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СЕРПЕНЬ 2015р.

Моя земле, де вітри шумлять. І хліби колосяться у полі.
Сьогодні місту - 355. Йому бажаємо радісної долі!
ЗІ СВЯТОМ ВАС, ДОРОГІ ДЕРГАЧІВЦІ!

Щиро й сердечно вітаю вас з Днем Державного Прапора України, 24-ю річницею Незалежності України, Днем визволення Дергачів від фашистських загарбників та 355-ю річницею заснування міста!
Через тисячоліття пролягав шлях становлення нашої держави. На перехрестях української історії сплелися пошуки й випробування, злети й падіння, перемоги й поразки. Вони
завжди нам нагадуватимуть про звичайні сторінки нашого національного формування.
Незалежність – символ нашої нації, самоствердження, відчуття волі та суверенності.
Сьогодні наша держава переживає нелегкі часи. Але цей урок повинен загартувати нас і
зробити ще сильнішим. Кожному з нас варто пам’ятати, якого ми славного роду. Сьогодні
той день, коли слова «незалежність», «суверенність», «єдність» набувають нового значення для кожного українця.
День міста – це свято всіх, для кого Дергачі стали долею: хто народився і виріс тут, хто
приїхав і залишився назавжди. У ці дні кожен з нас відчуває себе частиною великої родини. Ми любимо місто, пишаємось своєю історією, ми наповнюємо його європейським
змістом. Разом з нами, його мешканцями, воно росте і розвивається, долає незгоди та
радіє нашим успіхам. Дергачі не можна не любити. Тут особлива атмосфера затишку та
спокою, мальовничі краєвиди, ошатні будинки, затишні вулиці та провулки, сквери і парки. Дергачі – домашнє місто, місто асоціацій, місто історії та культури.
А найбільша гордість міста – його мешканці. Завдяки натхненню дергачівців, «золотим рукам», самовідданості та наполегливості розвиваються сучасні Дергачі. З кожним
роком місто стає затишнішим і комфортнішим: споруджуються нові підприємства, перевтілюються вулиці, створюється сучасна інфраструктура. Місто стає привабливішим для
гостей та інвесторів.
Готуючись до визначної дати та державних свят у Дергачах створено фотоалею особистостей, якими пишається
місто, у номінаціях «Ветеран війни», «Захисник Вітчизни»,
«Почесний громадянин міста», «Кращий за професією»,
«Обдарована юнь», «Наставник молоді». Відкрито дошку
пошани «Сьогодення в людях і в праці», на якій розміщено трудові колективи, що щоденною працею вносять внесок у розбудову міста. Оновлено панорамну композицію
«Дергачам 355». По вул. Ворошилова, вул. 23 серпня, вул.
Центральній облаштовано зони відпочинку. Проведено
конкурс «Найкраща прибудинкова територія» та визначено 200 чол. переможців. Розвезено адресні продуктові набори ветеранам війни. Кульмінацією урочистостей у місті
стало 22 серпня. З ранку відбувся сільськогосподарський
ярмарок. Біля Обеліску з вічним вогнем проведено мітинг,
покладання квітів. А ввечері дергачівців зібрало міське
свято «Дергачі – це моя Батьківщина, в Дергачах вся моя
родина!», на якому вручено відзнаки «Почесний громадянин міста Дергачі» Бережному Івану Сергійовичу, голові
правління ТОВ «Науково – технічний та виробничий комплекс «Енергосталь»; Тертичному Віталію Вікторовичу, начальнику дистанції відокремленого підрозділу «Харківська дистанція колії» державного підприємства
«Південна залізниця». Також нагородження відбулося подячними листами від голови Дергачівської РДА та подяками від голови Дергачівської районної ради.
Чудову концертну програму подарували дергачівцям артисти районного Будинку культури та гості свята – Андрій Пиха, ансамбль “Два кольори”, лауреати міжнародних та українських конкурсів і фестивалів, які були запрошені народним депутатом України В.Кацубою.
Попереду – багато роботи, багато планів, які за підтримки громади, упевнений, вдасться втілити у життя. Ми й надалі будемо розбудовувати наше місто і
робити його ще більш красивим та комфортним. Вірю, що спільними зусиллями, ми досягнемо цієї мети.
Дорогі дергачівці, щиро дякую кожному з вас за все, що ви робили та робите для рідного міста.
З Днем народження, дорогі дергачівці, з Днем народження Тебе – рідне місто! Бажаю миру в нашій незалежній країні! Хай спокій, щастя, любов та добробут
Дергачівський міський голова
О. Лисицький
запанують в кожному домі!
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МІСТУ - 355!
ПОЧЕСНІ ГРОМОДЯНИ

Розкинулось ти, ген, понад горою,
І оповите стрічкою - рікою,
Тут в рудичах джерельні б’ють ключі,
Місто моє, кохані Дергачі!

