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18 травня – Міжнародний день музеїв
Шановні працівники музеїв!

Традиційно світова спільнота відзначає Міжнародний день музеїв. 
Україна славиться багатою історичною і культурною спадщиною. 

Свідченням цьому є унікальні музейні колекції, експонати, які виклика-
ють великий інтерес в усьому світі. 

Олександрійський музейний центр є невід’ємною частиною скарб-
ниці знань та духовності нашого народу. Працівники цього закладу дбай-
ливо зберігають і примножують музейні фонди. Вони ведуть активну 
діяльність, аби усі ми мали можливість знайомитися із надбаннями та 
духовними реліквіями наших предків.

Тож щиро вітаю Вас, шановні працівники музеїв, з професійним 
святом і зичу Вам творчого натхнення, успіхів і нових здобутків у цій важ-
ливій справі!

З повагою – міський голова С.ЦАПЮК.

20 травня – День банківських 
працівників

Шановні працівники банківських установ!
Прийміть щирі вітання з Вашим професійним святом!
Функціонування банківської системи має дуже важливе значення 

для розвитку економіки та забезпечення стабільності у нашій країні.
Маю впевненість, що Ваші професіоналізм, відповідальність, від-

даність справі, наполегливість у роботі стануть запорукою подальшого 
зміцнення і підвищення рівня банківської сфери та покращення добро-
буту і фінансового благополуччя громадян.

З нагоди свята бажаю Вам, шановні працівники банківських уста-
нов, доброго здоров’я, родинного щастя, наснаги та успіхів у Вашій про-
фесійній діяльності!

З повагою – міський голова С.ЦАПЮК.

20 травня – День Європи
Шановні земляки!

Сьогодні українська спільнота відзначає День Європи. Це свято 
символізує співпрацю між державами, які мають спільні цінності та ін-
тереси, і відображає прагнення до мирного співіснування та утверджен-
ня демократичних принципів.

Для нашого народу це свято має особливе значення, адже Україна 
є однією з країн, яка поступово рухається вперед до досягнення євро-
пейських стандартів. 

Приємно відзначити, що з кожним роком змінюється культура, цін-
ності та ставлення громадян до своєї держави, міста, у яких вони про-
живають. Українці стали більше дбати про порядок і чистоту, піклуватися 
про збереження і примноження спільних надбань.

Одним із надзвичайно вагомих кроків до євроінтеграції є схвалення 
Радою міністрів Євросоюзу рішення про безвізовий режим для України, 
що відкриває нам шлях до багатьох країн.

Аби стати повноцінними членами європейського співтовариства, 
нашій державі потрібно докласти ще чимало зусиль. Переконаний, що 
у майбутньому ми досягнемо позитивних результатів у напрямку співп-
раці з передовими країнами, аби жити у місті та державі європейського 
зразка.

 У цей святковий день зичу Вам, шановні олександрійці, добробуту, 
життєвих сил, впевненості у завтрашнім дні та здійснення усіх планів і 
задумів на благо України!

З повагою – міський голова С.ЦАПЮК.

21 травня – День пам'яті жертв 
політичних репресій

Шановні земляки!
Щороку в третю неділю травня українці вшановують пам’ять жертв 

політичних репресій. 
В Україні внаслідок масових репресій 1927-1938 pp. людські втра-

ти становили щонайменше 4,4 млн. осіб. Тож нашим обов’язком є збе-
реження пам’яті про ті трагічні події, які пережив наш народ, та увага і 
турбота про людей, які волею долі пройшли випробування репресіями 
та диктатурою. 

Ми маємо винести урок з цієї сторінки нашої історії, бути сильними 
і консолідованими, аби не допустити у майбутньому проявів насильства 
проти людства та побудувати демократичну державу, у якій кожен буде 
себе почувати гідним та вільним громадянином.

Бажаю усім олександрійцям міцного здоров’я, благополуччя, миру 
та злагоди!

З повагою – міський голова С.ЦАПЮК.

12 іноземних представни-
ків прибули до військо-

вої частини №2269, що дислокуєть-
ся у нашому місті, аби поділитися 
передовими технологіями в оборон-
ній сфері. Обмін досвідом прово-
диться за програмою співпраці між 
Україною та Сполученими Штатами 
Америки.

Перед цим були проведені від-
повідні переговори й листування 
через дипломатичні канали. Після 
цього було організовано перший ві-
зит командувача Національної гвар-
дії Каліфорнії до України, обгово-
рено подальший формат співпраці 
з військовими Національної гвардії 
України і, як результат, ми приймає-
мо гостей із США.

Перебуваючи в Олександрії, 
каліфорнійці ознайомилися з інф-
раструктурою міста, відвідали ЗНЗ 
№9, де поспілкувалися з учнями, які 
вивчають іноземні мови, побували на 
стадіоні «Ніка».

11 травня Олександрію відві-
дала делегація з м.Шостка 

Сумської області, щоб перейняти пере-
довий досвід з реформування житлово-
комунального господарства, соціальної 
сфери, впровадження енергозберігаю-
чих технологій, стратегічного плануван-
ня, розвитку території тощо.

Своїми враженнями про перебу-
вання в Олександрії поділилися шост-
кінці на зустрічі з керівництвом міста та 

журналістами. Делегація складалася із 
мера міста М.Ноги, його заступника 
та керуючого справами виконавчого 
комітету.

Степан Цапюк коротко зупинив-
ся на напрацюваннях міста за останні 
роки в різних сферах. Це безкоштовне 
лікування дітей та пільгових ка-
тегорій населення, реформу-
вання житлово-комунального 
господарства, придбання, ре-
монт у закладах освіти та охо-
рони здоров'я, впровадження 
електронних сервісів у сфері 
житлово-комунального госпо-
дарства, Центрі надання адміні-
стративних послуг тощо.

Півдня гостям дали для 
ознайомлення з інфраструкту-
рою міста, вони побували в шко-

лах № 9,15,17, у ПК «Світлопільський», 
музеї, музичній школі і в установах охо-
рони здоров'я - стоматологічній поліклі-
ніці, міській лікарні №1 та ін.

Гостей ознайомили з Програмою 
соціально-економічного розвитку Олек-
сандрії до 2030 року і запросили стати 

членами Асоціації «Сталі й розумні міста 
України».

 Міський голова Шостки відзна-
чив чистоту в місті, і не тільки тому, 
що його прибирають, а ще й тому, що 
люди не смітять. Це йому сподобалося. 
Позаздрив він і кількості зелені, дерев і 
квітів, серед яких ми живемо, зазначив-
ши, що теж до цього прагнуть. «Навіть 
каштанів у вас більше, ніж у нас, – ска-
зав М.Нога, - але у нас ми їх обрізаємо, 
формуючи крони, це красиво».

Розповіли гості і про свої досягнен-
ня. Шостка – це одне з небагатьох міст, 
де вже є індустріальний парк, який ми 
тільки хочемо сформувати. У них вже 
є інвестори і основний пріоритет мер 
міста віддає створенню робочих місць, 
навіть взамін деяких податків, зізнався 
він. Правда, ухилився від відповіді на 
питання журналістів про середню заро-
бітну плату в місті, так її і не озвучивши. 
Пріоритетним назвав і створення арт-
центру в Шостці, з чого стало зрозуміло, 
що він як мер докладає зусиль для куль-
турного розвитку городян. Негативно 
відгукнувся М.Нога і про реформування 
територій, зокрема створення нових те-

риторіальних громад, з гордіс-
тю відзначивши, що протистоїть 
примусовому об'єднанню, хоча 
є кілька сіл, які дуже просяться 
до них.

Степан Цапюк пообіцяв, 
що олександрійська делегація 
теж відвідає Шостку, особливо 
їх цікавить робота індустріаль-
ного парку і запросив шосткін-
ців на святкування Дня міста, 
яке відбудеться в останню неді-
лю травня.

Наші  гості

Військові зі штату Каліфорнія Військові зі штату Каліфорнія 
обмінялися досвідом з олександрійцямиобмінялися досвідом з олександрійцями

В Олександрії з офіцій-
ним візитом перебувала де-
легація військовослужбовців 
Національної гвардії штату 
Каліфорнія (США).

У рамках візиту гості взя-
ли участь у заходах з наго-
ди Дня Перемоги, побували 
на концерті в Палаці культури 
«Світлопільський».

10 травня у Палаці уро-
чистих подій відбулася прес-
конференція за участю міського 
голови С.Цапюка, представни-
ків Нацгвардії Каліфорнії, ко-
мандування військової частини 
№2269 та журналістів місцевих 
і районних засобів масової ін-
формації.

Під час спілкування амери-

канські військові поділилися сво-
їми враженнями від перебування 
в Олександрії та співпраці з вій-
ськовослужбовцями авіаційної 
бази, а також розповіли про осо-
бливості служби в Національній 
гвардії США, підтримку від дер-
жави та соціальну захищеність. 
Вони високо оцінили підготовку 
й українських військових, навіть 
вчилися в них майстерності руко-
пашного бою.

На згадку про візит до 
Олександрії Степан Цапюк вручив 
гостям пам’ятні подарунки.

Олександрійці приємно здивували
своєю культурою і освіченістю

Гості з міста Шостки, що на 
Сумщині, відзначили високий 
рівень культури і вихованості 
олександрійців: «Куди б ми не 
прийшли, у якому б закладі не 
побували - з нами всі вітаються, - 
здивувався мер міста Шостки 
М.Нога, - а у нас, побачивши де-
легацію або комісію в установах, 
проходять повз». Саме з цих слів 
і почав він свою розповідь.
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Усі спортивні зали 
та майданчики перевірять

ДО початку літніх канікул в освітніх закладах Кіровоградщини 
перевірять стан спортивних залів. Таке доручення дав на 

апаратній нараді голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко, 
"До початку канікул буде проведено перевірку спортивних залів, 

як це було зроблено із харчоблоками, щоб упродовж канікул привести 
їх у належний стан. Під час оцінювання роботи керівників територій цей 
показник матиме значення".

Під перевірку мають потрапити і спортивні майданчики та поля для 
занять спортом. Перевірку проведуть у травні, аби вже влітку вирішити 
основні проблеми у закладах.

Буде видано наказ і на кожній території створять комісію, яка буде 
перевіряти стан відповідно до вимог. Усі роботи з покращення ситуації 
потрібно виконати вже до 1 вересня.

В області можуть 
бути проблеми з овочами

та фруктами
НА Кіровоградщині через заморозки на ґрунті, що спосте-

рігалися у квітні та травні, найбільше постраждали площі 
з посівами помідорів і картоплі, а також фруктові дерева. Про це в екс-
клюзивному коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомив директор 
департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА Сергій 
Коренюк.

“У нас масово постраждали посіви вишні, черешні, абрикоса. З 
яблунею ситуація трохи краща, але теж є ушкодження. Йдеться про 
площі у приватному секторі, адже, для прикладу, посіви сільськогоспо-
дарських овочей у приватних господарствах понад 17 тис. га, а у сіль-
госппідприємствах – 856 га”, – повідомив Сергій Коренюк.

За словами посадовця, через заморозки на ґрунті подекуди по-
страждали і посіви соняшнику, однак стан посівів цієї культури не кри-
тичний. До того ж і соняшник, і картопля можуть відійти після холодних 
температур, говорить Сергій Коренюк, а от помідори доведеться сіль-
госппідприємцям повністю пересадити. Названі фруктові ж дерева, які 
постраждали від заморозків, цьогоріч плодів уже не дадуть.

Українці отримають 
компенсацію за економію 

субсидій у період 
із 1 липня до 1 вересня

ПРО це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло 
Розенко.

«Усі необхідні ресурси для фінансування цієї програми є. З 1 липня 
до 1 вересня мають бути здійснені абсолютно всі виплати», – написав 
Розенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, до 1 червня газо- та електропостачальні орга-
нізації мають подати списки громадян, які не використали в повному 
обсязі призначену субсидію та мають економію. До 1 липня місцеві 
органи соцзахисту населення мають повідомити всіх цих громадян про 
право на отримання монетизованої виплати.

Виплати нараховуватимуть із розрахунку вартості 100 кубометрів 
газу або 150 квт/год електроенергії, сума відшкодування складатиме 
близько 700 грн. Таку компенсацію, за підрахунками уряду, зможуть 
отримати до 1,5 млн українських родин.

На Кіровоградщині 
повністю здоровим є кожен 

п'ятий випускник
НА Кіровоградщині кількість випускників навчальних закла-

дів, які є повністю здоровими є незначною, а саме – лише 
кожна п’ята дитина не має проблем зі здоров’ям.

Про це під час апаратної наради в облдержадміністрації повідомив 
керівник освітнього департаменту Володимир Таборанський.

 За його словами, організація харчування у навчальних закладах 
є одним з надважливих напрямів роботи освітян, оскільки дотримання 
норм і правил здорового харчування – одна з передумов здоров’я ді-
тей.

 Згідно з інформацією, наразі в області 131 тис дітей потребують 
організації харчування у навчальних закладах і мають таку можливість. 
У частині закладів харчування організовано на місці, у таких районах як 
Олександрійський, Долинський і Бобринецький є практика, коли орга-
нізацією харчування займаються спеціальні організації, які надають такі 
послуги і мають відповідні дозволи.

 Організовано безкоштовне харчування дітей учасників АТО, кіль-
кість учнів цієї категорії постійно зростає. Наразі в ДНЗ області таких 
дітей 1 тис 406, в ЗОШ – 3 тис 124. Левова частка пільговиків (третина) 
проживає в обласному центрі.

Олександрія здобула 
І Гран-Прі на Міжнародному 
фестивалі-конкурсі «Овація»
14 травня у ПК «Світлопільський» пройшов Міжнародний 

фестиваль-конкурс мистецтв «Овація».
У заході взяли участь представники 7 областей України та м. 

Вільнюса (Литва).
Молоді таланти мали можливість проявити себе у жанрах: 

«Естрадний вокал», «Художнє читання», «Народний вокал», «Оригінальне 
мистецтво. Театри мод та модельні агентства», «Сучасний естрадний 
танець», «Танці народів світу», «Класична хореографія», «Бальна хоре-
ографія», «Народна стилізація», «Танці народів світу», «Академічний во-
кал», «Оригінальне мистецтво. Інструментальна музика».

Наше місто на конкурсі представили вихованці Олександрійської 
дитячої музичної школи та вибороли 21 диплом переможця.

За результатами фестивалю-конкурсу І Гран-Прі здобув 
Камерний оркестр інструментальної та класичної музики «Рапсодія» 
Олександрійської музичної школи.

