна сказок «Снежная 

королева»
18.00, 21.00 «Вісті Чугуївщини»
18.35 Д/ф «Искусство живописи»
19.00 Концерт по заявкам
19.35 Т/с «Тайны дворцовых пе-

реворотов. Смерть юного 
императора»

22.00 Х/ф «Колония Дигнидад»
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Уважаемые читатели!  В телепрограмме  возможны  изменения,  за которые  несут  ответственность телекомпании

Чугуевское телевидение
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Реклама бегущей строкой – 
3,00 грн/слово (5 раз в день)

«Телеблокнот» – 
3,50 грн/слово (5 раз в день)

Видеоролик – 
1,50 грн/1 сек./день (5 раз в день)

Сайт: slobozhanka.tv
e-mail: slobotrk@gmail.com

 МУЗПОЗДРАВЛЕНИЕ –  50 грн. 
+ 25 фото 
+ 25 диск КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

в 19.00

Чугуевское 
телевидение

Тел. (05746) 2-34-06
Лиц. НР № 0029-м (ТВ). Лиц. НР № 0059-м (радио)

R

* íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ ÒÎÊÀÐÜ-
ÓÍÈÂÅÐÑÀË, ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ: ïî ðåìîíòó ÒÍÂÄ, 
ãèäðàâëè÷åñêîé àïïàðàòóðû. Òåëåôîíû: 40-827, 
066-765-39-09.

* íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ ÏÐÈÅÌÙÈÊ 
ÂÒÎÐÑÛÐÜß ñ îïûòîì ðàáîòû. Òåë.: 095-894-53-94, 
096-085-27-83.

* íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó íà êèðïè÷íûé çàâîä 
òðåáóþòñÿ ÐÀÁÎ×ÈÅ, ã. Âàëêè. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
îáùåæèòèå, ñåìåéíûì îòäåëüíîå æèëüå, ïèòà-
íèå, ç/ï îò 5000 ãðí. Òåë.: 096-935-16-63.

* àâòîñáîðî÷íîìó ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿí-
íóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ ÑÂÀÐÙÈÊÈ, ÑËÅÑÀÐÈ-
ÑÁÎÐÙÈÊÈ, ÒÎÊÀÐÜ, ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ, ÝËÅÊ-
ÒÐÈÊÈ, ÑÒÐÎÈÒÅËÈ, ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ, ÈÍÆÅ-
ÍÅÐ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ. Îïëàòà òðóäà äîñòîé-
íàÿ, ñòàáèëüíàÿ. Ñîöïàêåò. Îáùåæèòèå. Òåë.: 
050-301-37-87, 050-343-22-79 ñ 8 äî 17 ÷àñîâ.

* ñåëüõîçïðåäïðèÿòèþ â ïîñ. Ýñõàð ñðî÷íî òðå-
áóþòñÿ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÄËß ÑÁÎÐÀ È ÓÕÎÄÀ ÇÀ 
ÒÎÌÀÒÀÌÈ â òåïëèöàõ. Çàðïëàòà îò 4000 ãðí, òàê-
æå òðåáóþòñÿ ÑËÅÑÀÐÈ ÌÈÊÑÅÐÍÛÕ ÃÐÓÏÏ. 
Èíîãîðîäíèì êîìïåíñèðóåòñÿ ïðîåçä. Òåë.: 
(05746) 30-590, 066-454-72-07.

* ÎÒÊÐÎÅÌ ÏÓÍÊÒ ÏÐÈÅÌÀ ÌÅÒÀËËÎËÎÌÀ, 
ÌÀÊÓËÀÒÓÐÛ è ò.ä. â âàøåì ÷àñòíîì ñåêòî-
ðå, ãàðàæå. Ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê îò 3000 äî 
5000 ãðí. Ïîðÿäî÷íîñòü è áåçîïàñíîñòü ãàðàí-
òèðóåì! Òåëåôîíû: 095-894-53-94, 096-085-27-83.

* àãåíòñòâó íåäâèæèìîñòè òðåáóþòñÿ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ íà ïîëíóþ è ÷àñòè÷íóþ çàíÿòîñòü. 
Âûñîêèé çàðàáîòîê, ñâîáîäíûé ãðàôèê, îáó÷åíèå. 
Òåë. 050-776-92-74.

* òðåáóþòñÿ ÊÀÌÅÍÙÈÊÈ ñðî÷íî íà ðàáîòó 
â Êèåâ. Ç/ï îò 600 ãðí çà êóá. Ñïåöîäåæäà, ïðî-
æèâàíèå, ñîöïàêåò ïðåäîñòàâëÿåì. Âàõòà 15/15. 
Òåë.: 063-583-14-15, 044-287-87-13.