МІСЬКА ПОЧЕСНА АЛЕЯ
Ветерани війни 1939-1945рр:

Касатонов Пилип Юхимович, Зеленський Григорій Кузміч, Іваненко Федір Власович, Михайловський Петро Якович.

Захисники Вітчизни:

Гилун Владислав Валерійович, Гонтаренко Дмитро Сергійович - нагороджені відзнакою Президента України.

Наставники молоді:

Матяш Вікторія Володимирівна, вчитель Дергачівського НВК «ЗШ-ДЗ»;
Синиця Віра Миколаївна, вчитель Дергачівського ліцею № 2; Оніщенко
Ірина Василівна, вихователь ДНЗ «Калинка»; Зеленська Катерина Анатоліївна., вчитель Дергачівської вечірньої школи; Кальницька Людмила
Тертичний Віталій Вікторович Бережний Іван Сергійович
Ходарєв Володимир Якович
Начальник ВП ХДК
Миколаївна, вчитель Дергачівського НВК № 1; Мокрицька Елена АнатоГолова правління ТОВ
Директор ТОВ «АТ Біофарм»
ДП «Південна залізниця»
НТВК«Енергосталь»
ліївна, вихователь ДНЗ «Лелеченька»; Рудич Олена Іванівна, вихователь
ДНЗ «Сонечко»; Ярова Тетяна Вікторівна, вчитель Дергачівської гімназії
№ 3.
Обдарована юнь: Анастасія і Марія Царьови, переможці міжна-

Відбулося звітно виборне зібрання первинної
Ветеранської організації м. Дергачі.
родних конкурсів у грі на піаніно.
Голова організації А.І.Цибульський
Кращі за професією: Ісаєва Олександра Олександрівна, про-

курор прокуратури Дергачівського району; Островерх Андрій Володимирович головний енергетик ВАТ «АТ Біофарм»; Головко Вікторія Григорівна,
контролер Дергачівського районного енергозбуту; Жукова Ірина Павлівна, лікар КЗОЗ «Цент первинної медико-санітарної допомоги Дергачівського району»; Єрмалюк Наталія Вікторівна, помічник лікаря епідеміолога Дергачівського МУГУ Держсанепідемслужби України у Харківській
області; Кантемир Ольга Олександрівна, директор КПТІ «Інвенрос»; Ремесник Світлана Вікторівна, лікар КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня»; Хмеленко Юрій Миколайович, диспетчер Дергачівських районних електромереж; Волкова Світлана Василівна, начальник
відділення поштового звязку Дергачі 2; Міщенко Олександр Дмитрович,
токар ТОВ «АВВ – 100»; Бреславський Микола Володимирович, токар КП
«Дергачівська міська ритуальна служба»; Покусай Сергій Іванович, слюсар механічних робіт ТОВ НТВК «Енергосталь»; Безрук Сергій Іванович,
слюсар-сантехнік КП «Дергачікомунсервіс».

Хвала рукам, що пахнуть хлібом:

Гужвинський Володимир Леонідович, директор ПСП «Сад»; Кулик Олег
Миколайович, механізатор ФГ «Світанок»; Каверзіна Зінаїда Імгамбердівна, голова ФГ «Веселе».