Члени журі відзначили надзвичайно високий рівень виконавської 
майстерності представників музичної школи та справжній професіона-
лізм педагогічного колективу.

Новини
Зустрічі

Пам'ятаємо

Ініціативи

На  освітянській  ниві

9 школярів взя-
ли участь у ІV 

етапі олімпіад, а троє 
із них здобули перемогу: з історії 
– Великий Ярослав, учень 11 кла-
су НВО «Олександрійська гімназія 
імені Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ сту-
пенів – школа мистецтв» (вчитель 
Таран Т.О.); з іспанської мови – 
Криволапов Олександр, учень 
10 класу НВК «Олександрійський 
колегіум – спеціалізована школа» 
(вчитель Балуба О.А.) та з інфор-
матики – Саєнко Катерина, учениця 
10 класу НВК «Ліцей інформаційних 
технологій – спеціалізована школа ІІ 
ступеня» (вчитель Дробот І.Л.).

У рамках міської Програми еко-
номічного та соціального розвитку 
м.Олександрії на 2017 рік передба-
чено кошти для підтримки обдаро-
ваної молоді.

Цього року подарунком для всіх 
переможців ІІІ-ІV етапів олімпіад 
стала екскурсійна поїздка до міста 
Дніпра за кошти міського бюджету.

Діти відвідали технічний музей 
«Машини часу», Дніпровський пла-
нетарій, набережну Дніпра, дізна-
вшись багато цікавого та отримав-
ши позитивні емоції.

С ьогодні у місті проживають 
2752 ветерани війни, із них: 

376 інвалідів війни, 1217 учасників 
бойових дій, 1159 учасників війни та 
427 чоловік, на яких поширюється дія 
Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захис-
ту».

Усім ветеранам війни виплачена 
до 5 травня щорічна одноразова гро-
шова допомога на суму 3,16 млн.грн.

У 2017 році путівки на санаторно-
курортне лікування через управління 
праці та соціального захисту населен-
ня отримали 6 ветеранів війни, із яких 
2 інваліди війни. За рахунок коштів об-
ласного бюджету для оздоровлення 
ветеранів війни передбачено 53 тис.

грн, на які планується 
оздоровити 8 ветеранів.

Компенсацію на 
транспортне обслугову-
вання та бензин одер-
жали 46 інвалідів війни 
на загальну суму 7,2 тис.
грн.

28 ветеранів отри-
мали кошти на придбан-
ня пільгового твердого 
палива за рахунок суб-
венцій з державного бю-
джету на суму 44,3 тис.
грн та 13 ветеранів війни 
одержали скраплений 
газ на суму 1945 грн.

В Олександрії продовжує діяти 
акція «Зірка пам’яті» з метою надання 
конкретної та систематичної допо-
моги учасникам бойових дій, яких на 
сьогодні у місті проживає 66 чоловік. 
Працівники сфери соцзахисту, меди-
цини, освіти, органів місцевого само-
врядування, підприємці постійно від-
відують ветеранів, допомагають, під-
тримують їх та вітають зі святами.

В олександрійських школярів - В олександрійських школярів - 
120 призових місць 120 призових місць 

на Всеукраїнських олімпіадахна Всеукраїнських олімпіадах

Належна увага і підтримкаНалежна увага і підтримка
 ветеранам Олександрії ветеранам Олександрії

Ф актично, це старт всена-
родного референдуму, щоб 

показати президенту, уряду, що люди 
не хочуть продажу землі.

У ході брифінгу О.Богоявленська 
звернула увагу, що влада намагається 
прискорити продаж сільськогоспо-
дарської землі, «протягнувши» у пар-
ламенті відповідний законопроект.

«Якщо ми допустимо ухва-
лення закону про продаж сіль-
ськогосподарської землі, вва-
жайте – ми забрали в України 
найбільший, найвагоміший 
ресурс нашого відродження 
та становлення», – зазначила 
вона.

«19 квітня 2017 року 
«Батьківщина» та асоціація 
фермерів України дали старт, 
щоб українці визначились із 
питанням мораторію на про-
даж сільськогосподарської 
землі. Тоді відповідно до за-

конодавства про референдум було 
створено ініціативну групу, що має 
збирати підписи, а також було сфор-
мульовано основне питання референ-
думу. Це питання про заборону про-
дажу земель сільськогосподарського 
призначення.

26 квітня Окружний адміністра-
тивний суд Києва ухвалив рішення, 

яке забороняє українцям висловитися 
на референдумі щодо продажу землі, 
але ми чітко розуміємо, що це тех-
нологія і розпочинаємо збір підписів 
громадян».

О.Богоявленська зазначила, що  
інформаційна кампанія, яку зараз роз-
почала влада за продаж сільськогос-
подарської землі – це чергове «про-
мивання мізків».

Є.Алімов додав, що так само, як 
наші патріоти захищають українську 
землю на фронті, нам потрібно захис-
тити нашу землю своїми підписами 
проти продажу сільськогосподарської 
землі, яка займає 72% всієї території 
України. Треба навчитися створювати 
фермерські господарства і правильно 

обробляти свою землю, переробляти 
сільгосппродукцію, продавати готову 
продукцію, а не сировину.

Ціна, що пропонують сьогодні 
жителям села за землю, не відповідає 
ринковій вартості. Якщо сьогодні про-
понують 500-700 доларів за гектар, то 
його реальна вартість, як завіряють 
експерти, становить 80 тисяч євро. 
Вартість сільськогосподарської землі 
України 3.5 трильйона євро. Якщо дер-
жава сьогодні візьме курс на розвиток 
дрібних фермерських господарств, то 
ми зможемо не тільки відмовитись від 
кредитів МВФ, а станемо економічно 
незалежною державою.

Тож з 15 травня в Україні, а також 
і в Олександрії розпочато процеду-
ру збору підписів щодо проведення 
референдуму проти продажу сіль-
ськогосподарських земель. З цього 
приводу від Олександрії та району 
зареєстровано 50 осіб, що є членами 
ініціативної групи і мають право зби-
рати підписи.

Кожен член ініціативної групи 
буде мати посвідчення особи та відпо-

відні підписні листи.Додатково 
в місті та районі працювати-
муть інформаційні намети, у 
яких також можна буде поста-
вити свій підпис. 

На брифінгу лідери партії, 
констатували, що працювати-
муть у правовому полі, а зібра-
ні підписи передадуть у ЦВК. 
Взагалі по Україні прогнозують 
зібрати 10-15 млн підписів з 
прізвищами людей, адреса-
ми, щоб показати Президенту і 
Уряду, що люди проти продажу 
землі .

М етою зустрічі було вирі-
шення нагальних проблем 

с. Звенигородки і Марто-Іванівки. 
Проаналізована спроможність сіль-
ської громади самостійно господа-
рювати, доходна і видаткова частини 
сільського бюджету.

Кошторис Звенигородської сіль-
ської ради у 2017 році становить 475 
тис.грн. Зважаючи на низьку дохідну 
частину, з міського бюджету у 2016 
році було виділено 100 тис.грн на 
оновлення вуличного освітлення та 
2,4 млн грн на ремонт доріг с.Марто-
Іванівки.

За 4 місяці поточного року місь-
ка влада уже виділила сільській раді 
150 тис.грн субвенції для оформлення 

проектно-кошторисної документації 
на землю.

Після аналізу фінансового стану 
та проблемних питань Звенигородки 
і Марто-Іванівки, присутні дійшли до 
висновку, що резерви для поповнення 
сільського бюджету є. Поза межами 
села знаходиться 1,5 тис. гектарів 
землі, з якої, за словами депутатів 
сільської ради, близько 50 гектарів 
використовується незаконно. Тому 
податки від оренди цих земель до гро-
мади не надходять.

Під час зустрічі обговорено й інші 
проблемні питання. Це ремонт вулич-
ного освітлення, асфальтування доріг, 
а також виділення земельної ділянки 
під нове кладовище.

Аби врегулювати питання до-
хідної частини Звенигородської сіль-

ської ради та ситуації з орендою 
земель, міський голова С.Цапюк за-
пропонував сільській раді 15 травня 
письмово надати перелік ділянок, які 
нібито використовуються незаконно. 

А також надати пропозиції щодо місця 
розташування нового кладовища, аби 
міська влада допомогла Звенигородці 
врегулювати відповідне питання на 
обласному рівні.

Міська влада допоможе врегулювати нагальні 
питання с.Звенигородки і Марто-Іванівки

12 травня відбулася зустріч 
керівництва міської влади з де-
путатським корпусом і виконав-
чим комітетом Звенигородської 
сільської ради.

9 травня по всій Україні від-
значалась 72-га річниця Пере-
моги.

В Олександрії увага визво-
лителям з боку міської влади 
приділяється постійно.

В Олександрії розпочали 
збирати підписи за проведення 

референдуму проти продажу землі
Партія ВО "Батьківщина" починає збір підписів проти початку 

продажу землі сільськогосподарського призначення. Олександрія 
теж долучається до масштабного збору підписів проти прода-
жу сільськогосподарської землі в Україні, що розпочинає партія 
Батьківщина. Про це на брифінгу розповіли голова міської органі-
зації ПП ВО «Батьківщина» О.Богоявленська, Євген Алімов, голова 
депутатської фракції ПП ВО «Батьківщина» та Валентина Малежик, 
голова районної організації ПП ВО «Батьківщина».

87 учнів 
загальноосвітніх 

навчальних 
закладів 

Олександрії стали 
переможцями 

ІІІ етапу 
Всеукраїнських 

олімпіад з різних 
навчальних 
предметів, 

виборовши 120 
призових місць.
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Благоустрій

С ьогодні тут навчається 533 
учні, з яких 222 дитини – у по-

чаткових класах. За минулий рік за ко-
шти міського бюджету для школи були 
придбані 20 сучасних комп’ютерів, 
якими обладнали 2 кабінети. З метою 
енергозбереження за останній час у 

закладі були замінені на металоплас-
тикові склопакети 30 вікон, 15 дверей, 
завершуються роботи з реконструкції 
вестибюлю 2-го поверху, придбано і 
встановлено нові меблі для десяти ка-
бінетів. На шкільному подвір’ї за кошти 
міського бюджету встановлений сучас-
ний спортивно-ігровий майданчик, а 
навколо школи покладений новенький 
асфальт. Тож батьки учнів впевнені: їх-
німи дітьми опікується і міська влада, 
і педагогічний колектив, і справжній 
господар – директор школи Кравченко 
Борис Євгенович.

“Базовим” школам – “Базовим” школам – 
посилену увагупосилену увагу

Упродовж 3 місяців 2017 року в Єдиному 
реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 
602 кримінальних правопорушення, що більше 
на 9%, ніж за аналогічний період минулого року 
(551 у 2016 році).

Від вчинених злочинів потерпіло 637 осіб, 2 
особи загинули.

Поряд із зростанням загального числа заре-
єстрованих правопорушень, збільшилась кіль-
кість тяжких та особливо тяжких злочинів на 
4,3% (195 проти 187).

Упродовж 3 місяців поточного року облі-
ковано 41 кримінальне правопорушення проти 
життя та здоров’я особи.

Кількість умисних тяжких тілесних ушко-
джень залишилась на рівні з аналогічним періо-
дом 2016 року, а саме 4 злочини.

Разом з тим, кількості тяжких тілесних 
ушкоджень, що спричинили смерть потерпіло-
го збільшилась удвічі (2 проти 1).

Упродовж 3 місяців 2017 року не зареє-
стровано жодного кримінального правопору-
шення проти статевої свободи та статевої недо-
торканості.

Також протягом 3 місяців поточного року не 
зареєстровано жодного кримінального право-
порушення проти волі, честі та гідності особи 
та проти виборчих, трудових та інших особис-
тих прав і свобод людини і громадянина.

Зросла кількість кримінальних правопору-
шень проти власності (з 368 до 502).

Більше, як три чверті кримінальних право-
порушень цієї категорії складають крадіжки 
(406, або 90%,).

Їх кількість у порівнянні з минулим ро-
ком зросла на 26% (з 323 до 406).

Разом з тим майже зменшилась 
кількість розбійних нападів (2 проти 
3, або -33%) 

Також зменшилась майже на дві 
третини кількість грабежів (з 24 до 
15, або -38%), 

Не зареєстровано вима-
гань. Разом з тим збільшилась 
кількість шахрайств (з 18 до 64, 
або +255%).

Зменшилась на 91% число ви-
критих злочинів у сфері господар-
ської діяльності (2 проти 24). Їх част-
ка у загальному масиві залишається 
мізерною. 

Відбулося збільшення кількості 

злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням 
зі зброєю (ст. 263 КК України) – 6 (проти 4).

Зросла на 33% кількість незаконних заво-
лодінь транспортними засобами (з 6 до 8).

Зменшилась кількість порушень правил 
безпеки руху або експлуатації транспорту (1 
проти7).

Скоротилась на 35,7 % кіль-
кість кримінальних правопору-
шень у сфері обігу наркотич-

них засобів та психотропних 
речовин (9 проти 14).

Число викритих право-
порушень щодо незаконного 

виробництва, виготовлення, придбан-
ня, зберігання, перевезення, пересилання 
чи збуту наркотичних засобів залишилось 
сталим 2 .

У 88 (проти 122, або -27,9%) кримі-
нальних правопорушень особам вруче-
но повідомлення про підозру. Питома 

вага таких правопорушень становить 
14,6%.

Розслідувано 100 кримінальних про-
ваджень (проти 137 у 2016 році, або 
-27%).

Актуально

 "Ми розробили і в травні вне-
семо до Верховної Ради України 
цю реформу пенсійної системи. 
Ми хочемо, щоб вона була спра-
ведливою. Ми знайшли, ми багато 
місяців працювали над формулою, 
щоб забезпечити вже з першого 
жовтня підвищення 5 млн. 600 тися-
чам пенсіонерів пенсій від 200 до 
тисячі гривень. Це досить суттєве 
підвищення пенсій, і це підвищення 
буде на постійній основі", – заявив 
Гройсман в ефірі телеканалу ICTV 
вчора.

 Прем'єр-міністр вірить, що 
український парламент проголо-
сує за пенсійну реформу. "Тут дуже 
важливо отримати підтримку укра-
їнського парламенту. І ми будемо 
розраховувати на те, що ми спіль-
но з коаліцією, з президентом цю 
реформу проведемо, а я беру на 
себе зобов'язання – я реалізую цю 

реформу", – сказав Володимир 
Гройсман.

