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На  часі
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К артина була написана просто під 
час проведення прес-конференції 

перед поєдинком українського боксера 
з латвійцем Маріусом Брієдісом. Бій має 
відбутися 27 січня в Ризі.

Усик спочатку не розумів, що малює 
художник, а коли побачив власний портрет, 
то дуже здивувався.

Нагадаємо, Денис Дитинюк наро-
дився в Олександрії. Після закінчення 
школи вступив до Дніпропетровського 
театрально-художнього коледжу, а піс-
ля – став студентом заочного відділення 
Харьківської академії дизайну та мистецтв. 
Денис працює в техніці швидкісного малю-
вання.

Олександрійці запам’ятали талано-
витого земляка за малюванням портретів 
Олексія Скічка та Володимира Скляра під 
час проведення урочистостей до Дня міста 
в Олександрії в 2016 році.

Унікальний художник родом із Олександрії 
подарував Чемпіону світу його портрет

Живу картину з рук суперфіналіста шоу «Україна має талант-4», 
унікального художника, який народився і виріс в Олександрії, 
Дениса Дитинюка отримав Чемпіон світу у важкій вазі за версією 
WBO Олександр Усик на свій день народження.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на 112.ua.

П ротягом півроку в рамках позакласної 
роботи школярі працювали над краєзнав-

чими проектами, які були відправлені конкурсній 
комісії для відбору кращих учасників. Під час кон-
ференції 60 обраних школярів з 13 міст і районів 
Кіровоградщини презентували журі свої проекти.

Наше місто представляло 4 учасники. За 
результатами захисту робіт олександрійські учні 
здобули призові місця у секції «Моя Батьківщина 
– Україна», «Мій рідний край». Почесне ІІ місце 
посів Євгеній Ріжко, учень НВК «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів №19 – ДНЗ 
«Лісова казка» (керівник Ю.Колісник); ІІІ міс-
це отримав Роман Шумський, вихованець 
Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник 
Ю.Мажаєв).

Наприкінці конференції юні дослідники були 
нагороджені дипломами призерів. 

Із сайту міської ради.

У ньому візьмуть участь 
близько 100 боксерів з 

5 країн світу: України, Молдови, 
Грузії, Азербайджана та Естонії. 
Вони боротимуться за перемогу в 
категоріях «молодь», «юніори» та 
«дорослі».

Змагання проходитимуть на 
базі ДЮСШ №2. 

1 лютого з 11:00 години про-
водитимуться відбіркові бої; 2 лю-

того – півфінал; 3 лютого – фінал.
Офіційне відкриття турніру 

відбудеться 1 лютого о 16:00 го-
дині.

Змагання проводяться уже 
6-ий рік поспіль за підтримки 
міської влади та особисто місь-
кого голови С.Цапюка і здобули 
популярність серед спортсменів  
нашої держави та  інших країн.

Із сайту міської ради.

Олександрійські школярі – 
призери краєзнавчих експедицій

24 січня у м.Кропивницький відбулася 
VI підсумкова обласна конференція пере-
можців заочних експедицій за результатами 
пошуково-дослідницької роботи учнівських 
краєзнавчих об’єднань.

У місті відбудеться Всеукраїнський турнір У місті відбудеться Всеукраїнський турнір 
з боксу пам’яті Олексія Омеляновича Скічказ боксу пам’яті Олексія Омеляновича Скічка

Із 1 по 3 лютого в Олександрії проходитиме VI Всеукраїнський 
турнір з боксу, присвячений пам’яті Почесного громадянина міста, 
колишнього міського голови, кандидата в майстри спорту з боксу  –  
Олексія Омеляновича Скічка. 

Д ля вивчення відповідного пи-
тання розпорядженням місь-

кого голови С.Цапюка створено комісію 
з розгляду пропозицій перевізників та 
обстеження пасажиропотоку на міських 
автобусних маршрутах. До її складу уві-
йшли керівники профільних управлінь та 
депутати міської ради.

24 січня відбулося робоче засідання 
комісії. Першим було визначено завдан-
ня щодо обстеження пасажиропотоку, 
оскільки цей показник використовується 

для обчислення тарифу та впливає на 
вартість проїзду.

Після цього на основі отриманих 
цифр буде детально вивчено пропози-
ції перевізників та обраховано складо-
ву економічно обґрунтованого тарифу. 
Відповідне питання обговорюватиметься 
з громадськістю міста, а потім буде вне-
сено пропозиції на розгляд виконавчого 
комітету.

Із сайту міської ради.

На міських 
автобусних 
маршрутах
 обстежать 

пасажиропотік
До міської ради надійшло звернення перевізників, які пропо-

нують підвищити тариф на проїзд в автобусах у зв’язку зі зростан-
ням вартості паливно-мастильних матеріалів, запчастин та збіль-
шенням мінімальної заробітної плати.



22 3 1  ñ i ÷ í ÿ  2 0 1 8  ð3 1  ñ i ÷ í ÿ  2 0 1 8  ð
   №5 (14022) ВВссВісті  тижня
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Діяльність споживчого 
ринку – на контролі

міської влади
24 січня у міській раді відбулося засідання робочої 

групи з координації та контролю ситуації на споживчо-
му ринку м.Олександрія.

У ньому взяли участь заступник міського голови 
С.Гриценко, фахівці управлінь економіки, праці 

та соціального захисту населення, керівники управління 
Держпродспоживслужби, відділу ДСНС, муніципальної полі-
ції, податкової інспекції, депутати міської ради та директори 
ринків.

Під час засідання присутніх було ознайомлено з дору-
ченням облдержадміністрації щодо обстеження ринків про-
тягом січня-березня поточного року задля приведення їх ді-
яльності у відповідність до правил торгівлі та ветеринарно-
санітарних правил.

Із керівниками ринків та підприємцями було проведе-
но роз’яснювальну роботу щодо дотримання санітарних і 
ветеринарних норм, правил протипожежної безпеки, вчас-
ної повірки зважувальних приладів, наявності у працівників 
санітарних книжок нового зразка тощо. У разі виявлення 
відповідних недоліків керівники ринків повинні їх терміново 
усунути.

Дотримання відповідних правил торгівлі перевіряти-
меться комісією згідно з затвердженими графіками.

Друге питання стосувалося повноти надходження ак-
цизного податку від закладів торгівлі. У зв’язку з тим, що 
деякі підприємці не у повній мірі сплачують акциз, через що 
міський бюджет недоотримує значні кошти, за дорученням 
міського голови С.Цапюка робоча група продовжить обсте-
ження магазинів стосовно видачі чеків покупцям на придба-
ні алкогольні та тютюнові вироби.

Прохання до олександрійців, які купують відповідні то-
вари, вимагати у продавця чеки. При відмові надання чеку 
покупці можуть повідомляти управління економіки за теле-
фонами: 7-20-40 або 7-07-25.

31 січня у ЦНАПі 
відкрилася електронна 

черга на лютий
31 січня у Центрі надання адміністративних послуг 

м.Олександрія відкриється електронна черга на 
лютий на всі види послуг, у тому числі, на оформлення закор-
донних паспортів, ID-карток, реєстрацію місця проживання, 
прав власності на нерухомість, земельні ділянки та ін.

Олександрійці можуть взяти талони до фахівців на зруч-
ну дату і час за допомогою електронного сервісу в примі-
щенні ЦНАПу з 8:00 години.

В Олександрії ведеться 
робота з легалізації 

найманої праці
В Олександрії продовжується діяльність робочої 

групи з питань легалізації заробітної плати та «ті-
ньової» зайнятості населення.

Із 15 по 29 cічня 2018 року обстежено 18 суб’єктів гос-
подарювання. Без оформлення офіційних трудових відно-
син виявлено 3 працівників у 2 ФОП.

За результатами роботи з початку нового року легалі-
зовано 3 найманих працівників.

За підсумками обстежень для вжиття заходів впливу на-
правляються листи до управління державної служби з праці 
у Кіровоградській області та податкової інспекції з перелі-
ком ФОП, які ігнорують зауваження представників робочої 
групи та не реєструють трудові відносини з найманими пра-
цівниками.

Із сайту міської ради.

З  перших  вуст

Нове  в  законодавстві

М ешканці Олександрії, ма-
буть, пам'ятають, що у верес-

ні 2016 р в місті була прийнята Стратегія 
сталого розвитку до 2030 р. З цього при-
воду у деяких громадян були нарікання 
та сумніви, але, незважаючи на це, ми 
напружено працювали по створенню так 
званої дорожньої карти, за якою йтиме-
мо далі. Варто додати, що Олександрія 
– єдине в Україні місто, що визначилося 
зі своїм подальшим розвитком відповід-
но до міжнародних стандартів з правом 
називати себе європейським містом. 
Тож інфраструктурний план – це одна із 
складових Стратегії сталого розвитку. 
Ним чітко визначено, в яких галузях та 
напрямках ми будемо далі працювати.

Документ включає у себе 9 серед-
ньострокових і 49 короткострокових 
програм, які треба реалізувати, щоб 
створити комфортне проживання жите-
лям Олександрії.

– Зупиніться трохи детальніше 
на цих програмах, які з них в ряді 
першочергових?

Одна із програм, на яку покладають 
великі надії, це створення Індустріального 
парку. Над документом працювали спеці-
алісти управління економіки, представ-
ники громадських організацій, промис-
ловці, й ми уже маємо певний результат. 
Саме ця програма відноситься до ряду 
довгострокових і її впровадження розра-
ховано до 2026 року.

Попередньо обчислено, що завдяки 
створенню Індустріального парку в місті 
додасться 1330 робочих місць на підпри-
ємствах, які з'являться на його території 
(колишній м'ясокомбінат). Передбачено 

й галузеві напрямки цих підприємств – 
це переробка сільгосппродукції (400 ро-
бочих місць), легка промисловість (250-
300 робочих місць), виробництво 
побутової техніки (380 робочих 
місць) та ін. Тобто такі напрямки 
виробництва з'являться на цій те-
риторії як тільки буде дозвіл на їхнє 
облаштування. 

На сьогодні уже розроблено 
концепцію Індустріального парку, 
де чітко вказано обсяги й джере-
ла його фінансування та напрямки 
діяльності. На реалізацію проекту 
Індустріального парку за попе-
редніми підрахунками необхідно 
більше 54 млн. грн. З них 6 млн. грн 
планують направити з міського бюджету, 
решта 48 млн. будуть залучені від інвес-
торів та державного бюджету.

На наступну сесію плануємо ви-
нести саму Концепцію створення 
Індустріального парку і ряд інших доку-
ментів в рамках вимог законодавства, і 
як тільки все це схвалять депутати, до-
кументи подамо у Міністерство еконо-
мічного розвитку для включення до пе-
реліку Індустріальних парків України. На 
сьогоднішній день їх зареєстровано 28, 
а працює поки що 4. Ми сподіваємося, 
що в Олександрії такий парк запрацює 
і місто отримає додаткові надходження 
до бюджету і робочі місця.

– Сергію Петровичу, презентую-
чи інфраструктурний план, ви гово-
рили й про Програму муніципального 
автотранспорту. В чому її сенс?

Ця програма передбачає ство-
рення в місті муніципального електро-

транспортного підприємства, яка роз-
рахована на 2019-2025 роки. За цей 
період планують закупити і ввести в дію 
9 електробусів. Ідея дороговартісна, 
потребує залучення приблизно 82 млн. 
грн. Під неї надіємося отримати 65 млн. 
грн грантових коштів і 16 млн. грн узяти 
з бюджету.

Сьогодні усім зрозуміло, що ство-
рення муніципального транспорту дасть 
змогу мінімізувати проблеми пасажиро-
перевезень, створивши контроль над 
вартістю проїзду, затратами, наданням 
послуг пільговим категоріям населення, 
забезпечити рух по місту екологічно чи-
стого транспорту та ін.

Згідно Концепції ООН, усі євро-
пейські міста змушені будуть перейти 
на електробуси. Такий досвід уже є, ми 
його переймали і вирішили розроби-
ти аналогічний проект, пристосувавши 
його під Олександрію й будемо працю-
вати над втіленням його в життя. У той 
же час ми не відкидаємо і роботу на 
маршрутах приватних перевізників, їхні 
послуги збережуться.

– У переліку програм виділяєть-
ся ще один цікавий і новий проект – 
картка олександрійця. Що змусило 
його розробляти та впроваджувати?

Ідею впровадження картки олек-
сандрійця запропонував міський голо-
ва, коли постало питання безготівкового 
проїзду у місцевому транспорті. Потім, 
вивчаючи досвід інших міст, ми зрозумі-
ли, що таке нововведення можна розши-
рити. Карткою можуть користуватися не 
лише пільговики, а й усі без виключення 

олександрійці. Окрім того, що вони бу-
дуть викотистовувати її в автобусах на 
міських маршрутах, запровадять її і в 
медицині при отриманні пільгової по-
слуги на лікування, аналізи чи ліки, мож-
ливо, й в освіті. Для прикладу, сьогодні 
реформування первинної ланки меди-
цини передбачає створення електронної 
картки пацієнта і картка олександрійця 
стане в нагоді. Щодо освіти, то батьки 
за допомогою такої картки матимуть 
доступ до інформації закладу освіти, де 
навчаються їхні діти, зможуть контролю-
вати відвідування, успішність та ін.

На мій погляд ця програма не є над-
то затратною, всього 6 млн. грн на пер-
шому етапі фінансування.

– Обговорюючи перспективи, 
хочеться запитати і про реалії. Не 
секрет, що перевізники подали свої 
розрахунки щодо підвищення ціни на 
проїзд у міському транспорті. Як від-
реагує на це міська влада?

 Я розумію обидві сторони цього 
процесу – і перевізників, і жителів міста. 
Дійсно пенсії малі, і гроші є куди витра-
чати, у той же час складові тарифу весь 
час повинні змінюватися, з огляду на 
ріст цін на пальне (з 23 грн до 29 грн), 
запчастини, заробітної плати до 3723 
грн. Виходячи з цього, я не можу сказа-
ти, що не потрібно переглядати тариф, 
інше питання – яким він має бути, щоб 
задовольнити усіх. Усе треба вивчити, 
і тут я прошу долучитися до цього і де-
путатів, і мешканців міста. Є певна про-
цедура зміни тарифу і ми її витримуємо. 
У газеті «Вільне Слово» буде надруко-
вано регуляторний акт, до обговорення 
якого можуть долучитися усі бажаючі, а 
головне – буде можливість вносити свої 
пропозиції. Розпорядженням міського 
голови створено робочу групу по пере-
вірці пасажиропотоку, над цим питанням 
працюватимуть і в управлінні економіки. 
По всій Україні перевізники подали про-
позиції по підвищенню вартості пасажи-
роперевезень. Ми будемо орієнтуватися 
на середній показник по державі та ви-
вчати економічну обґрунтованість цифр, 
які заклали олександрійські підприємці. 

Л. ПРИХОДЬКО.

На своєму першому в цьому році засіданні депутати міської 
ради дали старт реалізації важливого для міста документа, за яким 
незалежно від того, хто очолюватиме місто, правлячої партії чи 
будь-яких політичних уподобань Олександрія повинна розвивати-
ся й розбудовуватися до 2030 р. Інакше кажучи, на черговій сесії 
депутати міської ради затвердили Міський інфраструктурний план 
Стратегії сталого розвитку міста Олександрії до 2030 р. Над ним 
працювало чимало спеціалістів, вивчався досвід закордоном, в 
Україні – і ось Олександрія, голосно заявивши, що береться реа-
лізувати заплановане, перейшла до конкретних дій. Які подальші 
кроки після затвердження інфраструктурного плану та на які блага 
варто очікувати жителям міста в перші роки його впровадження в 
життя ми запитали у заступника міського голови С.ГРИЦЕНКА.

Великі плани маленького 
європейського міста

З окрема, прийнято рішення 
про створення нової прийом-

ної сім’ї, до якої влаштовано дівчинку. 
Сьогодні у місті діє 8 прийомних родин, 
в яких виховується 15 дітей, та 4 бу-
динки сімейного типу, де перебуває 26 
дітей. Своїм рішенням виконком надав 
3 кімнати у гуртожитках лікарям та мо-
лодшій медичній сестрі Міської лікарні 

№1. Задля безперебійного очищення 
вулично-шляхової мережі від снігу та 
посипання протиожеледним матеріа-
лом КП «Благоустрій» виділено дизель-
не пальне і бензин з міського запасу 
паливно-мастильних матеріалів. 

Виконком вирішив нагородити 
Грамотою міської ради Відмінника осві-

ти України, колишнього тренера з легкої 
атлетики ДЮСШ №1 – Жанну Павлівну 
Богоявленську за сумлінну працю, осо-
бистий внесок у розвиток фізичної куль-
тури і спорту м.Олександрія та з нагоди 
80-річчя.

Із сайту міської ради.

Троє медичних 
працівників отримали 
безкоштовне житло

25 січня відбулося чер-
гове засідання виконавчого 
комітету. На початку при-
сутні розглянули ряд питань 
щодо подальшої долі дітей, 
які опинилися у складних 
життєвих обставинах. 

РОБОТА 
ВДОМА

«Працівник може до-
мовитися з роботодав-
цем, що працюватиме на 
дому, якщо має для цьо-
го необхідні умови, що 
відповідають вимогам 
охорони праці, пожеж-
ної безпеки і санітарно-
гігієнічним вимогам. 
Працівник може вико-
ристовувати власне обладнання та інстру-
менти, проте має право вимагати компенса-
цію за їхнє зношення, а також відшкодування 
вартості інших витрат, пов’язаних з виконан-
ням роботи вдома (електроенергію, водопос-

тачання)», – йдеться у документі.
Особи, які працюватимуть вдома, отри-

муватимуть законну зарплатню і їм буде на-
раховуватися страховий стаж (за умови спла-
ти всіх страхових внесків). 

ДОВША ВІДПУСТКА
Зараз мінімальна відпустка три-

ває 24 календарні дні, а буде – 28. 
«Догуляти» за свій кошт не вдасться. 
Як і раніше, відпустка за власний ра-
хунок (за згодою сторін) не може три-
вати довше 30 календарних днів. При 
звільненні працівника роботодавець 
зобов’язаний оплатити невикористану 
відпустку. 

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ 
ТЕРМІН – НЕ ДОВШЕ 

ТРЬОХ МІСЯЦІВ
Якщо спеціальність робоча – не довше 

одного. Якщо роботодавець зрозуміє, що 
працівник йому не підходить, мусить попе-

редити його про звільнення щонайпізніше за 
три дні.

Неповнолітні, демобілізовані з військової 
служби, переможці конкурсу на вакантну по-
саду, особи, для яких це – перше місце робо-
ти, вагітні і матері, які виховують дітей віком 
до трьох років, прийматимуться на роботу 
без випробувального терміну.

Часто трапляється, що людині по завер-
шенню співбесіди повідомляють, що вона не 
підходить на цю вакансію, але не кажуть чому. 
Якщо новий КЗпП приймуть, роботодавець 
буде зобов’язаний письмово пояснити при-
чину відмови при прийомі на роботу.

Ще одне нововведення – електронні 
трудові книжки. Паперові, як і картки у ре-
єстратурі поліклініки, на думку директора 
Департаменту соціальної політики Федерації 
роботодавців України Юрія Кузового, є пере-
житком минулого. У Європі їх давно немає. 
Достатньо інформації, що є в єдиному реє-
стрі.

Чому працівники точно не зрадіють – 
менша кількість Травневих свят. Цього року 
садити бульбу доведеться у вівторок, 1 трав-
ня, а 2-го – бігти на роботу.

Власта КОЛОДИНСЬКА.

ЗА ШКІДЛИВУ РОБОТУ – СКЛЯНКА МОЛОКА
Що нового передбачає новий Трудовий кодекс, 

схвалити який Верховна Рада сподівається вже цього року?
Кодекс законів про працю, 

яким послуговуємося сьогод-
ні, був прийнятий 47 років тому. 
Затвердити новий український 
парламент намагається останні 
15 років. Наразі – безрезультат-
но. У жовтні 2015 року парламент 
прийняв у першому читанні но-
вий проект Трудового кодексу. 
У вересні 2017-ого внесли у за-
конопроект деякі правки і після 
того документ не розглядали. 
Парламентарії висловлюють 
сподівання, що у 2018-ому укра-
їнці нарешті отримають новий 
Кодекс законів про працю. Які ж 
зміни очікують на українців?



Вс 333 1  ñ i ÷ í ÿ  2 0 1 8  ð
№5 (14022)
3 1  ñ i ÷ í ÿ  3 1  ñ i ÷ í ÿ
№5 (1402ВВсс Факти й коментарі

Є така думка

СоціалкаТема  для  обговорення

ЯК водиться, з цієї нагоди 
відбулися урочистості. 

У тому числі, і в обласному центрі. 
Кульмінаційним моментом стало 
покладання квітів до пам’ятника 
Богдану Хмельницькому. Учасники 
мітингу, взявшись за руки, утво-
рили навколо пам’ятника коло, в 
пам'ять про людський чи живий 
ланцюг на честь Злуки, який про-
тягнувся від Львова до Києва у 1990 
році. Офіційних промовців не було. 
Виступали науковці, про що і хотіло-
ся б поговорити. Чесно кажучи, дав-
но не чув такої мішанини імен і фак-
тів, як у виступі науковця й яскравого 
прихильника, навіть апологета ни-
нішньої «чисто української назви» об-
ласного центру Юрія Митрофаненка. 
Його промова була спрямована на 
утвердження думки, що всі українські 
діячі і події, починаючи від князів-
ської доби і до сьогодення, сприяли 
об’єднавчим процесам, тобто, так чи 
інакше, працювали на Злуку. У про-

мові знайшлося навіть місце для вже 
забутого і контраверсійного гасла 
«Кропивницький об’єднує», що на-
справді дуже і дуже сумнівно, адже 
насправді вийшло, що назва – все, а 
думка громади – ніщо.

Звичайно, якщо трактувати події 
з погляду Митрофаненка, то ми по-
винні кланятися в ноги ледь не всім 
нашим політикам-землякам, які сто 
років тому займали високі посади в 
Київських урядах. Ми знаємо, що тоді 
Україна не змогла захистити свою 
Незалежність, причому не в остан-
ню чергу з вини того ж Винниченка, 
який і перевороти проти української 
ж влади влаштовував, і довго не ба-
чив ворогів ні в Росії, ні в її соціаліс-
тах і комуністах, навіть заледве не 
повернувся служити переможцям, як 
і той же Грушевський, перший пре-
зидент, який «здав» владу більшови-
кам. Якщо слідувати логіці допові-
дача, то через 100 років можна буде 
вважати видатними українськими 

діячами і багатьох нинішніх україн-
ських політиків, вся роль яких зво-
дилася до прямого перешкоджання 
будівництву Незалежної України. 
Поставлю провокаційне питання – а 
чим Винниченко кращий за деяких 
сучасних прем’єрів чи президентів, 
хіба що літературно талановитіший? 
Врешті-решт і Хмельницького ми 
повинні шанувати лише за початок 
визвольної боротьби, але аж ніяк не 
за трагічної ваги помилкове рішення 
про укладення союзу з російським 
царем. Програш української справи 
100 років тому відбувся не в остан-

ню чергу через управлінські чи по-
літичні помилки, які не дозволили 
реалізувати економічні проекти, які 
б переконали населення у цінності 
Незалежності. Не змогли вони ні від-
вернути російську агресію, ні відбити 
її теж через цілий ряд сумнівних полі-
тичних рішень, що послабило позиції 
тодішньої влади і призвело до пораз-
ки України. А головне – у тогочасних 
українських політиків не було єдності, 
було бажання будь–що утвердитися у 
владі, причому – за рахунок знищен-
ня опонента.

Практично те ж ми спостерігаємо 

зараз в діях так званого патріотично-
го сектору, що найяскравіше прогля-
дається у нав’язуванні суспільству 
національних цінностей й абсолютній 
байдужості до економічної складо-
вої. Іншими словами, наші патріоти, 
можливо і не навмисно шукають точ-
ки розриву, такі як мова чи історична 
спадщина. Врешті-решт, нехтування 
думкою частини суспільства, причо-
му далеко не меншої, призводить до 
появи такого чисто фізичного понят-
тя як опір матеріалу. Не здивуюся, що 
одним із проявів такого несвідомого 
опору може бути масове повернення 
шкільної молоді до побутового спіл-
кування російською. Достатньо похо-
дити шкільними подвір’ями чи кори-
дорами, щоб переконатися у цьому. 
Виходить, що Емські укази чи закон 
Ківалова-Колісніченка вбивали укра-
їнську мову, а наші патріоти душать її 
в обіймах! Прицьому вони з наполе-
гливістю продовжують буквально пе-
реслідувати навіть працівників тор-
гівлі чи побутового обслуговування з 
вимогою спілкуватися чистою україн-
ською, забуваючи, що будь-який тиск 
породжує рівнозначний за силою і 
протилежний за напрямком опір. Ще 
колишній міністр МВС, наш земляк, 
Юрій Кравченко довів, що один ке-
рівник може зробити у впровадженні 
української мови в службу більше, ніж 
всі патріоти разом узяті. Це до питан-
ня пошуку союзників і залучення сим-
патиків для мобілізації ВСІХ сил.