Переможцями міського конкурсу “Місто найкращого благоустрою - 2015” у номінації
“Найкраща прибудинкова територія” стали дбайливі господарі, які створили естетичний колоритний
квітковий дизайн біля своїх домоволодінь та під’їздів. Міська рада дякує мешканцям міста за
пропагування національної культури, формування іміджу нашої Батьківщини!
Азарова Л.В;Алієва Н.В ;Аляб’єва К. Д; Анісімова Л. Г; Анопрієва М. В; Анподістова А.І; Атоманінко Л. С; Бабаєв В. В; Бабич Р.П; База Л. Г; Балацька Н. О; Бардіна
Л. А; Безугла Н. М; Бережна Н. О; Бессонова В.М; Бісімбаєва О. О; БолибікО.М; Болібок Н.Я;Бондаренко Н. Г;Бондарь О.В; Будьонна Н. А; Буловенко Л. П; Вдовенко М. А; Вишневецька Н. В; Волкова Н. О; Ворона С. О; Галуненко Н. Д; Гладченко Т. І; Глазучьов В. Б; Головко А. В; Головко Л. Й; Головко С. М; Горинь С. В;
Грінченко Л. І; Гудиря А. В; Гужва О. Е; Гужвинська Л. М; Гузенко М. Ол; Гунько М. А; Данилко Г. М; Дворніченко М. П; Драган І. Л; Дригайло Т. І; Дубовий Б. С;Ємець
В. М; Ємець С.І;Жадан А. С; Задорожний Ю. В; Зайцева В. П;Зеленська К. А;Зинякіна Н. М;Іваненко В. П; Іваненко С. М; Іванова Н. М; Іващенко С. С; Калашник
Л. В; Калашник О. А;Калита Л.В;Кальницька М.П;Кантемир О. О;Кантемир Т. І; Карпенко Л.О; Карпова В. С; Катко Р. М; Квітковський В. С; Кисіль Л. В; Кіріленко
Л. П; Кіріченко Л. І; Кірносова Н. Б;Клочко Т. М; Ковальова І. В;Ковальова Л. О;Кожушко Л.І;Кононенко Е. М;Копел В. Д;Корніенко Т. М;Корнієнко А. І;Коробка В.
П;Коробка Н. В;Коробченко Л. І;Краснікова В.В;Кудрич А. Є;Курдуман М. О;Куценко В. В;Кучерявенко Н. П;Лактіонова Г. Ф;Любченко В. Б;Лях Г. І;Майстренко Д.
Я;Манойленко С. М;Мараховська А. Г;Марейкіна В.Л;Маркова В. Б;Масєнко Л. М;Матющенко К. П;Меркулова Г.О;Мєрзлікіна Н. А;Михайлова Л.І;Михайловська
С. С;Міщенко Л. В;Молодча Г. А;Молотко В. А;Москаленко П. С;Мякшина Н. ;Набока Л. А;Нагорна Г. М;Нагорна Н. О;Наумов В. К;Непотребний О. А;Ніконенко В.
С;Овчаренко Д. В;Осіченко Н. В;Островерх В. І;Островерх В. С;Островерх Т. О;П’яннікова А. Ж;Паніна І. В;Пащенко О. О;Петік Н. Ю;Погуляй В. П;Подопригора Л.
П;Попович М. А;Поставнича Т. О;Праско О. І;Пристинська К. Д;Прокопенко С. О;Руденко В. Ф;Руденко В. І;Руденко Є. В;Рудич В. І;Сахненко Ю. І;Свириденко Р.
О;Сичевська О. В;Слюсаренко Т. І;Смалько Л. В;Степаненко І. В;Степаненко Л. С;Стеценко Н. І;Стрілець К. О;Стрілець Л. Л;Стрілець Л. І;Стрілець Н. С;Стрілець
Н. В;Стрілець О. Г;Суслик Л. П;Суслик Н. В;Тараненко Т. І;Тельна Л. С;Тимощук О. А;Третяк В. С;Третяк Г. П;Третяк О. В;Усов О. М;Устименко І. В;Устименко
Н. І;Цеменко І. А;Чепела Н.П;Черевик Г. О;Чернишова Г. І;Чернова Н.І;Чіхічена Л. О;Шамрай З.М;Шаповалова Н. Г;Шатохіна В. В;Шевченко З. М;Шевченко І.
Б;Шиптуха Л. С;Шишова Г. І;Шляхова В. О;Щербак Т. Ф;Юрченко Г. В;Якименко В.П;Якименко Л А;Ярова В. В;Ярова В. М;Мірошник В. М;Павленко Л. М;