 Він також повідомив, що ця ре-
форма передбачає скасування опо-
даткування пенсій для працюючих 
пенсіонерів.

 За словами прем'єр-міністра, 
пенсійний вік підвищуватися не 
буде. "Ми не допустимо і категорич-
но... виступаємо проти підвищен-
ня пенсійного віку", – підкреслив 

Гройсман.
 За його словами, уряд знай-

шов формулу, яка дозволить без 
підвищення пенсійного віку звести 
до мінімуму дефіцит Пенсійного 
Фонду, який сьогодні становить 
близько 140 млрд. грн. "І ми за сім 
років зможемо або зменшити цей 
дефіцит, або довести його до нуля", 
– підкреслив глава уряду.

Гройсман гарантує, що пен-
сійна реформа в Україні буде про-
ведена.

"Після того, як парламент при-
йме це рішення, я готовий нести 
повну політичну відповідальність, 
аж до відставки і я гарантую, що ми 
проведемо цю реформу", – зробив 
заяву Володимир Гройсман. 

Мовою  цифр

Стан протидії злочинності 
по місту Олександрії
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У же здійснено заміну старих бордюрів 
на нові та виконано підготовчі роботи.

На ділянці дороги від вул.Козацької 
(Червоного козацтва) до вул.Софіївської 
(Луначарського) укладено вирівнюючий 
асфальто-щебеневий шар.

15 травня працівники підрядної організації 
розпочали укладання нового асфальтного по-
криття на вказаній частині вулиці.

Міський голова С.Цапюк оглянув хід ви-
конання робіт. За інформацією бригадира, ас-
фальтування цієї ділянки планується завершити 
сьогодні.

П родовжується поточний ремонт ру-
лонних покрівель будинків по вул.

Перспективній, 8, вул.Першотравневій, 55, вул.
Григорія Сокальського, 40/1, вул.Святомиколаїв-
ській, 37-а. Здійснено ремонт шиферної покрівлі у 
будинку по проспекту Будівельників, 26.

Замінено зливові труби у багатоповерхівці по 
проспекту Соборному, 88.

Наразі комунальники виконують ремонт 
під’їздів будинків по проспекту Соборному, 88 та 
по вул.Козацькій, 37.

На вул.Братській укладаєтьсяНа вул.Братській укладається
нове асфальтне покриттянове асфальтне покриття

Загальноосвітній навчальний 
заклад I-III ступенів №15 належить 
до «базових» шкіл Олександрії, 
тому міська влада приділяє його 
розвитку посилену увагу. 

В Олександрії триває капітальний ре-
монт дороги по вул. Братській (Калініна) 
за кошти міського бюджету.

У місті тривають ремонтні 
роботи у житловому секторі 

за заявками старших будинків.

В Олександрії В Олександрії 
тривають ремонти тривають ремонти 

житлового фондужитлового фонду

Гройсман обіцяє 
піти у відставку, 

якщо пенсійна реформа провалиться

Прем'єр-міністр Володимир 
Гройсман сподівається 

підвищити пенсії з першого 
жовтня 2017 року, звичайно 
якщо парламент підтримає 

пенсійну реформу.

Є  проблема

ПО -перше, багаторічне 
тотальне недофінансу-

вання дорожньої галузі, по-друге, ко-
лосальне збільшення навантаження 
доріг транспортом. Особливо великої 
шкоди завдають перевізники-аграрії, 
котрі не дотримуються рекомендова-
них норм навантаження. Як повідомили 
в прес-службі шляховиків, недавно на 
Кіровоградщині обладнали пересувний 
пункт габаритно-вагового контролю на 
автодорозі Недогарки-Світловодськ на 
кордоні Полтавської і Кіровоградської 
області. Утім, перевізники знайшли ви-
хід, як його обійти - просто почали їздити 
через селище Власівка. Втратять вони, 
максимум, 15 кілометрів, а виграють 
на штрафах, які не заплатять за пере-
вантаження. Начальник відділу експлу-
атаційного утримання Служби автодоріг 

у Кіровоградській об-
ласті Олексій Донченко 
і старший інспектор 
відділу безпеки до-
рожнього руху управ-
ління превентивної 
діяльності обласного 
управління Нацполіціі 
Максим Огородник ви-
їхали на місце роботи 
пункту, щоб особисто 
ознайомитися з си-
туацією. Працівники 
Укртрансбезпеки та  

Облавтодору, які забезпечують діяль-
ність пункту зважування, підтвердили, 
що як тільки встановили ваги, водії прак-
тично перестали їздити по даній дорозі. 
Варто відзначити, що місцезнаходження 
пункту саме в цьому місці обумовлено 
тим, що під загрозою руйнування зна-
ходиться гребля Кременчуцької ГЕС, че-
рез яку і спрямовується транспорт. І хоча 
вантажних машин їздити стало менше 
через ваги, буквально в перші години 
роботи вдалося виявити порушника - 62 
тонни замість допустимих 40-ка. Як по-
яснив сам перевізник, по дорозі одна 
з машин нібито зламалася, і довелося 
перевантажити до іншої, найближчої 
вантажівки, саме тому і порушив нор-
ми. І, як показує практика, такі відмовки 
звучать з вуст водіїв найчастіше. Дійшло 
навіть до того, що зерновози почали 
маскуватися, щоб не привертати увагу 
працівників Укртрансбезпеки. Говорячи 
мовою чисел, з початку року було ви-
явлено порушень на понад мільйон 
гривень, фактично ж виплата становить 
лише чверть мільйона.

Водії стали уникати 
контрольного 

зважування машин

Водії важкоатлетів почали 
їздити манівцями, щоб уникнути 
зважування. Служба автодоріг 
Кіровоградської області розпові-
ла своє бачення проблеми пога-
них доріг. 

У першому випадку сума ста-
новить 13 000 грн, а у друго-

му – 6000 грн. Обом надійшли СМС-
повідомлення, з яких вони й дізнались 
про те, що їх пограбували. За їхніми 
словами, ПІН-коди від карток вони ні-

кому не передавали та ніяких банків-
ських операцій не проводили. 

По факту заяв, відкрито справу за 
ст. 192 ч.1 – заподіяння майнової шко-
ди шляхом обману або зловживання 
довірою. Правопорушникам загрожує 
покарання у вигляді арешту строком 
до 6 місяців.

У МЕШКАНЦІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ОБЛАСТІ КРАДУТЬ ГРОШІ 
З КАРТОК “ОЩАДБАНКУ”

10 травня, до Олександрійського 
відділу поліції надійшло дві 

заяви про заподіяння майнової 
шкоди громадянам України. 
Деталі справи полягають у 
тому, що у двох мешканців 
с.Нова Прага та с.Шарівка, 

із зарплатної картки 
“Ощадбанку” були знято гроші. 
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Вдячні  за  спокій

Життєвими  стежками Турботи

ЦЯ розповідь – трагічна і 
щаслива, бо мова йде про 

людей, на долю яких випали роки лихо-
ліття. Він - Ладик Олександр Іванович, 
1927 року народження, учасник бо-
йових дій, майор у відставці, родом 
з с.Торговиця Новоархангельського 
району. Його сьогоднішня дружина - 
Смілик Ольга Андріївна, 1931 року на-
родження – дитинство якої припало 
на війну. Трагічність у тому, що, про-
живши своє життя, вони на схилі літ 
залишились самотніми – без рідних і 
близьких… Олександрійський геріа-
тричний будинок, у якому вони прожи-
вають, став для них рідною домівкою 
та поєднав їх долі... 

 О.І.Ладик, 90-річний ветеран ві-
йни розповідає:

- Мій бойовий шлях пов'язаний 
з повітряно-десантними військами, з 
якими довелося пройти шлях від визво-
лення Кіровограда і до Лієпаї (Естонія). 
Наші війська були особливого при-
значення. Пройшов прискорені офі-
церські курси, готувався на льотчика, 
але доля розпорядилася так, що став 
десантником. Здебільшого нас кида-
ли на спецоперації в тил фашистів, на 
прорив фронту… Усе було. Важко зга-
дувати своїх побратимів-десантників, 
які загинули в нерівних боях проти 
озвірілого ворога. Жорстокі то були бої 
з есесівськими головорізами, вишко-
леними відбірними військами гітлерів-
ської армії. Особливо страшними були 
рукопашні бої – хто кого. Хто сильні-
ший, той і виживав… Демобілізувався 

з армії в 1949 році. До виходу на 
пенсію – 1989 рік проходив службу у 
військкоматі Новоархангельська. Мав 
дружину – померла. Сини живуть своїм 
життям. Правда, один навідується до 
мене… Так склалося в житті, що я за-
лишився один і нікому не потрібний. 
Уже 4-й рік проживаю в геріатричному 
будинку. Сталося лихо – поламав руку. 
Думав, що це вже кінець у такому віці. 
Виходила мене колишня медсестра 
Ольга Андріївна Смілик. Сьогодні – це 

моя вірна дружина, яка подарувала 
мені віру в життя, що і в 90 років ти ще 
потрібен людині. Нам виділили кімнату. 
Усе в нас є: мир і злагода, повага і ра-
дість, що ми удвох. Дякувати державі – 
умови для нас створені на рівні. Нам 
нічого більше не потрібно. Усе, про що 

можна мріяти в такі роки, маємо…
О.А.Смілик пройшла тяжкі ви-

пробування життям. Війна застала її 
10-річною олександрійською дівчин-
кою, що мешкала по вул. Декабристів. 
Батько пішов на фронт. На руках у мами 
залишилось двоє дівчаток. 

- Знаєте, у дитячу пам'ять навічно 
вкарбувались роки окупації, коли фа-
шисти вбивали мирне населення, коли 
були облави, коли примушували за дар-
ма працювати, коли місто порожніло і 
вимирало… Важко було мамі, але вона 
шукала підзаробітки у людей, щоб про-
годувати, у щось одягти… Звільнили 
Олександрію. Що робити? Куди йти 
вчитися? Обрала медичну школу, що 
була на той час. Вивчилася на медсе-
стру, а роботи в Олександрії не було. 

Поїхала в с.Зелене Петрівського райо-
ну, там було місце медсестри у ФАПі. 
Чоловік рано помер. Бог дітей не дав. 
Працювала на півтори ставки. Мала 
гарний город, сад, у якому лише одних 
яблунь було 7 сортів, якими частува-
ла від осені до літа всіх своїх хворих. 

Вийшла на пенсію. Вирішила поближ-
че до рідного міста переїхати, придба-
ла будинок у Новій Празі, та роки своє 
взяли. Померла молодша сестра. Рідні 
ніякої, сама залишилась. Племінники 
роз`їхались хто куди. У них своє жит-
тя… Кому ти потрібний у такі роки. 10 
років живу в геріатричному будинку, 
де знайшла собі спокій і радість від 
того, що живу, ні в чому не знаючи не-
зручностей. Усе мене задовольняє. 
Тут зустріла вірного друга і порадника 
Олександра Івановича Ладика. Знаєте, 
і в такому віці хочеться доброго і тепло-
го слова, моральної підтримки. Разом 
нам добре і радісно, що ми розуміємо 
один одного, допомагаємо один одно-
му. Життя – складна річ. Не знаєш за-
втра, де впадеш. Наші долі звели нас, 
бо кожен з нас пережив роки самоти, 
коли не було кому й слова сказати. А 
ми ж люди: спілкування – це життя. 
Напередодні Дня Перемоги хочемо 
висловити глибоку вдячність тим, хто 
здобув цю перемогу. Серед них був і 
мій батько,і Олександр Іванович, і ти-
сячі олександрійців, і мільйони укра-
їнців, хто не шкодував свого життя, 
наближаючи 9 травня 1945 року, яке 
ми, маленькі дівчатка, з нетерпінням 
чекали, чекали повернення батька з 
фронту... Миру, добра, поваги рідних і 
близьких! Дорогі люди, цінуйте кожен 
прожитий вами день у колі рідних – це 
найщасливіша мить вашого життя, яке 
дуже швидкоплинне. Радійте, що по-
ряд з вами рідні і близькі вам люди, 
спілкуйтесь, не відмежовуйтесь від 
друзів і сусідів, нехай добро, Божа 
ласка і мирне небо завжди будуть по-
ряд з вами. 

Такі вони долі тих, кого не оми-
нула кривава війна 1941-1945 років, 
коли один ішов у бій не відаючи, чи по-
вернеться живим, а інша – перенесла 
тягар фашистської окупації в голоді і 
холоді, у щоденному чеканні смерті від 
рук окупанта. Сьогодні вони – приклад 
того, як треба жити, щоб життя було 
щасливим і радісним. 

І.МЕЛЬНИК.

Ч исленна колона 
під звуки маршу 

пройшлась по центральній 
вулиці міста до Братської мо-
гили. У колоні злилися тисячі 
людей. Ось де явно відчува-
лася атмосфера спільності, 
єдності, одностайності по-
чуттів. Вона ж панувала і у ви-
ступах промовців: міського 
голови С.Цапюка, ветерана-
визволителя А.Томіліної, 
єпископа Олександрійського 
і Світловодського Боголєпа. 
Серця людей злилися в єди-
ному благородному пориві. 
В одній колоні й літні, і молоді люди, Ветерани війни і воїни АТО, воїни-інтернаціоналісти, депутати 
різних партій, громадські лідери і міська влада. Ця колона говорила сама за себе: Олександрія – те-
риторія єдності, мудрості й толерантності, де вміють рахуватися з думкою та правом вибору кожного, 
але є одне, головне для всіх – мир і спокій рідного міста, своїх дітей, можливість працювати, відпочи-
вати і жити під одним дахом. Саме до цього закликав олександрійців і міський голова Степан Цапюк, і 
правоохоронці, й представники СБУ напередодні Дня Перемоги. Ветерани вдячні їм за те, що вдало-
ся утримати спокій і усією великою сім'єю відзначити цей Знаменний день.

 Гори живих квітів лишилися на могилах визволителів, що 
лежать у вічному сні на Братській могилі. Вічна їм пам'ять і сла-
ва всенародна!

Усе ж лишається на серці якийсь гіркий осад, коли слухаєш 
повідомлення з джерел масової інформації про те, як відзна-
чали День Перемоги в деяких містах і селах України. Сутички, 
суперечки, розбіжність думок і поглядів на дану подію. Слухаєш 
і думаєш: звідки це? Хто нам нав'язує такі різні думки? Хто 
роз'єднує людей, хто сіє розбрат?

Ні, не можу я назвати однодумцями тих, хто намагається 
посіяти в людських душах цей безлад, це різноголосся, що чу-
ється навколо, хто отруює наше життя сумнівними закликами, 
сіє розбрат.