Помилку сторічної давнини по-
вторюють місцеві і немісцеві політики 
у стосунках з владою, якою ще вчора 
їм не вдалося стати.

Сперечатися немає сенсу, пи-
тань до дій влади багато, як і сто років 
тому, але сторічний досвід учить, що 
дискредитувавши проукраїнську вла-
ду, ви знекровлюєте Україну. До речі, 
це дуже добре розумів В'ячеслав 
Чорновіл. 

Нам конче не вистачає не стіль-
ки географічної єдності, скільки по-
літичної культури і терпіння, навіть 
політичної жертовності і розуміння 
необхідності працювати разом із 
вчорашніми політичними опонента-
ми заради України і добробуту наро-
ду. Це було б справжньою Злукою чи 
єдністю, яка одна, і ніщо інше, здат-
на допомогти вистояти у боротьбі, 
точніше, у збройно-ментальному 
протистоянні з віковічними ворога-
ми – російською експансією і вну-
трішніми протиріччями. Нам конче 
не вистачає розуміння первиннос-
ті демократії у мирній розбудові 
України. До речі, думаю, що саме 
про демократію йшлося в Біблії, в 
тезах про любов. Поставте замість 
слова «любов» слово «демократія» і 
все стане на свої місця – демократія 
не переслідує, вона терпляча, вона 
нічого не просить, вона не змушує – і 
далі по тексту. Демократія – єдиний 
шлях до справжньої національної, 
народної, політичної і якої хочете 
Злуки. Злуки, проти якої виступають 
нинішні необольшевики чи Шарікови. 
А якщо перефразувати слова іншого 
булгаківського героя, професора 
Преображенського, то Злука – не в 
географії, вона – в головах.

Сергій ПОЛУЛЯХ.

22 січня Україна відзначила День Соборності, в один 
день відсвяткувавши і соту річницю Незалежності, яка була 
проголошена 4-м Універсалом Центральної Ради у 1918 
році, і День Злуки – тобто проголошення 99 років тому 
Акту про воз’єднання тодішніх двох Україн, Закарпатської і 
Великої, в одну країну.

Актуальні питання 
державотворення 

У зв’язку з різким зниженням температури повітря та очікуваним 
погіршенням умов на території міста Олександрії днями було роз-

горнуто мобільний пункт обігріву за адресою вул. Бульварна, 27. Він забез-
печений твердим паливом, медичними аптечками, продуктами харчування, 
теплими пледами. Середня температура всередині пункту зберігається в 
межах +18 0С. Відвідувачі, крім теплого приміщення, можуть розраховувати 
на чай, бутерброди, гарячі страви швидкого приготування. До пункту обі-
гріву здебільшого приходять люди соціально-незахищені, обездолені. 

Як зазначив заступник начальника 2ДПРЗ Олексій Колісник, у пункті 
організовано цілодобове чергування: вдень чергують працівники терито-
ріального центру, міської поліклініки №1, центру первинної медичної до-
помоги, представники міської організації Товариства «Червоного хреста», 
вночі – рятувальники.

 Частину обов’язків по допомозі безпритульним взяли на себе й пра-
цівники територіального центру. Для виявлення незахищеної категорії на-
селення спеціаліст центру щоденно відвідує пункт обігріву. Віднедавна в 
терцентрі з’явилася посада фахівця з обліку бездомних громадян. Саме 
цей спеціаліст і відслідковує ситуацію з безпритульними по місту.

 На сьогодні на обліку перебуває 18 осіб без певного місця проживан-
ня, у минулому році їх було 27. Щотижня по місту проводить свій рейд со-
ціальний патруль, розповідає фахівець терцентру П.Смородінов. Соціальні 
працівники вже знають місця знаходження притулків безхатченків – це при-
ватні садиби, які залишилися без господарів, підвали, паротраси та ін. в 
районі вул. 6-ого Грудня, пл. Покровська, мкрн. 8-ої школи. Тож туди пері-
одично навідується соціальний патруль. Окрім того, працівники терцентру 
займаються підготовкою втрачених документів деяких безпритульних, аби 
помістити їх до геріатричного будинку (здебільшого це чоловіки, які ви-
йшли з місць позбавлення волі). Так, одного вже направили до притулку, а 
інший чекає не документи. Взагалі з 2012 р, завдяки клопотанням праців-
ників терцентру, було надано допомогу у відновленні паспортів 20 особам, 
також 30 безпритульним допомогли зібрати та оформити документи на 
отримання соціальних виплат, 14 безхатченків було оформлено на постійне 
місце проживання до інтернатних установ.

Люди, які потрапили в складну життєву ситуацію, уже знають, що в 
осінньо-зимовий період в терцентрі вони мають змогу отримати гуманітар-
ну допомогу у вигляді теплого одягу та взуття.

П.Смородінов наголосив, що тривожною тенденцією в даний чає є 
активне зростання чисельності безхатченків, які займаються бродяжни-
цтвом. За оцінками, до третини українських безпритульних втратили свої 
домівки через тюремне ув’язнення, деякі продали житло чи його незаконно 
відібрали шахраї. Інші безхатченки потрапляють на вулицю через сімейні 
негаразди. 

Наш кор.

Є де погрітися 
і випити чаю 

в мороз безхатченкам
– На первинці працюють сімейні лі-

карі, які б мали помітити, що у пацієнта 
– хворі зуби чи ясна...

– Стоматологічну допомогу може на-
давати лише фахівець, який отримав спеці-
альність за фахом «Стоматологія». Реформа 
покладає на сімейного лікаря обов’язок 
видалити зуб людині, яка перебуває у кри-
тичному стані. Сімейні лікарі навряд чи 
зможуть діагностувати пульпіт (запалення 
судинно-нервового пучка зуба. – Авт.) або 
рак. До мене звернулася пацієнтка, яка че-
рез велику пухлину не могла закрити рота. 
До стоматологів не ходила, бо зуб не болів, 
а лікар загальної практики скерував її до 
фахівця вже на візуальній стадії хвороби. Це 
пояснює, чому збільшилася кількість хворих 
на рак ротової порожнини, у яких онкопато-
логію діагностують на пізніх стадіях. Раніше 
без стоматологів не обходилася жодна 
сільська амбулаторія, проте реформування 
витіснило цих фахівців з первинної ланки.

– Стоматологічна допомога, яку надають 
в Україні, – найдешевша у Європі. Наші гро-
мадяни, які живуть за кордоном (у тому числі у 
США, Канаді, Ізраїлі), приїздять лікувати зуби 
на Батьківщину. А от для більшості українців, 
які живуть на 100-200 євро на місяць, ціни на 
стоматологічні послуги захмарні. Стоматологи 
розводять руками – витратні матеріали купу-
ють за валюту, працювати у збиток не хочуть.

– Протягом тривалого часу медицина в Україні 
була соціальною, і люди звикли до цієї системи. 
Але стоматологічна допомога не може коштува-
ти копійки чи надаватися безкоштовно у повно-
му обсязі – саме через високу вартість витратних 
матеріалів. «Амортизує» ціни низька оплата праці 
лікаря-стоматолога. Як результат, лікарі виїжджа-
ють за кордон. За даними Ізби Лєкарської (само-
врядної організації лікарів Польщі), кожен п’ятий 
лікар-стоматолог, який надає стоматологічну до-
помогу полякам, – українець. Молодь (особливо із 
західних областей) ще під час навчання у медичних 
університетах знає, що, отримавши диплом, по-
їде з України. На Батьківщині їх нічого не тримає. 
Тато працює у Чехії чи Росії, мама – на заробітках 
у Польщі чи Італії.

– Українці не йдуть до стоматолога, бо до-
рого, але послуги цього лікаря, замість того, 
щоб подешевшати, навпаки, повинні зрости у 
ціні, бо тільки так можна втримати цих фахів-
ців?

 У Польщі та Латвії лікарі страйкують, бо не 
хочуть працювати понаднормово (у цих країнах – 
суттєвий дефіцит кадрів). Через 2–3 роки будемо 
мати таку ж ситуацію – охочих працювати за двох 
на мізерну зарплату управлінці охорони здоров’я 
не знайдуть.

– Скільки в Україні лікарів-стоматологів і 
чи достатньою є ця кількість?

– Понад 26 тисяч. Це – дані за 2016 рік, без 
урахування тимчасово окупованих територій. У 
приватному секторі працює понад 6,5 тисячі. За 
кількістю лікарів і відвідувань пацієнтів стоматоло-
гія посідає друге місце серед усіх медичних спеці-
альностей (після терапевтичних).

Є шість спеціальностей – лікар-стоматолог, 
лікар-стоматолог-ортопед, лікар-стоматолог-
терапевт, лікар-стоматолог-ортодонт, лікар-
стоматолог-хірург і лікар-стоматолог дитячий. 
Якийсь час йшлося про те, що достатньо лікаря 
загальної стоматології, мовляв, він може робити 
все – лікувати, виправляти неправильний прикус, 

протезувати, проводити хірургічні маніпуляції. Але 
бути «людиною-оркестром» складно, та й пацієнти 
воліють йти до вузьких спеціалістів, які роками від-
шліфовують свою майстерність. На Заході дедалі 
більшої популярності набуває фах пародонтолога, 
ендодантиста, гігієніста, який займається профі-
лактикою.

Найкраще штати лікарів укомплектова-
ні у Львівській, Івано-Франківській областях та 
Києві. Найгірше – у Запорізькій, Миколаївській і 
Херсонській областях. Однак найбільше занепоко-
єння викликає стан стоматологічної допомоги у се-
лах. У 370 сільських амбулаторіях (це – дані за 2015 
рік) працювало лише 315 лікарів–стоматологів. Не 
дивно, чому стільки українців потребує протезу-
вання зубів.

Дедалі менше молоді хоче здобувати освіту 
за фахом «Стоматологія». У 2016 році мали 1555 
випускників. Для порівняння, у 2012-ому – 2337. 
Скорочується кількість лікувальних закладів, які на-
дають стоматологічну допомогу. У 2015 було 1843, 
у 2016 – 1763.

– Який вихід з цієї ситуації?
– Конституція гарантує, що стоматологічна до-

помога в Україні повинна надаватися безкоштовно. 
Проте всі розуміють, що у держави не вистачить 
коштів, щоб забезпечити цю затратну галузь, а за-
пити населення постійно зростають (амальгамові 
пломби вже мало хто хоче ставити). Потрібно чітко 
визначити, яка саме допомога буде оплачуватися 
за бюджетні кошти, а за що пацієнт мусить допла-
тити.

До гарантованого державою пакета повинні 
увійти послуги лікаря-стоматолога первинної лан-
ки. Його дохід не буде залежати від кількості хво-
рих, тому він буде зацікавлений, щоб проводити 
щорічні профілактичні огляди. Профілактика стома-
тологічних захворювань – економічно більш вигід-
на, ніж їхнє лікування у майбутньому. Державні га-
рантії особливо важливі, коли йдеться про вразливі 
категорії населення – вагітних, дітей, пенсіонерів за 
віком. Приміром, у молодих бійців АТО, коли потра-
пляють в екстремальні умови, розвиваються пуль-
піти, пародонтити і навіть флегмони. Перед мобілі-
зацією чи призовом їх ніхто не санує (не проводить 
оздоровлювальні процедури для запобігання появі 
захворювань ротової порожнини. – Авт.), хоча рані-
ше лікарю за недогляд чи «липову» довідку загрожу-
вала догана із занесенням в особисту справу.

У вагітних часто розвивається гінгівіт (запа-
лення ясен. – Авт.). Зміна гормонального статусу 
може спровокувати розростання ясен. Після по-
логів це може минути само собою, а може (якщо 
жінка хворіє на пародонтит) призвести до викидня 
на ранніх термінах вагітності чи передчасного на-
родження дитини (є висока ймовірність, що ця ди-
тина хворітиме на ДЦП).

У 2016 році стоматологи планово оглянули 
26% населення. 51% пацієнтів потребували ліку-
вання або санації.

Якщо людина звертається до стоматолога зі 
скаргами на зубний біль, це означає, що запізнила-
ся з візитом щонайменше на рік, а з профілактикою 
– на кілька років...

Наталія ДРУЖБЛЯК (Високий замок).

БЕЗЗУБА НАЦІЯ
Через високу вартість лікування багато українців 

терплять біль до останнього. І втрачають зуби...
88% українців потерпають від карієсу зубів, 86-90% – від хвороб пародонту. 60-

75% мають зубо-щелепні аномалії. 75-85% потребують протезування зубів.
«І це – лише те, що потрапляє у поле зору фахівців, бо багато пацієнтів не зверта-

ються вчасно за допомогою», – каже президент ГО «Асоціація стоматологів України», 
офіційний представник Всесвітньої федерації стоматологів в Україні Ірина Мазур. 
Пояснює: люди часто терплять біль до останнього. Якщо нічого не робити, невдовзі 
українці перетворяться на беззубу націю.
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Портрети

Корисно  і  пізнавально

НА початку 19 ст. у ціло-
му ряді населених пунктів 

Єлисаветградського та Олександрійського 
повітів було розміщено військові частини, в 
яких проходили службу майбутні декабрис-
ти, члени таємних політичних товариств 
Об’єднаних слов’ян, Північного та Південного 
товариств. Деякі з них тут мали свої маєтки. 
На землі, що нині зветься Кіровоградщиною, 
народилися п’ять визначних діячів декабрист-
ського руху. 

 У наших степах знайшли останій при-
тулок декабристи В. П. Романов, М. І. Лорер, 
а також близький до декабристів генерал 
Микола Миколайович Раєвський (1771-
1829), похований у сімейній усипальниці в 
с.Розумівка Олександрівського району. Два 
зяті генерала – М.Ф.Орлов та С.Г.Волконський 
були в числі керівників повстання. 

 Крім того, наш край з різних причин від-
відували, або деякий час проживали тут, дека-
бристи О.Вегелін, С.Волконський, В.Давидов, 
В.Лихарєв, брати О. Поджіо та Й. Поджіо, 
І.Якушкін, М.Лісовський, П.Громницький, 
О.Тютчев, П.Мазган, М.Орлов.

 Цікавий факт до теми «Декабристи і 
наш край» знаходимо, вивчаючи матеріали 
т.зв. Підвисоцького селянського завору-
шення. Про що йдеться? З 1811 року селяни 
с.Підвисоке (нині Новоархангельський р-н 
Кіровоградської обл.), посилаючись на те, 
що попередній власник маєтку звільнив їх від 
панщини, почали добиватися через суд звіль-
нення від кріпосної залежності. Протягом 6 
років вони відмовлялися виконувати панщину, 
і тоді, у 1817 році, у Підвисоке прибула пер-
ша, але далеко не остання військова команда 
для припинення заворушення. Та не допо-
магали ні арешти, ні тілесні покарання, ні тю-
ремні ув’язнення, ні каторга. Бунт, що тривав 
15 років, було задушено лише після розгрому 
декабристського руху, у 1826 році. Одним із 
тих, кого посилали на втихомирення заколо-
тників, був Сергій Григорович Волконський, 
який «не впорався» із завданням, як сказано 
у документі «завдяки послабленню дій над 
бунтарями» і був відкликаний з військами 
до Умані. Документ про це зберігається у 
Підвисоцькому краєзнавчому музеї.

У 1990 році, до 165-річчя повстання 
декабристів, Кіровоградська ОУНБ разом 
з товариством охорони пам’яток історії та 
культури видала бібліографічний покажчик 
«Декабристи і наш край».

 Звернімо увагу на деякі імена, події та 
дати. 

Олександр Пєстов. У неосяжній літера-
турі про декабристів ім’я його згадується час-
то, але між іншим. Короткі характеристики, 
що дають йому мемуаристи й фахівці, містять 
більше запитань, ніж відповідей.

 Батько майбутнього декабриста, Семен 
Семенович Пєстов, родом із Петербурга, мав 
маєток у с. Високі Байраки біля Єлисавета, 
а з 1819 р постійно жив у маєтку дружини 
– с. Пантазіївка Олександрійського пові-
ту Херсонської губернії (нині Знам’янський 
р-н.).

 Мати Олександра – красуня Марія 
Олексіївна Пантазій, була знатного грецько-
сербського роду, який потрапив до Нової 
Сербії через трагічні умови свого життя у 
Туреччині. Коли 1750 року І. Хорват вивів на 
нові землі 200 сербських гусарів, між ними 
був і молодий Пантазій, дід майбутньо-
го декабриста, який заснував Пантазіївку. 
Там він оселив мало не тисячу кріпаків, 
збудував церкву, садибу, насадив овочеві 
сади, виноградники, шовковичні дерева. 
Ця Пантазіївка і дісталася Марії як меншій 
дочці. Одружившись із Семеном Пєстовим, 
вона народила 9 дітей. Олександр був тре-
тім сином цієї родини і народився 1803 року 
у с. Високі Байраки Єлисаветського пові-
ту. За іншими джерелами – в Олександрії у 
1802 році.

 У січні 1826 року, коли Олександр 
Семенович був у батьків у Пантазіївці, його 
було заарештовано. На жаль, посланець з 
Кам’янки від В. Л. Давидова, що віз поперед-
ження про арешт, через бездоріжжя забарив-
ся і Пєстова було заарештовано саме тоді, 
коли він готувався до втечі. Але він встиг по-
передити свого однодумця Бжеського, якому 
вдалося уникнути арешту. Ще на початку 20 
сторіччя у с. Пантазіївка зберігалися оповіда-
ння про те, як Пєстова було вночі заарешто-
вано і відвезено в «чорній кареті» і як плакали 
за ним селяни. 

 Засуджено Олександра було по 1 роз-
ряду за № 23 – на смертну кару через від-
січення голови, яку цар замінив на довічну, 
а потім 20-річну каторгу. Та не судилося на-
шому землякові скористатися цією милістю. 
Після обряду громадянської страти дека-
бристів він провів більше року в одиночній 
камері Шліссельбурзької фортеці, маючи за 
сусіда І. Пущіна. Потім – Нерчинські рудники, 

Петровський завод.
 Наталя Бракер, автор нарису «Декабрист 

Олександр Семенович Пестов», написаного 
у 1931 році, згадує два листи О. Пестова до 
матері. Окрім звичайних родинних турбот і 
запевнень, у своєму взагалі непоганому ста-
новищі, в одному з листів Олександр пише, 
що живе в одному коридорі з подружжям 
Волконських. З мемуарних заміток інших де-
кабристів видно, що Олександр жив життям 
усієї громади, поділяючи радощі і негараз-
ди. Та тривало це недовго. Помер він неспо-
дівано швидко, незважаючи на намагання 
лікаря з декабристів Ф.Б.Вольфа врятувати 
товариша. Причиною хвороби була гангрена 
(«антонів вогонь») спинної кістки. За два дні 

його не стало. Маємо дві різні дати за різними 
джерелами – листопад 1833 року або 1832 р. 
Ця несподівана смерть дуже вразила заслан-
ців. Товариші на руках несли його до церкви 
і проводжали в останню путь до кладовища, 
зібравши поміж усіма кошти на спорудження 
пам’ятника. У 1925 році могилу О.Пєстова 
було реставровано, знаходиться вона попе-
реду склепу О.Г.Муравйової. 

Володимир Романов народився 12 лип-
ня 1796 р. у м. Олександрія у дворянській ро-
дині. У 14-річному віці вступив до Морського 
кадетського корпусу, через рік став гардема-
рином, незабаром отримав звання мічмана 
за участь у перевезенні російської гвардії із 
Франції до Кронштадта. До берегів Іспанії 
плавав уже в числі лейтенанта. Блискучий по-
чаток кар’єри військового було зупинено ца-
рем після подій 14 грудня 1825 року.

 17 січня 1826 року він був заарешто-
ваний у с.Березівка Олександрійського по-
віту, де гостював у родичів. Приводом для 
арешту стали листи Володимира Романова 
до К.Рилєєва, призначеного управителем 

Російсько-Американської компанії, до якої 
надсилав свої географічні проекти наш зем-
ляк. В одному з листів, який привернув увагу 
царя, читаємо:

«В том письме просил Вас известить 
меня, нету ли каких препоручений у Вас на 
Севере, т. е. посылка к полюсу или для опи-
сания Северной нашей Америки, а я на все 
готов, а ежели нету, то хоть на Юге, во вновь 
учреждаемой компании, а я желаю быть 
полезным и исполнять все, что будет препо-
ручено от вашей компании, и найдете гото-
вого, душевно Вам преданного Владимира 
Романова. Мысли мои и стремление к полез-
ному все те же. Какие были, как в последний 
раз мы с Вами рассуждали».

 Лист був датований 6 грудня 1825 року. 
Дата листа, посилання на Північ і Південь, а 
особливо приписка про вірність обговореним 
ідеям дали привід звинувачувати В.Романова 
у причетності до декабристських ідей. І хоча 
суд не зміг нічого довести, розпорядження 
царя було таким: протримати три місяці у 
Петропавлівській фортеці, а потім перевести 
на службу у Чорноморський флот і щомісяця 
доповідати про його поведінку.

З цього часу доля В.Романова на довгі 
роки пов’язана з Чорним морем. Після за-
кінчення Кримської війни він почав збирати 
матеріали з історії російського флота. Це 
вилилося у кілька томів «Матеріалів з історії 
флота». 

У 1861 р Романов у званні контр-адмірала 
назавжди залишає службу і поселяється у 
с.Березівка Олександрійського повіту.

Помер В.П.Романов 11 жовтня 1864 
року, похований на міському кладовищі 
м.Олександрія.

Яскрава особистість з багатим духовним 
світом, він прожив творче і багате на події 

життя. Про кожну рису його характеру і кожен 
напрямок його діяльності можна розповісти 
багато цікавого. А зібрана разом така інфор-
мація викликає подив: як могло це все вміс-
тить у себе одне людське життя? 

 Географ, дослідник, він брав участь 
в експедиції до берегів Іспанії на фрегаті 
«Проворний», до берегів Російської Америки 
на кораблі «Кутузов».

 Брав участь у військових кампаніях та 
походах. Під час російсько-турецької війни 
очолював загін учбових кораблів, був пора-
нений, але залишився на посту. Нагороди, 
щоправда, не отримав. Натомість команду-
ючий Чорноморським флотом вимушений 
був вислуховувати нарікання Миколи І на те, 
що дозволив декабристу керувати морськи-
ми офіцерами. За участь у турецькому по-
ході (Росія допомагала Туреччині воювати з 
Єгиптом) був нагороджений турецькою зо-
лотою медаллю і орденом Станіслава 2-ого 
ступеня. Під час кримської кампанії коман-
дував флотилією з 15 канонерських човнів. 
Був у оточенні в Севастополі, коли російські 
війська вже відступали. Ризикуючи життям, 
В.П.Романов на баркасі під ворожими куля-
ми особисто врятував більше ста захисників 
міста, був сам контужений, але довів опера-
цію до кінця. За цей геройський вчинок був 
нагороджений і отримав чин капітана І ранга. 
Протягом життя В. Романов глибоко вивчав 
проблеми економічні і стан різних галузей 
сільського господарства. Про широту його ін-
тересів свідчить те, що його праці з’являлися 
у виданнях Російського географічного това-
риства, Вільного економічного товариства, 
товариства сільського господарства Півдня 
Росії, Московського товариства сільського 
господарства, Головного товариства покра-
щеного вівчарства, Комітета шовківництва.

Під час своїх чисельних експедицій та по-
дорожей Володимир Павлович як справжній 
вчений не залишався осторонь того оточен-
ня, у якому опинявся, він вивчав мову і зви-
чаї народів. Обдарований лінгвіст, він під час 
служби на Кавказі склав словник абхазьких та 
інших черкеських наріч. Не вся наукова спад-
щина В. П. Романова збереглася, але й те, що 
вціліло, свідчить про те, що все своє життя 
він присвятив вирішенню однієї з важливих 
проблем декабристських програм-вивченню 
вітчизни у науковому відношенні. 