Спорт. Вдалий дебют юних спортсменів!
В місті Іллічівськ Одеської області відбувся представницький міжнародний футбольний турнір серед хлопців віком до 12 років.
Нашу команду представляли вихованці ДЮСШ
«Колос», ФК «Дергачі», тренери: В.Семенченко,
В.Коштин. Всього в змаганнях брали участь 10
команд : 4 команди з столиці України, 2 з міста
Одеса, команда з Закарпатьської обл. м. Мукачево, м. Луцька та м. Рівне. Слід відзначити, що всі
команди були представлені професійними футбольними клубами.
Наші хлопці були дуже близькими, до розіграшу
3 місця, але в вирішальній грі виграти в Київського ФК «Моноліт» через упереджене суддівство не
вдалося, в підсумку 1:2, і від так грали за 5 місце
з ДЮСШ «Одеса» і вийшли переможцями в цьому
матчі. Отже, за 7 днів було зіграно 6 матчів -2 перемоги, -2 нічії, - 2 поразки, і загальне 5 місце.
В. Котиш
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ОФІЦІЙНО. ОПРИЛЮДНЕННЯ!
ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
LХХVІІ сесія VI скликання РІШЕННЯ
від 28 серпня 2015 р
№2
Про внесення змін до рішення LХVІІІ сесії міської ради VІ
скликання від 23 січня 2015 року ‘’Про міський бюджет
на 2015рік’’(зі змінами)
Відповідно до ст..52, 78.п.8 Бюджетного Кодексу України, ст26, Закону України «Про місцеве самоврядування
в України», враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань планування, бюджету та фінансів, Дергачівська
міська рада, - ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення LХVІІІ сесії VІ скликання від 23
січня 2015р. ’’ Про міський бюджет на 2015 рік” (зі змінами) .
2.Пункт 1,2,5,7 та додатки до них викласти у новій редакції. Пункт 1.
„1. Визначити на 2015 рік доходи міського бюджету у сумі
23204212 грн., в тому числі відповідно до пункту 4 рішення LІ сесії районної ради ‘’Про районний бюджет на 2015
рік”(зі змінами) від 21.07.2015 р. обсяг іншої субвенції
на утримання дитячих дошкільних закладів та навчально–
виховного комплексу І ступеня у сумі 7861224грн; обсяг
субвенції на утримання обєктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів
спільного користування у сумі 400000 грн, іншої субвенції
за рахунок загального фонду районного бюджету на заміну теплової мережі в м.Дергачі 250000 грн.
Доходи загального фонду міського бюджету визначити
в сумі 21931424 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1272788 грн., у тому числі бюджету розвитку 788000 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки міського бюджету визначити у сумі 28157516грн.,
в тому числі видатки загального фонду міського бюджету -22331424 грн., видатки спеціального фонду міського
бюджету – 5826092 грн.
- дефіцит загального фонду міського бюджету 400000
грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі
4553304 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.”
Пункт 2.
„2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік, у тому
числі по загальному фонду 22331424 грн., та спеціальному фонду – 5826092 грн. згідно з додатком № 3 до цього
рішення.” Пункт 5.
„5. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування
яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення„ Пункт 7.