 Огляньмося навколо, давайте зупинимося і замислимося. 
Перемога, свята Перемога! Одна на всіх. І ніхто, ніякою ціною 
її не затьмарить!

В. КОЛЕСНИКОВ,  член ради ветеранів.

ЗА підтримки Олек-
сандрійської міської 

організації «БПП «Солідарність» 
та безпосередньо депутата місь-
кої ради Андрія Коломійцева для 
ветеранів було організовано свят-
ковий стіл та виступ вокалістів, які 
виконали для присутніх відомі піс-
ні повоєнних років.

На жаль, не всі ветерани 
були присутні за святковим сто-
лом. Через свій поважний вік та 
хвороби деякі не змогли прийти 
на захід, тому депутати особисто 
відвідали стареньких, привітавши 
їх зі святом та вручивши їм квіти і 
подарунки. 

Депутати Депутати 
фракції «БПП фракції «БПП 

«Солідарність» «Солідарність» 
привітали привітали 
ветеранівветеранів

З нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення 
та 72-ї річниці Дня Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні депутати Олександрійської 
міської ради фракції «БПП «Солідарність» привітали 
ветеранів, учасників бойових дій та інвалідів війни. 

Їх нелегка доля 
поєднала назавжди

Напередодні Дня Перемоги, що уособлює в собі життя, мир, 
щастя та радість буття на цій землі, ми все частіше повертаємося до 
тих страшних днів, місяців 1941-1945 років. Війна! Це слово нам зна-
йоме і сьогодні, коли на сході України йде неоголошена війна… Але 
наш обов`язок – і через століття нести світлу пам'ять про героїв, які 
ціною свого життя перемогли фашизм…

За велінням серця За велінням серця 
Давно такого не було у нашому місті. Навіть важко пригадати, щоб оце така силенна 

маса людей зійшлася вранці, 9 Травня, на День Великої Перемоги на центральну площу 
міста. Здається вся Олександрія прийшла відзначити це знаменне, дороге для кожного з 
нас славне свято. Без команди, без заклику, без лозунгів. А прийшли люди за покликом 
серця, за велінням совісті. Усі з букетами квітів, зі світлими посмішками на обличчях, а 
чимало – зі сльозами на очах.

О тзвучали праздничные фанфары 
величайшего праздника Великой 

Победы. Без преувеличения можно сказать 
– всенародного праздника! Как никогда во 
всём мире, торжественно прошли колонны 
«Бессмертный полк». Начиная от Канады и 
США, и заканчивая Австралией.  Как неболь-
шие ручейки сливаются в  единый, могучий 
поток, так и «Бессмертный полк»  слились в 
единое, величайшее, международное  тор-

жество  Великой Победы  добра над злом. 
В этом могучем потоке добра и величия па-
мяти, был ручеек и нашей Александрийской 
громады, в котором, плечом к плечу, прошли 
представители  всех политических партий, 
фронтовики, ветераны Афганской войны, 
участники АТО.  В этом строю было что – то 
величественное, вселяющее надежду и уве-
ренность на укрепление нашего государ-
ства, как одного из высокоразвитых, бога-

тых и независимых государств центральной 
Европы. Священный подвиг наших отцов 
и дедов объединил разные политические 
взгляды, разные поколения, разные  вос-
приятия мира.  Значит, у нас больше  по-
ложительных точек  соприкосновения, чем 
разногласий, а это и есть сила нации, сила 
государства! Торжества прошли на многих 
местах захоронений воинов Красной Армии, 
лучше сказать – на местах родников жизни, 
дающих нам силу, мужество и героизм, веру 
в  победу правого дела.  В мероприятиях 
приняли участие священнослужители, отслу-
жившие литии  по  убиенным.  Кульминацией  
стали детки, которые  после своих высту-
плений  выпустили в голубизну безоблач-
ного неба  белых  голубей – символов  мира 
и любви.  В торжествах  широко приняли 
участие творческие коллективы,  духовые 
оркестры. Традиционно работала полевая 

кухня, и конечно воины местного  гарнизона, 
которые прошли торжественным маршем 
возле Братской могилы.  Очень приятно от-
метить, что все мероприятия  в нашем горо-
де прошли  без единого инцидента. Это ре-
зультат  слаженной работы местных органов 
власти во главе со Степаном Кирилловичем 
Цапюком, слаженной работы силовых струк-
тур, громадської  Ради,  широкой разъясни-
тельной и воспитательной  работы  на всех 
уровнях. Это  положительно отразилось на 
наших доблестных ветеранах. Было приятно 
видеть их просветлевшие лица, у них рас-
правились плечи, они как будто помолодели.  
Такое внимание – это бальзам на их изранен-
ные души! Хочется верить, что мы будем  и 
дальше окружать таким  вниманием, заботой 
и любовью  наших ветеранов не только в день 
Победы, но и ежедневно, ежечасно, что мы 
не пройдём мимо их нужд.  Давайте любить 
наших дорогих ветеранов, а не говорить, что 
мы их любим!      

А.  ПЕСЧАНСКИЙ,  председатель 
общественной организации      

ветеранов Вооруженных Сил                                                                                                      
«Александрийский Союз 

защитников  Отечества».

Торжество добра и разума! Торжество добра и разума! 
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Варто  знати

1. Знизили соціальні норми.
Головна зміна - українцям ско-

ротили соцнорми споживання те-
пло-, електро - та газової енергії. 
Так, якщо ще минулої зими субсидія 
покривала 330 кубів на опалення 
квартири площею 60 кв. метрів, уже 
в наступному опалювальному сезоні 
знижку будуть нараховувати тільки на 
300 кубів. Якщо сім'я буде споживати 
і далі 330 кубів, за 30 кубів вже дове-
деться платити (за чинним тарифом, 
це 204 гривні). Що стосується тепла, 
у квартирі з центральним опаленням 
площею 60 кв. м. субсидія буде по-
кривати замість 3,28 лише 2,5 Гкал 
тепла. Сім'ї в Києві, якщо не скороти-
ти споживання, за різницю в 0,7 Гкал 
доведеться сплатити 1411 гривень. В 
уряді запевняють, що зниження соц-
нормативів було однією з умов МВФ 
для отримання Україною наступного 
траншу кредиту.  

2. Змінили опалювальний пе-
ріод. 

Раніше субсидія на опалюваль-
ний період призначалася всім україн-
цям у період з 1 жовтня по 30 квітня 
і коректувалася органами місцевого 
самоврядування або органами ви-
конавчої влади. У 2017 і 2018 роках 
громадянам з індивідуальним опа-
ленням субсидія буде нараховувати-
ся з 15 жовтня по 15 квітня. 

3. Протягом місяця тим, хто 
отримує субсидії, потрібно пові-
домити органи соціального захис-
ту населення про: 

• Зміну складу зареєстрованих 
осіб у помешканні: якщо хтось випи-
сався або прописався; 

• Зміну соціального статусу чле-
нів родини: якщо хтось звільнився 
або влаштувався на роботу, став пен-
сіонером; 

• Про здійснення одноразової 
покупки, що перевищує 50 тисяч гри-
вень; 

• Про зміну набору комунальних 
послуг: якщо відмовилися від цен-
тралізованого опалення і перейшли 
на індивідуальне або навпаки.  

4. Переплату за комуналку 
"спишуть" з рахунку. 

Переплату за ЖКГ, яка набе-
реться в сім'ї за півроку, з 1 травня 
просто спишуть з рахунку. Раніше 
така переплата переходила на на-
ступний місяць – тобто, якщо цього 
місяця спожив менше енергії і пере-
платив, то в наступному місяці спла-
тиш менше. Це мотивувало людей 
економити. Тепер же переплата за 
холодну і гарячу воду, а також за опа-
лення буде повертатися до бюджету. 
Тобто, сім'я, яка отримувала субси-
дію на комуналку, але економила і 
споживала менше норми, залишки 
на своїх рахунках втратить. Спочатку 
з переплатою в уряді планували об-
ходитися з точністю навпаки: не 
списувати, а монетизувати. "Логіка 
була така: якщо ви споживаєте мен-
ше норми, то залишок коштів на 
вашому рахунку переходить на на-
ступний місяць. І якщо ви за якийсь 
місяць спожили менше, то зеконом-
лені кошти повинні були виплатити 

в грошовому еквіваленті. Тепер ви-
ходить, що ці гроші будуть списані 
на користь держбюджету. І заоща-
джувати взагалі немає сенсу. З боку 
держави це не найкраще рішення", 
– говорить директор енергетичних 
програм Центру світової еконо-
міки та міжнародної політики НАН 
України Валентин Землянський. За 
його словами, монетизацію в уряді 
ще можуть реалізувати. Але користі 
від цього буде мало. "Формально 
уряд може ввести монетизацію, але 
просто нічого буде монетизувати, 
тому що гроші вже списані з рахунку. 
Тобто, формально вони монетизацію 
введуть, а реально "живими" гроши-
ма нічого нікому не дадуть", – додає 
експерт. 

5. Субсидію заберуть у борж-
ників за ЖКГ.

З 1 травня житлова субсидія не 
призначається на наступний період 
за наявності 2-місячної заборгова-
ності з оплати житлово-комунальних 
послуг. Якщо боржник протягом 
двох місяців підтвердить сплату за-
боргованості або домовиться про її 
реструктуризацію, то субсидія буде 
призначена з дати закінчення дії по-
передньої. Зазначений строк може 
бути продовжено на підставі рішення 
районної, районної у містах Києві та 
Севастополі держадміністрації за на-
явності поважних причин. 

6. Доходи за місяць, а не за 
рік.

Тепер субсидії будуть надавати 
з урахуванням середньомісячного 
доходу осіб за чотири квартали, а не 
за календарний рік. Мабуть, це зро-
блено, щоб відсікти тих, хто отримує 
мінімальну зарплату. З нового року 
вона збільшена в два рази до 3200 
гривень, але якщо б продовжували 
вважати середню зарплату за рік, 
то за рахунок минулого року багато 
громадян однаково претендували б 
на субсидії. При цьому субсидія на 
придбання скрапленого газу, твер-
дого та рідкого пічного побутового 
палива буде призначатися, виходячи 
з розміру доходу за попередній ка-
лендарний рік. 

7. Збільшили субсидії для не-
працездатних. 

Для пенсіонерів, інвалідів та ін-
ших непрацездатних громадян, уряд 
збільшує соціальну норму, за якої на-
дається субсидія. Наприклад, якщо в 
будинку проживають непрацездатні 
люди, то соціальна норма для роз-
рахунку допомоги збільшиться з 49 
квадратних метрів до 75 квадратних 
метрів. 

8. Субсидії для тих, хто про-
живає у садовому будинку. 

Раніше люди, які проживали в 
садових будинках або дачних коопе-
ративах і оплачували комунальні по-
слуги, не могли претендувати на суб-
сидії, оскільки не були офіційно заре-
єстровані. Наразі ж мешканці садо-
вих будинків або дачних кооперативів 
також зможуть оформити субсидію. 
Правда, фінансуватися вона буде з 
місцевих бюджетів, у яких, як відомо, 
хронічно немає грошей. 

Нові правила 
нарахування субсидій: 

8 головних змін
В Україні почали діяти нові правила нарахування субсидій: 1 

травня набули чинності нові правила отримання субсидій - їх пе-
рерахують уже з урахуванням нових знижених норм споживання. 
Субсидію на наступний період не отримають українці, у яких є 
двомісячна заборгованість по оплаті житлово-комунальних по-
слуг, повідомляє Страна.uа. "Експерти кажуть - це черговий спо-
сіб уряду заощадити на субсидії", - йдеться в повідомленні. Що 
передбачають нові правила отримання субсидій?

Запобігти,  врятувати,  допомогти

Ваше  здоров'я

Культура

П одібні спільні профілактичні 
заходи не лише виявляють по-

рушників, а й дозволяють попередити 
пожежі, що виникають через необереж-
ність з вогнем. 11 травня рейдова пе-
ревірка відбулася на території лісового 
масиву урочища «Звенигородське». 
Учасники рейду поспілкувались з відпо-

чивальниками та наголосили, що лісова 
пожежа – надзвичайно непередбачува-
не явище, яке вражає своїми масшта-
бами, наслідками та швидкістю розпо-
всюдження. Тож, за винищення лісона-
саджень передбачена адміністративна 
та кримінальна відповідальність у за-
лежності від масштабів заподіяної шко-
ди. Також, громадянам нагадали, що 
у період високої пожежної небезпеки 
взагалі забороняється розкладати ба-
гаття у лісах. Адже необережно кинутий 
недопалок чи сірник – найпростіший 
шлях до виникнення пожежі. Тому слід 

бути уважними та дуже обережними 
аби уникнути неприємних ситуацій під 
час відпочинку у лісі. Якщо ж пожежі 
не вдалося уникнути, то на початковій 
стадії необхідно спробувати загасити 
самотужки, якщо ж займання вийшло 
з-під контролю, негайно повідомити 
про подію за номером «101». На завер-
шення розмови жителям міста надали 
застережні листівки та наполегливо по-
радили бути обережними з вогнем по-
близу лісових масивів.

С.ШАБАНОВА, 
фахівець 2 ДПРЗ.

Рятувальники 
закликають громадян 
бути обережними, 

відпочиваючи на природі

Рятувальники спільно 
з працівниками 

поліції та лісового 
господарства 

проводять рейдові 
перевірки на 

території лісництв. 

Життя складне, у кожного з нас безліч 
проблем. Не встигнеш подолати одну, як на 
черзі – інші. Сьогодні важко усім, коли рі-
вень життя дуже низький, коли соціальний 
захист у сфері охорони здоров`я привів 
до того, що за статистикою МОЗ більшість 
хворих відмовляється від лікування через 
неможливість за нього сплатити... І все ж 
попри негаразди, олександрійці, влада 
міста завжди виділялись на фоні інших сво-
єю турботою про здоров`я людей, умовами 
перебування в лікарнях та медичним обслу-
говуванням, добротою, чуйністю, повагою і 
милосердям... 

 Таміла Павлівна Паланчан й гадки не 
мала, що приступ підвищеного артеріаль-
ного тиску закінчиться стражданнями, он-
кологічною операцією...