Так, декабристи були різного етнічного 
походження, належали до різних соціальних 
прошарків суспільства, мали різні політичні 
погляди і різне віросповідання, вони відріз-
нялися зовнішньо і рисами характеру, були 
покарані за різними розрядами і категоріями, 
користувалися підтримкою багатих і знатних 
родин або назавжди загубилися для своїх 
рідних у глибині сибірських рудників, були 
оспівані і прославлені на весь світ чи загину-
ли без сліду, але всіх цих людей об’єднувало 
те, що вони прагнули кращого життя для своєї 
батьківщини, і пошуки цих шляхів привели їх 
під прапори декабризму.

Джерело: http://librarychl.kr.ua/

ДЕКАБРИСТИ І НАШ КРАЙ
 Згідно календаря знаменних і пам’ятних дат у 2018 р виповнюється 

185 років з дня смерті декабриста Олександра Пєстова. 
У 2016 р було 220 років від дня народження Володимира Романова 

(12 липня) і Євгена Оболенського (6 жовтня). Наймолодший серед 
декабристів-земляків (1802 р. н.) – Олександр Семенович Пєстов. Тож 
звернімося до подій позаминулого століття і згадаймо деякі сторінки біо-
графій О.Пєстова та В.Романова.

П ід час заходу присутні ознайомили-
ся з цікавими відео «Топ 10 фактів про 

Німеччину», «Чому варто вчити німецьку мову», 
віртуально помандрували країною «Життя в 
Німечччині», «Прогулянки Німеччиною», прослуха-

ли «Пісенне попурі» у виконанні хору «Файльхен» та 
переглянули відео «Запальні німецькі танці».

Гарним доповненням заходу став майстер-
клас з виготовлення інтер’єрної іграшки в техніці 
«Тільда», яка набирає все більшу популярність по 
всьому світу.

Підключаючи свою фантазію та майстерність 
чарівні жінки разом з бібліомайстринею Оленою 

Ланіною створювали свою унікальну і неповторну 
тільду-іграшку. 

По завершенню заходу присутні подякували 
за корисний майстер-клас. Усі вони переконалися, 
що ляльки Тільди можуть послужити чудовою при-
красою інтер'єру, відмінним подарунком для близь-
кої людини і навіть стати улюбленою іграшкою для 
малечі.

У центральній міській
 бібліотеці вчать

німецьку граючись
25 січня мистецька вітальня «АРТмікс» 

в рамках проекту «Добродій» радо запро-
сила всіх бажаючих до затишної зали цен-
тральної міської бібліотеки ім.О.Пушкіна 
на відеокруїз «Відкрий Німеччину в біблі-
отеці», який присвячений Року німецької 
мови в Україні та майстер-клас «Інтер’єрна 
іграшка» в техніці «Тільда».

Наш депутат
Хочеться розповісти про 

нашого депутата міської ради 
від «Опозиційного блоку», 
Віталія Лоцмана,  який про-
тягом двох років допомагає 
мешканцям площі Покровської 
та проспекту Соборного! Коли 
б люди не звернулися до на-
шого молодого депутата, він 
завжди приходить на допо-
могу. Він часто допомагає у 
ремонтуванні дитячих майдан-
чиків, у свята пригощає наших 
дітей солодощами. Віталій Олександрович працює вчителем 
фізичної культури у гімназії ім.Т.Шевченка. Він неодноразово 
готував школярів до міських змагань з футболу. Його команда 
займала 2 і 3 місця. В.Лоцман завжди турбується про дітлахів, у 
цьому йому допомагає Тетяна Тарасенко – талановитий вчитель 
фізкультури.  

Коли я звертаюся за допомогою до Віталія Олександровича, 
якої б складності не було питання, знаю – він не відмовить. 
Нещодавно мешканці нашого будинку збирали кошти на купівлю  
крісла хворій жінці, за допомогою якого вона могла б пересува-
тися по квартирі. В.Лоцман теж відгукнувся і поділився коштами 
з власної зарплати. 

Ми, всі мешканці, дякуємо Віталію Олександровичу за його 
ввічливість, коректність, його старанність і бажання сприяти 
нам. Він справді працює для людей! 

Хай Вам, Віталію Олександровичу, і надалі стає снаги, 
здоров’я  і сил працювати. Вдячних Вам виборців і помічників  у 
такій нелегкій праці!

Т.ПАЛАНЧАН, старша будинків пл.Покровська 10а, 
пр-т Соборний, 2, вул.Студентська, 39.
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від _______ 2018 року №______ 
м. Олександрія

Про внесення змін до рішення вико-
навчого комітету від 10.04.2014 № 257 
«Про затвердження Правил приймання 
стічних вод абонентів у комунальні систе-
ми каналізації ОКВП «Дніпро-Кіровоград» 
міста Олександрії, селищ Димитрове та 
Пантаївка»

Відповідно до пп. 2 п. б) ст. 30, ст. 33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 19 Закону України «Про охорону на-
вколишнього природного середовища», ст. 17, 
ст. 35-1 Закону України «Про відходи», Правил 
приймання стічних вод підприємств у комунальні 
та відомчі системи каналізації населених пунк-
тів України, затверджених наказом Державного 
комітету будівництва, архітектури та житлової 
політики України від 19.02.2002 № 37 та з метою 
приведення у відповідність до законодавства 
порядку збирання та вивезення рідких побуто-
вих відходів, охорони навколишнього природно-
го середовища та здоров’я людини,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Внести зміни та доповнення до рішення 
виконавчого комітету міської ради від 10.04.2014 
№ 257 «Про затвердження Правил приймання 
стічних вод абонентів у комунальні системи 
каналізації ОКВП «Дніпро-Кіровоград» міста 
Олександрії, селищ Димитрове та Пантаївка» 
згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення 
покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради відповідно 
до розподілу функціональних обов’язків.

С. ЦАПЮК, міський голова.
В. ЧЕБОТАРЬОВ, керуючий справами 

виконавчого комітету.

Додаток до рішення виконавчого комітету
від ______2018 року №_____ 

Зміни та доповнення до рішення 
виконавчого комітету міської 

ради від 10.04.2014 № 257

«Про затвердження Правил приймання 
стічних вод абонентів у комунальні 
системи каналізації ОКВП «Дніпро-

Кіровоград» міста Олександрії, 
селищ Димитрове та Пантаївка»

1. Пункт 1.2. Правил приймання стічних вод 
абонентів у комунальні системи каналізації ОКВП 
«Дніпро-Кіровоград» міста Олександрії, селищ 
Димитрове та Пантаївка (надалі - Правила) після 
слів «Закону України «Про питну воду та питне 
водопостачання від 10 січня 2002 року № 2918-
III доповнити наступним:

- Закону України «Про відходи» від 05 берез-
ня 1998 року N 187/98-ВР;

- Правил надання послуг з вивезення по-
бутових відходів», затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 
1070;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 
16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з 
вивезення побутових відходів»;

2. В пункті 1.6. Правил термін «Абоненти» та 
«Перевізник» викласти в наступній редакції:

 Абоненти - юридичні або фізичні особи, 
а також фізичні особи - підприємці, які уклали 
договір з Водоканалом на надання послуг з во-
допостачання та (або) водовідведення (крім ба-
лансоутримувачів житлового фонду та об'єктів 
соціально-культурного призначення, які не ски-
дають стічні води технологічного та/або непобу-

тового походження або у яких немає орендарів 
чи інших суб'єктів, що скидають стічні води тех-
нологічного та/або непобутового походження);

Перевізник – юридична особа, яка орга-
ном місцевого самоврядування на конкурсних 
засадах у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України, визначена виконавцем по-
слуг зі збирання та вивезення рідких побутових 
відходів на певній території, на якій знаходиться 
об'єкт утворення рідких побутових відходів, має 
спеціально обладнані транспорті засоби (осна-
щення) для відкачки та перевезення стічних вод 
(в тому числі рідких відходів) до місця їхнього 
скидання.

3. Пункт 1.21. Правил викласти в наступній 
редакції:

 Приймання в каналізацію стічних вод (в тому 
числі рідких відходів), які перевозяться асанізо-
ваним транспортом Перевізника від об’єктів 
Абонентів, здійснюється в місцях визначених 
Водоканалом, які визначаються в укладеному 
договорі між Водоканалом та Перевізником. 

 Приймання в каналізацію стічних вод (в тому 
числі рідких відходів), які перевозяться асенізо-
ваним транспортом юридичної або фізичної 
особи - підприємця, яка не є Перевізником, за-
бороняється.

 Абоненти сплачують Перевізнику за від-
качку та перевезення (транспортування) стічних 
вод (в тому числі рідких відходів) на укладених 
договорів та погодженого органом місцевого 
самоврядування тарифу, а Перевізник сплачує 
Водоканалу за злив та очистку стічних вод (в 
тому числі рідких відходів) згідно з укладеним 
договором.

4. Пункт 2.2. Правил доповнити наступним:
- укласти договір з Перевізником на при-

ймання та очистку стічних вод (в тому числі 
рідких відходів), які перевозяться (транспорту-
ються) асенізованим транспортом Перевізника 
від об’єктів Абонентів. 

5. Пункт 3.1. Правил викласти в наступній 
редакції:

Відповідальність Водоканалу, Перевізника 
та Абонентів, які користуються послугами цен-
тралізованої каналізації, визначається актами 
чинного законодавства та умовами договорів. 

В. ЧЕБОТАРЬОВ, керуючий справами 
виконавчого комітету. 

АНАЛІЗ 
регуляторного впливу проекту 
рішення виконавчого комітету 
Олександрійської міської ради

 «Про внесення змін та доповнень до 
рішення виконавчого комітету міської ради 
від 10.04.2014 № 257 «Про затвердження 
Правил приймання стічних вод абонентів 

у комунальні системи каналізації ОКВП 
«Дніпро-Кіровоград» міста Олександрії, 

селищ Димитрове та Пантаївка»

1. Визначення проблеми, яку передбачається 
розв’язати шляхом державного регулювання гос-
подарських відносин.

Проблему, яку передбачається розв’язати 
шляхом державного регулювання, полягає у тому, 
що діючі на сьогодні окремі положення «Правил 
приймання стічних вод абонентів у комунальні 
системи каналізації ОКВП «Дніпро-Кіровоград» 
міста Олександрії, селищ Димитрове та 
Пантаївка» не відповідають деяким нормативно-
правовим актам, які регулюють порядок збирання 
та вивезення рідких побутових відходів, що в свою 
чергу, призводить до порушення законодавства в 
сфері надання послуг з вивезення рідких побуто-
вих відходів, недобросовісної конкуренції серед 
суб’єктів господарювання, які надають такі послу-
ги, а також негативно впливу на навколишнє при-

родне середовище та здоров’я людини.
Внесення змін та доповнень до «Правил при-

ймання стічних вод абонентів у комунальні систе-
ми каналізації ОКВП «Дніпро-Кіровоград» міста 
Олександрії, селищ Димитрове та Пантаївка спря-
моване на приведення господарської діяльності 
суб’єктів господарювання, які надають послуги 
послуг зі збирання та вивезення рідких побутових 
відходів, а також ОКВП «Дніпро-Кіровоград» у від-
повідність до Закону України «Про відходи» від 05 
березня 1998 року N 187/98-ВР, Правил надання 
послуг з вивезення побутових відходів», затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 
10.12.2008 № 1070, Постанови Кабінету Міністрів 
України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання 
послуг з вивезення побутових відходів», забез-
печення охорони навколишнього природного 
середовища від забруднення скидами стічних вод 
підприємств.

Вирішення цієї проблеми допоможе збалан-
сувати інтереси та забезпечити реалізацію відпо-
відних прав та виконання обов’язків вище вказа-
них суб’єктів екологічних правовідносин, а саме: 
органів місцевого самоврядування; абонентів 
ОКВП «Дніпро-Кіровоград»; суб’єктів господарю-
вання, які яка органом місцевого самоврядування 
на конкурсних засадах у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України, визначені виконав-
цями послуг зі збирання та вивезення рідких по-
бутових відходів на певній території (перевізни-
ки), ОКВП «Дніпро-Кіровоград».

2. Обґрунтування, чому визначена проблема 
не може бути розв’язана за допомогою ринкових 
механізмів і потребує державного регулювання.

Перелічені проблеми не можуть бути вирішені 
за допомогою ринкових механізмів, оскільки саме 
органам місцевого самоврядування відповід-
но до ст. 30, ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», надані повноваження 
щодо затвердження «Правил приймання стічних 
вод абонентів у комунальні системи каналізації 
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» міста Олександрії, се-
лищ Димитрове та Пантаївка, а також внесення до 
них змін та доповнень. Тому вирішити їх можливо 
тільки шляхом прийняття зазначеного регулятор-
ного акта.

3. Обґрунтування, чому визначена проблема 
не може бути розв’язана за допомогою діючих ре-
гуляторних актів та розгляд можливості внесення 
змін до них.

На теперішній час діючі положення «Правил 
приймання стічних вод абонентів у комунальні сис-
теми каналізації ОКВП «Дніпро-Кіровоград» міста 
Олександрії, селищ Димитрове та Пантаївка» не 
відповідають нормативно-правовим актам, які 
регулюють порядок збирання та вивезення рідких 
побутових відходів. Водночас, існуючу проблему 
можливо розв'язати шляхом внесення змін та 
доповнень до регуляторного акту - «Правил при-
ймання стічних вод абонентів у комунальні сис-
теми каналізації ОКВП «Дніпро-Кіровоград» міста 
Олександрії, селищ Димитрове та Пантаївка». 
Запропоновані зміни та доповнення спрямовані 
на встановлення чітких Правил приймання стіч-
них вод у комунальні системи каналізації ОКВП 
«Дніпро-Кіровоград» від суб’єктів господарюван-
ня, а саме:

- визначання суб’єктів, які являються або-
нентами ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та переві-
зниками;

- встановлення порядку приймання в каналі-
зацію стічних вод (в тому числі рідких відходів), які 
перевозяться асенізованим транспортом переві-
зника від об’єктів абонентів;

- визначення порядку укладання договорів 
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» з перевізником на 
приймання та очистку стічних вод (в тому числі 
рідких відходів), які перевозяться (транспорту-
ються) асенізованим транспортом перевізника 
від об’єктів абонентів;

- визначення системи контролю за скидан-

ням стічних вод та відповідальність всіх суб’єктів 
у сфері поводженням з рідкими побутовими від-
ходами за порушення «Правил приймання стічних 
вод абонентів у комунальні системи каналізації 
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» міста Олександрії, се-
лищ Димитрове та Пантаївка».

4. Визначення очікуваних результатів при при-
йнятті запропонованого регуляторного акта.

Прийняття запропонованого регуляторного 
акту «Про внесення змін та доповнень до рішення 
виконавчого комітету міської ради від 10.04.2014 
№ 257 «Про затвердження Правил приймання стіч-
них вод абонентів у комунальні системи каналіза-
ції ОКВП «Дніпро-Кіровоград» міста Олександрії, 
селищ Димитрове та Пантаївка» сприятиме:

- підвищенню ефективності роботи мереж во-
довідведення і міських очисних споруд та безпеки 
їх експлуатації;

- визначенню чітких прав та обов’язків ОКВП 
«Дніпро-Кіровоград», абонентів та перевізників, 
які надають послуги зі збирання та вивезення рід-
ких побутових відходів;

- забезпеченню контролю у сфері надання 
послуг зі збирання та вивезення рідких побутових 
відходів;

- забезпеченню екологічної безпеки під час 
перевезення рідких побутових відходів з певної 
території, на якій знаходиться об'єкт утворення 
рідких побутових відходів до місця їхнього ски-
дання;

- створенню умов для впровадження нових 
сучасних технологій та обладнання;

- додержанню стандартів, норм та правил у 
сфері водовідведення стічних вод на міські очисні 
споруди;

- підвищенню взаємної ОКВП «Дніпро-
Кіровоград», абонентів та перевізників, які нада-
ють послуги зі збирання та вивезення рідких по-
бутових відходів;

- забезпеченню охорони навколишнього при-
родного середовища від забруднення стічними 
водами.

5. Визначення цілі державного регулювання.
Цілями державного регулювання для даного 

проекту регуляторного акту є:
- врегулювання порядку приймання в каналі-

зацію стічних вод (в тому числі рідких відходів), які 
перевозяться асенізованим транспортом переві-
зника від об’єктів абонентів перевезення рідких 
побутових відходів з певної території, на якій зна-
ходиться об'єкт утворення рідких побутових відхо-
дів до місця їхнього скидання, оплати таких послуг 
як абонентом, так і перевізником;

- екологічна безпека навколишнього серед-
овища (попередження забруднення водного 
об'єкту недостатньо очищеними стічними водами) 
та здоров’я людини.

6. Визначення та оцінка всіх прийнятих аль-
тернативних способів досягнення встановлених 
цілей, у т. ч. тих з них, які не передбачають безпо-
середнього державного регулювання господар-
ських відносин.

Однією з альтернатив може бути існуючий 
стан з надання послуг зі порядок збирання та 
вивезення рідких побутових відходів, зокрема: 
прийом стічних вод відповідно до укладених у до-
вільній формі договорів з будь-якою фізичною чи 
юридичною особою, яка не визначена органом 
місцевого самоврядування, у встановленому за-
конодавством порядку, виконавцем таких послуг, 
та транспортування їх до міських очисних споруд 
будь-яким асенізованим транспортом, невизна-
ченість умов контролю за якістю стічних вод, не-
впорядкованість платежів за скидання стічних вод 
у міську каналізаційну мережу, так і за відкачку та 
перевезення (транспортування), відсутність пра-
вових заходів впливу на порушників.

У такому випадку відносини у цій сфері за-
лишаться невпорядкованими та залишиться 

місце для зловживань як з боку ОКВП «Дніпро-
Кіровоград», так і перевізників, які юридично не 
являючись такими, будуть і надалі, в порушення 
принципів добросовісної конкуренції, надавати 
послуги зі збирання та перевезення рідких побу-
тових відходів, а також абонентів, які продовжува-
тимуть укладати договори на відкачку та переве-
зення (транспортування) стічних вод з будь-яким 
суб’єктом, який не може гарантувати безпеку та 
якість надання своїх послуг. Як наслідок існуюча 
ситуація буде тільки погіршуватись.

Іншою альтернативою може бути заборона 
ведення господарської діяльності з надання по-
слуг зі збирання та перевезення рідких побутових 
відходів. Однак вона не може бути прийнятою, 
оскільки водопостачання та водовідведення та 
послуги зі збирання та перевезення рідких побу-
тових відходів є неподільним комплексом послуг, 
що надаються їх ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та 
перевізниками певним абонентам. 

 7. Аргументування переваг обраного способу 
досягнення встановлених цілей.

Прийняття запропонованого регуляторного 
акту «Про внесення змін та доповнень до рішення 
виконавчого комітету міської ради від 10.04.2014 
№ 257 «Про затвердження Правил приймання стіч-
них вод абонентів у комунальні системи каналіза-
ції ОКВП «Дніпро-Кіровоград» міста Олександрії, 
селищ Димитрове та Пантаївка» буде в повній мірі 
відповідати нормам чинного законодавства, які 
регулюють порядок поводження з рідкими побу-
товими відходами та забезпечить:

- якісний контроль у сфері надання послуг зі 
збирання та вивезення рідких побутових відходів;

- екологічну безпеку під час перевезення рід-
ких побутових відходів з певної території, на якій 
знаходиться об'єкт утворення рідких побутових 
відходів до місця їхнього скидання;

- додержанню стандартів, норм та правил у 
сфері водовідведення стічних вод на міські очисні 
споруди;

- ефективну взаємодію ОКВП «Дніпро-
Кіровоград», абонентів та перевізників, які нада-
ють послуги зі збирання та вивезення рідких по-
бутових відходів;

- приведення у відповідність до діючого зако-
нодавства договірних відносин між ОКВП «Дніпро-
Кіровоград», перевізниками та абонентами.

8. Описання механізмів і заходів, які забез-
печать розв’язання визначеної проблеми шляхом 
прийняття запропонованого регуляторного акта.

В змінах та доповненнях до «Правил при-
ймання стічних вод абонентів у комунальні сис-
теми каналізації ОКВП «Дніпро-Кіровоград» міста 
Олександрії, селищ Димитрове та Пантаївка» ви-
значаються суб’єкти, які являються абонентами 
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та перевізниками; 
встановлюється порядок приймання в каналіза-
цію стічних вод (в тому числі рідких відходів), які 
перевозяться асенізованим транспортом переві-
зника; визначається порядок укладання договорів 
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» з перевізником на 
приймання та очистку стічних вод (в тому числі 
рідких відходів), які перевозяться (транспорту-

ються) асенізованим транспортом перевізника, 
відповідальність всіх суб’єктів у сфері поводжен-
ням з рідкими побутовими відходами за пору-
шення «Правил приймання стічних вод абонентів 
у комунальні системи каналізації ОКВП «Дніпро-
Кіровоград» міста Олександрії, селищ Димитрове 
та Пантаївка».

9. Обґрунтування можливості досягнення 
встановлених цілей у разі прийняття запропоно-
ваного регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуля-
торного акту «Про внесення змін та доповнень 
до рішення виконавчого комітету міської ради 
від 10.04.2014 № 257 «Про затвердження Правил 
приймання стічних вод абонентів у комунальні 
системи каналізації ОКВП «Дніпро-Кіровоград» 
міста Олександрії, селищ Димитрове та 
Пантаївка» будуть реалізовані повноваження, на-
дані органом місцевого самоврядування Законом 
України «Про відходи» від 05 березня 1998 року 
N 187/98-ВР, Правил надання послуг з вивезен-
ня побутових відходів», затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 
1070, Постанови Кабінету Міністрів України від 
16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з ви-
везення побутових відходів».

На досягнення цілей, у разі прийняття змін 
та доповнень до «Правил приймання стічних вод 
абонентів у комунальні системи каналізації ОКВП 
«Дніпро-Кіровоград» міста Олександрії, селищ 
Димитрове та Пантаївка» можуть вплинути такі не-
гативні зовнішні фактори, як:

- невиконання в повному обсязі вимог 
«Правил приймання стічних вод абонентів у 
комунальні системи каналізації ОКВП «Дніпро-
Кіровоград» міста Олександрії, селищ Димитрове 
та Пантаївка» із змінами та доповненнями;

- не укладання ОКВП «Дніпро-Кіровоград» 
з перевізником договору на приймання стічних 
вод або укладення такого договору з іншими 
суб’єктами, які не перевізниками, невиконання 
умов договору надання послуг з водопостачання 
та водовідведення підприємствами;

- не укладення абонентами договору з переві-
зником надання послуг зі збирання та перевезен-
ня рідких побутових відходів; 

Позитивними факторами можуть бути:
- приведення у відповідність до діючого зако-

нодавства договірних відносин між ОКВП «Дніпро-
Кіровоград», перевізниками та абонентами;

- екологічна безпека під час перевезення рід-
ких побутових відходів з певної території, на якій 
знаходиться об'єкт утворення рідких побутових 
відходів до місця їхнього скидання.

10. Обґрунтування, що досягнення запро-
понованим регуляторним актом встановлених 
цілей є можливим з найменшими витратами для 
суб'єктів господарювання, громадян та держави.

У разі дотримання «Дніпро-Кіровоград», пере-
візниками та абонентами умов укладених догово-
рів та якості режиму скиду стічних вод Правилам, 
як абоненти, так і перевізники сплачуватимуть за 
послуги зі збирання та перевезення рідких побу-
тових відходів, а також їх очищення за тарифом, 
встановленим згідно з чинним законодавством, 

додаткових витрат при цьому у суб'єктів господа-
рювання не виникатиме.

11. Обґрунтування, що вигоди, які виникати-
муть внаслідок дії запропонованого регуляторно-
го акта, виправдовують відповідні витрати у ви-
падку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути 
кількісно визначені (Див таблицю).

12. Оцінка можливості впровадження та вико-
нання вимог регуляторного акта залежно від ре-
сурсів, якими розпоряджаються органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування, фізичні 
та юридичні особи, які повинні впроваджувати або 
виконувати ці вимоги.

Введення в дію запропонованого регулятор-
ного акту, у разі його прийняття, не буде потребу-
вати коштів із міського бюджету.

 13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників 
на дію запропонованого регуляторного акту.

Найбільш значним зовнішнім фактором, який 
може вплинути на дію запропонованого регуля-
торного акту, є зміни в чинному законодавстві 
України, які можуть призвести до необхідності 
внесення змін до нього.