,,7.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських регіональних програм у сумі
449800 грн. згідно з додатком№6 до цього рішення,,
Дергачівський міський голова
О.В.Лисицький
ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
LХХVІІ сесія VІ скликання РІШЕННЯ
Від 28 серпня 2015 року
№9
Про результати конкурсу з визначення виконавця послуг
з вивезення побутових відходів на території Дергачівської міської ради
Розглянувши Протокол № 2 засідання комісії з проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Дергачівської
міської ради від 31.07.2015р., відповідно до ст. 35-1 Закону України «Про відходи», ст.28 Закону України «Про
житлово-комунальні послуги», Закону України «Про
благоустрій населених пунктів», Постанови Кабінету Міністрів України №1173 від 16 листопада 2011 року
«Про порядок проведення конкурсу на надання послуг
з вивезення побутових відходів», з метою впорядкування надання мешканцям м.Дергачі своєчасних, належної
якості послуг з вивезення побутових відходів, керуючись
ст.25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дергачівська міська рада, ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Протокол №2 засідання комісії з проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Дергачівської міської ради від 31.07.2015р. (додається).
2.Визначити виконавцем послуг з вивезення побутових
відходів на території Дергачівської міської ради відповідно до результатів конкурсу з визначення послуг з вивезення побутових відходів на території Дергачівської
міської ради – комунальне підприємство «Дергачікомунсервіс».
3.Виконавчому комітету Дергачівської міської ради
укласти договір з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Дергачівської міської ради
строком на 1 рік.
4.Дозволити КП «Дергачікомунсервіс» застосовувати діючі тарифи з надання послуг з вивезення побутових відходів, що утворюються на території Дергачівської міської
ради до затвердження для цього підприємства нових,
економічно обґрунтованих тарифів відповідно до рішення №4-1 XXVI сесії V скликання Дергачівської міської ради
від 23 травня 2008 року.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на
комісію з питань аграрної політики, будівництва, житловокомунального господарства та екології.
Дергачівський міський голова
О.В.Лисицький
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Державна служба України з надзвичайних ситуацій
закликає громадян дотримуватися правил безпеки
під час пожежонебезпечного періоду особливо поблизу лісових та хлібних масивів!
З початку 2015 року на території Дергачівського району зареєстровано 142 пожежі з яких 78 випадків загоряння сухої трави та побутового сміття.
Дергачівське районе управління Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій звертається до громадян району з проханням не провокувати
пожежі у екосистемах, лісових-хлібних масивах та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.Варто пам’ятати, що порушення правил
пожежної безпеки несе загрозу навколишньому середовищу і становить небезпеку для життя людей.
Нагадуємо Вам, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- заїзд на територію лісового фонду та хлібних масивів
(крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших
механізмів, за винятком тих, що використовуються для
лісогосподарської та хлібозбиральної мети;
- палити, кидати у лісі та поблизу полів непогашені сірники, недопалки;
- залишати просочене бензином, гасом, мастилом або
іншими горючими речовинами ганчір’я;
- заправляти поблизу пожежонебезпечних зон паливні
баки, особливо під час роботи двигуна;
- випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях а також на
інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу;
- спалювання сухої трави та пожнивних залишків;
- створювати смітники в лісі та поблизу полів тим більше,
не підпалюйте їх;
- спалювати траву або стерні на присадибних ділянках
на фермерських полях;
- розводити багаття на відкритих тереторіях поблизу лісових та хлібних масивів Застерігаю мешканців та гостів району, що порушення встановлених законодавством
вимог пожежної безпеки, яке призвело до виникнення
пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей, або майнову шкоду суворо карається відповідно ст.270 Кримінального кодексу України.
Якщо ви помітили займання в лісах, посадках, полях
та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за
номером «101».Пам’ятайте, що лише дотримання
елементарних правил пожежної безпеки застереже
від трагічних наслідків.
Провідний інспектор відділу державного нагляду та контролю Дергачівського РУГУ ДСНС України у Харківській
області майор служби цивільного захисту
Соловйов Сергій

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ
Енергетика. У липні 2015 р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року по Дергачівському району збільшились обсяги використання газу природного на 24,5%, бензину
моторного – на 8,6%, газойлів (палива дизельного) – на 8,4%.
Сільське господарство. На 1 серпня п.р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Дергачівського району обмолочено на площі 6740 га, що складає 57,1% площ, посіяних під урожай 2015 р., та 98% до минулорічних.
З початку жнив одержано 239164 ц зерна (в початково оприбуткованій вазі), що на 13,4% менше, ніж у попередньому році, при середній урожайності зернових культур 35,5 ц
з 1 га (на 4,7 ц з 1 га менше). За січень–липень 2015 р. вироблено м’яса (реалізовано на забій худоби та птиці в живій вазі) 1369 ц, молока – 9940 ц. Порівняно з відповідним
періодом попереднього року виробництво м’яса зменшилось на 84,5%, молока – на 32,9%.
На початок серпня 2015 р. у сільськогосподарських підприємствах налічувалась 1931 голова великої рогатої худоби (з них 641 голова корів), 966 голів свиней. Порівняно до
1 серпня 2014 р. чисельність великої рогатої худоби скоротилась на 6,1% (у т.ч. корів – на 11,1%), свиней – на 21,6%. Поголів’я овець та кіз зменшилось на 17,3%, птиці – на
99,7%.
Будівництво. За січень–червень 2015р. у Дергачівському районі прийнято в експлуатацію 6271 м2 загальної площі житла. Прийнято в експлуатацію 32 квартири. Середній розмір квартири становив 195,97 м2 загальної площі. Крім того, прийнято в експлуатацію садові будинки, загальною площею 951 м2.По об’єктах соціальної сфери реконструйовано
оздоровчий комплекс, загальною площею 2478,6 м2.Також прийнято в експлуатацію: цех з виробництва обладнання та інвентарю для бджільництва загальною площею 2757
м2; кафе на 100 посадочних місць; човнову станцію, загальною площею 475 м2 та склад універсальний, загальною площею 1546 м2.
Начальник Головного управління статистики
у Харківській області
О.Г.Мамонтова