- На початку березня у мене різко під-
нявся тиск «240 на 120», - почала свою 
розповідь Т.Паланчан, - втратила свідо-
мість. Діти відправили до міської лікарні 
№1. Дякувати Богу, що головний лікар 
В.Приходько і всі лікарі звернули осо-
бливу увагу на мій стан здоров`я. У блоці 
інтенсивної терапії привели в норму ар-
теріальний тиск. При повному ж медич-
ному обстеженні з'ясувалося, що в мене 
цукровий діабет, а коли справа дійшла до 
УЗД, то професійний лікар-ендокринолог 
Н.Метка встановила причину приступу - 
знайшла в мене пухлину на щитовидній 
залозі, яка спровокувала різке підвищення 
артеріального тиску. У мене були нариви. 
Хірург А.Кузів зробив операцію – вида-
лив їх. Відправили зразки на біопсію до 
Кропивницького... Прозвучав невтішний 

діагноз – рак щитовидної залози. Розпач, 
паніка... З цього стану мене, пенсіонерку, 
вивели син і донька, мої дорогі сестри, які 
підтримали в найтяжчу для мене годину, 
коли я вже втратила будь-яку надію на по-
рятунок... Долучилися до мого порятунку 
сусіди, друзі, однокласники, знайомі, які 
матеріально підтримали коштами, бо тре-
ба було їхати на операцію до Києва. Ю.Нос, 
О.Долгіх, В.Дожджаник, О.Бондар і десятки 
інших небайдужих та щиросердних людей 
відгукнулися на мою біду. Це не передати 
словами, коли я чула слова підтримки, коли 
люди своєю участю врятували мені життя, 
«витягли» майже з того світу... У Київ їха-
ти – потрібні тисячі гривень. Міський голо-
ва С.К.Цапюк виділив з міського бюджету 
кошти, переймався моїм станом здоров`я 
після проведення операції. На черзі курс 
реабілітації- хіміотерапія. А це ще тисячі 
і тисячі гривень. Але як сказав мені про-
фесор, який оперував, що олександрійські 
лікарі правильно визначили діагноз... 

В Олександрії живуть добрі і чуйні люди! 
Низький уклін усім моїм землякам, міській 
владі в особі міського голови С.Цапюка та 
його заступників Л.Давиденко, Л.Сосни, 
які з чуйністю ставляться до олександрій-
ців, відшукуючи в мізерному бюджеті міста 
кошти, щоб урятувати життя іншим, у тому 
числі і мені. Я в Бога щоденно прошу, щоб 
він усім моїм рятувальникам дав міцного 
здоров`я, довголіття, родинного затишку і 
добра, бо у світі найдорожчого від життя не-
має нічого. Успіхів у праці і доброзичливих 
людей на їх повсякденному шляху. 

 З повагою – Таміла ПАЛАНЧАН.

ЩИРА ВДЯЧНІСТЬ
Кожній людині у своєму житті хочеться відчувати піклування від 

своїх рідних, друзів, колег по роботі і навіть від сторонніх перехожих. 
Але інколи трапляється так, що і рідних немає, і друзі далеко. Мова 
йдеться про нас, самотніх пенсіонерів та інвалідів - людей, які вже за-
кінчили свій трудовий шлях і з тих чи інших причин залишилися сам на 
сам зі своїми проблемами в побуті, часто в боротьбі за своє здоров’я 
та просто за виживання.

У таких ситуаціях надія дійсно на сторонніх і не байдужих людей. 
І як добре, що є такі установи, до яких можна звернутися і отримати 
підтримку. Хотілося б зупинитися на одному із видів такої допомоги 
- це благодійні обіди. У 2017 році з березня місяця, за домовленіс-
тю територіального центру та кафе «Колиба» власника Саламатіна 
С.Ф., кафе «Риф» власниці Тараннік Я.О., кафе «Ітака» власника 
Гуща О.В. підопічним малозабезпеченим територіального центру 
надаються обіди. Також надано допомогу в пригощанні до Дня від-
критих дверей з нагоди Дня Перемоги власницею кафе «На Садовій» 
Лукомською О.В. З душею приготовані страви зігрівають серця і все-
ляють надію, що світ не без добрих та розуміючих чужі біди людей. 
Ми маємо надію на співпрацю з власниками кафе міста і надалі, дуже 
вдячні цим людям, які виявляють милосердя не на словах, а на ділі. 
Хочемо побажати їм, їхнім родинам здоров’я, миру, достатку, єдності 
та розуміння одне одного.

З повагою та вдячністю, адміністрація 
та підопічні територіального центру.

Дякуємо за допомогу
Уже стало доброю традицією в територіальному центрі соціаль-

ного обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії 
до свят проводити Дні відкритих дверей. Так, за допомогою підпри-
ємців міста, які відгукнулися на прохання установи 05 травня 2017 
року з нагоди Дня Перемоги в приміщенні територіального центру 
був організований захід та надано грошову допомогу з врученням 
продуктових наборів ветеранам, проведено пригощання.

Від імені колективу територіального центру та підопічних уста-
нови за чуйність та небайдужість до ветеранів та малозабезпечених 
громадян, за розуміння чужих проблем, за милосердя та доброту, за 
безкорисливе меценатство висловлюємо щиру подяку всім підпри-
ємцям міста, які не залишаються осторонь та завжди відгукуються на 
прохання нашого закладу.

Адміністрація територіального центру.

Низький уклін 
щиросердним олександрійцям

Кисляк – 
щоденна їжа

Про те, що процеси старіння ор-
ганізму починаються з кишечнику, 
сьогодні знають усі. Адже брудний ки-
шечник – це джерело шкідливих бакте-
рій і токсинів. Та проблема в тому, що 
сьогодні більшість людей страждають 
від різних проблем з кишечником: за-
крепи, метеоризм, дисбактеріоз, колі-
ти й т.ін. Але існує дуже простий спосіб 

оздоровити кишечник: щодня вживати 
кисляк або йогурт. Звичайно ж, на-
туральні. Де їх узяти? Приготувати 
власноруч. Кисляк приготувати дуже 
просто. Додайте в базарне пряжене 
молоко (0,5 л) сметану (1 ст. л.) або 
чверть скибочки чорного хліба. За 12 
годин кисляк готовий. Для виготов-
лення йогурту потрібно 1 л базарного 
молока довести до кипіння, потім мо-
локо остудити до 45 градусів і додати 
1 столову ложку звичайного йогурту 
(без барвників і фруктів). Ретельно пе-
ремішати, закрити кришкою, покласти 
зверху подушку. За 6–8 годин готовий 
йогурт поставте в холодильник, щоб 
зупинити ріст бактерій. У холодильни-
ку йогурт може зберігатися 4–5 днів. 
Сировина для виготовлення йогуртів 
продається в аптеках і магазинах здо-
рового харчування.

Правило трьох 
Правило трьох – містить у собі 

три компоненти: попітніти, відчути 
справжній голод, втомитися. Ці три 
стани потрібно відчувати щодня. Вони 
забезпечать рух енергії, яка звільнить 
тіло від застоїв і блоків.

Часникове молоко
Народна медицина має багато 

дієвих рецептів профілактики хво-
роб. Часникове молоко – один із них. 
1 склянку молока або води довести 
до кипіння, кинути туди 2 подрібнені 
зубки часнику й відразу зняти з вог-
ню. Витримати 10 хвилин і випити. 
Вживати 1 раз на тиждень. Це допо-
може позбутися багатьох паразитів і 
хвороботворних бактерій.

Злаки – це сила 
Вони дають міць і здоров’я людині. 

Недарма хліб є головним продуктом хар-
чування багатьох народів. Погано те, що 
сучасна технологія приготування хліба 
змінилася не ліпшим чином, що негатив-
но позначилося на його цілющих власти-
востях. Тому хліб також потрібно готува-
ти в домашніх умовах. Головне – вико-
ристовувати борошно другого сорту, а 
замість дріжджів закваску. Пропонуємо 
рецепт хліба-коржа, приготування якого 
не вимагає добавок для розпушування: 
замісити тісто з 1 кг борошна 2-го сорту, 
100 мл олії, 100 г меду, 1 склянки води. 
Із цього тіста зробити корж, його потріб-
но не випікати, а підсушувати в духовці 
за температури 45–48°С. Вийде хліб на 
зразок вірменського лаваша. Усі клітини 
в такому хлібі живі. Після приготування 
його загортають у харчовий папір і збе-
рігають у холодильнику.

Підготувала Оксана ОСТРЯНКО.

РЕЦЕПТИ ЗДОРОВ'Я І ДОВГОЛІТТЯ
Гарне здоров’я — це не тіль-

ки дарунок природи, а й постійна 
праця — приємна і благодат-
на. Пропонуємо деякі рецепти 
здоров’я, засновані на тисячо-
літньому досвіді довгожителів 
різних народів.

Ч етвертий рік поспіль свя-
то відзначається щорічно в 

третю суботу травня. Цього разу ак-
ція охопить 40 міст України. Сотні ви-
конавців найрізноманітніших стилів 
зберуться на вулицях свого міста, щоб 
зіграти і заспівати власну музику.

В Олександрії основним місцем 
проведення фестивалю буде площа 
біля ПК "СВІТЛОПІЛЬСЬКИЙ". Тут по-
ставлять сцену, обладнають місця для 
фотосет і майстрів хенд-мейд. Гості 
заходу зможуть насолодитися "ву-
личною їжею". У програмі - відкриття 
пам'ятника вуличного музиканта (що 
це - організатори не розголошують).

Початок о 12.00 (одночасно по 
всій Україні), офіційне відкриття - о 
18.00. Жителі і гості міста зможуть 
побачити духові оркестри, співаків, 
хореографів, бардів, сольних інстру-
менталістів, виступи ансамблів та ді-
джеїв.

Музиканти гратимуть як влас-
ні твори, так і популярні композиції. 
Очікуються майстер-класи та гості з 
Кременчука.

Також невелика локація буде 
працювати на Соборній площі для 
рекламних цілей. Кілька музикантів 
будуть гратиі зазивати жителів до 
ПК "СВІТЛОПІЛЬСЬКИЙ".

Організатори та підтримка: гро-
мадська організація "Нова Хвиля", 
волонтерський центр "Час добра", 
студія східного танцю "Надина", 
інтернет-провайдер "Шторм", охоро-

на заходу - компанія "Сібріз", інфор-
маційна підтримка, технічне забезпе-
чення, ведення та координація - радіо 
"Маяк". Окрема подяка - Володимиру 
Дожджанику.

Запрошуємо на концертЗапрошуємо на концерт
вуличної музикивуличної музики



66 1 7  ò ð à â í ÿ  2 0 1 7  ð .1 7  ò ð à â í ÿ  2 0 1 7  ð .
№20 (13985) ВВссСамоврядування

Метою конкурсу є відзначення 
мешканців приватного сектору, які 
забезпечують чистоту та найкращий 
благоустрій дворів, а також підтрим-
ка ініціативи органів самоорганіза-
ції населення в питаннях реалізації 
завдань культурного і соціального 
розвитку міста, благоустрою при-
будинкових територій та залучення 
мешканців до збереження чистоти і 
належного стану дворів. 

Переможців огляду-конкурсу 
визначає спеціальна комісія, затвер-
джена рішенням міської ради, яка 
складається з представників органів 
самоорганізації населення, громад-
ськості, посадових осіб місцевого 
самоврядування. 

Нагородження переможців що-
річного огляду-конкурсу відбудеть-
ся на міських урочистостях з наго-
ди святкування Дня незалежності 
України. 

Підведення підсумків огляду-
конкурсу «Кращий благоустрій при-
ватної садиби» здійснюється за осно-
вними критеріями, що визначають:

- якість благоустрою двору, бу-
динку, прибудинкової території;

- наявність договору із спеціалі-
зованим підприємством на вивезен-
ня твердих побутових відходів;

- рівень оплати мешканцями 
двору житлово-комунальних послуг;

- співпраця з квартальним (ву-
личним) комітетом.

 Бажаючим взяти участь в огляді-
конкурсі необхідно подати заяву, 
погоджену головою квартального 
комітету, картку учасника конкурсу в 
управління забезпечення діяльності 
міської ради (пр. Соборний, 59, каб. 
315, пн.-чт. з 8.00 до 17.00, пт. з 8-00 
до 15.30) до 1 серпня 2017 року. У 
цьому кабінеті можна отримати блан-
ки заяви та картки учасника для учас-
ті у конкурсі. 

 Сподіваємось, що ви, шановні 
олександрійці, підтримаєте нашу іні-
ціативу і проведення огляду-конкурсу 
«Кращий благоустрій приватної са-
диби» стане міською традицією.

 Довідкова інформація за теле-
фоном: 7-22-75. 

Управління забезпечення 
діяльності міської ради. 
Рада голів квартальних 

комітетів міста.

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ 
в огляді-конкурсі «Кращий благоустрій

 приватної садиби-2017», 
який проводиться з 1 квітня по 1 серпня

Офіційно

агроном 4100-7000 грн.; бухгалтер 
3200 грн.; викладач професійно-технічного 
навчального закладу (викладати хімію, 
біологію) 3870 грн.; викладач професійно-
технічного навчального закладу (автомо-
більне господарство та правила дорожньо-
го руху) 3500 грн.; водій автотранспортних 
засобів 3200-5000 грн.; в'язальник 3205 
грн.; геодезист 3200 грн.; директор пред-
ставництва 5800 грн.; економіст 3500 
грн.; електрик дільниці 3200 грн.; елек-
трогазозварник 3200-5000 грн.; електро-
зварник ручного зварювання 3205 грн.; 
електромонтер з експлуатації розподіль-
них мереж 3200 грн.; зварник на машинах 
контактного (пресового) зварювання 3210 
грн.; інженер з охорони праці 3500 грн.; 
інженер-конструктор 5500 грн.; інженер-
конструктор (механіка) 5000 грн.; інженер-
технолог 4500 грн.; касир торговельного 
залу 3200 грн.; кухар 3205 грн.; лікар-
інфекціоніст 2400 грн.; лікар-ортопед-
травматолог 3200 грн.; лікар-педіатр 
3200 грн.; лікар-фізіотерапевт 3200 грн.; 
маркшейдер кар'єру, рудника, шахти 8000 
грн.; машиніст бульдозера (гірничі робо-
ти) 4000 грн.; машиніст бурової установки 
5000 грн.; менеджер (управитель) із збуту 
3500 грн.; налагоджувальник автоматичних 
ліній і агрегатних верстатів 3500 грн.; на-
лагоджувальник холодноштампувального 
устаткування 3500 грн.; оператор верстатів 
з програмним керуванням 3205 грн.; пекар 
3200 грн.; підсобний робітник 3200 грн.; 

робітник з благоустрою 3200 грн.; сверд-
лувальник 3500 грн.; слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики 
(електромеханіка) 3800 грн.; слюсар з 
ремонту сільськогосподарських машин та 
устаткування 3200 грн.; слюсар із складан-
ня металевих конструкцій 3205-5000 грн.; 
слюсар-електрик з ремонту електроустат-
кування 3200 грн.; слюсар-ремонтник 3205 
грн.; спеціаліст державної служби 3200-
4400 грн.; терміст 3300 грн.; тесляр 3200 
грн.; технік-лаборант (видобувна промис-
ловість, металургія) 3500 грн.; токар 3200-
5200 грн.; токар-розточувальник 7000 грн.; 
тракторист-машиніст сільськогосподар-
ського (лісогосподарського) виробництва 
3200 грн.; фрезерувальник 3500-5000 грн.; 
швачка 3206 грн.; шліфувальник 4230 грн.; 
юрист 3205 грн.; 

Вакансії призначені для 
осіб з інвалідністю

Тракторист-машиніст сільськогоспо-
дарського (лісогосподарського) виробни-
цтва 3800 грн.; лікар-стоматолог 3206 грн.; 
прибиральник виробничих приміщень 1600 
грн.; двірник 1600 грн.; 

 Якщо Ви шукаєте роботу, не маєте 
професії або потребуєте перепідготовки, 
звертайтесь до Олександрійського міськ-
районного центру зайнятості! Ми Вам до-
поможемо!