 14. Обґрунтування запропонованого строку 
чинності регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного 
акта встановлюється довгостроковий. У разі ви-
никнення необхідності до нього можуть бути вне-
сені зміни за підсумками проведеного аналізу 
відстеження його результативності та у разі змін 
у діючому законодавстві, які можуть вплинути на 
дію даного акта.

15. Визначення заходів, за допомогою яких 
буде здійснюватися відстеження результативнос-
ті регуляторного акта в разі його прийняття.

Стосовно регуляторного акта послідовно буде 
здійснено базове, повторне та періодичне відсте-
ження його результативності за показниками, ви-
значеними під час проведення аналізу регулятор-
ного впливу до нього на підставі даних, наданих 
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та перевізниками.

Базове відстеження результативності регуля-
торного акта буде проведено на етапі підготовки 
проекту регуляторного акту до набрання ним 
чинності.

Повторне відстеження результативності регу-
ляторного акта буде проведено в термін не пізні-
ше двох років з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження будуть проводитися 
раз на кожні три роки, починаючи з дати закінчен-
ня заходів з повторного відстеження результатив-
ності даного регуляторного акту.

16. Заходи відстеження результативності ре-
гуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного 
акта буде здійснюватися відповідно до Закону 
України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» на 
підставі даних ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та пе-
ревізниками Управлінням житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування 
Олександрійської міської ради.

Г. ЛОЦМАН, начальник управління житлово-
комунального господарства, архітектури 

та містобудування міської ради.

Рішення

Додаток 2 до проекту рішення виконавчого комітету 
від «__» __ 2018 року № _____

ТАБЛИЦЯ 
тарифів на послуги на міських автобусних 

маршрутах №№ 81/1, 81/2, 81/3 «Автостанція 
– сел. Олександрійське» та № 81/4 «Площа 

Покровська – сел. Олександрійське»
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Площа 
Покровська 0,0 Х 5,50 5,50 5,50 7,25 8,50 8,50

Автостанція 3,2 5,50 Х 5,50 5,50 7,25 8,50 8,50
Райпобут-
комбінат 6,0 5,50 5,50 Х 5,50 7,25 8,50 8,50

Перемога 11,3 5,50 5,50 5,50 Х 7,25 8,50 8,50
Дачна 15,9 7,25 7,25 7,25 7,25 Х 5,50 5,50

Док – 1 20,6 8,50 8,50 8,50 8,50 5,50 Х 5,50
Кінцева 

сел. Олек-
сандрійське

24,3 8,50 8,50 8,50 8,50 5,50 5,50 Х

В. ЧЕБОТАРЬОВ, керуючий справами виконавчого комітету.

Аналіз регуляторного впливу проекту 
рішення виконавчого комітету

«Про встановлення тарифу на перевезення 
пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування у 
звичайному режимі руху та у режимі руху 

маршрутного таксі м. Олександрія»
I. Визначення проблеми
1. На сьогодні у місті діють тарифи на міських автобусних маршрутах, які були 

затверджені по процедурі регуляторного акта рішенням виконавчого комітету від 
31 березня 2017 року № 226 «Про встановлення тарифу на перевезення пасажи-
рів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному ре-
жимі руху та у режимі руху маршрутного таксі у межах міста Олександрії». Тариф 
по місту складає 4,50 грн за 1 поїздку 1 пасажира, а максимальний тариф до сел.. 
Олександрійське та Пантаївка – 7,50 грн за 1 поїздку 1 пасажира.

Протягом 2017 року на 17,5%у зросли ціни на паливо і мастила, з 01.01.2018 
року на 16,3% збільшився розмір мінімальної заробітної плати, крім того, збіль-
шилися інші складові витрат. що у свою чергу значно змінило умови виробничої 
діяльності та реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності пе-
ревізників,

За даними Держстату маємо такий ріст індексів цін за січень-грудень 2017 
року:

1).Індекс споживчих цін на паливо та мастила склав 117,5%.
2). Індекси цін виробників промислової продукції склали:

Грудень 2017 до Січень-грудень 
2017 до 

січня-грудня 
2016

листопада 
2017

грудня 
2016

Виробництво коксу та про-
дуктів нафтоперероблення 2,6 43,0 60,8

Виробництво гумових і пласт-
масових виробів, іншої немета-

левої мінеральної продукції
0,7 12,5 11,7

Металургійне виробництво, виробни-
цтво готових металевих виробів, крім 

виробництва машин і устатковання
0,5 26,9 35,0

Виробництво машин і устатковання, 
не віднесених до інших угруповань 1,1 12,2 10,7

Виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів 

та інших транспортних засобів
1,2 17,9 16,2

Негативним фактором є те, що з державного бюджету не було передбачено 
коштів на пільгові перевезення, а коштів міського бюджету вистачає на виконан-
ня пільгових перевезень в обмеженому режимі та при неповному відшкодуванні 
втрат від перевезення пасажирів-пільговиків. 

Діючі тарифи не дають можливості передбачати оновлення рухомого скла-
ду, якісно обслуговувати наявний склад, що призводить до поломки автобусів та 
зриву рейсів.

Тому перевізники подали розрахунки тарифів на перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального ко-
ристування.

Групи, на які проблема справляє вплив

Групи Так Ні
Громадяни Так

Держава та органи місцевого самоврядування Так
Суб’єкти господарювання Так – 6 перевізників 

У т.ч. суб’єкти малого підприємництва Так

II. Цілі державного регулювання
2. Механізм формування тарифів на послуги з перевезення пасажирів 

на автобусних маршрутах загального користування визначається Методикою 
розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, за-
твердженої Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 
№ 1175 (надалі - Методика). Відповідно до пункту 1.6 Методики перегляд рівня 
тарифів повинен здійснюватись у зв’язку зі зміною умов виробничої діяльності 
та реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності перевізника, у 
тому числі в разі зміни вартості палива більш ніж на 10%. Зросли й інші вказані 
вище складові собівартості перевезень.

Штучне утримання тарифів на міському пасажирському автомобільному 
транспорті призводить до погіршення фінансового стану перевізників та до по-
гіршення якості надання послуг. 

Тарифи повинні забезпечити не тільки рентабельну роботу автомобільних 
перевізників та покриття собівартості перевезень, але врахувати те, що плато-
спроможність населення не збільшилася.

3. Виникла необхідність реалізації повноважень виконавчого органу місце-
вого самоврядування (виконкому) по встановленню тарифів на перевезення, у 
зв’язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежать 
від господарської діяльності перевізників. Дія регуляторного акта буде поширю-
ватись на організатора перевезень, підприємців-перевізників та пасажирів.

4. Метою розробки та впровадження проекту є:
- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на пасажирські переве-

зення у звичайному режимі руху та у режимі руху маршрутного таксі, недопущен-
ня необґрунтованого підвищення та прозорість встановлення рівня тарифів;

- доступність транспортних послуг для усіх верств населення, безпечне 
функціонування автотранспорту на міських маршрутах загального користування 
та своєчасне, повне та якісне задоволення потреб у пасажирських перевезен-
нях.

5. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» за-
безпечення організації пасажирських перевезень на міських автобусних марш-
рутах загального користування покладається на виконавчий орган міської ради 
відповідного населеного пункту. Прийняття даного проекту рішення дозволить 
забезпечити баланс інтересів держави, органів місцевого самоврядування, ко-
ристувачів транспортних послуг та суб’єктів господарювання на автомобільному 
транспорті.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
6. Альтернативи.
1) Альтернативним способом регулювання тарифів може бути прийняття від-

повідного рішення міською радою про збільшення видатків міського бюджету на 
пасажирський транспорт на покриття збитків автотранспортним перевізникам на 
регулювання цін на послуги міського пасажирського автотранспорту. Якщо про-
вести аналітичний розрахунок на підставі даних органів статистики , то пасажиро-
оборот за рік на міських маршрутах складає біля 4,3 млн. пас, отже: 

4,3Х(5,50 грн – 4,50 грн)=4,3 млн грн./рік – таких коштів у міському бюджеті 
не має. 

Внесення змін до міського бюджету неможливе за кількох підстав: 
- вільних нерозподілених коштів при формуванні та затвердженні міського 

бюджету не має, 
- перерозподіл видатків міського бюджету за рахунок інших галузей призве-

де до появи та зростання фінансової та соціальної напруги у цих галузях. Дана 
альтернатива є неприйнятною .

2) Одним з альтернативних заходів для перевізників могло б бути зниження 
витрат на паливно-мастильні матеріали, запчастини, закупівля ПММ, запчастин 
та автобусів на пільгових умовах, тощо, але зазначені питання не можуть бути 
вирішені на рівні органу місцевого самоврядування. Дана альтернатива є не-
прийнятною.

3) Вирішення проблеми можливо у разі перегляду тарифів на перевезення 
пасажирів шляхом приведення їх до економічно обґрунтованого рівня, який би 
забезпечив стале надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та 
належну реалізацію вимог статті 10 Закону України «Про автомобільний тран-
спорт»: тарифна політика на автомобільному транспорті має задовольняти під-
приємницький інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, сти-
мулювати впровадження новітніх технологій перевезень, застосування сучасних 
типів транспортних засобів.

Прийняття запропонованого регуляторного акта є єдиним способом досяг-
нення встановленої мети та врегулювання ринку перевезень на міських автобус-

них маршрутах загального користування у місті Олександрія. Дана альтернатива 
є прийнятною.

4) Якщо залишити тарифи на теперішньому рівні, то це призведе до значного 
погіршення якості перевезень, виведення з ладу рухомого складу внаслідок не 
проведення своєчасних ремонтів, і, як наслідок, може статися зрив перевезень. 
Дана альтернатива є неприйнятною.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Альтернативи Переваги та недоліки Бали
Збереження 

діючого 
тарифу

Переваги: незмінні витрати громадян на проїзд
Недоліки: погіршення технічного стану ав-

тобусів та якості обслуговування
1

Зниження 
витрат пере-

візників

Даний спосіб не залежить від органів місцевого 
самоврядування, оскільки вартість палива, мастил, 
запчастин залежить від вартості нафтопродуктів на 

світовому рівні, курсу гривні, цін виробників про-
мислової продукції. – Даний спосіб є неможливим.

1

Перегляд 
тарифу

Переваги: покриття розрахункових витрат переві-
зників; покращення технічного стану автотранспорт-

ного парку; підвищення якості надання послуг.
Недоліки: збільшення витрат громадян за про-
їзд; ймовірність виникнення соціальної напруги

4

Покриття 
збитків з 
бюджету

Переваги: незмінні витрати громадян на проїзд, 
часткова компенсація витрат перевізників.

Недоліки: брак бюджетних коштів, недофінансування 
інших галузей.–Даний спосіб є неможливим.

1

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
7. Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових меха-

нізмів, оскільки повноваження щодо встановлення розміру тарифу на проїзд в 
міському пасажирському автотранспорті покладена на органи місцевого само-
врядування. Також дана проблема не може бути вирішена за допомогою діючих 
міських регуляторних актів, які не вирішують проблеми забезпечення позитивної 
рентабельності перевезень. 

8. Вказану проблему планується розв’язати за допомогою реалізації наступ-
ного механізму, який передбачає виконання заходів щодо:

1) Внесення на обговорення питання встановлення тарифу, запропоновано-
го у проекті рішення. 

2) Виконавчий комітет, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 
17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги 
пасажирського автомобільного транспорту», враховуючи результати обговорен-
ня, приймає рішення щодо встановлення тарифу.

3) Після прийняття, рішення підлягає оприлюдненню.
4) Організатор перевезень здійснює постійний контроль за недопустимістю 

справляння автомобільними перевізниками вартості проїзду вищого за встанов-
лений цим регуляторним актом тариф. 

Також Механізм даного регуляторного акта полягає у забезпеченні зба-
лансованості інтересів споживачів послуг та перевізників: пасажирам забезпе-
чується стабільне та якісне надання послуг з перевезення міським автомобіль-
ним транспортом; перевізники будуть мати можливість здійснювати необхідні 
експлуатаційні витрати і забезпечувати надійну та якісну роботу з перевезення 
пасажирів.

9. Регуляторний акт має місцевий характер впливу. Ризиком при запрова-
дженні регуляторного акта є зміна діючого законодавства, різке збільшення цін 
на матеріали у сфері автоперевезень. Встановлення тарифу забезпечить сталу, 
рентабельну роботу автотранспорту на міських маршрутах, надасть можливість 
забезпечити задоволення потреб населення в міських автоперевезеннях.

10. Очікуваними результатами прийняття регуляторного акта є:
Позитивні:
- покращення фінансового стану суб’єктів господарювання міста - переві-

зників;
- підвищення мотивації перевізників щодо надання якісних та безпечних по-

слуг з перевезення.
- подальший розвиток та ефективна діяльність міського автотранспорту на 

маршрутах загального користування;
- розширення можливостей підприємницької діяльності за рахунок розви-

тку конкурентного середовища на ринку міських пасажирських автомобільних 
перевезень.

Негативні:
- можливе зниження обсягів перевезень;
- непередбачуваними загрозами досягнення мети даного регуляторного 

акта є суттєві зміни у діючому законодавстві стосовно організації міських паса-
жирських перевезень, цінові коливання на ринку паливно-мастильних матеріалів, 
запчастин тощо; 

- збільшення витрат громадян на оплату транспортних послуг.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 

розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, 

фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги
11. Сфера впливу, вигоди та витрати.

Сфера 
впливу Вигоди Витрати

Користувачі 
послуг з 

перевезень 
- пасажири

Забезпечення попиту 
та якості перевезень 

на міських автобусних 
маршрутах загально-

го користування 

Зростання вартості про-
їзду та витрат на оплату 

послуг з перевезення

Органи міс-
цевого само-
врядування

Забезпечення виконання 
необхідних обсягів та 
якості перевезень на 
міських автобусних 

маршрутах загально-
го користування для 

пасажирів; забезпечення 
економічно обґрунтованої 

тарифної політики 

Процедура розробки регулятор-
ного акта (витрати робочого часу 

пов’язані з підготовкою регулятор-
ного акту, публікацією у ЗМІ міста). 
Витрати з бюджету на компенсацію 
перевізникам за безкоштовні пере-
везення пільгової категорії грома-
дян в межах відповідної субвенції 

Перевізники
Забезпечення рен-
табельності госпо-
дарської діяльності

Можливе зменшення пасажиропо-
току внаслідок збільшення тарифу

Сума прогнозованих додаткових витрат для пасажирів при піднятті тарифу 
по місту з 4,50 до 5,50 грн: для 1 пасажира за 1 день складе: 1 пас. Х 2 поїздки 
Х (5,50-4,50) = 2,00 грн.; за 1 місяць (в середньому 22 поїздки): 22Х2,00=44,0 
грн/міс.

Сума прогнозованих додаткових витрат для пасажирів при піднятті тарифу з 
7,50 до 8,50 грн (перевезення до сел. Олександрійське та Пантаївка, в середньо-
му 22 поїздки): для 1 пасажира за 1 день складе: 1 пас. Х 2 поїздки Х (8,50-7,50) = 
2,00 грн.; для 1 пасажира за 1 міс. складе: 22 Х 2,00 = 44,0 грн.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 
12. Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежується у часі, 

оскільки його прийняття залежить від економічних чинників (зміни вартості за-
пчастин та матеріалів, енергоносіїв, підвищення мінімальної заробітної плати, 
змін у податковому законодавстві, тощо).

13. Регуляторний акт досягне своєї цілі за умови, якщо:
- встановлений тариф на проїзд відповідатиме економічно обґрунтованим 

витратам перевізників на міських автобусних маршрутах загального користу-
вання;

- робота міського пасажирського автотранспорту буде якісною, зросте куль-
тура обслуговування пасажирів, зменшиться кількість скарг громадян на нена-
лежну якість перевезень;

- перевізники зможуть забезпечити повноцінне та якісне надання послуг на-
селенню, буде забезпечення належного рівня безпеки руху.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
14. Показниками результативності регуляторного акта є:
- кількість звернень громадян про порушення Правил надання послуг паса-

жирського автомобільного транспорту та кількість приписів (протоколів, повідо-
млень тощо) контролюючих органів про невідповідність перевезень Правилам 
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;

- розмір бюджетних надходжень від господарської діяльності перевізників;
- рівень рентабельності пасажироперевезень та рівень поінформованості 

перевізників та пасажирів з основних положень даного регуляторного акта;
- коефіцієнт регулярності руху та оновлення транспортних засобів.
Додаткові показники результативності проекту рішення можуть бути визна-

чені під час проведення базового, повторного та періодичного відстежень.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності дії регуляторного акта
15. Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься за 

допомогою моніторингу виконання перевезень на міських маршрутах за допомо-
гою системи GPS у такі строки:

- базове відстеження - після набрання чинності цим актом;
- повторне відстеження - через один рік з дня набрання чинності цим актом;
- періодичні відстеження - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення 

заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта.
Цільові групи: суб’єкти підприємницької діяльності – пасажири, перевізни-

ки – 6 підприємців.
16. В результаті впровадження даного регуляторного акта очікується підви-

щення якості та безпеки автобусних перевезень, забезпечення попиту пасажирів 
у перевезеннях на міських автобусних маршрутах загального користування та по-
зитивної рентабельності перевезень.

Р. ЧЕРЕВАШКО, начальник управління економіки міської ради.

Варіант розрахунків тарифу 
наданого перевізниками по кожному

маршруту дивіться в наступному номері.

ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від «___ » 2018 року                          № ___
м. Олександрія

Про встановлення тарифу на перевезення 
пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування у 
звичайному режимі руху та у режимі руху 

маршрутного таксі м.Олександрія
Відповідно до пп. 2 п. а) ст. 28, пп. 2 п. б) 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 8, 10 Закону України «Про ав-
томобільний транспорт», вимог Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики роз-
рахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, 
затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 
17.11.2009 № 1175, розглянувши листи та розрахунки перевізників 
про підвищення тарифів, у зв’язку з підвищенням рівня мінімальної се-
редньомісячної заробітної плати до 3723,0 грн (на 16,3%), ростом цін 
протягом 2017 року на паливо і мастила на 17,5%, у зв’язку із зміною 
умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежать від гос-
подарської діяльності перевізників, з метою: встановлення економічно 
обґрунтованих тарифів на пасажирські перевезення на міських автобус-
них маршрутах загального користування та недопущення їх необґрунто-
ваного підвищення; забезпечення сталого і якісного режиму роботи на 
міських автобусних маршрутах, 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити тариф на перевезення пасажирів на усіх міських ав-

тобусних маршрутах загального користування у розмірі 5,50 грн за одну 
поїздку одного пасажира у межах міста Олександрії та на маршрутах 
№№ 16, 17, 18, 18/1.

2. Затвердити тариф на перевезення пасажирів на міських авто-
бусних маршрутах загального користування на маршрутах №№ 10, 81/1, 
81/2, 81/3, 81/4 у максимальному розмірі 8,50 грн за одну поїздку одно-
го пасажира згідно з додатками 1, 2.

3. Встановити, що дане рішення виконавчого комітету набирає чин-
ності з дати його оприлюднення.

4. Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної полі-
тики міської ради оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті 
Олександрійської міської ради та в газеті «Вільне Слово» у десятиденний 
термін після його прийняття.

5. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради 
розрахунки з перевізниками за безкоштовний проїзд окремих категорій 
громадян на міських автобусних маршрутах здійснювати за тарифом 
згідно з п. 1 даного рішення на всіх маршрутах в межах бюджетних 
асигнувань.

6.Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комі-
тету від 31 березня 2017 року № 226.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступ-
ника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
С.Гриценка.

С. ЦАПЮК, міський голова.
В. ЧЕБОТАРЬОВ, керуючий справами виконавчого комітету.

Додаток 1 до проекту рішення виконавчого комітету 
від «__» __ 2018 року № _____

ТАБЛИЦЯ 
тарифів на послуги на міському автобусному 
маршруті № 10 «З/вокзал – сел. Пантаївка»

Назва зупинки

Ві
дс

та
нь

, к
м

З/
во

кз
ал

ЗН
З 

№
 2

ЗН
З 

№
 6

Пе
ре

мо
га

-1
 

Пе
ре

мо
га

-2
 

с. 
Ве

се
ле

с. 
Ко

мі
нт

ер
н

се
л. 

Па
нт

аїв
ка

З/вокзал 0,0 Х 5,50 5,50 5,50 5,50 7,25 8,0 8,0
ЗНЗ № 2 2,0 5,50 Х 5,50 5,50 5,50 7,25 8,0 8,0
ЗНЗ № 6 3,0 5,50 5,50 Х 5,50 5,50 7,25 8,0 8,0

Перемога – 1 5,0 5,50 5,50 5,50 Х 5,50 7,25 8,0 8,0
Перемога – 2 6,0 5,50 5,50 5,50 5,50 Х 7,25 8,0 8,0

с. Веселе 17,0 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 Х 5,50 5,50
с. Комінтерн 21,0 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 5,50 Х 5,50

сел. Пантаївка 25,5 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 5,50 5,50 Х

В. ЧЕБОТАРЬОВ, керуючий справами виконавчого комітету.

Таблиця
Сфера впливу 

регуляторного акту Вигоди Витрати

Органи місцевого 
самоврядування

Приведення нормативного документу у відповідність 
до вимог чинного законодавства

Витрати, пов’язані з прийняттям 
регуляторного акту

Суб’єкт господарювання, 
який надає послуги зі 

збирання та перевезення 
(транспортування) рідких 

побутових відходів

Дотримання вимог діючого законодавства у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, поводження з відходами;
Доведення якості очистки стічних вод до встановлених нормативів 
граничнодопустимих скидів, врегулювання відносин між відносин 

між ОКВП «Дніпро-Кіровоград», перевізниками та абонентами

Вплив на доходи суб’єктів господарювання 
(послуга з очищення стічних вод платна, 

можливі витрати на доведення якості 
стічних вод до нормативів, витрати на 

регулярний контроль якості стічних вод)

Абоненти

Забезпечення якісними послугами зі збирання та перевезення 
рідких побутових відходів, покращення санітарно - епідеміологічної 

та екологічної ситуації в місті, можливість отримання за рахунок 
державного бюджету компенсації на надані послуги (субсидія)

Витрати на оплату послуг зі збирання та 
перевезення рідких побутових відходів, 

оплата за скид понаднормативних 
забруднень (у разі їхнього допущення).
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Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків згідно 

з типовою відомчою/ТПКВКМБ

Назва об’єкта відповідно до проектно-кошторисної 
документації, природоохоронного заходу

Ва
рт

іст
ь з

 
ур

ах
ув

ан
ня

м 
зм

ін Зміни                          
(+, -)

1 2 3 4 5 5

1200000  
Управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування Олександрійської 

міської ради  (головний розпорядник)
 72 000,00 76 800,00

1210000  
Управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування Олександрійської 

міської ради (відповідальний виконавець)
 72 000,00 76 800,00

1218340 0540 Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища 

Дослідження поверхневих вод річкової води (р.Сторожова, 
Перемозького мікрорайону, р.Інгулець, р.Березівка) 1 000,00  

Проведення лабораторних досліджень 
атмосферного повітря, грунту і підземних вод 

місць видалення відходів звалища твердих 
побутових відходів суміжного з вул. Польовою

2 000,00  

Заходи з озеленення міста 50 000,00  
Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів 19 000,00 76 800,00

ВСЬОГО: 72 000,00 76 800,00

(грн)

(грн)

Перелік заходів, фінансування яких буде здійснюватися у 2018 році 
за рахунок коштів Олександрійського міського фонду

охорони навколишнього природного середовища

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок 
коштів Олександрійського міського бюджету у 2018 році

О. БОГОЯВЛЕНСЬКА, секретар міської ради.