Спроможні громади - сильна держава!
На підставі рішення Дергачівської міської ради «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад», у відповідності до розпорядження міського голови «Про забезпечення громадських обговорень з питань добровільного об’днання
територіальних громад», у серпні у місті відбувся форум з представниками юридичних осіб різних форм власності, круглий
стіл з представниками громадських організацій та органами самоорганізації населення, збори з мешканцями за місцем проживання та громадські слухання з представниками громади. За підсумками обговорень та узагальненими матеріалами міською робочою групою підготовлено проект рішення «Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад»:
Дергачівської міської ради - міста Дергачі, села Білаші, села Болибоки, села Ємці, села Замірці, села Маслії, села Мищенки,
села Семенівка, села Шовкопляси; Малоданівської селищної ради - смт Мала Данилівка, села Караван, села Зайченки, села
Лужок, села Чайківка; Черкасько-Лозівської сільської ради - села Черкаська Лозова, села Лісне; Русько-Лозівської сільської
ради - села Руська Лозова, селище Нове, селище Березіка; Безруківської сільської ради - села Безруки, села Лещенки; Слатинської селищної ради - смт Слатине, села Солоний Яр; Прудянської селищної ради - смт. Прудянка, села Цупівка, села
Шаповалівка; Токарівської сільської ради - села Токарівка, села Бугаївка, села Гоптівка, села Дементіївка, села Дубівка, села
Кочубеївка, села Кудіївка, села Лобанівка, села Токарівка друга, села Шопіне; Проходівської сільської ради - села Малі Проходи, села Алісівка, села Великі Проходи, села Висока Яруга; Козачолопанської селищної ради - смт Козача Лопань, села
Ветеринарне, села Гранів, села Ілліча, села Шевченка в об’єднану територіальну громаду з центром у місті Дергачі.

ПАМ’ЯТЬ ЛЮДСЬКА НЕТЛІННІ І ВІЧНА!
25 липня 2015 року на 62-му році раптово пішов з життя наш земляк - пристрасний мисливець, любитель природи, справжній знавець та цінитель мисливських собак, експерт-кінолог, наставник багатьох мисливців-початківців та експертів з мисливського собаківництва Коновалов Юрій Володимирович.
Юрій Володимирович народився 4 березня 1954 року у м. Дергачі. З юнацьких років захоплювався красою рідної природи на полюваннях зі старшими
товаришами, а любов до мисливських собак проніс через усе своє життя. Саме ця пристрасть змушувала його тримати гончаків, норних та лягавих собак. Завдяки ній Юрій Володимирович здобув звання почесного члена Українського товариства мисливців та рибалок, а в подальшому експерта з мисливського собаківництва національної категорії. Товариші по пристрасті цінували його за вміння бачити та передати іншим красу полювання з вірним
помічником – мисливським псом.
Він є автором багатьох статей з розвитку та вдосконалення вітчизняної кінологічної справи, за його життя вийшли дві книги: 2006-го року «Охотничьи
собаки: легавые, гончие, норные» та 2014-го «Размышление о кинологии», до яких увійшли знання та досвід накопичені впродовж 40-річного мисливського стажу, сучасні погляди зарубіжних колег на кінологію, а також мисливські оповідання, героями яких були його друзі та товариші по пристрасті.
Юрій Володимирович був одним з ініціаторів відродження наприкінці 90-х породи пойнтер у Харківській області, а також прихильником нових сучасних підходів до підготовки
лягавих собак до полювання та змагань. Він умів знаходити порозуміння як серед прихильників нових починань, так і серед опонентів, за що користувався заслуженою повагою
представників обох таборів.
Вічна пам’ять про Юрія Володимировича залишається в серцях рідних та близьких йому людей, друзів, товаришів по пристрасті, колег.
М. Коновалов
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Оголошення про громадське обговорення!
Виконавчий комітет Дергачівської міської ради пропонує мешканцям міста
долучитися до громадського обговорення з приводу перейменування низки
вулиць міста. Зокрема, відповідно до «Закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», пропонується змінити назви наступних вулиць, провулків та в’їздів:
№