Р А Б О Т А

medbhfhlnqŠ|
* â ×óãóåâå 3-êîìí. êâ-ðó, êîìíàòû ðàç-

äåëüíûå. 14300. È 2-êîìí. êâ-ðó, ëîäæèÿ 10 ì2. 
12300. Òåë.: 066-477-11-27, 093-620-27-87.

* ãàðàæ â Êëóãèíî-Áàøêèðîâêå. Òåëåôîíû: 
097-969-28-84, 097-969-28-89, 066-677-01-28.

p`gmne
*  ÏÅÑÎÊ (ÊàìÀÇ — 1400 ãðí), ÙÅÁÅÍÜ (ôð. 

5-10 — 380 ãðí/ò, ôð. 5-20 — 370 ãðí/ò); ÙÅÁÅÍÜ 
Á/Ó (ôð. 20-40) — 160 ãðí/ò;  ÁÎÉ ÊÈÐÏÈ×À —  
100 ãðí/ò; ãðàíîòñåâ, êåðàìçèò, ãðóíò, ÷åðíî-
çåì. Òåë.: 099-188-21-81, 068-343-35-13.

* õîëîäèëüíèê  á/ó «Àòëàíò», îäíîêàìåðíûé, 
âûñîòà 1,5 ì; ñòèðàëüíóþ ìàøèíó-àâòîìàò 
á/ó, ñ ãàðàíòèåé. Òåë. 066-942-21-31.

* óëüè ìíîãîêîðïóñíûå, ñåÿëêó óíèâåð-
ñàëüíóþ ÑÎÍ-4,2, ãðàáëè òðàêòîðíûå, çåð-
íîäðîáèëêó, ìåõäîéêó, óçêóþ ðåçèíó çàäíþþ 
(240õ106) íà òðàêòîðû Ò-40, ÞÌÇ, ÌÒÇ. Òåë.: 
098-93-405-93, 095-489-94-09.

* âüåòíàìñêèõ ïîðîñÿò (êàðìàëû). Òåë.: 
050-850-79-58, 098-386-88-92.

П Р О Д А М

Ваша 
реклама 
2-44-48

Срочно требуется
КОНСУЛЬТАНТ 

по кредитованию
Опыт работы не обязателен, 

Официальное трудоустройство,
 з/п – ставка 3200 грн+ бонусы. 

066-065-05-98, Татьяна

ПРОДАМ 2-комн. кв-ру в Чугуеве 
0 68-089-79-37,  0 66-244-63-43

   ПРОДАМ КУР-НЕСУШЕК
     лучших яйценоских пород 
            на домашних кормах

Яйцо несет крупное. Доставка
      Тел.: 099-139-80-90 

   063-93-27-904
   096-632-51-38

НЕСУШЕШ К
ород 
мах
ставкаа

НЕБЕЗПЕКА»

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

и другой бытовой 
техники.

Тел.: 066-942-21-31 
         093-550-48-41 
         096-602-97-18

ДРОВАДРОВА  
С ДОСТАВКОЙС ДОСТАВКОЙ

Тел.: 099-006-00-48, 098-384-85-11
                                                        Виталий

ПРОДАМ ПЧЕЛ
Тел. 050-682-57-09

Підприємство 
запрошує на роботу

 ЕЛЕКТРИКА,ЕЛЕКТРИКА,
ЕЛЕКТРОГАЗО-ЕЛЕКТРОГАЗО-

ЗВАРЮВАЛЬНИКА,ЗВАРЮВАЛЬНИКА,
ОХОРОННИКА,ОХОРОННИКА,  

САДІВНИКА САДІВНИКА 
на виробничу базу, 

яка знаходиться 
в с. Кам’яна Яруга  

Звертатися за телефонами:
099-156-15-08, 067-545-55-72

ÏÐÎÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ 
ÑÅÍÎ ËÓÃÎÂÎÅ Â ÒÞÊÀÕÑÅÍÎ ËÓÃÎÂÎÅ Â ÒÞÊÀÕ
Òåë.:  093-46-41-869, 068-39-79-305

Êâàëèôèöèðîâàííàÿ 
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ

ïî ãðàæäàíñêèì, óãîëîâíûì, àäìèíèñò-
ðàòèâíûì, õîçÿéñòâåííûì äåëàì; æè-

ëèùíûå, áðà÷íî-ñåìåéíûå, òðóäîâûå, íà-
ñëåäñòâåííûå, íàëîãîâûå è äðóãèå ñïîðû.
Òåë.: 097-969-28-89, 093-661-80-00, 066-677-01-28.