Додаток 7 до рішення міської ради
від 22 грудня 2017 року № 391

Додаток 8 до рішення міської ради
від 22 грудня 2017 року № 391
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дж
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у Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця

Найменування місцевої програми

Да
та

 та
 но

ме
р 

рі
ше

нн
я 

мі
сь

ко
ї р

ад
и 

пр
о 

за
тв

ер
дж

ен
ня

 пр
ог

ра
ми

Загальний 
фонд

Сп
ец

іал
ьн

ий
 ф

он
д 

Ра
зо

м 
за

га
ль

ни
й 

та
 

сп
ец

іал
ьн

ий
 ф

од
и

Найменування бюджетної програми 
або напрямку видатків згідно з типовою 

відомчою (ТПКВКМБ/ТКВКБМО)

1 2 3 4  8 9 10

0200000  Управління справами міської ради 
(головний розпорядник)   3 840 

000,00 500 000,00 4 340 
000,00

0210000  Управління справами міської ради 
(відповідальний виконавець)   3 840 

000,00 500 000,00 4 340 
000,00

0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програми розвитку місцевого самоврядування 
Олександрійської міської ради на 2018-2020 роки проект 1 230 

000,00  1 230 
000,00

0213112 1040 Заходи державної політики з питань 
дітей та їх соціального захисту

Міська програма по реалізації в місті 
національного плану дій щодо реалізації 

конвенції ООН про права дитини до 2021 року

03.03.2011 
№164 40 000,00  40 000,00

0213123 1040 Заходи державної політики з питань сім’ї Програма економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії на 2018 рік проект 20 000,00  20 000,00

0217610 0411 Сприяння розвитку малого та 
середнього підприємництва

Програма економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії на 2018 рік проект 450 000,00  450 000,00

0217680 0490 Членські внески до асоціацій органів 
місцевого самоврядування

Програми розвитку місцевого самоврядування 
Олександрійської міської ради на 2018-2020 роки проект 70 000,00  70 000,00

0218210 0380 Муніципальні формування з охорони 
громадського порядку 

Міська програма забезпечення діяльності 
комунального підприємства «Муніципальна поліція 
Олександрійської міської ради» на 2017-2020 роки

23.05.2017 
№295

1 900 
000,00  1 900 

000,00

0218230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Міська програма по забезпеченню діяльності 
Громадського формування з охорони 

громадського порядку «Олександрійська міська 
варта правопорядку» на 2014-2020 роки

28.02.2014 
№1248 130 000,00  130 000,00

0218230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки Програма «Безпечне місто» 
на 2017-2020 роки

24.04.2017 
№231  500 000,00 500 000,00

0600000  Управління освіти, молоді та спорту 
міської ради (головний розпорядник)   750 000,00 0,00 750 000,00

0610000  Управління освіти, молоді та спорту міської 
ради (відповідальний виконавець)   750 000,00 0,00 750 000,00

0611010 0910 Дошкільна освіта

Міська комплексна програма соціальної підтримки 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та 
вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки

23.01.2015 
№1525 305 000,00  305 000,00

1011020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами 
( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

Міська комплексна програма соціальної підтримки 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та 
вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки

23.01.2015 
№1525 375 000,00  375 000,00

1011020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами 
( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

Програма економічного і соціального розвитку 
міста Олександрії на 2018 рік (обдаровані діти) проект 70 000,00  70 000,00

0700000  Управління охорони здоров’я міської 
ради (головний розпорядник)   6 087 

000,00 0,00 6 087 
000,00
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Найменування головного 
розпорядника, відповідального виконавця
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Разом 
видатків 

на 
поточний 

рікНайменування бюджетної програми або напрямку ви-
датків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ/ТКВКБМО)

 1  2  3  4  5  6  7  8

1210 000  Управління житлово-комунального господарства, архітектури 
та містобудування міської ради (відповідальний виконавець)     10 480 000,00

1210160 0111 Керівництво і управління у сфері житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудуванняу міста Олександрії Капітальні видатки    30 000,00

1216010 0620 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства Капітальний ремонт житлового фонду    2 850 000,00

1216011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальний ремонт житлового фонду    2 250 000,00
1216015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів Капітальні видатки    600 000,00

1217350 0443 Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації) Капітальні видатки    2 700 000,00

1217460 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури Капітальні видатки    4 000 000,00

1217461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг 

загального користування та дорожньої інфраструктури 
за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальні видатки    4 000 000,00

1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання у тому числі    900 000,00

   
Внесок до статутного фонду 

комунального підприємства «Ритуал» у 
м.Олександрії, Кіровоградської області

   500 000,00

   Внесок до статутного фонду комунального 
підприємства «Благоустрій»    400 000,00

3100000  Управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради (головний розпорядник)     100 000,00

3110000  Управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради (відповідальний виконавець)     100 000,00

3117650 0490 Проведення експертної  грошової  оцінки  
земельної ділянки чи права на неї

Проведення експертної  грошової  оцінки  
земельної ділянки чи права на неї    10 000,00

3117660 0490
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення або прав на них комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення 
або прав на них комунальної власності 

для продажу на земельних торгах 
та проведення таких торгів

   90 000,00

3700000  Фінансове управління Олександрійської 
міської ради (головний розпорядник)     40 000,00

3710000  Фінансове управління Олександрійської міської 
ради (відповідальний виконавець)     40 000,00

3710160 0111 Керівництво і управління у сфері фінансів міста Олександрії Капітальні видатки    40 000,00
  ВСЬОГО:     14 779 000,00

(грн)

Перелік об’єктів, видатки яким у 2018 
році будуть проводитися за рахунок 

коштів бюджету розвитку м. Олександрія

Додаток 6 до рішення міської ради
від 22 грудня 2017 року № 391

О. БОГОЯВЛЕНСЬКА, секретар міської ради.

0710000  Управління охорони здоров’я міської 
ради (відповідальний виконавець)   6 087 

000,00 0,00 6 087 
000,00

0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога населенню 

Міська комплексна програма соціальної 
підтримки учасників антитерористичної операції 
і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО та 
вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки

23.01.2015 
№1525 27 000,00  27 000,00

0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню 

Міська комплексна програма соціальної 
підтримки учасників антитерористичної операції 
і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО та 
вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки

23.01.2015 
№1525 50 000,00  50 000,00

0712111 0726 Первинна медико-санітарна допомога населенню

Міська комплексна програма соціальної 
підтримки учасників антитерористичної операції 
і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО та 
вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки

23.01.2015 
№1525 30 000,00  30 000,00

0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога населенню 

Міська програма збереження історичної 
пам’яті про Перемогу радянського народу 

над фашистськими загарбниками у Великій 
Вітчизняній війні на 2012-2020 роки

30.03.2012 
№536 195 000,00  195 000,00

0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню 

Міська програма збереження історичної 
пам’яті про Перемогу радянського народу 

над фашистськими загарбниками у Великій 
Вітчизняній війні на 2012-2020 роки

30.03.2012 
№536 135 000,00  135 000,00

0712111 0726 Первинна медико-санітарна допомога населенню

Міська програма збереження історичної 
пам’яті про Перемогу радянського народу 

над фашистськими загарбниками у Великій 
Вітчизняній війні на 2012-2020 роки

30.03.2012 
№536 50 000,00  50 000,00

0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога населенню 

Програма економічного і соціального розвитку міста 
Олександрії на 2018 рік (лікування та харчування 

визначених категорій населення в умовах стаціонару: 
діти до 18 років, ліквідатори аварії на ЧАЕС , вагітні, 

роділлі та породіллі, надання невідкладної допомоги, 
обстеження в клініко - діагностичних лабораторіях)

проект 4 500 
000,00  4 500 

000,00

0712111 0726 Первинна медико-санітарна допомога населенню

Програма економічного і соціального розвитку 
міста Олександрії на 2018 рік (безоплатне 

забезпечення лікарськими засобами та 
спеціальним харчуванням, пільгових категорій 

у разі амбулаторного лікування, надання 
паліативної допомоги , туберкулінодіагностика )

проект 1 100 
000,00  1 100 

000,00

0800000  Управління праці та соціального захисту 
населення міської ради (головний розпорядник)   3 173 

400,00 0,00 3 173 
400,00

0810000  
Управління праці та соціального 
захисту населення міської ради 

(відповідальний виконавець)
  3 173 

400,00 0,00 3 173 
400,00

0813120 1040 Здійснення соціальної роботи з 
вразливими категоріями населення

Міська програма розвитку сімейних форм 
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, на 2016-2018 роки

01.07.2016 
№119 30 000,00  30 000,00

0813140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей 
(крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Міська комплексна соціальна 
програма оздоровлення та відпочинку 

дітей на 2018-2022 роки
проект 450 000,00  450 000,00

0813161 1010

Забезпечення соціальними послугами 
за місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв’язку з 
похилим віком, хворобою, інвалідністю

Програма економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії на 2018 рік проект 120 000,00  120 000,00

0813182 1030
Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність 

яких має соціальну спрямованість 

Програма економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії на 2018 рік проект 120 000,00  120 000,00

  у тому числі      

  Олександрійська міська організація 
ветеранів України   60 000,00  60 000,00

  
Міське громадське об’єднання 
інвалідів дитинства загального 

захворювання інвалідів праці «Віра»
  60 000,00  60 000,00

1513240  Інші заклади та заходи Програма економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії на 2018 рік проект 2 453 

400,00  2 453 
400,00

1513241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

Програма економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії на 2018 рік проект 313 400,00   

  у тому числі Громадська організація 
Асоціація інвалідів праці «Зірка Надії»

Програма економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії на 2018 рік проект 120 000,00  120 000,00

  

у тому числі Благодійний центр соціальної 
допомоги та реабілітації «Джерело життя» 

з притулковими групами для дітей, які 
залишилися без батьківського піклування

Програма економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії на 2018 рік проект 143 400,00  143 400,00

1513241  Інші заходи у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення

Програма економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії на 2018 рік проект 2 140 

000,00   

  
у тому числі Надання матеріальної допомоги 
окремим категоріям громадян на лікування, 

вирішення соціально-побутових проблем тощо

Програма економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії на 2018 рік проект 2 040 

000,00   

  

у тому числі Соціальна підтримка учасників 
антитерористичної операції і членів їх сімей, 
сімей загиблих учасників АТО та вшанування 

пам’яті загиблих на 2014-2020 роки

Міська комплексна програма соціальної підтримки 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та 
вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки

23.01.2015 
№1525 100 000,00  100 000,00

1000000  Управління культури і туризму міської 
ради (головний розпорядник)   80 000,00 0,00 80 000,00

1010000  Управління культури і туризму міської 
ради (відповідальний виконавець)   80 000,00 0,00 80 000,00

1018410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації Програма економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії на 2018 рік проект 80 000,00  80 000,00

  у тому числі      

  Комунальна установа «Редакція 
Олександрійського міського радіомовлення»   80 000,00  80 000,00

1200000  
Управління житлово-комунального 

господарства, архітектури та містобудування 
міської ради (головний розпорядник)

  18 498 
007,00

10 522 
000,00

29 020 
007,00

1210000  
Управління житлово-комунального 

господарства, архітектури та містобудування 
міської ради (відповідальний виконавець)

  18 498 
007,00

10 522 
000,00

29 020 
007,00

1213200 1050 Організація та проведення громадських робіт Програма економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії на 2018 рік проект 15 000,00  15 000,00

1216011 0620 Експлуатація та технічне 
обслуговування житлового фонду

Програма економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії на 2018 рік проект  2 250 

000,00
2 250 

000,00

1216015 0620 Забезпечення надійної та 
безперебійної експлуатації ліфтів

Програма економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії на 2018 рік проект  600 000,00 600 000,00

1216020 0620 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією 
об’єктів житлово-комунального господарства 

Програма економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії на 2018 рік проект 200 000,00 0,00 200 000,00

  у тому числі      
  комунальне підприємство «Благоустрій»   200 000,00  200 000,00

1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма з благоустрію міста 
Олександрії на 2016-2020 роки 

22.04.2016 
№61

17 153 
007,00  17 153 

007,00

1217350 0443 Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

Програма економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії на 2018 рік проект  2 700 

000,00
2 700 

000,00

1217461 0456

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг загального користування та 

дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

Програма «Дороги Олександрії» на 2016-2020 роки 22.04.2016 
№62 700 000,00 4 000 

000,00
4 700 

000,00

1217640 0470 Заходи з енергозбереження
Програма відшкодування 

частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження 
заходів з енергозбереження на 2016-2020 рр.

22.04.2015 
№58 300 000,00  300 000,00

1217670 0490 Внески до статутного капіталу 
суб’єктів господарювання 

Програма економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії на 2018 рік проект  900 000,00 900 000,00

  у тому числі      
  комунальне підприємство «Благоустрій»    400 000,00 400 000,00
  комунальне підприємство «Ритуал»    500 000,00 500 000,00

1218110 0320 Заходи щодо реагування та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій

Програма економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії на 2018 рік проект 100 000,00  100 000,00

1218120 0320 Заходи з організації рятування на водах Програма з благоустрію міста 
Олександрії на 2016-2020 роки 

22.04.2016 
№61 30 000,00  30 000,00

1218340 0540 Природоохоронні заходи за 
рахунок цільових фондів

Програма охорони навколишнього природного 
середовища м.Олександрії на 2016-2020 роки 

23.10.2015 
№1799  72 000,00 72 000,00

3100000  Управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради (головний розпорядник)   0,00 100 000,00 100 000,00

3110000  Управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради (відповідальний виконавець)   0,00 100 000,00 100 000,00

3117650 0490 Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї

Програма розвитку земельних відносин 
м.Олександрії на 2017-2020 роки

16.12.2016 
№209  10 000,00 10 000,00

3117660 0490

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або прав 

на них комунальної власності для продажу на 
земельних торгах та проведення таких торгів

Програма розвитку земельних відносин 
м.Олександрії на 2017-2020 роки 

16.12.2016 
№209  90 000,00 90 000,00

  Всього:   32 428 
407,00

11 122 
000,00

43 550 
407,00

О. БОГОЯВЛЕНСЬКА, секретар міської ради.

Закінчення. 
Початок у «Вільне Слово» 
№ 3 (14020), № 4 (14021)
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06.00 ПРОФIЛАКТИКА
14.00 Перша шпальта
14.30 Радiо. День
15.00, 18.05, 21.00, 01.55 Новини
15.15, 05.05 Розсекречена iсторiя
16.30 Лайфхак українською
16.45 Хто в домi хазяїн
17.10 М/с
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
20.15 Вiйна i мир
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15, 04.00 Iнтермарiум
23.25 Д/с "Зустрiч Лувру та За-
бороненого мiста"
00.05 Д/с "Дива Китаю "

06.00, 17.10 М/с
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 18.05, 
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 До-
брого ранку, Країно!
09.40, 19.25 Д/с "1000 днiв для 
планети"
10.20 Д/с "Жива природа"
10.50 Т/с "Бодо"
11.55, 00.35 Д/ф
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Дiти Z
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема 
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селi
20.25 Нашi грошi
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.40 Д/с "Спiльноти тварин"
23.15 Д/с "Музична одiсея 
Арiрант. Шоу"
00.10 ЧереЩур (Late night 
show)
02.55 Д/с "Орегонський 
путiвник"

06.00, 16.45 М/с
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Добро-
го ранку, Країно!
09.40, 19.25 Д/с "1000 днiв для 
планети"
10.50 Т/с "Бодо"
11.55, 00.35 Д/ф
13.10 Радiо. День
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.15 До справи
15.50 Твiй дiм
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема 
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф "Нiчого, окрiм брехнi: 
боротьба з фейками"
20.25 Дорога до Пхьончхану
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15, 05.05 Свiтло
23.15 Д/с "Музична одiсея 
Арiрант. Шоу"
00.10 ЧереЩур (Late night show)
02.55 Д/с "Орегонський путiвник"

06.00, 16.45 М/с
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Добро-
го ранку, Країно!
09.40 Д/с "1000 днiв для планети"
10.50, 11.55 Т/с "Бодо"
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55, 19.00, 23.05 Дорога до 
Пхьончхану
15.15, 05.05 Надвечiр'я. Долi
16.30 Лайфхак українською
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема 
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.50 Перша шпальта
20.25 "Схеми" з Наталiєю Сед-
лецькою
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Д/с "Спiльноти тварин"
23.45 Д/с "Музична одiсея 
Арiрант. Шоу"
00.15 ЧереЩур (Late night show)
00.40 Д/ф
02.55 Д/с "Орегонський путiвник"

06.00 М/с
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 До-
брого ранку, Країно!
09.40 Д/с "1000 днiв для 
планети"
10.50 Т/с "Бодо"
12.10 Перший на селi
12.50, 23.00, 01.10 XXIII 
Зимовi Олiмпiйськi iгри 2018. 
ЦЕРЕМОНIЯ ВIДКРИТТЯ
15.35, 21.30 Олiмпiйська студiя
16.20, 01.40 XXIII Зимовi 
Олiмпiйськi iгри 2018. Фiгурне 
катання. Команди. Коротка 
програма
19.45 XXIII Зимовi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Фрiстайл. Могул. 
Квалiфiкацiя (жiнки)
20.25 XXIII Зимовi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Фрiстайл. Могул. 
Квалiфiкацiя (чоловiки)
03.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Сноуборд. Слоуп-
стайл. Квалiфiкацiя (чоловiки)

07.35 XXIII Зимовi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Фрiстайл. Могул. 
Квалiфiкацiя (жiнки)
08.15 XXIII Зимовi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Фрiстайл. Могул. 
Квалiфiкацiя (чоловiки)
09.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi iгри 
2018. Скiатлон 7.5+7, 5 км (жiнки). 
Фiнал
10.35 Сноуборд. Слоупстайл. 
Квалiфiкацiя (чоловiки)
12.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi iгри 
2018. Шорт-трек (чоловiки) 1500 м. 
Фiнал; Санний спорт. (чоловiки)
13.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi iгри 
2018. Бiатлон. Спринт жiнки 7.5км
14.45, 21.30 Олiмпiйська студiя
15.35 XXIII Зимовi Олiмпiйськi iгри 
2018. Ковзанярський спорт. 3000 м 
(жiнки).Фiнал
17.25 XXIII Зимовi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Шорт-трек, естафета 
500+3000 м (жiнки). Квалiфiкацiя
19.00, 22.00 Вiдбiр учасника вiд 
України на Мiжнародний пiсенний 
конкурс "Євробачення-2018". I тур
21.00 Новини
23.00 Стрибки з трамплiна. 
Квалiфiкацiя (чоловiки)

07.05 XXIII Зимовi Олiмпiйськi iгри 
2018. Сноуборд. Слоупстайл. 
Квалiфiкацiя (жiнки)
08.30, 23.05 XXIII Зимовi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Лижi. Скiатлон 15+15 км. 
(чоловiки). Фiнал
10.50 XXIII Зимовi Олiмпiйськi iгри 
2018. Ковзанярський спорт. 5000 м 
(чоловiки). Фiнал
13.05 XXIII Зимовi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Бiатлон. Спринт 10км 
(чоловiки)
15.05 XXIII Зимовi Олiмпiйськi iгри 
2018. Фрiстайл. Могул. Фiнал 
(жiнки)
16.55, 21.30 Олiмпiйська студiя
17.30, 01.10 XXIII Зимовi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Санний спорт. Фiнал. 
Заїзд 3 (чоловiки)
18.30, 02.05 XXIII Зимовi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Санний спорт. Фiнал. 
Заїзд 4 (чоловiки)
19.30 XXIII Зимовi Олiмпiйськi iгри 
2018. Фiгурне катання. Команди 
(жiнки, пари)
21.00 Новини
03.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi iгри 
2018. Фiгурне катання. Команди. 
Фiнал

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок 
з 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.15, 05.25 "ТСН"
09.30, 10.50, 12.20 "Чотири 
весiлля"
12.35, 14.10 "Мiняю жiнку"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю"
17.10 Т/с "Нескiнченне кохання"
20.30 "Секретнi матерiали"
21.00 Т/с "Школа"
22.00 "Грошi 2018"
23.15, 00.25 "Голос країни 8"
01.35 "Скрябiн. Концерт пам"ятi"

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок 
з 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.15, 05.25 "ТСН"
09.30, 11.00, 12.20 "Чотири 
весiлля"
12.35, 14.10 "Мiняю жiнку"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю"
17.10 Т/с "Нескiнченне кохання"
20.30 "Секретнi матерiали"
21.00 Т/с "Школа"
22.00 "Iнспектор. Мiста"
23.35, 00.25, 01.25 Т/с "Як уникнути 
покарання за убивство - 2"

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок 
з 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.15, 05.10 "ТСН"
09.30, 11.00, 12.20 "Чотири 
весiлля"
12.35, 14.10 "Мiняю жiнку"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю"
17.10 Т/с "Нескiнченне кохання"
20.30 "Секретнi матерiали"
21.00 Т/с "Школа"
22.00 "Одруження наослiп"
23.35, 00.25, 01.25 Т/с "Як уникнути 
покарання за убивство - 2"

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок 
з 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.30, 05.20 "ТСН"
09.30, 10.50, 12.20 "Чотири весiлля"
12.35, 14.10 "Мiняю жiнку"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю"
17.10 Т/с "Нескiнченне кохання"
20.30, 01.30 "Секретнi матерiали"
21.00 Т/с "Школа"
22.00 "Мiняю жiнку - 13"
23.00 "Право на владу 2018"
00.40 Т/с "Як уникнути покарання 
за убивство - 2"

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
"Снiданок з 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 "ТСН"
09.30, 10.50, 12.20 "Чотири 
весiлля"
12.35, 14.10 "Мiняю жiнку"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю"
17.10 Т/с "Нескiнченне кохан-
ня"
20.15 "Лiга смiху"
00.35 Х/ф "На узбiччi"

06.00, 19.30 "ТСН"
06.45 "Грошi 2018"
08.00 "Снiданок. Вихiдний"
09.45, 23.15 "Свiтське життя"
11.00 "Життя без обману"
12.30 "Iнспектор. Мiста"
14.05 "Голос країни 8"
16.30 "Вечiрнiй квартал"
18.30 "Розсмiши комiка "
20.15 "Українськi сенсацiї"
21.15 "Вечiрнiй квартал "
00.15 "Вечiрнiй Київ"

06.10, 19.30, 05.00 "ТСН"
07.05 "Українськi сенсацiї"
08.00 "Снiданок. Вихiдний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф
10.00 "Громада на мiльйон"
11.10, 12.10, 13.15 "Свiт 
навиворiт - 5: Iндонезiя"
14.55 "Лiга смiху"
21.00 "Голос країни 8"
23.10 "Viva ! найкрасивiшi 2018"
00.35 "Свiтське життя"
01.35 "Вечiрнiй Київ"

06.10, 22.35 "Слiдство вели..."
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 "Ранок з 
Iнтером"
10.00 Х/ф "Не може бути!"
12.25 Т/с "Повернешся - погово-
римо"
16.10 "Чекай мене"
18.00, 19.00, 03.50 "Стосується 
кожного"
20.00, 02.20, 04.35 "Подробицi"
20.40 Т/с "Запитайте в осенi"
00.25 Т/с "Одного разу в Ростовi"

05.45 М/ф
06.10, 22.35 "Слiдство вели..."
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 "Ранок з 
Iнтером"
10.20, 12.25, 20.40 Т/с "Запитайте 
в осенi"
12.50 Х/ф "Дама з папугою"
14.50, 15.45, 16.40, 03.05 "Речдок"
18.00, 19.00, 03.45 "Стосується 
кожного"
20.00, 02.25, 04.30 "Подробицi"
00.25 Т/с "Одного разу в Ростовi"

06.10, 22.35 "Слiдство вели..."
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 "Ранок з 
Iнтером"
10.20, 12.25, 20.40 Т/с "Запитайте 
в осенi"
12.50 Х/ф "Мiльйон у шлюбному 
кошику"
14.50, 15.45, 16.40, 03.00 "Речдок"
18.00, 19.00, 03.45 "Стосується 
кожного"
20.00, 02.20, 04.30 "Подробицi"
00.25 Т/с "Одного разу в Ростовi"

05.40 М/ф
06.10, 22.35 "Слiдство вели..."
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 "Ранок з 
Iнтером"
10.15, 12.25, 20.40 Т/с "Запитайте 
в осенi"
12.50 Х/ф "Кар'єра Дiми Горiна"
14.50, 15.45, 16.40, 03.00 "Речдок"
18.00, 19.00, 03.45 "Стосується 
кожного"
20.00, 02.20, 04.30 "Подробицi"
00.25 Т/с "Одного разу в Ростовi"

05.40 М/ф
06.10, 22.00 "Слiдство вели..."
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 "Ранок з 
Iнтером"
10.15, 12.25 Т/с "Запитайте в осенi"
12.50 Х/ф "Мiський романс"
14.50, 15.45, 16.40 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00, 03.05 "Подробицi тижня"
23.50 Х/ф "Харвi Мiлк"
02.15 Док.проект "Обережно, 
НЛО!"