Назва

Пропозиція
нової назви

1

вул.Жовтнева Гната Хоткевича

Обґрунтування нової пропозиції
Український письменник, історик, бандурист, композитор, мистецтвознавець, етнограф, педагог, театральний
і громадсько-політичний діяч. Створив
аматорський театр у Деркачах

2

вул.Жовтневої Перемоги

Калинова

Запропонована мешканцями вулиці при
висадженні великої кількості кущів калини

3

вул.Ворошилова

Бакуменка

Український поет, прозаїк, перекладач.
Член Спілки письменників України. Народився в селі Деркачі. Навчався в Дергачівській середній школі № 1.

4

вул.Петровського

Сумський шлях історична назва

5

вул.Червоного Міліціонера

Міліціонера

6

вул.Радянська

Буряківська

топонімічна народна назва мікрорайону

7

вул.Червоного Прапора

Прапора
Державного
Прапора

залишити без слова - Червоного

8

вул.Комсомольська

Морозенка

засновник слобідки Деркачі осадчій козак
- Морозенко

9

вул.Куйбишева

Січова

веде до гори «Січ»

10

вул.Ілліча

Кутянська

Топонімічна народна назва мікрорайону

11

вул.Калініна

Фізкультурна
Спортивна
Стадіонна

знаходиться біля стадіону «Дергачі»

12

вул.Леніна

13

вул.Революції

Вокзальна

веде до залізничного вокзалу

14

вул.50 років
ВЛКСМ

Соснова

знаходиться сосновий парк

15

вул.Свердлова

Басанська

Топонімічна народна назва мікрорайону

16

вул.Постишева

-

17

вул.Чапаєва

-

18

вул.Щорса

Юхимівська

19

вул.Пролетарська

-

20

вул.Будьонного

Лубеньківська

21

вул.Карла
Маркса

-

22

вул.Кірова

проходить в напрямку залізничних колій в
Безруківська
сторону с. Безруки, с. Слатине, с. Козача
Слатинська
Козачолопань- Лопань
ська

23

вул.Червоного Хлібороба

Хлібороба

залишити без слова - Червоного

24

вул.Артема

Наукова Ремесляна

на території вулиці проживає багато викладачів та вчителів, а також знаходиться
Харківський центр професійно-технічної
освіти державної служби зайнятості; Топонімічна народна назва мікрорайону

Воронівська

пров.30 років
ВЛКСМ

Здоров’я

веде до недобудованої лікарні

36

пров.Червоних Партизанів

Партизанів

залишити без слова - Червоного

37

пров.Свердлова

Басанський

Топонімічна народна назва мікрорайону

38

пров.Ворошилова

Бакуменка

від вул. Бакуменка (по пропозиції вул.
Ворошилова)

39

пров.Плеханова

-

40

пров.Крупської

-

41

пров.Дзержинського

-

42

пров.Луначарського

-

43

пров.
Колгоспний

Семенський

44

пров.Будьонного

-

45

пров.Енгельса

-

46

пров.Червоного Хлібороба

Хлібороба

47

пров.ЧервоАрмійський
ноармійський Лікарівський
Лікарівка

48

пров.Комінтерна

49

в‘їзд Жовтне- вої Перемоги

50

в‘їзд Жовтне- вий

51

в‘їзд Червоного Міліціонера

Міліціонера

52

в‘їзд Радянський

-

53

в‘їзд Куйбишева

Січовий

від вул. Січової (по пропозиції вул. Куйбишева)