Наша адреса: пр. Леніна, 126а тел. 
7-70-34, диспетчер

Інформує Олександрійський 
міськрайонний центр зайнятості 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління житлово-комуналь-

ного господарства, архітектури та 
містобудування Олександрійської 
міської ради повідомляє про прийнят-
тя Олександрійською міською радою 
рішення від 28.04.2017 № 277 «Про за-
твердження детального плану терито-
рії в районі пров. Бориса Йогансона».

Матеріали детального плану роз-
міщені на офіційному сайті міської 
ради. Під час проведення громад-
ського обговорення щодо врахуван-

ня громадських інтересів стосовно 
проекту «Детальний план території в 
районі пров. Бориса Йогансона», роз-
робленого Державним підприємством 
Український державний проектний 
інститут «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ» на 
замовлення Управління житлово-
комунального господарства, архітекту-
ри та містобудування Олександрійської 
міської ради, пропозицій та зауважень 
від громадськості не надійшло, а тому 
є підстави вважати, що громадські слу-
хання відбулися.

РІШЕННЯ
від 28 квітня 2017 року № 286

м. Олександрія

Про затвердження Порядку 
здійснення самоврядного контролю 

за використанням та охороною 
земель по м. Олександрії

Відповідно до ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.ст. 12, 189 Земельного кодексу України, Законів 
України «Про охорону земель»,  враховуючи рішен-
ня виконавчого комітету міської ради від 23.03.2017 
№ 201 та висновки постійних комісій міської ради,

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок здійснення само-

врядного контролю за використанням та  охоро-
ною земель по м. Олександрії (додається).

2. Управлінню приватизації, оренди майна 
та землі міської ради двічі на рік звітувати перед 
міською радою про роботу інспекторів у сфері са-
моврядного контролю за використанням та охоро-
ною земель.

3. Контроль за виконанням рішення покласти 
на першого заступника міського голови з питань ді-
яльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 
та постійну комісію міської ради з питань привати-
зації майна, житла, землі та регулювання земель-
них відносин. 

С. ЦАПЮК, міський голова.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішення міської ради
від 28 квітня 2017 року № 286

Секретар міської ради
___________ О. БОГОЯВЛЕНСЬКА

Порядок здійснення самоврядного 
контролю за використанням та 

охороною земель по м. Олександрії

1. Загальні положення
1. Цей Порядок здійснення самоврядного 

контролю за використанням та охороною земель 
по м. Олександрії (далі – Порядок) визначає по-
рядок та способи здійснення самоврядного контр-
олю за використанням та охороною земель, а та-
кож порядок проведення перевірок на території м. 
Олександрії та спрямований на забезпечення їх ра-
ціонального використання. Порядок розроблений 
з врахуванням ст.ст. 12, 189 Земельного кодексу 
України та Законів України «Про охорону земель»,  
«Про місцеве самоврядування в Україні».

Даний Порядок регламентує процедуру здій-
снення Олександрійською міською радою та її 
виконавчими органами через інспекторів само-
врядного контролю за дотриманням юридичними 
та фізичними особами  законодавства при вико-
ристанні земель комунальної власності територі-
альної громади м. Олександрії (далі – Інспектори 
у сфері самоврядного контролю за використанням 
та охороною земель), визначає підготовчі захо-
ди, методику проведення обстежень земельних 
ділянок та порядок оформлення матеріалів за їх 
результатами.

2. Об’єктом самоврядного контролю за вико-
ристанням та охороною земель є землі комунальної 
власності територіальної громади м. Олександрії.

3. Дія даного Порядку поширюється на всі під-
приємства, установи та організації, фізичних осіб 
- підприємців, а також громадян:

- у користуванні яких перебувають земельні ді-
лянки комунальної власності; 

- у власності (користуванні) яких перебувають 
об’єкти нерухомого майна, які розміщені на землях 
комунальної власності.

4. Основними завданнями самоврядного контр-
олю за використанням та охороною земель є:

- додержання вимог законодавства України та 
договірних відносин стосовно земель комунальної 
власності та об’єктів нерухомого майна, розміще-
них на землях комунальної власності; 

- своєчасне виявлення порушень земельного 
законодавства та вжиття заходів щодо їх усунення;

- вжиття разом з іншими уповноваженими ор-
ганами відповідно до закону заходів, спрямованих 
на раціональне використання земель комунальної 
власності, забезпечення особливого режиму вико-
ристання земель природоохоронного, оздоровчо-
го, рекреаційного та історико-культурного призна-
чення, земель водного фонду;

- забезпечення реалізації місцевої політики 
у сфері охорони та раціонального використання 
земель.

5. Самоврядний контроль за використанням 
та охороною земель здійснюють посадові особи 
Олександрійської міської ради та її виконавчих 
органів, перелік яких визначається розпоряджен-
ням Олександрійського міського голови (далі - 
Інспектори у сфері самоврядного контролю за ви-
користанням та охороною земель), та, при потребі, 
наймані особи – спеціалісти у сфері земельних від-
носин, у порядку, визначеному даним Порядком.

 2. Повноваження Інспекторів у сфері само-
врядного контролю за використанням та охороною 
земель

1. До повноважень Інспекторів у сфері само-
врядного контролю за використанням та охороною 
земель належать:

- здійснення самоврядного контролю за 
використанням та охороною земель у частині 
дотримання підприємствами, установами, ор-
ганізаціями всіх форм власності, громадянами 
України, іноземними громадянами, особами без 
громадянства, а також іноземними юридични-
ми особами вимог земельного законодавства 
на території м. Олександрії; виявлення фактів 
використання земельних ділянок комунальної 
власності без правовстановлюючих документів 
(із обов’язковим інформуванням про виявлені 
факти контролюючих органів та громадськості); 
своєчасного та повного внесення плати за зем-
лю; моніторингу своєчасності та повноти сплати 
за використання земельних ділянок комунальної 
власності, та надання пропозицій відповідним ор-
ганам щодо збільшення надходжень до міського 
бюджету від плати за землю; виконання вимог 
щодо використання земельних ділянок комуналь-
ної форми власності за їх цільовим призначен-
ням; дотримання строків своєчасного повернен-
ня міській раді земельних ділянок після припинен-
ня у встановленому порядку права користування 
ними та обов’язкового виконання заходів щодо 
приведення їх у стан, придатний для подальшого 
використання за цільовим призначенням;  додер-
жання встановленого законодавством порядку 
визначення та відшкодування збитків, завданих 
територіальній громаді користувачами земель-
них ділянок;

- участь у заходах щодо проведення земельної 
реформи і виконання рішень міської ради з питань, 
пов’язаних з використанням та охороною земель 
по м. Олександрії;

- участь у розгляді та вирішенні земельних спо-
рів у межах міста щодо меж земельних ділянок, що 
знаходяться у користуванні громадян та юридич-
них осіб;

- підготовка та внесення на розгляд міської 
ради пропозицій щодо тимчасової заборони (при-
зупинення) використання земель громадянами та 
юридичними особами у разі порушення ними ви-
мог законодавства та договірних відносин;

- одержання у встановленому законодавством 
порядку та цим Порядком від виконавчих органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій всіх форм власності документів, мате-
ріалів та іншої інформації з питань, пов’язаних з ви-
конанням покладених на нього завдань;

- здійснення контролю за дотриманням об-
межень (обтяжень) використання громадянами та 
юридичними особами земель комунальної влас-
ності;

- розгляд заяв, скарг та інших звернень юри-
дичних та фізичних осіб з питань використання та 
охорони земель комунальної власності;

- збір, зведення та аналіз інформації, необхід-
ної для здійснення самоврядного контролю за ви-
користанням та охороною земель;

- виявлення самовільно зайнятих земельних 
ділянок, земельних ділянок, що використовуються 
не за цільовим призначенням, не використовують-
ся чи використовуються без правовстановлюючих 
документів;

- залучення у встановленому порядку фахівців 
наукових інститутів, учбових закладів, установ, під-
приємств, організацій всіх форм власності для роз-
гляду питань, що належать до його компетенції;

- проведення семінарів та інших заходів з пи-
тань використання та охорони земель;

- вирішення інших питань відповідно до законо-
давства України.

2. Інспектори у сфері самоврядного контр-
олю за використанням та охороною земель мають 
право:

- обстежувати земельні ділянки комунальної 
власності на предмет дотримання умов їх викорис-
тання та охорони відповідно до чинного законодав-
ства України;

- складати акти обстежень земельних ділянок, 
та, у разі виявлення порушень законодавства, по-
давати матеріали до відповідних органів для вжит-
тя необхідних заходів та притягнення винних осіб 
до відповідальності відповідно до закону;

- отримувати у встановленому порядку від гро-
мадян, посадових осіб усну або письмову інформа-
цію з питань, пов’язаних з порушенням земельного 
законодавства України;

- передавати до правоохоронних органів мате-
ріали про діяння, в яких вбачаються ознаки право-
порушень;

- проводити фотографування, звукозапис, ві-
деозйомку як допоміжний засіб для запобігання 
порушенням земельного законодавства України;

- готувати матеріали для забезпечення подан-
ня уповноваженими органами позовів до суду з пи-
тань, віднесених до повноважень Олександрійської 
міської ради.

3. Інспектори у сфері самоврядного контролю 
за використанням та охороною земель при здій-
сненні самоврядного контролю за використанням 
та охороною земель можуть мати й інші повнова-
ження відповідно до законодавства України.

4. Інспектори у сфері самоврядного контролю 
за використанням та охороною земель зобов’язані 
додержуватися Конституції України, законів 
України, актів Президента України та Кабінету 
Міністрів України, інших нормативно-правових ак-
тів та цього Порядку.

5. 3а невиконання чи неналежне виконання 
обов’язків Інспектори у сфері самоврядного контр-
олю за використанням та охороною земель несуть 
відповідальність відповідно до законодавства 
України.

6. Відповідно до положень ст.ст. 18, 33, 73 
Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та ст. 9 Закону України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування» юридичні та 
фізичні особи, які використовують земельні ділян-
ки комунальної власності, зобов’язані допускати 
Інспекторів у сфері самоврядного контролю за ви-
користанням та охороною земель на їх законну ви-
могу на земельні ділянки комунальної власності та 
надавати для ознайомлення документи, які засвід-
чують право користування земельними ділянками.

7. При здійсненні обстежень Інспектори у сфері 
самоврядного контролю за використанням та охо-
роною земель зобов’язані:

- забезпечити дотримання конституційних прав 
та свобод людини і громадянина, які закріплені в 
Конституції та законодавстві України;

- забезпечити виконання вимог діючого зако-
нодавства України щодо конфіденційності інфор-
мації відносно особи;

- не допускати в своїй діяльності порушення ви-
мог антикорупційного законодавства.

3. Організація та здійснення самоврядного 
контролю за використанням та охороною земель

 1. Відповідно до даного Порядку проведення 
обстежень земельних ділянок є одним із мето-
дів самоврядного контролю за використанням 
та охороною земель комунальної власності та 
здійснюється Інспектором у сфері самоврядного 
контролю за використанням та охороною земель. 
Обстеження земельних ділянок, як метод само-
врядного контролю, полягає в одержанні інформа-
ції про використання земель комунальної власності 
територіальної громади міста. Під час проведення 
обстеження встановлюються, фіксуються та доку-
ментуються факти порушень законодавства, до-
говірних зобов’язань, обставини, які сприяли цим 
порушенням.

2. Перелік об’єктів, що підлягають обстеженню, 
визначається за рішеннями виконавчого комітету.

3. Інспектор у сфері самоврядного контролю 
за використанням та охороною земель, якому до-
ручено проводити обстеження земельної ділянки, 
не пізніше десяти днів до початку проведення об-
стеження вручає особисто або надсилає поштою 
повідомлення про проведення обстеження (дода-
ток 1) землекористувачу (за наявності інформації 
щодо особи – землекористувача). Повідомлення 
реєструється в журналі реєстрації матеріалів ви-
конавчого комітету щодо здійснення самовряд-
ного контролю за використанням та охороною 
земель (додаток 5), ведення журналу забезпечує 
управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради. У повідомленні зазначаються дата 
початку проведення обстеження, об’єкт обсте-
ження, юридична або фізична особа, щодо якої 
проводиться обстеження, перелік питань, з яких 
буде проводитись обстеження, перелік докумен-
тів, які необхідно надати Інспектору у сфері само-
врядного контролю за використанням та охороною 
земель та визначається порядок їх надання. У разі 
фізичної чи технічної неможливості направлен-
ня письмового повідомлення, або неможливості 
зв’язатися з юридичною чи фізичною особою про 
проведення запланованого обстеження земельної 
ділянки, таке обстеження  може проводитись без 
попередження.

4. Тривалість заходів, пов’язаних із обстежен-
ням земельної ділянки, не повинна перевищувати 

десяти робочих днів. У разі виникнення обставин, 
що вимагають продовження терміну обстежен-
ня, його може бути продовжено розпорядженням 
міського голови або особою, яка виконує його 
обов’язки, але не більше ніж на 5 робочих днів.        