06.35 "Чекай мене"
08.00 "Подорожi в часi"
08.30 Х/ф "Вулицями комод 
водили"
10.00 Х/ф "Доживемо до понедiлка"
12.00 Х/ф "Вони воювали за 
Батькiвщину"
15.20 Творчий вечiр Костянтина 
Меладзе "Останнiй романтик"
18.00, 20.30 Т/с "Жереб долi"
20.00, 05.20 "Подробицi"
22.15 Док.проект "В гостi до Вячес-
лава Тихонова"
23.20 Т/с "Терор любов'ю"

06.40 Х/ф "Вулицями комод 
водили"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел i решка. Рай i пекло"
11.00 "Орел i решка. Перезаванта-
ження. Америка"
12.00 Х/ф "Шалено закоханий"
14.00 Т/с "Жереб долi"
17.50, 20.30 Т/с "Доярка з 
Хацапетiвки 2"
20.00 "Подробицi"
23.30 Х/ф "Золотi небеса"
01.15 Х/ф "По сигарети"

07.10 "Все буде смачно!"
09.10 "Хата на тата"
13.10 Х/ф "Мiй лагiдний та нiжний 
звiр"
15.25 "Мiстичнi iсторiї-7"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 
iсторiя"
20.00, 22.40 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
23.35 "Один за всiх 2018"

05.55 Т/с "Коли ми вдома"
08.00 "Все буде смачно!"
08.55 "Хата на тата"
11.00 "МастерШеф - 5"
15.25 "Мiстичнi iсторiї-7"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 
iсторiя"
20.00 "Наречена для тата"
22.40 "Давай поговоримо про секс"
00.35 "Слiдство ведуть екстрасенси"

06.05 Т/с "Коли ми вдома"
07.20 "Все буде смачно!"
08.15 "Хата на тата"
10.25 "МастерШеф - 5"
15.25 "Мiстичнi iсторiї-3"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 
iсторiя"
20.00, 22.40 "МастерШеф. Кули-
нарний випускний"
00.55 "Один за всiх"

06.05 Т/с "Коли ми вдома"
07.00 "Все буде смачно!"
07.55 "Хата на тата"
11.30 "МастерШеф - 5"
15.25 "Мiстичнi iсторiї-3"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 
iсторiя"
20.00, 22.40 "Я соромлюсь свого 
тiла 5"
00.05 "Один за всiх"

06.40 Х/ф "Пропоную руку i 
серце"
08.35 Х/ф "Вербна недiля"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 
iсторiя"
20.00, 22.40 Х/ф "Кафе на 
Садовiй"
00.40 "Один за всiх"
02.00 "Слiдство ведуть екстра-
сенси"

06.00 "Хата на тата"
08.00 "Караоке на Майданi"
09.00 "Все буде смачно!"
10.30 Х/ф "Кафе на Садовiй"
14.40 "МастерШеф". Кулiнарний 
випускний
19.00 "Євробачення 2018"
21.50, 23.55 Т/с "Коли ми вдома. 
Нова iсторiя"
22.55 "Євробачення 2018. Пiдсумки"
00.55 "Давай поговоримо про секс"

07.00 "Хата на тата"
09.00 "Все буде смачно!"
10.00 "Караоке на Майданi"
11.05 "Євробачення 2018"
15.00 "Наречена для тата"
17.00, 23.10 "Я соромлюсь свого 
тiла 5"
19.00, 22.10 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
21.00 "Один за всiх 2018"

06.00 Абзац
06.59, 08.49 Kids Time
07.00 М/с
08.50 Вiд пацанки до панянки
16.50 Ревiзор. Крамницi
19.00 Ревiзор
21.50 Cтрасти за Ревiзором
00.00 Х/ф "Суддя Дредд"
01.55 Служба розшуку дiтей
02.00 Зона ночi

05.30, 06.50 М/с
08.10 Проект Перфект
09.30 Кохання на виживання
11.30 Ревiзор
14.10 Страстi за Ревiзором
17.10 Ревiзор. Крамницi
19.00 Х/ф "Шпигун по сусiдству"
20.50 Х/ф "Випадковий шпигун"
22.40 Х/ф "Руйнiвник"
00.50 Х/ф "Район 9"

06.40 М/с
08.00 Проект Перфект
09.10 Кохання на виживання
11.10 Ревiзор
14.30 Страстi за Ревiзором
17.00 Ревiзор. Крамницi
19.00 Х/ф "Вiдчайдушнi напарники"
21.10 Х/ф "Перший удар"
22.50 Х/ф "Прибрати Картера"
01.00 Х/ф "Загублене майбутнє"

07.30 Проект Перфект
08.40 Кохання на виживання
10.45 Ревiзор
14.00 Страстi за Ревiзором
17.00 Ревiзор. Крамницi
19.00 Х/ф "Обладунки Бога: У по-
шуках скарбiв"
21.10 Х/ф "Мiстер Крутий"
23.00 Х/ф "Перший удар"
00.40 Х/ф "Еон Флакс"

05.50, 06.50 М/с
07.50 Проект Перфект
09.00 Кохання на виживання
11.00 Ревiзор
14.20 Страстi за Ревiзором
17.00 Ревiзор. Крамницi
19.00 Х/ф "Куленепробивний"
21.00 Х/ф "Протистояння"
22.50 Х/ф "Випадковий шпигун"
00.30 Х/ф "Коти проти собак"

05.20, 07.00 М/с
08.45 Ревiзор
11.30 Страстi за Ревiзором
13.50 Х/ф "Елвiн i бурундуки 2"
15.30 Х/ф "Куленепробивний"
17.20 Х/ф "Шпигун по сусiдству"
19.10 Х/ф "Супернянь"
21.00 Х/ф "Супернянь 2"
22.50 Х/ф "Шафер напрокат"
01.00 Х/ф "Мiстер Крутий"

07.40 Х/ф "Елвiн i бурундуки 2"
09.15 Х/ф "Протистояння"
11.00 Х/ф "Вiдчайдушнi напарники"
13.10 Х/ф "Обладунки Бога"
15.30 Х/ф "Супернянь"
17.10 Х/ф "Супернянь 2"
19.10 Х/ф "Супералiбi"
21.00 Х/ф "Не гальмуй"
22.50 Х/ф "Затiйники"
00.50 Х/ф "Шафер напрокат"

05.05, 04.50 Т/с "Вiддiл 44"
05.50, 19.20 Надзвичайнi новини
06.35, 08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 
21.05, 04.30 Факти
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки
10.05 Х/ф "Куляста блискавка"
13.20, 16.15 Х/ф "На секретнiй 
службi Її Величностi"
16.45 Х/ф "Квант милосердя"
20.20 Бiльше нiж правда
21.25 Т/с "Поганий хороший коп"
22.35 Свобода слова
00.45 Т/с "Морська полiцiя"

05.35, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 
04.30 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10 Бiльше нiж правда
11.05 Антизомбi
12.00, 13.20 Х/ф "Голдфiнгер"
14.35 Скетч-шоу "На трьох"
15.05, 16.15 Т/с "Володимирська, 15"
17.35, 21.25 Т/с "Поганий хороший 
коп"
23.40 Х/ф "Чорний янгол"
01.15 Т/с "Морська полiцiя"

05.35, 10.10 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 
04.30 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
11.05, 17.35, 21.25 Т/с "Поганий 
хороший коп"
12.10, 13.15 Х/ф "Чорний янгол"
14.25 Скетч-шоу "На трьох"
15.05, 16.15 Т/с "Володимирська, 
15"
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф "Немає виходу"
01.25 Т/с "Морська полiцiя"

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 
04.30 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 17.35, 21.25 Т/с "Поганий 
хороший коп"
12.05, 13.15 Х/ф "Немає виходу"
14.50 Скетч-шоу "На трьох"
15.15, 16.15 Т/с "Володимирська, 15"
20.20 Iнсайдер
23.35 Х/ф "Пiдривники"
01.40 Т/с "Морська полiцiя"

06.30 Ранок у великому мiстi
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 
00.40 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10 Iнсайдер
11.05, 17.35 Т/с "Поганий хороший 
коп"
12.00, 13.15 Х/ф "Пiдривники"
14.55 Скетч-шоу "На трьох"
15.05, 16.15 Т/с "Володимирська, 15"
20.20 Антизомбi
21.25 Дизель-шоу
23.45 Комiк на мiльйон. Найкраще
01.00 Т/с "Команда М"

05.40 Еврика!
05.45, 12.45, 18.45 Факти
06.05 Бiльше нiж правда
07.50 Я зняв!
09.40 Дизель-шоу
10.55 Особливостi нацiональної 
роботи
13.00 Скетч-шоу "На трьох"
17.00 Х/ф "Мiстер Бiн в Америцi"
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки
20.05 Х/ф "Iлюзiя обману"
22.15 Х/ф "Iлюзiя обману-2"
00.35 Т/с "Морська полiцiя"

05.10 Скарб нацiї
05.20 Еврика!
05.30, 12.45, 18.45 Факти
06.00 Iнсайдер
07.50 Т/с "Код Костянтина"
09.40 Т/с "Вiддiл 44"
12.20, 13.00 Х/ф "Мiстер Бiн в 
Америцi"
14.15 Х/ф "Iлюзiя обману"
16.20 Х/ф "Iлюзiя обману-2"
20.35 Х/ф "Паркер"
22.50 Х/ф "Без компромiсiв"
00.40 Т/с "Морська полiцiя"
02.10 Провокатор

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 05.00 Сьогоднi
09.30 Зiрковий шлях
11.40, 05.30 Реальна мiстика
13.40, 15.30 Т/с "Виноград"
18.00 Т/с "Кiльце з рубiном"
19.45 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чорна кров"
23.30 Х/ф "Ван Хелсiнг"
02.00 Профiлактика!!!

06.30, 07.10, 08.15 Ранок
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Сьогоднi
09.30, 02.55 Зiрковий шлях
10.30 Свекруха або невiстка
11.20, 03.50 Реальна мiстика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 
справедливостi
16.00 Iсторiя одного злочину
18.00 Т/с "Кiльце з рубiном"
19.45 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чорна кров"
23.30 Т/с "CSI. Мiсце злочину"

06.30, 07.10, 08.15 Ранок
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Сьогоднi
09.30, 02.55 Зiрковий шлях
10.30 Свекруха або невiстка
11.20, 03.50 Реальна мiстика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 
справедливостi
16.00 Iсторiя одного злочину
18.00 Т/с "Кiльце з рубiном"
19.45 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чорна кров"
23.30 Т/с "CSI. Мiсце злочину"

06.30, 07.10, 08.15 Ранок
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.20 Сьогоднi
09.30, 03.10 Зiрковий шлях
10.30 Свекруха або невiстка
11.20, 03.50 Реальна мiстика
13.30, 15.30 Агенти справедливостi
16.00 Iсторiя одного злочину
18.00 Т/с "Кiльце з рубiном"
19.45 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чорна кров"
23.20 Контролер
00.00 Т/с "CSI. Мiсце злочину"

06.30, 07.10, 08.15 Ранок
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.15 Сьогоднi
09.30, 05.40 Зiрковий шлях
10.30 Свекруха або невiстка
11.20, 04.00 Реальна мiстика
13.30, 15.30 Агенти справедливостi
16.00 Iсторiя одного злочину
18.00 Т/с "Кiльце з рубiном"
19.45 "Говорить Україна"
21.00, 00.00 Т/с "Коли на пiвдень 
полетять журавлi"
23.20 Слiдами

07.00, 15.00, 19.00, 02.05 Сьогоднi
07.15, 04.10 Зiрковий шлях
08.15, 15.20 Т/с "Чорна кров"
17.00, 19.40 Т/с "Хiрургiя. Територiя 
кохання"
22.00 Т/с "Принцеса i жебрачка"

06.30 Сьогоднi
07.10 Зiрковий шлях
09.10 Т/с "Хiрургiя. Територiя 
кохання"
13.10 Т/с "Коли на пiвдень полетять 
журавлi"
17.00, 21.00 Т/с "Дочки-мачухи"
19.00, 03.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою
20.00 Головна тема
23.10, 02.10 Т/с "Принцеса i 
жебрачка"
01.40 Телемагазин

07.25 Х/ф "Iнтервенцiя"
09.20, 11.55, 10.40 Х/ф "Пригоди 
принца Флоризеля"
13.15 Х/ф "Арабелла - дочка пiрата"
14.35 Х/ф "Заповiт професора 
Доуеля"
16.15 Х/ф "Здрастуй i прощавай"
18.00 Х/ф "Мiраж"
19.20 Х/ф "Республiка ШКIД"
21.10, 22.15 Х/ф "Лавина"
23.20, 00.40 Х/ф "Зелений фургон"

08.10 Х/ф "Поцiлунок"
09.30 Х/ф "Сентиментальний 
роман"
11.15, 12.40 Х/ф "Будинок, який 
побудував Свiфт"
14.00, 15.15 Х/ф "Острiв загиблих 
кораблiв"
16.40, 18.00 Х/ф "Мiраж"
19.20 Х/ф "Час, що канув"
21.25 Х/ф "Любов з привiлеями"
23.50 Х/ф "Арабелла - дочка пiрата"

08.05, 09.25 Х/ф "Зелений фургон"
10.50, 11.55 Х/ф "Лавина"
13.00 Х/ф "Здрастуй i прощавай"
14.40 Х/ф "Республiка ШКIД"
16.35, 18.00 Х/ф "Мiраж"
19.15 Х/ф "Дуенья"
21.00 Х/ф "Захiд"
22.35 Х/ф "Сентиментальний 
роман"
00.25 Х/ф "Поцiлунок"
01.50 Х/ф "Пiдкидьок"

09.15, 10.30 Х/ф "Острiв загиблих 
кораблiв"
11.55 Х/ф "Любов з привiлеями"
14.15 Х/ф "Захiд"
15.55 Х/ф "Час, що канув"
18.00, 19.25, 20.45 Х/ф "Капiтан 
Немо"
22.05 Х/ф "Небо. Лiтак. Дiвчина."
Пятница
23.45, 01.10 Х/ф "Будинок, який 
побудував Свiфт"

06.10, 07.30 Х/ф "Зелений фургон"
08.55 Х/ф "Республiка ШКIД"
10.45, 12.05, 13.30 Х/ф "Мiраж"
14.45 Х/ф "Дуенья"
16.30 Х/ф "Пiсля дощичка в четвер"
18.00, 19.25 Х/ф "Нiчнi забави"
20.40 Х/ф "Дюба - дюба"
23.00, 00.15 Х/ф "По секрету 
всьому свiту"
01.30 Х/ф "Пiдкидьок"

08.10, 09.15 Х/ф "Лавина"
10.25, 11.50, 13.10 Х/ф "Капiтан Немо"
14.30 Х/ф "Республiка ШКIД"
16.20 Х/ф "Небо. Лiтак. Дiвчина."
18.00 Х/ф "Дуенья"
19.40, 21.00 Х/ф "Острiв загиблих 
кораблiв"
22.20 Х/ф "Арабелла - дочка пiрата"
23.40 Х/ф "Нiс"
02.00, 03.25 Х/ф "Будинок, який 
побудував Свiфт"

07.05 Х/ф "Здрастуй i про-
щавай"
08.45, 10.10 Х/ф "Зелений 
фургон"
11.30 Х/ф "Захiд"
13.10 Х/ф "Час, що канув"
15.15, 16.35, 18.00 Х/ф "Мiраж"
19.15, 20.45 Х/ф "Нiчнi забави"
22.00 Х/ф "Дюба - дюба"
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ТЕРМІНОВО продається газифі-
кований дім, 9x11, гараж, скважина, 
всі г/п, всі зручності + будиночок 
6x7, приватизовані. 

Тел. (063) 253-93-15,
(095) 778-73-63.

ТЕРМІНОВО продаєть-
ся газифікований дім, 9x11, 
гараж, скважина, всі г/п, всі 
зручності + будиночок 6x7, 
приватизовані. 

Тел. (063) 253-93-15,
(095) 778-73-63.
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07.45, 01.00 Журнал Лiги Чемпiонiв
08.15 МЮ - Гаддерсфiлд. Ч-т Англiї
10.00, 15.40, 22.25 Футбол NEWS
10.20 Україна - Португалiя. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу
11.15 Атлетiко - Валенсiя. Ч-т 
Iспанiї
13.00 Азербайджан - Iспанiя. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу
13.55 Шахтар - Славiя. Dubai Cup
16.00 Ч-т Англiї. Огляд туру. 
Прем'єра
16.55 Лiверпуль - Тоттенгем. Англiя
18.45, 05.40 Топ-матч
18.50 Матч 1. 1/4 фiналу. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу
20.10 Еспаньйол - Барселона. Ч-т 
Iспанiї
21.50 Матч 2. 1/4 фiналу. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу
23.10 Арсенал - Евертон. Ч-т Англiї

06.00, 16.00 "Європейський 
WEEKEND"
07.15, 17.15 Вотфорд - Челсi. Англiя
09.05 Ч-т Iспанiї. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.25 Футбол NEWS
10.20 Матч 1. 1/4 фiналу. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу
11.15 Бернлi - Ман Сiтi. Ч-т Англiї
13.00 Матч 2. 1/4 фiналу. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу
13.55 Леванте - Реал. Ч-т Iспанiї
18.50 Матч 3. 1/4 фiналу. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу
20.10 Журнал Лiги Чемпiонiв
20.40 Ч-т Англiї. Огляд туру
21.35, 23.10, 01.15, 03.20, 05.25 
Топ-матч
21.50 Матч 4. 1/4 фiналу. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу
23.25 Шахтар - Славiя. Dubai Cup 
2018

06.00 Ч-т Iспанiї. Огляд туру
06.55 Арсенал - Евертон. Ч-т Англiї
08.45, 03.30, 05.30 Топ-матч
08.55, 20.45 Шахтар - АIК. Dubai 
Cup 2018
09.45, 10.55, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS
11.10 Еспаньйол - Барселона. Ч-т 
Iспанiї
13.00 Матч 4. 1/4 фiналу. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу
13.55 Свонсi - Ноттс Каунтi. Кубок 
Англiї
16.00 "Сiткорiзи". Прем'єра
16.30 Леванте - Реал. Ч-т Iспанiї
18.15 "LaLiga Files". Ч-т Iспанiї
18.55 МЮ - Гаддерсфiлд. Ч-т Англiї
22.50 Журнал Лiги Чемпiонiв
23.20 Атлетiко - Валенсiя. Ч-т 
Iспанiї
01.10 "Сiткорiзи"

06.00 Тоттенгем - Ньюпорт Каунтi. 
Кубок Англiї
07.45, 20.10 "Сiткорiзи"
08.15 Жирона - Атлетiк. Ч-т Iспанiї
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Матч 3. 1/4 фiналу. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу
11.15 Свонсi - Ноттс Каунтi. Кубок 
Англiї
13.00 Ч-т Iспанiї. Огляд туру
13.55 Еспаньйол - Барселона. Ч-т 
Iспанiї
16.00 Матч 1. 1/4 фiналу. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу
17.00 Шахтар - АIК. Dubai Cup 2018
18.50 Матч 1. 1/2 фiналу. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу
20.40 Бернлi - Ман Сiтi. Ч-т Англiї
22.50 "LaLiga Chronicles". Ч-т Iспанiї
23.10 Леванте - Реал. Ч-т Iспанiї
01.00 "LaLiga Files". Ч-т Iспанiї

07.50, 01.10 "LaLiga Chronicles". 
Ч-т Iспанiї
08.10 Леванте - Реал. Ч-т Iспанiї
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Матч 1. 1/2 фiналу. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу
11.15 Вотфорд - Челсi. Ч-т Англiї
13.00 Матч 2. 1/2 фiналу. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу
13.55, 03.40 Шахтар - АIК. Dubai 
Cup 2018
16.00 Ч-т Iспанiї. Передмова до 
туру. Прем'єра
16.30 Атлетiко - Валенсiя. Iспанiя
18.20 Тоттенгем - Ньюпорт Каунтi. 
Кубок Англiї
20.10 Свiт Прем'єр-Лiги
20.40 Арсенал - Евертон. Ч-т Англiї
22.50 "Сiткорiзи"
23.20 Свонсi - Ноттс Каунтi. Кубок 
Англiї

08.15 Ч-т Англiї. Передмова до туру. 
Прем'єра
08.45 "LaLiga Files". Ч-т Iспанiї
09.30 Свiт Прем'єр-Лiги
10.00, 16.30, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Атлетiк - Лас-Пальмас. Ч-т 
Iспанiї
12.05 Шахтар - АIК. Dubai Cup 2018
13.50 Ч-т Англiї. Передмова до туру
14.15 Тоттенгем - Арсенал. Англiя
15.25, 17.55, 19.30 Футбол Tables
16.50 Евертон - Кристал Пелес. 
Ч-т Англiї
18.55 LIVE. Матч за 3-є мiсце. УЄФА 
ЄВРО-2018 з футзалу
20.10 LIVE. Леганес - Ейбар. Ч-т 
Iспанiї
21.25, 23.40, 01.40, 03.45 Топ-матч
21.40 Реал - Сосьєдад. Ч-т Iспанiї
23.50 Вiльярреал - Алавес. Ч-т 
Iспанiї

07.45 Свiт Прем'єр-Лiги
08.15 Евертон - Кристал Пелес. 
Ч-т Англiї
10.00, 16.00, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Матч.Фiнал. УЄФА ЄВРО-
2018 з футзалу
11.50, 16.20, 17.00, 19.10, 21.25, 
23.40, 01.40, 03.45 Топ-матч
12.05 Реал - Сосьєдад. Ч-т Iспанiї
13.55 LIVE. Гаддерсфiлд - Борнмут. 
Ч-т Англiї
14.55, 18.00, 20.15 Футбол Tables
16.30 Журнал Лiги Чемпiонiв
17.10 LIVE. Барселона - Хетафе. 
Ч-т Iспанiї
19.25 LIVE. Сельта - Еспаньйол. 
Ч-т Iспанiї
21.40 LIVE. Валенсия - Леванте. 
Ч-т Iспанiї
23.50 Ньюкасл - МЮ. Ч-т Англiї

05.35 Т/с "Тиша"
06.50 Х/ф "Провiнцiйний анекдот"
07.30 Х/ф "Нi пуху, нi пера"
08.55 Х/ф "Весiлля в Малинiвцi"
10.40 "Кримiнальнi справи"
12.25 "Легенди карного розшуку"
14.45, 19.00, 23.15, 02.50 "Свiдок"
15.05, 19.30 Т/с "Морський 
патруль"
17.10 Т/с "Швидка"
21.20 Т/с "Кримiналiст - 7"
23.45 Т/с "Чорнi вiтрила - 3"
02.10 Т/с "Суто англiйськi вбивства"

06.45 Х/ф "Погань"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 03.00 
"Свiдок"
09.00 Х/ф "Постарайся залишитися 
живим"
10.25 "Кримiнальнi справи"
12.20 "Легенди карного розшуку"
15.05, 19.30 Т/с "Морський 
патруль"
17.10 Т/с "Швидка"
21.20 Т/с "Кримiналiст - 7"
23.45 Т/с "Чорнi вiтрила - 3"
02.10 Т/с "Суто англiйськi вбивства"

06.35 Х/ф "Таємниця Чингiзхана"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 03.00 
"Свiдок"
09.00 Х/ф "Шостий"
10.35 "Кримiнальнi справи"
12.25 "Легенди карного розшуку"
15.05, 19.30 Т/с "Морський 
патруль"
17.10 Т/с "Швидка"
21.20 Т/с "Кримiналiст - 8"
23.45 Т/с "Чорнi вiтрила - 3"
02.10 Т/с "Суто англiйськi вбивства"
03.30 "Речовий доказ"

06.50 Х/ф "Заручниця"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 02.55 
"Свiдок"
09.00 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова"
10.40 "Кримiнальнi справи"
12.25 "Легенди карного розшуку"
15.05, 19.30 Т/с "Морський 
патруль"
17.10 Т/с "Швидка"
21.20 Т/с "Кримiналiст - 8"
23.45 Т/с "Чорнi вiтрила - 3"
02.05 Т/с "Суто англiйськi вбивства"

05.35, 04.45 Т/с "Тиша"
06.50 Х/ф "Прокинутися у Шанхаї"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 02.45 
"Свiдок"
09.00 Х/ф "Право на пострiл"
10.40 "Кримiнальнi справи"
12.25 "Легенди карного розшуку"
15.05, 19.30 Т/с "Морський 
патруль"
17.10 Т/с "Швидка"
21.20 Т/с "Кримiналiст - 8"
23.45 Т/с "Чорнi вiтрила - 3"
01.50 Т/с "Суто англiйськi вбивства"