Владислав ФУРСОВ,
в.о. начальника Управління
Держпродспоживслужби 
в Чугуївському районі

З початку року Держслуж-
ба з питань безпеки хар-
чових продуктів і захисту 

споживачів неодноразово 
виявляла випадки захворю-
вання і загибелі свиней від 
АЧС у різних регіонах країни. 
Останній випадок зафіксова-
ний у Чернівецькій області 
5.05.2017 р. від дикого каба-
на, знайденого в Сокирян-
ському районі (лісові угіддя 
Сокирянського лісництва, 
квартал 19 «Ялинове наса-
дження»), виявлено ДНК вірус 
африканської чуми свиней.

Що необхідно знати пере-
січному громадянину про 
АЧС?

АЧС не становить небезпе-
ки для людей.

На АЧС хворіють лише дикі 
та свійські свині (всіх ви-
дів, порід та статево-вікових 
груп).

Резервуаром АЧС у природі 
є дикі свині, від яких зара-
жаються свійські (домашні 
свині).

Основний шлях передачі 
збудника — це безпосеред-
ній контакт тварин між со-
бою (хворої та здорової) та 
перенос збудника від хворої 
до здорової тварини через 
посередника, в ролі якого 
найчастіше виступає люди-
на, що випадково забруд-
нилась виділеннями хворої 
тварини та мала контакт зі 
здоровою, а також предмети 
догляду, інвентар, взуття та 
одяг, транспортні засоби та 
корми, в тому числі й харчо-
ві відходи.

Збудник хвороби тривалий 
час може зберігати свою жит-
тєздатність поза організмом 
і в першу чергу в харчових 
продуктах, заражених віру-
сом АЧС, наприклад, в копче-
ній шинці до 5 місяців.

Холод (заморожена сви-
нина) всього лиш консер-
вує збудника (продукт зали-
шається небезпечним для 
свиней після розморожу-
вання).

Ввиявивши хвору тварину 
(нестандартна поведінка) чи 
труп свині в природному се-
редовищі, необхідно негай-
но сповістити про це лікаря 
ветеринарної медицини та 
вжити заходів щодо унемож-
ливлення контакту із виді-
леннями хворої тварини.

Загострення 
епізоотичної 
ситуації щодо 
африканської 
чуми свиней 
у Харківській 
області на початку 
2017 року

Â ôèíàíñîâóþ êîìïàíèþ 
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 

òðåáóåòñÿ
 

ÊÀÑÑÈÐÊÀÑÑÈÐ
Òðåáîâàíèÿ:

– îòñóòñòâèå âðåäíûõ 
  ïðèâû÷åê;
– çíàíèå ÏÊ íà óðîâíå 
  ïîëüçîâàòåëÿ;
– îòâåòñòâåííîñòü, ÷åñòíîñòü,  

      ïîðÿäî÷íîñòü.

Ãðàôèê ðàáîòû ïîñìåííûé

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:

066-298-33-35, 067-572-28-73

Загублену печатку Чугуївської районної 
федерації футболу вважати недійсною.

СКИДКИ на работы+материалы 
РЕМОНТЫ квартир, домов, балконов. Пере-

планировки, подвесные потолки, гипсокартон. 
Отопление, теплый пол, водопровод, канализа-
ция, электрика и т.д. СТРОИТЕЛЬСТВО — дома, 
бани, пристройки, гаражи, павильоны. Навесы, 
беседки, ворота, заборы. Доставка материалов. 
Тел.: 050-181-24-62, 097-315-77-29.

СКИДКИ на работы+материалы  
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ под ключ. Мансард-

ные крыши, стропильные системы. Мягкая 
кровля, метал., битумная, полимерная, ке-
рамическая черепица. УТЕПЛЕНИЕ, ОБЛИ-
ЦОВКА домов, квартир. Сайдинг, фактурная 
штукатурка, короед, термопанели. Доставка 
материалов. Тел.: 050-181-24-62, 097-315-77-29.

Філія «Чугуївський райавтодор»
запрошує на постійну роботу:

НАЧАЛЬНИКА ПЕЧЕНІЗЬКОГО ДРП
МАЙСТРА ПЕЧЕНІЗЬКОГО ДРП

ВОДІЇВ, МЕХАНІЗАТОРІВ 
ДОРОЖНІХ ПРАЦІВНИКІВ 

АВТОГРЕЙДЕРИСТІВ

Заробітна плата 6000-8000 грн на місяць. 
Звертатися за адресою: м. Чугуїв, вул. Коче-
тоцька, 63, тел: (05746) 2-32-35.

Òàêñè «Àñòðà»  Òàêñè «Àñòðà»  
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó 

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
ñ ëè÷íûì àâòîòðàíñïîðòîìñ ëè÷íûì àâòîòðàíñïîðòîì  

Òåë.: 099-071-81-30, Òåë.: 099-071-81-30, 
       067-109-18-92       067-109-18-92