5. Інспектори у сфері самоврядного контр-
олю за використанням та охороною земель можуть 
приймати участь у перевірках (контрольних захо-
дах), які проводяться державними контролюючими 
органами. Рішення про участь у перевірках (контр-
ольних заходах), які проводяться державними 
контролюючими органами, приймає міський голо-
ва за письмовим зверненням відповідного держав-
ного контролюючого органу.

6. Інспектор у сфері самоврядного контролю 
за використанням та охороною земель з власної 
ініціативи або за дорученням міського голови, 
секретаря міської ради або заступника міського 
голови, відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків, може звертатись до виконавчих орга-
нів міської ради, державних контролюючих органів 
щодо залучення їх представників до участі у про-
веденні обстежень. У разі прийняття рішення щодо 
необхідності залучення представників структурних 
підрозділів міської ради, державних контролюю-
чих органів до участі у проведенні обстежень до 
відповідного органу (підрозділу) направляється 
відповідний лист. У листі вказуються підстави про-
ведення обстеження, об’єкт обстеження, юридич-
на або фізична особа, щодо якої проводиться об-
стеження, перелік питань, які необхідно з’ясувати 
при проведенні обстеження, строки проведення 
обстеження тощо.

7. Проведенню обстеження обов’язково пере-
дує підготовчий етап.

8. На підготовчому етапі Інспектор у сфері са-
моврядного контролю за використанням та охоро-
ною земель, який буде здійснювати обстеження, 
проводить роботу зі збору та опрацювання інфор-
мації та документів, необхідних для проведення об-
стеження, в залежності від мети, питань та фактів, 
які необхідно з’ясувати при проведенні такого об-
стеження. При необхідності готуються та направ-
ляються запити до відповідних органів державної 
влади, виконавчих органів міської ради, державної 
податкової служби, територіального органу зе-
мельних ресурсів тощо.

9. При проведенні обстеження земельної ді-
лянки Інспектор у сфері самоврядного контролю 
за використанням та охороною земель повинен 
мати при собі:

- посвідчення посадової особи органу місцево-
го самоврядування;

- бланки типових форм актів обстеження, які 
необхідно заповнити;

- матеріали та документи, необхідні для прове-
дення обстеження.

10. Інспектор у сфері самоврядного контр-
олю за використанням та охороною земель 
проводить обстеження в присутності корис-
тувачів земельних ділянок (в т.ч. майна, що 
знаходиться на земельній ділянці) або упо-
вноважених ними осіб. У виключних випадках 
(в разі ухилення землекористувачів від присутнос-
ті, відсутності інформації про фактичних земле-
користувачів) обстеження може проводитись без 
присутності користувачів земельних ділянок (в т.ч. 
майна, що знаходиться на земельній ділянці) або 
уповноважених ними осіб, при цьому акти обсте-
жень складаються у присутності двох свідків.

11. При проведенні обстеження земельної ді-
лянки Інспектор у сфері самоврядного контролю за 
використанням та охороною земель:

- встановлює користувача земельної ділянки (в 
т.ч. майна, що знаходиться на земельній ділянці);

- встановлює правомірність використання зе-
мельних ділянок (в т.ч. майна, що знаходиться на 
земельній ділянці) іншими користувачами, яким 
вони не надані у власність чи користування;

- перевіряє наявність документів, що посвідчу-
ють права на земельну ділянку або майно, що на ній 
знаходиться;

- перевіряє стан фактичного використання 
земельної ділянки відповідно до цільового при-
значення;

- вживає заходів щодо встановлення (уточ-
нення) відповідності місця розташування та меж 
земельної ділянки, мір ліній, визначених у доку-
ментах, які посвідчують право на земельну ділянку, 
фактичним мірам ліній на місцевості;

- з’ясовує інші обставини.
12. При виявленні порушення законодавства 

Інспектор у сфері самоврядного контролю за ви-
користанням та охороною земель:

- з’ясовує обставини та суть скоєного пору-
шення;

- встановлює особу, яка здійснила порушення 
законодавства;

- встановлює інші обставини, що мають значен-
ня для повного та об’єктивного проведення обсте-
ження і досягнення мети обстеження;

- складає акт обстеження згідно з типовою фор-
мою, передбаченою цим Порядком, (додаток 2);

- в 10-денний термін після складан-
ня акта обстеження направляє клопотання 
(додаток 4) порушнику щодо необхідності усунення 
виявленого порушення.

13. У разі недопущення представниками юри-
дичних осіб чи фізичними особами Інспектора у 
сфері самоврядного контролю за використанням 
та охороною земель до проведення обстеження, 
такі обставини фіксуються в акті про недопущення 
до проведення обстеження (додаток 3). Інспектор 
у сфері самоврядного контролю за використанням 
та охороною земель, який склав акт про недо-
пущення до проведення обстеження, не пізніше 
наступного робочого дня готує та надає міському 
голові або особі, що виконує його обов’язки, допо-
відну записку з пропозиціями щодо вжиття заходів 
реагування.

14. У разі відсутності виявлених порушень при 
використанні об’єктами контролю земельних діля-
нок комунальної власності також складається акт 
обстеження (додаток 2). 

15. За результатами проведення обстеження 
складаються акти у двох примірниках, які нумеру-
ються і реєструються в журналі реєстрації матеріа-
лів здійснення виконавчим комітетом самоврядно-
го контролю за використанням та охороною земель 
(додаток 5). Журнал прошнуровується, нумеруєть-
ся та заповнюється в порядку, встановленому пра-
вилами діловодства.

16. Після складання акта обстеження обидва 
примірники акта підписуються особами, які здій-
снили обстеження, уповноваженим представни-
ком юридичної особи чи фізичною особою або її 
уповноваженим представником, а також свідками 
(за їх наявності). Акт обстеження може бути підпи-
сано і іншими особами, присутніми при проведенні 
обстеження. У разі відмови юридичної чи фізичної 
особи або її уповноваженого представника від під-
пису в акті, про це особами, які склали акт, робить-
ся відмітка в обох примірниках акта.

17. Перший примірник акта обстеження за-
лишається в Інспектора у сфері самоврядного 

контролю за використанням та охороною земель, 
який провів обстеження, другий примірник вруча-
ється або надсилається (поштою з повідомленням 
про вручення) юридичній чи фізичній особі або її 
уповноваженому представникові. Факт отримання 
примірника акта засвідчується підписом юридичної 
чи фізичною особою або її уповноваженим пред-
ставником на примірнику акта, що залишається в 
Інспектора у сфері самоврядного контролю за ви-
користанням та охороною земель, який проводив 
перевірку. 

У разі надсилання акта поштою на примірнику 
акта, який залишається в Інспектора у сфері само-
врядного контролю за використанням та охороною 
земель, робиться відповідна  відмітка. Акт надси-
лається з повідомленням про вручення.

При проведенні обстежень із залученням пред-
ставників інших контролюючих органів копія акта 
може надаватися таким представникам. Копія 
акта також може бути надана іншим зацікавленим 
державним органам, громадянам чи громадським 
організаціям на їх запит.

18. В акті обстеження Інспектор у сфері само-
врядного контролю за використанням та охороною 
земель у сфері самоврядного контролю за вико-
ристанням та охороною земель зазначає:

- номер акта обстеження;
-  дату та місце складання акта;
- посаду, прізвище, ім’я та по батькові 

Інспектора у сфері самоврядного контролю за ви-
користанням та охороною земель, який (які) про-
водив (проводили) обстеження;

- посади та прізвища осіб, за участю яких про-
водилось обстеження;

- посаду, прізвище, ім’я та по батькові пред-
ставника юридичної особи чи прізвище фізичної 
особи або її представника, які були присутні при 
обстеженні;

- реквізити юридичної чи фізичної особи, сто-
совно яких проводиться обстеження;

- інформацію про земельну ділянку, стан її ви-
користання (місце розташування, площу, цільове 
призначення тощо);

- наявність документів, які посвідчують право 
на земельну ділянку та на об’єкти нерухомості (їх 
частини), які знаходяться на земельній ділянці;

- питання, з яких проводиться обстеження;
- обставини, які встановлені обстеженням;
- порушення законодавства (у разі виявлення), 

суть порушення з посиланням на норми законодав-
ства, вимоги яких порушені;

- пояснення представника юридичної чи 
фізичної особи щодо виявлених порушень 
(в разі відмови від надання пояснень в акті обсте-
ження робиться відмітка про це);

- перелік документів та матеріалів, що дода-
ються.

Пояснення представника юридичної чи фізич-
ної особи щодо виявлених порушень можуть дода-
ватись до акта обстеження на окремих аркушах.

19. В акті обстеження наводиться (додається) 
план-схема місця розташування земельної ділян-
ки (схематичний абрис чи викопіювання з карто-
графічних матеріалів планів земельної ділянки з 
прив’язкою до місцевості). На план-схемі вказу-
ється загальна площа земельної ділянки та площа, 
на якій виявлено порушення (самовільне зайняття, 
використання не за цільовим призначенням тощо).

20. За результатами обстеження Інспектором 
у сфері самоврядного контролю за використанням 
та охороною земель складається доповідна запис-
ка на ім’я міського голови з пропозиціями щодо 
вжиття до порушників заходів впливу відповідно до 
вимог чинного законодавства України.

21. У разі виявлення порушень в 10-денний тер-
мін після складання акта обстеження Інспектором 
у сфері самоврядного контролю за використанням 
та охороною земель готується та за підписом місь-
кого голови направляється порушнику клопотання 
(додаток 4) про необхідність усунення виявлених 
порушень. Клопотання оформляється у двох при-
мірниках. Перший примірник клопотання надсила-
ється поштою рекомендованим листом або вруча-
ється порушнику особисто, другий - залишається 
в матеріалах справи Інспектора у сфері самовряд-
ного контролю за використанням та охороною 
земель. На другому примірнику клопотання ро-
биться відмітка про відправку поштою або відмітка 
про отримання особою, якій воно адресоване. 
Клопотання нумерується і реєструється в журналі 
реєстрації матеріалів виконавчого комітету щодо 
здійснення самоврядного контролю за викорис-
танням та охороною земель (додаток 5).

22. При проведенні обстеження земельних діля-
нок на предмет дотримання вимог законодавства 
при використанні земель комунальної власності 
міста Інспектори у сфері самоврядного контролю 
за використанням та охороною земель керуються 
Земельним кодексом України, Податковим кодек-
сом України, Законами України «Про державний 
контроль за використанням та охороною земель», 
«Про охорону земель», «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», «Про землеустрій», «Про оренду 
землі», цим Порядком та іншими законодавчими 
та нормативно-правовими актами, які регулюють 
земельні відносини.

23. Перед початком обстеження Інспектор у 
сфері самоврядного контролю за використанням 
та охороною земель:

- встановлює суб’єктів, які використовують 
відповідну земельну ділянку (за наявності інфор-
мації);

- отримує у територіальному органі земель-
них ресурсів інформацію щодо земельної ділянки, 
землекористувачів (адреси), місце розташування 
земельної ділянки, її площу, цільове призначення, 
наявність правовстановлюючих документів на зе-
мельну ділянку та термін їх дії, тощо;

- повідомляє юридичну (фізичну) особу про дату 
і час обстеження відповідно до даного Порядку;

- здійснює аналіз наявної інформації та визна-
чає перелік обов’язкових питань, які підлягають 
з’ясуванню при проведенні обстеження земельної 
ділянки.

4. Заключні положення
1. Матеріали, зібрані на підготовчому етапі та 

в результаті проведення обстеження, в результаті 
яких виявлені порушення законодавства, внаслідок 
яких територіальній громаді міста завдано збитків, 
направляються на розгляд комісії по визначенню 
збитків власникам землі та землекористувачам для 
вжиття заходів цивільно-правового характеру.

2. Якщо під час обстеження будуть виявлені 
ознаки інших порушень законодавства (самовільне 
зайняття земельної ділянки, самочинне будівни-
цтво тощо) Інспектор у сфері самоврядного контр-
олю за використанням та охороною земель, який 
провів обстеження, надає міському голові пропо-
зиції про направлення матеріалів до відповідних 
контролюючих чи правоохоронних органів для від-
повідного реагування.

3. Питання, не врегульовані цим Порядком, 
вирішуються згідно з чинним законодавством 
України. 

(Далі буде)

Управлінням праці та соціального 
захисту населення Олександрійської 
міської ради зроблено автоматичний 
перерахунок діючих субсидій за квітень 
поточного року зі зміною обов`язкового 
відсотку платежу для громадян.

Для отримання повідомлення за 
квітень 2017р. громадянам необхідно 
звернутись за адресою: 

- вул. Шевченко, 109 (приміщення 
управління праці та соціального за-
хисту населення , вхід – зі сторони вул. 
Шевченко ) для громадян , які мешка-
ють за адресами колишніх ЖЕКів №1, 2; 
та приватного сектору;

- пр.-т Леніна, 117 (колишній ЖЕК 

№ 5) для громадян , які мешкають за 
адресами колишніх ЖЕКів № 3,4, 5 та 
кооперативи.

- пров. Б.Білого, 6 (колишній ЖЕК 
№ 6) для громадян, які мешкають за 
адресою колишнього ЖЕКу № 6. 

Мешканці селищ Олександрій-
ського та Пантаївки отримають пові-
домлення звернувшись до місцевого 
ЖЕКу або селищної ради в залежності 
від місця проживання за графіком їх 
роботи.

Видача повідомлень буде про-
водитись з 15 травня по 19 травня за 
графіком роботи управління та колиш-
ніх ЖЕКів.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН, 
які користуються житловою субсидією!



п о н е д i л о к  2 2   в i в т о р о к  2 3   с е р е д а  2 4    ч е т в е р  2 5   п ’ я т н и ц я  2 6   с у б о т а  2 7     н е д i л я  2 8

  
Н

аш
е 

к
ін

о
  

  
Т

Р
К

 “
У

К
Р

А
ЇН

А
” 

  
  

  
 І

С
T

V
  

  
  

  
  

  
 Н

К
  

  
  

  
  

 С
Т

Б
  

  
  

  
  

IН
Т

Е
Р

  
  

  
  

  
  

 1
+

1
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

У
Т

-1

06.00 ПРОФIЛАКТИКА

14.05 Т/с "Анна Пiль"
15.00, 21.00 Новини
15.35 Поза часом. Телевистава 
"Тарас Шевченко"
17.50 Вiкно в Америку
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 Про головне
21.30 Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.55, 05.50 Вiчне
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
00.25 Вiд першої особи
02.10 Д/ф "Чесно жити i чесно 
померти. Iгуменя Йосифа 
Вiтер"
02.55 Борхес
03.20 Д/ф "Кримськi татари: 
"Крим - наш!"