05.40 Х/ф "В'язнi Бомона"
08.25 Х/ф "Це було в розвiдцi"
10.15 Х/ф "Iшов четвертий рiк вiйни..."
12.00 "Свiдок. Агенти"
12.40, 03.45 "Речовий доказ"
15.35 "Бокс. Найкращi бої Олексан-
дра Усика"
17.10 "Переломнi 80-тi"
19.00, 03.05 "Свiдок"
19.30 Х/ф "Справа Румянцева"
21.30 Х/ф "Револьвер"
23.35 Х/ф "Залiзний лицар"
01.45 Т/с "Великi почуття"

06.30 Т/с "Життя, якого не було"
10.10 "Україна вражає"
11.10 Х/ф "Справа Румянцева"
13.05 Х/ф "Обережно! Червона 
ртуть"
14.40 "Легенди карного розшуку"
16.25 Х/ф "Револьвер"
18.30 "Свiдок. Агенти"
19.05 Х/ф "Солдат Iван Бровкiн"
20.55 "Добрий вечiр"
22.50 Х/ф "Помста: зворотна сто-
рона кохання"
00.45 Х/ф "Залiзний лицар"

06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф "Принцеса на горошинi"
11.00 Т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00, 02.30 Панянка-селянка
13.00 Готель Галiцiя
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
14.30, 03.20 Вiталька
16.00 Казки У Кiно
18.00 Одного разу в Одесi
19.00 Танька i Володька
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Т/с "Найкращий" тиждень 
мого життя"
22.00 Рятiвники
00.00 Теорiя зради

06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф "Про рибалку та його 
дружину"
11.00 Т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00, 02.30 Панянка-селянка
13.00 Готель Галiцiя
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
14.30, 03.20 Вiталька
16.00 Казки У Кiно
18.00 Одного разу в Одесi
19.00 Танька i Володька
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Т/с "Найкращий" 
22.00 Рятiвники
00.00 Теорiя зради

06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф "Русалонька"
11.00 Т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00, 02.30 Панянка-селянка
13.00 Готель Галiцiя
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
14.30, 03.20 Вiталька
16.00 Казки У Кiно
18.00 Одного разу в Одесi
19.00 Танька i Володька
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Т/с "Найкращий" тиждень 
мого життя"
22.00 Рятiвники
00.00 Теорiя зради

06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф "Нове вбрання короля"
11.00 Т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00, 02.30 Панянка-селянка
13.00 Готель Галiцiя
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
14.30, 03.20 Вiталька
16.00 Казки У Кiно
18.00 Одного разу в Одесi
19.00 Танька i Володька
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Т/с "Найкращий" тиждень 
мого життя"
22.00 Рятiвники
00.00 Теорiя зради

06.00, 05.40 Кориснi пiдказки
06.20 Байдикiвка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.25 Х/ф "Стрибок вгору"
11.00 Т/с "Усi жiнки - вiдьми"
12.00, 02.30 Панянка-селянка
13.00 Готель Галiцiя
14.00, 17.00 Країна У
14.30, 03.20 Вiталька
16.00 Казки У Кiно
18.00 Одного разу в Одесi
19.00 Танька i Володька
21.00 М/ф
23.00 Х/ф "Перлина Нiлу"
01.00 ООН

06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 М/ф
11.30 Х/ф "Золота зима"
13.00 Казки У
14.00 Рятiвники
16.00 Т/с "Найкращий" тиждень 
мого життя"
18.00 Х/ф "Перлина Нiлу"
20.00, 21.30, 23.00 Танька i Во-
лодька
20.30, 22.00, 23.30 Одного разу 
в Одесi
21.00, 22.30 Одного разу пiд 
Полтавою
00.00 Теорiя зради

06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф "Стрибок вгору"
11.15 Х/ф "Русалонька"
12.30 Казки У
14.00 Рятiвники
16.00 Т/с "Найкращий" тиждень 
мого життя"
18.00 М/ф
20.00, 21.30, 23.00 Танька i Во-
лодька
20.30, 22.00, 23.30 Одного разу 
в Одесi
21.00, 22.30 Одного разу пiд 
Полтавою
00.00 Теорiя зради

05.15 "Рецепти щастя"
06.00 Т/с "H2O: Просто додай 
води"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 "Чи знаєте ви, що..."
08.20 "Файна Юкрайна"
09.50, 16.10 Т/с "Беверлi-Хiлс, 
90210"
11.40 М/ф
13.15, 19.00, 14.10, 20.00, 15.10, 
21.00, 18.00 Орел i Решка
22.00 "Вiрю не Вiрю"
23.00 Х/ф "Випадковий чоловiк"
00.45 Х/ф "Герцогиня"
02.30 "Нiчне життя"

05.15 "Рецепти щастя"
06.00 Т/с "H2O: Просто додай 
води"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 "Чи знаєте ви, що..."
08.20 "Файна Юкрайна"
09.15, 16.10 Т/с "Беверлi-Хiлс, 
90210"
11.10, 12.10, 18.00, 13.10, 19.00, 
14.10, 20.00, 15.10, 21.00 Орел i 
Решка
22.00 "Вiрю не Вiрю"
00.00 Т/с "Секс у великому мiстi"
02.00 "Нiчне життя"

05.20 "Рецепти щастя"
06.00 Т/с "H2O: Просто додай 
води"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 "Чи знаєте ви, що..."
08.20 "Файна Юкрайна"
09.15, 16.10 Т/с "Беверлi-Хiлс, 
90210"
11.10, 12.10, 18.00, 13.10, 19.00, 
14.10, 20.00, 15.10, 21.00 Орел i 
Решка
22.00 "Вiрю не Вiрю"
00.00 Т/с "Секс у великому мiстi"
02.00 "Нiчне життя"

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 Т/с "H2O: Просто додай 
води"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 "Чи знаєте ви, що..."
08.20 "Файна Юкрайна"
09.15, 16.10 Т/с "Беверлi-Хiлс, 
90210"
11.10, 12.10, 18.00, 13.10, 19.00, 
14.10, 20.00, 15.10, 21.00 Орел i 
Решка
22.00 "Вiрю не Вiрю"
00.00 Т/с "Секс у великому мiстi"
02.00 "Нiчне життя"

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 Т/с "H2O: Просто додай 
води"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 "Чи знаєте ви, що..."
08.20 "Файна Юкрайна"
09.15, 16.10 Т/с "Беверлi-Хiлс, 
90210"
11.10, 12.10, 18.00, 13.10, 19.00, 
14.10, 20.00, 15.10, 21.00 Орел i 
Решка
22.00 "Вiрю не Вiрю"
00.00 "КВН"
02.35 "Нiчне життя"

06.00, 11.10 Т/с "H2O: Просто 
додай води"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 "Чи знаєте ви, що..."
08.20 "Мультфiльми"
09.00 "Красунi"
10.00 "Ух ти show"
12.10 М/ф
13.45 Орел i Решка
22.20 "Їже, я люблю тебе!"
00.20 Х/ф "Пробач за кохання"
02.25 "Нiчне життя"

05.10 "Рецепти щастя"
06.00, 11.10 Т/с "H2O: Просто 
додай води"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 "Чи знаєте ви, що..."
08.20 "Мультфiльми"
09.00 "Красунi"
10.00 "Ух ти show"
12.10 Х/ф "Велике весiлля"
14.00, 15.50 Орел i Решка
00.20 "КВН"
02.50 "Нiчне життя"

06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00, 02.05 "Нове Шалене вiдео 
по-українськи"
10.00, 18.15 "Спецкор"
10.35, 18.45 "ДжеДАI"
11.05 Х/ф "Вуличний гонщик"
12.40 Т/с "Ментiвськi вiйни. Київ"
16.25 Х/ф "Клин клином"
19.25 Т/с "Зустрiчна смуга"
20.25 Т/с "Стоматолог"
21.10, 23.00 Т/с "Кiстки 6"
00.45 Т/с "Моссад"
02.55 "Облом.UA."

06.00 М/ф
08.00, 13.05, 02.30 "Облом.UA."
10.00, 18.15 "Спецкор"
10.35, 18.45 "ДжеДАI"
11.05, 17.10 "Загублений свiт"
12.05 "ДжеДАI. Дайджест 2017"
14.45 Х/ф "Експедицiя "Ноїв 
ковчег"
19.20, 20.20 Т/с "Стоматолог"
21.20, 23.10 Т/с "Кiстки 6"
00.50 Т/с "Моссад"
01.40 "Нове Шалене вiдео по-
українськи"

06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00, 13.05, 01.40 "Нове Шалене 
вiдео по-українськи"
10.00, 18.15 "Спецкор"
10.35, 18.45 "ДжеДАI"
11.05, 17.10 "Загублений свiт"
12.05 "ДжеДАI. Дайджест 2017"
15.20 Х/ф "Горець: Джерело"
19.20, 20.20 Т/с "Стоматолог"
21.20, 23.10 Т/с "Кiстки 6"
00.50 Т/с "Моссад"
02.30 "Облом.UA."

06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00, 02.30 "Облом.UA."
10.00, 18.15 "Спецкор"
10.35, 18.45 "ДжеДАI"
11.05, 17.10 "Загублений свiт"
12.05 "ДжеДАI. Дайджест 2017"
13.05 "Помста природи"
15.15 Х/ф "Охоронець"
19.20, 20.20 Т/с "Стоматолог"
21.20, 23.10 Т/с "Кiстки 6"
00.50 Т/с "Моссад"
01.40 "Нове Шалене вiдео по-
українськи"

06.00 М/ф
08.00, 13.05 "Вiдеобiмба"
10.00, 18.15 "Спецкор"
10.35, 18.45 "ДжеДАI"
11.05, 17.10 "Загублений свiт"
12.05 "ДжеДАI. Дайджест 2017"
15.15 Х/ф "Чужий 4: 
Воскресiння"
19.20 Т/с "Перевiзник"
23.00 "Змiшанi єдиноборства. 
UFC"
01.30 "Нове Шалене вiдео по-
українськи"
02.20 "Облом.UA."

06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00 "Заручники правосуддя"
10.00 "Угон по-нашому"
11.00 Т/с "Перевiзник"
12.50 Т/с "Ментiвськi вiйни. Київ"
16.25 Х/ф "Таємниця татуйованої 
мумiї"
18.20 Х/ф "Миротворець"
20.15 Х/ф "Викуп"
22.15 Т/с "Зустрiчна смуга"
00.10 "Нове Шалене вiдео по-
українськи"
02.05 "Облом.UA."

06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00 "Заручники правосуддя"
10.00 "Угон по-нашому"
11.00 "Загублений свiт"
13.55 Т/с "Зустрiчна смуга"
15.50 Т/с "Перевiзник"
17.45 Х/ф "Безодня"
21.00 Х/ф "Солдат Джейн"
23.15 "Змiшанi єдиноборства. UFC"
01.45 "Нове Шалене вiдео по-
українськи"
02.35 "Облом.UA."

06.30, 17.00, 22.55 "6 кадров"
07.10 "По делам несовершенно-
летних"
09.10 "Давай разведемся!"
11.10 "Тест на отцовство"
13.10 Т/с "Понять. Простить"
14.10 Т/с "Дежурный врач"
16.00, 17.05 Т/с "Женский доктор"
18.00 Т/с "Женский доктор - 3"
20.00 Т/с "Улыбка пересмешника"
21.55 Т/с "Неравный брак"
23.30 Х/ф "Когда мы были 
счастливы"

06.30 "По делам несовершенно-
летних"
08.25 "Давай разведемся!"
10.20 "Тест на отцовство"
12.15, 20.00 Т/с "Улыбка пере-
смешника"
14.10 Т/с "Дежурный врач"
16.00, 17.05, 18.00 Т/с "Женский 
доктор - 3"
17.00, 22.55, 03.55 "6 кадров"
21.55 Т/с "Неравный брак"
23.30 Х/ф "Три полуграции"
02.55 "Рублёво-Бирюлёво"

06.30 "По делам несовершенно-
летних"
08.25 "Давай разведемся!"
10.20 "Тест на отцовство"
12.15, 20.00 Т/с "Улыбка пере-
смешника"
14.10 Т/с "Дежурный врач"
16.00, 17.05, 18.00 Т/с "Женский 
доктор - 3"
17.00, 22.55 "6 кадров"
21.55 Т/с "Неравный брак"
23.30 Х/ф "Дом-фантом в при-
даное"

06.30 "По делам несовершенно-
летних"
08.25 "Давай разведемся!"
10.20 "Тест на отцовство"
12.15, 20.00 Т/с "Улыбка пере-
смешника"
14.10 Т/с "Дежурный врач"
16.00, 17.05, 18.00 Т/с "Женский 
доктор - 3"
17.00, 22.55, 04.15 "6 кадров"
21.55 Т/с "Неравный брак"
23.30 Х/ф "Закон обратного вол-
шебства"

05.30, 04.30 "Джейми: Обед за 
15 минут"
06.30, 17.00, 21.30, 04.10 "6 
кадров"
06.55 "По делам несовершен-
нолетних"
08.55 Х/ф "Жених"
18.00 Х/ф "Кровь не вода"
23.30 Х/ф "Призрак в кривом 
зеркале"
03.10 "Рублёво-Бирюлёво"

05.30, 04.30 "Джейми: Обед 
за 15 минут"
06.30, 17.00, 22.05 "6 
кадров"
07.40 Х/ф "Дорогая моя 
доченька"
09.30 Х/ф "Дом без выхода"
13.15 Х/ф "Поцелуй судьбы"
18.00 Т/с "Великолепный 
век"
23.30 Х/ф "Жених для 
Барби"

05.30, 04.30 "Джейми: Обед 
за 15 минут"
06.30, 17.00, 22.00, 04.10 "6 
кадров"
07.35 Х/ф "Сердце без 
замка"
09.40 Х/ф "Была тебе лю-
бимая"
13.30 Х/ф "Кровь не вода"
18.00 Т/с "Великолепный 
век"
23.30 Х/ф "Поцелуй судьбы"
03.10 "Рублёво-Бирюлёво"

05.45, 07.40, 08.40 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50 "Невiдома версiя. За двома 
зайцями"
09.30, 01.15 Моя правда
10.25 Т/с "Ледарi"
13.10 Х/ф "Оцеола"
15.15 Х/ф "Доживемо до понедiлка"
17.15 Х/ф "Iнспектор карного 
розшуку"
19.00, 02.10 Т/с "Комiсар Рекс"
21.00 Т/с "Розслiдування Мердока"
23.00 Х/ф "Безiменна зiрка"
03.40 Кiноляпи

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50 "Невiдома версiя. Дiамантова 
рука"
09.40 "Зiркове життя"
10.30, 00.30 Моя правда
11.20 Т/с "Ледарi"
13.10 Х/ф "Текумзе"
15.10 Х/ф "Нi пуху, нi пера"
16.25 Х/ф "Троє в човнi, не рахуючи 
собаки"
19.00, 02.15 Т/с "Комiсар Рекс"
21.00 Т/с "Розслiдування Мердока"
23.00 Х/ф "Ганна на шиї"

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50, 09.40 "Зiркове життя"
10.30, 00.35 Моя правда
11.20 Т/с "Ледарi"
13.10 Х/ф "Про принцесу Ясочку"
14.45 Х/ф "Ганна на шиї"
16.25 Х/ф "Небеснi ластiвки"
19.00, 02.20 Т/с "Комiсар Рекс"
21.00 Т/с "Розслiдування Мердока"
23.00 Х/ф "Сiмейне коло"
01.30 "Позаочi"
03.50 Кiноляпи
04.30 Саундтреки

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50, 09.50 "Зiркове життя"
10.40, 01.20 Моя правда
11.30 Т/с "Ледарi"
13.20 Х/ф "Оксамитовi ручки"
15.15 Х/ф "Iнспектор карного 
розшуку"
17.00 Х/ф "Рiзнi долi"
19.00, 02.55 Т/с "Комiсар Рекс"
21.00 Т/с "Розслiдування Мердока"
23.00 Х/ф "Конфлiктна ситуацiя"
02.15 "Позаочi"
04.25 Кiноляпи

05.45, 07.40, 08.40 М/ф
07.50, 10.05 "Зiркове життя"
09.30 "Академiя смiху"
10.55 Моя правда
11.45 Х/ф "Сьомий маршрут"
13.10 Х/ф "Кiнгсайз"
15.10 Х/ф "Рiзнi долi"
17.10 Х/ф "День весiлля прийдеть-
ся уточнити"
19.00, 02.00 Т/с "Комiсар Рекс"
21.00 Т/с "Розслiдування Мердока"
23.00 Х/ф "Готель "Бiля загиблого 
альпiнiста"
00.30 Х/ф "Найповiльнiший поїзд"

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.45 "Академiя смiху"
10.25, 02.45 "З любов'ю. Юрiй 
Нiкулiн"
11.15 "Невiдома версiя. Операцiя 
"И"
12.10 Х/ф "Оксамитовi ручки"
14.05 Х/ф "Безумно закоханий"
16.00 Т/с "Банкирши"
23.15 Х/ф "Кiнгсайз"
01.15 Х/ф "Готель "Бiля загиблого 
альпiнiста"

05.45, 07.40, 08.40 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 "Академiя смiху"
10.15 "Невiдома версiя. Джентль-
мени удачi"
11.10 Х/ф "Одиниця з обманом"
12.30 Т/с "Розслiдування Мердока"
15.15 Х/ф "Ульзана"
17.05 Х/ф "Скарби Срiбного озера"
19.05 Х/ф "Золото апачей"
21.00 Х/ф "Закляття Долiни Змiй"
23.00 Т/с "Крах iнженера Гарiна"
03.45 Кiноляпи

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 23.50 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.30 Клiнiка
13.50, 19.30 Т/с "Я кажу так"
14.50, 20.30 Т/с "Уламки щастя"
15.45, 21.15 Сiмейнi мелодрами
22.10 Пробач мене, моє кохання
23.00 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 23.50 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.30 Клiнiка
13.50, 19.30 Т/с "Я кажу так"
14.50, 20.30 Т/с "Уламки щастя"
15.45, 21.15 Сiмейнi мелодрами
22.10 Пробач мене, моє кохання
23.00 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 23.50 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.30 Клiнiка
13.50, 19.30 Т/с "Я кажу так"
14.50, 20.30 Т/с "Уламки щастя"
15.45, 21.15 Сiмейнi мелодрами
22.10 Пробач мене, моє кохання
23.00 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 23.50 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.30 Клiнiка
13.50, 19.30 Т/с "Я кажу так"
14.50, 20.30 Т/с "Уламки щастя"
15.45, 21.15 Сiмейнi мелодрами
22.10 Пробач мене, моє кохання
23.00 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 23.50 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.30 Клiнiка
13.50, 19.30 Т/с "Я кажу так"
14.50, 20.30 Т/с "Уламки щастя"
15.45, 21.15 Сiмейнi мелодрами
22.10 Пробач мене, моє кохання
23.00 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 23.50 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.30 Клiнiка
13.50, 19.30 Т/с "Я кажу так"
14.50, 20.30 Т/с "Уламки щастя"
15.45, 21.15 Сiмейнi мелодрами
22.10 Пробач мене, моє кохання
23.00 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 23.50 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.30 Клiнiка
13.50, 19.30 Т/с "Я кажу так"
14.50, 20.30 Т/с "Уламки щастя"
15.45, 21.15 Сiмейнi мелодрами
22.10 Пробач мене, моє кохання
23.00 Т/с "Щоденники темного"
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продам
 1-КІМНАТНА квартира в будинку 

№31 по вул.Святомиколаївській (ра-
йон Музичної школи), 2-ий поверх, 
капремонт, інд. опалення, дорого.

Тел. (067) 520-24-87.
 3-кімнатна квартира в центрі міс-

та (без ремонту) на 4 поверсі, площа 
– 53,9 см.кв. Лічильники всі є, балкон 
засклений. З вікна видно сквер з фон-
таном. Ціна договірна. 

Тел. (066) 020-77-43.
  КУХОННУ СТІНКУ і кухонний ку-

точок, під дерево, б/в, у хорошому 
стані. Ціна договірна. 

Тел. (098) 911-63-61, 
(050) 937-00-14.

 ХОЛОДИЛЬНИК "Nord" 2004 р у 
хорошому стані. Ціна договірна. 

Тел. (066) 792-33-19.

 потрібні
 ЛЮДИ для лущення горіхів. 

Тел: (095) 886-40-41, 
(068) 459-41-41.

куплю
 НА ДЕТАЛІ: годинники, холодиль-

ники, пральні машинки, газколонки, 
електродвигуни, зварювальні апа-
рати, радіатори, акумулятори (б/в), 
гаражі, машини, а також закуповуємо 
макулатуру. 

Виїжджаємо додому.
Тел: (095) 886-40-41, 
(068) 459-41-41.

загублені
 Втрачене свідоцтво на пра-

во власності на житловий буди-
нок з надвірними будівлями за 
адресою с.Червона Кам’янка, вул.
Котовського, 21, видане рішенням 
виконкому Червонокам'янської 
сільської ради 26 липня 2002 
року на ім’я Демченко Світлана 
Іванівна, вважати недійсним.  

 Втрачене свідоцтво на право 
власності на житло на ім'я Цуркан 
Володимир Анатолійович від 
20.07.2016 року вважати недій-
сним.

По горизонтали: 3. Африканская черная магия. 5. Межпланетный 
летчик. 10. Денежный офис. 15. Одно из внешних чувств. 18. Буржуйская 
"шишка". 19. Пожарный крюк. 20. Горючий камень. 21. Колючки для 
подошвы. 22. Курево, которое врозь. 26. Литовка, но не прибалтийка. 27. 
Металл для улучшения воды. 28. Мука из овсянки. 29. Буксировочный ка-
нат. 31. Вязаная рукавица. 32. Шильный бартер. 34. Прозрачная занавеска 
на все окно. 36. Материал для юного скульптора. 37. Балерун в готовальне. 
41. Наколка на теле. 43. Мятежные настроения в народе. 44. Зеркальное 
нутро термоса. 45. Малаша в тарелке. 47. Болезнь Хоттабыча после цирка. 
48. Круговая охота на волка. 51. Колючий сорняк. 52. Худосочный шейный 
шарфик. 53. Титул Гвидона. 54. Дорожная колдобина. 56. Ножницы садов-
ника. 58. Застывшая пластмассовая пена. 62. Памятка на дереве топором. 
66. Бабочка, обожающая шубы. 69. Эмигрант не по своей воле. 71. Проба 
на допинг. 73. Тара для конфет-ассорти. 74. Конкурент кофе "Чибо" и 
"Якобз". 75. Причал в виде волнореза. 77. Антипод бабника. 81. Дрожащий 
десерт. 82. Склад бумажной мудрости. 83. Озелененная дорожка. 84. 
Водный мотоцикл. 85. На ступень выше генерала. 86. Судовая лестница. 
87. Фундамент сооружения. 88. Печная пыль. 

По вертикали: 1. Спортивный судья. 2. Зимняя обувь летчика. 3. 
Автомобильный внедорожник. 4. Запасной космонавт. 6. Товарный разряд. 
7. Деление на круге морского компаса. 8. Необразованный человек. 9. Сын 
сына. 11. Книга для хранения фотографий. 12. Специалист по кирпичам. 13. 
Походный обед в вещмешке. 14. Огуречный опохмелятор. 16. Место житель-
ства пугала. 17. Птица с новостями на хвосте. 23. Имя литературной мате-
ри Пуаро. 24. Должность Джеймса Бонда. 25. Улыбка хищника. 29. Синьор 
Помидор. 30. Холодная женщина в парке. 32. В него попадают, если не попали 
в яблочко. 33. Пуще неволи. 35. Выходец из другой страны. 38. Рыболовный 
патруль. 39. Театральная штора. 40. Суп с квасом. 42. Сборник географичес-
ких карт. 46. Головной убор Сеньки. 49. Мелководное место на реке. 50. Ружье 
для Портоса. 51. И наркота, и религия. 55. Кепка без козырька. 57. Воздушный 
вокзал. 59. Набег рэкетиров на коммерса. 60. Подставка под коромысло. 61. 
Широкая улица в Америке. 63. Спецодежда персонала. 64. Жмых для карпа. 
65. Наконечник дрели. 67. Оплошность в письме. 68. Огородный экскаватор. 
70. Жмот, скупердяй. 72. Правитель с гаремом. 76. Ручная мучная сеялка. 77. 
Бензин для лошади. 78. "Поле" для белогривых лошадок. 79. Увеличительное 
стекло. 80. Подстриженные бакенбарды. 81. Летний зной. 
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 ОВЕН (21.03–20.04). Ви можете вирушити в ділову поїздку. Поспішіть закінчити важливі справи, 
подумайте, що можна зробити заздалегідь. Небажані візити в адміністративні установи. Не слід віддавати-
ся азарту. Цікаве знайомство може сприяти професійному успіху. У вихідні дні більше спілкуйтеся з роди-
ною. Сприятливий день – понеділок, несприятливий – четвер. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05). Вас можуть втягнути у вир подій: активну переписку з діловими партнера-
ми, зустрічі з різними людьми, що цікавлять вас, короткострокові поїздки. Вам необхідно почати реалізову-
вати свої плани, інакше ви можете упустити слушну мить для їхнього подальшого розвитку. У вихідні поста-
райтеся приділити увагу своєму будинку та родині. Сприятливий день – середа, несприятливий – четвер. 