54

в‘їзд Ілліча

Шовковичний

від пров. Шовковичного (за однією з пропозицій по провулку Ілліча)

55

в‘їзд
Комсомольський

-

56

в‘їзд Петровського

-

57

в‘їзд Революції

Вокзальний

58

в‘їзд Радгоспний

-

59

в‘їзд Ворошилова

Піщанський

Топонімічна народна назва мікрорайону

61

в‘їзд Свердлова

Басанський

Топонімічна народна назва мікрорайону

62

в‘їзд Красіна

-

63

в‘їзд
Морозова

-

64

в‘їзд
Будьонного

-

65

в‘їзд
Червоноармійський

Армійський

66

в‘їзд Комінтерна

-

67

вул.60 річчя
Перемоги, с.
Болибоки

-

68

вул. Червоно- Агронома
го Агронома,
с. Семенівка

залишити без слова - Червоного

Топонімічна народна назва мікрорайону

Топонімічна народна назва мікрорайону

25

вул.Комінтерна

26

пров.Жовтне- Калиновий
вої Перемоги

від вул. Калинової (по пропозиції вул. Жовтневої Перемоги)

27

пров.Жовтне- Зоряний
вий

-

28

пров.Радянський

Топонімічна народна назва мікрорайону

29

пров.ЧервоПрапора
ного Прапора

залишити без слова - Червоного

30

пров.Ілліча

Кутянський
Шовковичний

Топонімічна народна назва мікрорайону;
росте багато дерев шовковиці

31

пров.Комсомольський

Морозеньківський

від вул. Морозенка (по пропозиції вул.
Комсомольської)

32

пров.Петровського

Сумський

від вул. Сумський шлях (по пропозиції вул.
Петровського)

33

пров.Фрунзе

-

33

пров.Більшовицький

Каштановий

-

34

пров.Соціалістичний

Квітковий

висаджено багато квітів

Буряківський

35

Топонімічна народна назва мікрорайону

Ðåºñòðàö³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ
ÐIÄÍÅ ÌIÑÒÎ
ÇÀÑÍÎÂÍÈÊ — ÄÅÐÃÀ×IÂÑÜÊÀ ÕÊ ¹773 â³ä 14.02.2001ð.
Ãàçåòà âèõîäèòü óêðà¿íñüêîþ
ÌIÑÜÊÀ ÐÀÄÀ
ìîâîþ
Iíäåêñ 23422.

Воронівський

Топонімічна народна назва мікрорайону

залишити без слова - Червоного

Топонімічна народна назва мікрорайону

залишити без слова- Червоного

від вул. Вокзальної (по пропозиції вул.
Революції)

залишити без першої основи слова (Червоно)

залишити без слова - Червоного

Громадське обговорення відбувається відповідно до рішення виконавчого
комітету Дергачівської міської ради № 127 «Про проведення громадського
обговорення з питання упорядкування найменувань вулиць, провулків, площ,
парків та інших споруд міста Дергачі» та пропозицій робочої групи з питання
упорядкування найменувань вулиць, провулків, площ, парків та інших споруд міста Дергачі. Пропозиції (зауваження) подаються у письмовій чи усній
формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені,
по батькові та адреси особи, яка їх подає, у строк до 14 вересня 2015 року
включно. Анонімні пропозиції (зауваження) не розглядаються. Пропозиції
(зауваження) слід надсилати на електронну адресу Дергачівської міської
ради derradadergachi@ukr.net або у письмовій формі на адресу: м. Дергачі,
вул. Петровського, 79-Б. відповідальні за громадське обговорення: перший
заступник Дергачівського міського голови Кисіль В.Ю., тел. 2-07-44 та секретар Дергачівської міської ради Бондаренко К.І., тел. 3-01-14.

Ëèñòóâàííÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ
ãàçåòè, ðóêîïèñè íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿
òà ðåêëàìè íåñóòü àâòîðè òà ðåêëàìîäàâö³.

Надруковано ФОП Овчаренко О.Г., м.Харків, площа Конституції, 1,
Палац праці, кім.№23-19. Наклад 1300 прим.
Àäðåñà ðåäàêö³¿: 62300 Õàðê³âñüêà îáë.,
ì. Äåðãà÷³, âóë. Ïåòðîâñüêîãî, 79-Á Äåðãà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