БЛИЗНЮКИ (21.05–21.06). У вас з'явиться можливість виявити свої найкращі якості. На робо-
ті у вас буде повне взаєморозуміння з начальством і колегами. Постарайтеся вчасно завершити початі 
справи й не покладати поки на себе додаткових обов'язків. У вихідні контролюйте свої емоції, ви можете 
в запалі наговорити чогось, про що потім будете жалкувати. Менше хвилюйтеся, більше вірте у свої сили. 
Сприятливий день – вівторок, несприятливий – понеділок. 

РАК (22.06–22.07). Ви можете поринути в потік різноманітних ділових і особистих проблем. Вам 
необхідно подолати сумніви й непевність у власних силах. Постарайтеся проявляти практичність у справах 
і розміреність у житті, що принесе успіх у найближчім майбутньому. Вихідні можуть пройти в активному 
дружньому спілкуванні, однак бажано звільнитися від занадто близької опіки свого оточення. Сприятливий 
день – середа, несприятливий – п'ятниця. 

ЛЕВ (23.07–23.08). Вам доведеться відстоювати свої погляди. Тримайтеся за те, що вважаєте най-
більш важливим, але не відмовляйтеся піти на поступки в дрібницях. Будьте лагідні та завбачливі, але не 
звалюйте на себе чужих повноважень, подяки не буде. Вам варто виявити активність в питаннях кар'єри, 
щоб осідлати примхливу удачу. У вихідні на вас чекає відповідальна робота. Сприятливий день – четвер, 
несприятливий – п'ятниця. 

ДІВА (24.08–23.09). Щоб зробити те, що ви намітили, вам будуть потрібні певні зусилля та впев-
неність у власних силах і рішеннях, зосередьтеся на найголовнішому. Ваші амбіції можуть привести до 
суперечок з колегами по роботі. Сприятливий період для завершення старих справ і для нових цікавих 
починань. Навіть невелика подорож у вихідні обіцяє приємний відпочинок у гарній компанії. Сприятливий 
день – п'ятниця, несприятливий – вівторок. 

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10). Удача нині на вашому боці. З'явиться можливість підняти свій професій-
ний авторитет, на вас ляже величезна відповідальність. Вам будуть виявляти довіру й чекати підтримки 
та допомоги. Вихідні добре б провести на свіжому повітрі наодинці, вдалині від непотрібних контактів. 
Постарайтеся не пригнічувати ініціативу дітей. Сприятливий день – четвер, несприятливий – п'ятниця. 

СКОРПІОН (24.10–22.11). Ваш творчий імпульс здатний змести всі перешкоди. У вашій працез-
датності та терпінні видна запорука успіху. Приємний сюрприз подарує гарний настрій. Виявіть чуйність 
і увагу – не виключено, що хтось із близьких людей потребує допомоги, але соромиться сказати про це. 
Сприятливий день – понеділок, несприятливий – середа. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12). Ви завзято просуваєтеся до наміченої мети. Постарайтеся використо-
вувати сприятливий час для нових знайомств, налагодження необхідних контактів і зв'язків. До вас вчасно 
прийде необхідна інформація, пов'язана з роботою. У відносинах з близькими людьми іноді буває важ-
ливіше не скільки ми для них робимо, а що саме робимо. Сприятливий день – вівторок, несприятливий 
– п'ятниця.

КОЗЕРІГ (22.12–20.01). Вам знадобиться поповнити багаж професійних знань. Щоб набути лідер-
ських позицій, вам необхідно стати дипломатом і не квапити події. Будуть досить ефективні активні дії та 
пряме обговорення проблем. Вашому другові або партнерові, імовірно, знадобиться ваша допомога, по-
старайтеся не відмовити в ній. Сприятливий день – субота, несприятливий – понеділок. 

ВОДОЛІЙ (21.01–20.02). Не нехтуйте порадами друзів, вони підкажуть, як вибрати оптимальне 
вирішення проблем. Стане значно легше жити, тому що багато питань будуть вирішуватися без напруги, 
знизиться конфліктність у колективі. У вихідні ви можете бути емоційно вразливі, постарайтеся не вибухати 
через дрібниці. Сприятливий день – п'ятниця, несприятливий – вівторок. 

РИБИ (21.02–20.03). Ваша активність не повинна переходити у войовничість. Тоді можна розрахо-
вувати на стабілізацію матеріального становища. Однак уникайте конфліктів з колегами на роботі. У вихідні 
доведеться присвятити себе роботі. Сприятливий день – четвер, несприятливий – середа. 

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ 
на  5  –  11  лютогона  5  –  11  лютого

Якщо Вашу сім’ю спіткало горе,
Ви втратили рідну, близьку людину

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ

Державне КП «Ритуал».
Вам нададуть кваліфіковану консультацію 

та все необхідне для проведення похорону.
ПРАЦЮЄМО БЕЗ ВИХІДНИХ. ПРАЦЮЄМО БЕЗ ВИХІДНИХ. 

Наша адреса: Наша адреса: 
вул. Григорія Сокальського, 40/1вул. Григорія Сокальського, 40/1

(р-н мiської лiкарнi).(р-н мiської лiкарнi).

ТЕЛ. ДЛЯ ДОВІДОК:ТЕЛ. ДЛЯ ДОВІДОК:  
7-27-95, 7-21-41, 7-27-95, 7-21-41, 

ЦІЛОДОБОВОЦІЛОДОБОВО  
095-35-45-104095-35-45-104

З метою вивчення доцільності 
відкриття нового маршруту та під-
вищення ефективності роботи ме-
режі міських автобусних маршрутів 
виконавчий комітет оголошує збір 
пропозицій про відкриття нового 
міського автобусного маршруту, а 
саме:

1) схема руху: «Храм св.Федора 
й Анастасії – пл. Покровська – вул. 
Діброви – вул. Першотравнева – 
Козацький шлях – Новопразьке 
шосе – Вербова Лоза – мкрн. 
Перемога – Козацький шлях – вул. 
Першотравнева – пл. Покровська – 
Храм св.Федора й Анастасії»;

2) орієнтовна кількість рейсів за 
день – 7;

3) режим руху – звичайний;
4) характеристики автобуса: 

клас І-ІІ, категорія автобуса М3, 
кількість місць 18-20;

5) Запланований час виконання 
рейсів тимчасового маршруту :

Від зупинки «Храм св.Федора 
й Анастасії» – 06:30; 08:00; 09:30; 
13:00; 14:30; 16:30, 18:00.

Від зупинки «Вербова Лоза» – 
07:10; 08:40; 10:10; 13:40; 15:40; 
17:00; 18:40.

З пропозиціями та за додат-
ковою інформацією звертатися до 
управління економіки міської ради 
за адресою: каб.211, пр-т Собор-
ний, 59, м.Олександрія, 28000, тел. 
7-52-46, 7-07-25.

Просимо Вас з усіх питань щодо 
порядку отримання посвідчень 
«чорного кольору» членам родин 
загиблих учасників АТО звертатися 
в Олександрійський ОМВК за адре-
сою: м. Олександрія, вул. Шевченка 
85, кімната № 8.

Розпорядок роботи кімнати 
№8:

Вт: з 9:00 до 16:00 Чг: з 9:00 до 
16:00 Перерва на обід – з 13:00 до 
14:00

О.БАЛАБУХА, військовий комісaр 
Олександрійського ОМВК, підполковник.

Вітаємо 
з Днем народження!
ЧИГРИН Любов Миколаївну, 

голову квартального комітету № 9,

МУРАВЙОВУ Валентину Петрівну, 
голову квартального комітету №1.

Щиро дякуємо Вам за нелегку працю, за дієву допо-
могу в роботі Олександрійської міської ради, за вміння розуміти та під-
тримувати людей. Бажаємо Вам нових здобутків, незгасної енергії та не-
втомності в повсякденній відповідальній діяльності. Ваша творча енергія 
і життєлюбність, організаторський талант, відданість справі і високий 
професіоналізм хай і надалі плідно слугують поставленим цілям. 

Бажаємо Вам  та Вашій родині  сімейного добробуту, радісних усмі-
шок, здоров’я, успіхів, любові та миру!

З повагою – міський голова С. ЦАПЮК.
Секретар міської ради О. БОГОЯВЛЕНСЬКА.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління приватиза-

ції, оренди майна та землі 
Олександрійської міської ради 
оголошує конкурс по визначенню 
виконавця робіт із землеустрою 
щодо інвентаризації земельних 
ділянок:

- орієнтовною площею 10,3 га 
суміжно з пров. Волховським, 22, 

- під закладами освіти, що 
підпорядковуються управлінню 
освіти, молоді та спорту міської 
ради. 

Вартість робіт по земельних 
ділянках закладів освіти вказу-
ється за одну земельну ділянку, 
потреба у розробці документації 
для закладів освіти – 47 шт (може 
уточнюватися). 

Термін завершення робіт – до 
31.12.2018.

Претенденти на участь у кон-
курсі подають до управління при-
ватизації, оренди майна та землі 
Олександрійської міської ради 
конкурсну документацію, яка 
складається з конкурсної пропо-
зиції та підтвердних документів 

(документи, які визначають пра-
вовий статус претендента, під-
тверджують його право на прове-
дення землевпорядних робіт). 

Конкурсна документація по-
дається до управління прива-
тизації, оренди майна та землі 
Олександрійської міської ради за 
адресою: 28000 Кіровоградська 
область, м.Олександрія, 
пр.Соборний, 59, І поверх, 
кімн.119-121, в запечатаному 
конверті з описом підтвердних 
документів, що містяться у кон-
верті. На конверті необхідно 
зробити відмітку: «На конкурс з 
відбору виконавця робіт із земле-
устрою…». 

Останній день прийман-
ня заяв на участь у конкурсі 
12.02.2018. Конкурс відбу-
деться 16.02.2018 за адресою: 
28000 Кіровоградська область, 
м.Олександрія, пр-т Соборний, 
59, ІІ поверх, кімн.203-204. 
Телефони для довідок: (05235) 
7-21-12, 7-07-62.

О.КУПЧЕНКО, начальник 
управління приватизації, оренди 

майна та землі міської ради.

Ми мешканці 14-ого мі-
крорайону висловлюємо щиру 
подяку депутату міської ради 
Володимиру Дожджанику за ува-
гу і чуйне ставлення до нас, ви-
борців. Володимир Васильович 
завжди уважний до нас, особливо 
до сімей із дітьми – щоразу вітає 
малечу зі святами і радує їх со-

лодкими подарунками, ніколи не 
відмовляє у допомозі. Ми щиро 
вдячні Володимиру Васильовичу 
за активну участь у розумінні та 
вирішенні проблем нашого мікро-
району і за те, що він турбується 
про наших дітей.

З повагою – багатодітні родини 
Смальченків, Бойків та Кім.

До уваги суб’єктів господарювання 
усіх форм власності!

Дякуємо депутату

ПОМИНАЕМ
1 февраля исполняется год, 

как ушел из жизни дорогой наш 
Человек, Муж, Отец, Дедушка, 
Прадедушка 

ОСИПЕНКО 
Владимир Степанович.

Мы, его родные и близкие, жена 
Вера Николаевна, дочки Ирина и 
Маргарита с мужьями, внуки с му-
жьями и женами, правнуки, очень 
скорбим за нашим любимым чело-
веком. Он был самый лучший Отец, 
прекрасный Муж и наилучший Дедушка и Прадедушка. Все друзья, близ-
кие, соседи никогда не забудут этого трудолюбивого, доброжелательного 
Человека, готового всегда прийти на помощь.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставил память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами Человек!
Как стонет сердце и болит душа!
Судьба жестока, безсердечна.
Родной наш, как горько без тебя!
Мы помним о тебе и будем помнить вечно!
Помним! Любим! Скорбим!

С огромной скорбью – любящие жена, дочери с семьями, 
внуки с семьями, правнуки, близкие, соседи.

Шановні громадяни м.Олександрія 
та Олександрійського р-ну !
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«102»  повідомляє

Грабежі. 24 січня на подвір’ї 
будинку № 122 по проспекту 
Соборному (неподалік ТЦ «Гірник») 
здійснили напад на 31-річну олек-
сандрійку. Зловмисник, шляхом 
ривка, заволодів гаманцем жінки, в 
якому було 1 600 грн та банківські 
картки. Прикмети грабіжника: на 
зріст – 165 см, худорлявої тілобудо-
ви. Поліцією відкрито кримінальне 
провадження за ч.1 ст.186 (грабіж).  

25 січня до поліції зверну-
лася 55-річна олександрійка. 
Близько 3 ночі жінка йшла вулицею 
П.Сагайдачного, до неї наблизилися 
невідомі чоловіки. Без застосування 
сили, шляхом ривка, зловмисники 
відібрали у неї сумку. Разом із сум-

кою потерпіла втратила 50 000 грн. 
Прикмети грабіжників:  перший – 
зростом 170-175 см, худорлявої 
тілобудови, другий – зростом 168-
170 см, теж худорлявої тілобудови. 
Зловмисників шукають. За даним 
фактом порушено кримінальне про-
вадження за ч.2 ст.186 (грабіж за 
попередньою змовою групою осіб).

Крадіжки. 22 січня до оселі 
88-річного олександрійця завітали 
дві шахрайки. Подія сталася в обі-
дню пору – з 12:45 до 13:00. Жінки 
нібито хотіли продати молоко та 
сметану. Врешті вони запропонува-
ли дідусю розміняти 2 000 гривень, 
а потім, отримавши гроші, попроси-
ли принести води. Коли старенький 

пішов за водою, шахрайки зникли 
разом з грошима. Прикмети право-
порушниць: перша віком приблиз-
но 30-35 років, середнього зросту, 
друга віком 55-60 років, середнього 
зросту. Триває слідство, поліцією 
відкрито кримінальне провадження 
за ч.1 ст.185 (крадіжка).

25 січня до поліції звернулася 
35-річна олександрійка у зв’язку з 
тим, що в її 7-річного сина вкрали 
мобільний. Дитина залишила свій 
телефон у шкільному коридорі на 
підвіконні. Триває слідство. 

Того ж дня обікрали і 80-річну 
мешканку міста. Близько 13:00 до 
її оселі завітала невідома жінка, яка 
представилася контролером. Коли 
шахрайка пішла, виявилося, що з 
помешкання пропали гроші в сумі 
1 000 гривень та флакон з парфума-
ми. На вигляд жінці 40-45 років, на 
зріст – 160-165 см, худорлявої   ті-
лобудови. 

Працівники поліції застеріга-
ють – у всіх працівників комуналь-
них служб міста, які проводять пе-
ревірку лічильників,  є посвідчення, 

тож аби не стати жертвою злочин-
ців, вимагайте у перевіряючих до-
кументи.

Шахрайства. 23 січня жерт-
вою шахраїв став 61-річний житель 
Олександрії. До нього зателефону-
вав невідомий і, представившись 
працівником банку, повідомив, що 
його банківську картку заблокують. 
Щоб цього не сталося, чоловікові 
запропонували перерахувати гроші 
на іншу картку. У результаті олек-
сандрієць втратив 9 400 гривень.   

24 січня із заявою до міського 
відділу поліції звернувся 71-річний 
олександрієць. До чоловіка зателе-
фонували шахраї і запитали рекві-
зити банківської картки. Коли пен-
сіонер повідомив свої дані, з його 
картки зняли 18 000 гривень. 

25 січня до поліції з заявою за-
вітав 53-річний мешканець міста. 
17 січня чоловікові зателефонува-
ли на мобільний і повідомили, що 
він виграв велику суму грошей – 
600 000 гривень. У зв’язку з цим 
олександрійцю запропонували пе-
рерахувати на чужу банківську карт-
ку, в якості завдатку, 36 620 гривень. 
Що той і зробив.  

За всіма вищезазначеними 
фактами поліцією були поруше-
ні кримінальні провадження за ч.1 
ст.190 (шахрайство).
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ОЛЕКСАНДРІЄЦЬ ПОВІРИВ У ВИГРАШ 
І ВТРАТИВ ПОНАД 36 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

З 22 по 29 січня до Олександрійського 
управління поліції надійшло 350 звернень, 
з них до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань внесено 81 заяву. Як повідомив 
начальник сектору моніторингу місько-
го відділу поліції Сергій Козловський, за 
минулий тиждень було зареєстровано 30 
крадіжок, 10 шахрайств, 7 випадків легких 
тілесних ушкоджень, 2 грабежі та інші пра-
вопорушення.

Вітаємо 
з Днем народження!

26 січня відзначив свій День 
народження наш міський голова 

Степан 
Кирилович 

ЦАПЮК.
Від імені мешканців наших 

будинків, від імені моїх земля-
ків я хочу привітати Вас, Степане 
Кириловичу, з Днем Ангела! Я радію з того, що мені та й моїм землякам 
випала можливість з вами співпрацювати. Ми впевнені, що ви один із 
кращих очільників міст в Україні. 

Ви, Степане Кириловичу, найкращий мер, світла і добра людина! 
Лиш до Вас звертаємося за допомогою і завжди її отримуємо, тому що 
Ви – Професіонал своєї справи! За 4 скликання Ви, Степане Кириловичу, 
зробили для нашого міста більше, чим усі попередні очільники! Ми вдячні 
Вам і Вашій професійній команді за все, що робите для нашого міста, за 
те, що перетворюєте Олександрію в однє з найкращих міст не тільки в 
Україні, а й Європі. 

Мої земляки телефонують з усіх куточків України та світу, мешканці 
наших будинків бажають Вам, Степане Кириловичу, аби Ви були в змозі 
працювати ще багато років, щоб усі Ваші дні супроводжувалися радістю, 
щастям, здоров’ям та добрими справами. Нехай Вас береже Бог і Ангел-
Охоронець! Навколо Вас хай завжди будуть добрі люди. Живіть багато 
років і допомагайте нам, вашим землякам, і надалі. 

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

Старша будинків Т.ПАЛАНЧАН, мешканці пл.Покровська, 10а, 
пр-т Соборний, 2, вул.Студентська, 39.

У ході бесіди з працівни-
ками установи єпископом 

були підняті такі питання, як хрис-
тиянська любов до ближнього, ми-
лосердя, порозуміння у людських 
стосунках. Єпископ Боголєп наго-
лосив, що віра дає надію на краще 
і спонукає робити добрі справи. 
Владика розповів про актуальність 
православ'я у сьогоденні, дав від-
повіді на всі питання працівників. 
Справжню святкову атмосферу під 
час заходу створили учасники хору 

ради ветеранів «Мелодія життя» – 
переможці міжнародного пісенного 
фестивалю, які виконали Різдвяні 
колядки та українські пісні. По за-
вершенню заходу єпископ наголо-
сив, що робота соціального праців-
ника завжди була і залишається од-
нією з найблагородніших – скромна 
і не завжди помітна одразу, вона 
приносить велику користь грома-
дянам похилого віку та інвалідам. У 
територіальному центрі працюють 
люди зі щирою душею та відкритим 

серцем, наголосив Владика і по-
бажав колективу міцного здоров’я, 
великодушності, співчуття, надалі 
підтримувати стареньких у важку 
хвилину, надавати їм всі необхідні 

послуги. Незважаючи на суєту світу 
цього, Його Преосвященство під-
креслив важливість завжди тримати 
своє серце відкритим Богу.

Л. ДУДНИК, завідувач відділенням.

П рацездатна частина на-
селення і пенсіонери про-

довжують займатися творчістю і 
залишаються відданими улюбленим 
заняттям: хтось займається різь-
бленням по дереву, а хтось – бісе-
роплетінням, вишивкою, орігамі 
тощо. 

Бібліотекарі Олександрійської 
центральної бібліотеки ім.О.Пушкіна 
вирішили об'єднати творчих людей 
міста і продемонструвати їхню май-
стерність широкій аудиторії, і тому 
створили АРТ-зону для організації 
виставок майстрів Олександрії. 

Програма засідань поєднує у 
собі теоретичні знання з практични-
ми заняттями (майстер-класами), 
які проводить керівник мистецької 
вітальні – бібліомайстриня Олена 
Ланіна.

Відтепер, з початку 2018 року, 
в бібліотеці проходять різноманітні 
безкоштовні майстер-класи щочет-
верга о 15:00.

Тож запрошуємо всіх на безко-
штовні майстер-класи за адресою: 
читальний зал ЦМБ, вул.Г.Усика, 41.

З лютого місяця 2018 року в 
мистецькій вітальні АртМікс прохо-

дитимуть майстер-класи в рамках 
проекту «Добродій».

У лютому будуть проведені 
майстер-класи «Прикраси для во-
лосся» в стилі канзаши.

Надалі планується проведення 
майстер-класів різної тематики:

- ароматні саше для закоханих,

- розпис пасхальних яєць,
- вироби із солоного тіста,
- святкова листівка зі скрапбу-

кінгу,
- ляльки-мотанки,
- мехенді, 
- плетіння косичок та інші.

Духовність

Світ  захоплень

Єпископ закликав триматиЄпископ закликав тримати
серце відкритимсерце відкритим

У святкові зимові дні у територіальному центрі со-
ціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
міста Олександрії відбулася зустріч з Преосвященнішим 
Боголєпом, єпископом Олександрійським і Світловодським.

Важливо  знати

Прізвище, ім’я, 
по батькові, посада

Дні 
проведення

Час 
проведення

ЦАПЮК Степан Кирилович – 
міський голова 21 з 13.00-17.00

БОГОЯВЛЕНСЬКА Олена Миколаївна – 
секретар міської ради 

7, 20
10

з 13.00-17.00
з 10.00-12.00

ДАВИДЕНКО Людмила Вадимівна – 
перший заступник міського голови 

з питань діяльності вико-
навчих органів ради

6, 20
3

з 13.00-17.00
з 10.00-12.00

ГРИЦЕНКО Сергій Петрович – 
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

7, 22
10

з 13.00-17.00
з 10.00-12.00

НЕКРАСОВ Андрій Володимирович – 
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

14, 28
17

з 13.00-17.00
з 10.00-12.00

СОСНА Людмила Василівна – 
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

13, 22
17

з 13.00-17.00
з 10.00-12.00

ЧЕБОТАРЬОВ Володимир Вікторович –  
керуючий справами виконавчого комітету 

8, 22
24

з 13.00-17.00
з 10.00-12.00

В.ЧЕБОТАРЬОВ, керуючий справами виконавчого комітету.

особистого прийому громадян 
керівництвом міської ради

на лютий 2018 року

Прізвище, ім’я, 
по батькові, посада

Дні 
проведення

Час 
проведення

ЦАПЮК Степан Кирилович – 
міський голова 14.02.2018 14.00год.-

16.00 год.

БОГОЯВЛЕНСЬКА Олена Миколаївна – 
секретар міської ради 8.02.2018 14.00год.-

16.00 год.

ДАВИДЕНКО Людмила Вадимівна – 
перший заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради
19.02.2018 14.00год.-

16.00 год.

ГРИЦЕНКО Сергій Петрович – 
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

9.02.2018 14.00 год.-
16.00 год.

НЕКРАСОВ Андрій Володимирович – 
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

28.02.2018 14.00 год.-
16.00 год.

СОСНА Людмила Василівна – 
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

23.02.2018 14.00 год.-
16.00 год.

ЧЕБОТАРЬОВ Володимир Вікторович –  
керуючий справами виконавчого комітету 16.02.2018 14.00год.-

16.00 год.

ГРАФІК

ГРАФІК

проведення прямого телефонного 
зв’язку керівництва міської ради

з жителями міста на лютий 2018 року 
за телефоном 7-23-95

Майстер-класи у центральній 
бібліотеці ім. О. Пушкіна

У будь-якому місті талановитих людей немало, але часто 
вони не мають можливості продемонструвати свій потенціал 
широкому глядачеві. Якщо молоді таланти зазвичай реалізують 
свій творчий потенціал у секціях, гуртках, центрах творчості і 
захищають честь міста на різних конкурсах, оглядах, фестива-
лях, то для старшої вікової категорії такої можливості немає. 