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.30, 00.25 Вiд першої особи
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Свiт он лайн
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.10 Т/с "На межi. Група "Антитерор"
11.00 Д/с "Гора Рашмор"
12.05 Баклани на Балкани
12.40, 21.30 Новини. Спорт
13.40, 02.35 Уряд на зв'язку з 
громадянами
14.05 Т/с "Анна Пiль"
15.35 Фольк-music
16.40 Т/с "Бiлий танець"
17.40 М/с
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с "Садовi скарби"
19.55 Нашi грошi
20.20 Про головне
21.50 Т/с "Справедливi"
22.55, 05.50 Вiчне
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.25, 00.25 Вiд першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.45 Свiт он лайн
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.10 Т/с "На межi. Група 
"Антитерор"
11.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв 
України
13.40 Нашi грошi
14.05 Т/с "Анна Пiль"
15.35 Свiтло
16.30 Т/с "Бiлий танець"
17.25 Хочу бути
17.45 М/с
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с "Дикi тварини"
19.55 Слiдство. Iнфо
20.20 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.45 Т/с "Справедливi"
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вiчне
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.30, 00.25 Вiд першої особи
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.25 На слуху
08.45 Свiт он лайн
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.10 Т/с "На межi. Група 
"Антитерор"
11.00, 16.30 Т/с "Бiлий танець"
12.05 Баклани на Балкани
12.40, 21.30 Новини. Спорт
13.40 Слiдство. Iнфо
14.05 Т/с "Анна Пiль"
15.35, 03.30 Надвечiр'я. Долi
17.25 Школа Мерi Поппiнс
17.40 М/с
18.05 Voxcheck
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с "Дикi тварини"
19.55 "Схеми" з Н.Седлецькою
20.20 Про головне
21.50 Т/с "Справедливi"
22.55, 05.50 Вiчне
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.25 Життєлюб
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Територiя закону
08.45 Свiт он лайн
09.00 Ранок про Україну
09.35 Д/с "Розповiдi про Хансiк"
10.10 Т/с "На межi. Група 
"Антитерор"
11.00, 16.30 Т/с "Бiлий танець"
12.05 Баклани на Балкани
12.40, 21.30 Новини. Спорт
12.55 Voxcheck
13.40 "Схеми" з Н.Седлецькою
14.05 Т/с "Анна Пiль"
15.35 Вiра. Надiя. Любов
17.25 Хто в домi хазяїн?
17.45 М/с
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Богатирськi iгри
20.20 Про головне
21.50 Т/с "Справедливi"
22.55, 05.50 Вiчне
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
00.25 Вiд першої особи

06.00 У просторi буття
06.35 Пiдсумки
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30 Золотий гусак
08.45 Телемагазин
09.00 М/с
09.55 Хто в домi хазяїн?
10.15 Хочу бути
11.00 Фольк-music. Дiти
11.50 Т/с "Справедливi"
15.30 Книга.ua
16.00 Український корт
16.35 Богатирськi iгри
17.30 Х/ф "Марко Поло"
21.00 Новини
21.30 Розсекречена iсторiя
22.20 Д/с "Дикi тварини"
22.45 Мегалот
23.00 Свiт on line
23.25 Життєлюб
00.05 На слуху. Пiдсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Д/ф "Павло Вiрський. 
Такий, як є"

06.00 Свiт православ'я
06.35 На слуху
07.05 Вiд першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервiс
08.45 Телемагазин
09.00 Д/с "Скарби та смертельнi 
таємницi морiв"
09.55 Х/ф "Джейн Ейр"
12.00 Театральнi сезони
12.35 Мистецькi iсторiї
12.45 Фольк-music. Дiти
13.50 Фольк-music
15.00 Перший на селi
16.00, 02.20 Д/ф "Юрiй 
Рибчинський. Слова i музика"
16.50 Х/ф "Скарби Трої"
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с "Традицiйнi свята 
Мацурi"
22.20 Д/с "Розповiдi про Хансiк"
23.00 Свiт on line
23.25 Територiя закону
23.30 Пiдсумки
01.20 Музичне турне
03.05 Спогади

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15, 02.00 "ТСН"
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок 
з 1+1"
09.30 "Чотири весiлля - 4"
10.45, 12.20 "Мiняю жiнку"
13.45, 01.00 "Ескiмоска - 2: 
Пригоди в Арктицi"
14.45, 15.45 "Сiмейнi мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
20.30 Х/ф "Свати - 1"
22.00 "Грошi"
23.25, 03.30 Х/ф "Жити"

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.05, 02.00 "ТСН"
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок 
з 1+1"
09.30 "Чотири весiлля - 4"
10.50, 12.20 "Мiняю жiнку"
13.10, 01.00 "Ескiмоска - 2: 
Пригоди в Арктицi"
14.10, 20.30 Х/ф "Свати - 1"
15.45 "Сiмейнi мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
22.00 "Чотири весiлля 6"
23.15, 03.30 Х/ф "В ритмi 
беззаконня"

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.35 "ТСН"
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок 
з 1+1"
09.30 "Чотири весiлля 6"
10.40, 12.20 "Мiняю жiнку"
13.10, 01.30 "Ескiмоска - 2: 
Пригоди в Арктицi"
14.10 Х/ф "Свати - 1"
15.45 "Сiмейнi мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
20.30 Х/ф "Свати - 2"
22.00 "Одруження наослiп 3"
23.45, 03.30 Х/ф "Паралельнi свiти"

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00, 02.20 "ТСН"
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок 
з 1+1"
09.30 "Чотири весiлля - 4"
11.00, 12.20 "Мiняю жiнку"
13.40, 03.30 "Ескiмоска - 2: 
Пригоди в Арктицi"
14.40, 20.30 Х/ф "Свати - 2"
15.50 "Сiмейнi мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
22.00 "Право на владу 2017"
00.10 Х/ф "Чуваки i дракони"

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 "ТСН"
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок"
09.30 "Чотири весiлля - 4"
10.55, 12.20 "Мiняю жiнку"
13.40 "Ескiмоска - 2: Пригоди в 
Арктицi"
14.40 Х/ф "Свати - 2"
15.50 "Сiмейнi мелодрами 6"
17.10 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
20.15 "Розсмiши комiка. Дiти 2"
22.00 "Вечiрнiй квартал туреччина 
2017"
00.00 "Вечiрнiй Київ"

06.00, 19.30 "ТСН"
06.45 "Грошi"
08.00 "Снiданок. Вихiдний"
10.00, 23.10 "Свiтське життя"
11.00 "Одруження наослiп 3"
12.30 Х/ф "Кохана вчителька"
16.45 "Вечiрнiй квартал"
18.30 "Розсмiши комiка 2017"
20.15 "Українськi сенсацiї"
21.15 "Вечiрнiй квартал 
Туреччина 2017"
00.10 "Лiга смiху"
04.35 "Вечiрнiй Київ"

06.25, 02.20, 09.40 М/ф
08.00 "Снiданок. Вихiдний"
09.00 "Лото-забава"
10.00 "Розсмiши комiка 2017"
11.00 "Розсмiши комiка. Дiти 2"
12.50, 13.50, 14.50, 16.00, 
17.05 "Свiт навиворiт - 5: 
Iндонезiя"
18.30 "Українськi сенсацiї"
19.30, 05.15 "ТСН"
21.00 Х/ф "Хрещена"
00.30 "Аргумент кiно"
01.30 "Свiтське життя"

05.30, 20.00, 05.10 "Подробицi"
06.00 "Мультфiльм"
06.20, 13.35 "Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 "Ранок з IНТЕРом"
09.20, 12.25 Т/с "Братськi зв'язки"
15.20 "Жди меня"
18.05, 19.00, 04.30 "Стосується 
кожного"
21.00 Т/с "Дурна кров"
23.00 Т/с "Доярка з Хацапетiвки 2"

06.00 "Мультфiльм"
06.20, 13.20 "Слiдство вели..."
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 "Ранок з IНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.05, 12.25, 21.00 Т/с "Дурна 
кров"
15.50, 16.45 "Речдок"
18.05, 19.00, 04.30 "Стосується 
кожного"
20.00, 03.00, 05.10 "Подробицi"
23.00 Т/с "Доярка з Хацапетiвки 2"

06.00 "Мультфiльм"
06.20, 13.20 "Слiдство вели..."
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 "Ранок з IНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.05, 12.25, 21.00 Т/с "Дурна 
кров"
15.50, 16.45 "Речдок"
18.05, 19.00, 04.30 "Стосується 
кожного"
20.00, 03.00, 05.10 "Подробицi"
23.00 Т/с "Доярка з Хацапетiвки 2"

06.20, 13.20 "Слiдство вели..."
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 "Ранок з IНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.05, 12.25 Т/с "Дурна кров"
15.50, 16.45 "Речдок"
18.05, 19.00, 04.30 "Стосується 
кожного"
20.00, 03.00, 05.10 "Подробицi"
21.00 Х/ф "Тариф "Щаслива 
родина"
22.50 Т/с "Доярка з Хацапетiвки 3"

06.00 "Мультфiльм"
06.20, 13.20 "Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 "Ранок з IНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.00, 12.25 Х/ф "Бебi-бум"
15.50, 16.45 "Речдок"
18.05 "Стосується кожного"
20.00, 01.30 "Подробицi тижня"
22.00 Т/с "Зозуля"
03.10 Україна: забута iсторiя

07.25, 04.15 Х/ф "Кар'єра Дiми 
Горiна"
09.30 "Україна вражає"
10.00, 03.35 Док.проект 
"Олександр Дем'яненко. "Влип, 
очкарик!"
10.50 Х/ф "Операцiя "И" та iншi 
пригоди Шурика"
12.50 Т/с "Доярка з Хацапетiвки 3"
20.00, 01.35 "Подробицi"
20.30 Х/ф "Час грiхiв"
22.20 "Великий бокс з 
Володимиром Кличко"

05.50, 20.00 "Подробицi"
06.20 Х/ф "Казка про загублений час"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел i Решка. Рай i пекло"
11.00 "Орел i Решка"
12.00 Х/ф "Полетта"
13.45 Т/с "Зозуля"
17.10 Х/ф "Тариф "Щаслива родина"
19.00, 20.30 Т/с "Все повернеться"
23.15 Х/ф "Операцiя "И" та iншi 
пригоди Шурика"
01.15 Х/ф "Хрещений батько-3"

06.00 Профiлактика
12.00 Х/ф "Дамське танго"
13.45 Битва екстрасенсiв
16.00 "Все буде добре!"
18.00, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 "За живе!"
20.00, 22.35, 01.30 "Слiдство 
ведуть екстрасенси"
23.30 "Давай поговоримо про 
секс 4"

06.40, 16.00 "Все буде добре!"
08.40 "Все буде смачно!"
10.20, 18.30 "За живе!"
11.50 "МастерШеф Дiти"
18.00, 22.00 "Вiкна-Новини"
20.00, 22.45 "МастерШеф Дiти - 2"
23.30 Х/ф "Знахар"
02.15 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"

06.55, 16.00 "Все буде добре!"
08.55 "Все буде смачно!"
10.35, 18.30 "За живе!"
12.05 "МастерШеф Дiти"
18.00, 22.00 "Вiкна-Новини"
20.00, 22.45 "МастерШеф Дiти - 2"
23.25 Т/с "Коли ми вдома"
00.55 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"

06.40, 16.00 "Все буде добре!"
08.40 "Все буде смачно!"
10.20, 18.30 "За живе!"
11.50 "МастерШеф Дiти"
18.00, 22.00 "Вiкна-Новини"
20.00, 22.45 "Я соромлюсь свого 
тiла 4"
00.05 "Один за всiх"
01.20 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"

07.10 Х/ф "Коханий за наймом"
09.05 Х/ф "Дiвоча вечiрка"
18.00, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30, 23.55 Т/с "Коли ми 
вдома"
20.00, 22.45 "Холостяк - 7"
01.15 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"

06.20 "ВусоЛапоХвiст"
08.00 "Караоке на Майданi"
09.00 "Все буде смачно!"
10.15 "Холостяк - 7"
13.25 "МастерШеф Дiти - 2"
19.00 "Україна має талант! Дiти - 2"
21.20, 23.00 Т/с "Коли ми вдома"
22.20 "Україна має талант! Дiти - 2" 
23.20 "Давай поговоримо про 
секс 4"

07.05 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно!"
11.05 "Караоке на Майданi"
11.55 "Україна має талант! Дiти - 2"
14.10 Х/ф "Дiвчата"
16.05, 23.00 "Я соромлюсь свого 
тiла 4"
18.00, 22.05, 00.15 "Слiдство 
ведуть екстрасенси"
20.55 "Один за всiх"

03.00 Профiлактика
11.30 Х/ф "Володар стихiй"
13.10 Х/ф "Знамення"
15.40 Х/ф "Глобальне вторгнення: 
Битва за Лос-Анджелес"
18.00 Абзац
19.00 Ревiзор Крамницi
21.00 Ревiзор
00.00 Страстi за Ревiзором
02.55 Небачене Євробачення

05.40, 18.00 Абзац
06.39, 08.00 Kids Time
06.40, 07.00 М/c
08.02 Т/с "Друзi"
10.30 Т/с "СашаТаня"
16.00, 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночi
22.15 Х/ф "Блейд 2"
00.30 Х/ф "Дракула 2000"

04.00, 10.45 Т/с "Татусевi дочки"
05.40, 18.00 Абзац
06.39, 08.00 Kids Time
06.40, 07.00 М/c
08.02 Т/с "Друзi"
16.00, 19.00 Вiд пацанки до 
панянки
21.00 Київ вдень та вночi
22.00 Х/ф "Блейд: Трiйця"
00.10 Х/ф "Дракула 2: Пiднесення"

05.10, 18.00 Абзац
06.09, 08.00 Kids Time
06.10, 07.00 М/c
08.02 Т/с "Друзi"
10.45 Т/с "Щасливi разом"
16.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ вдень та вночi
22.10 Х/ф "Книга Iлая"
00.30 Х/ф "Дракула 3: Спадщина"
02.20 Служба розшуку дiтей

05.15, 18.00 Абзац
06.09, 08.00 Kids Time
06.10, 07.00 М/c
08.02 Т/с "Друзi"
09.30, 20.45 Київ вдень та вночi
14.15 Серця трьох
16.15, 19.00 Суперiнтуїцiя
21.50 Х/ф "Слiдопит"
00.00 Х/ф "Дракула Брема 
Стокера"

06.00, 07.00 М/c
08.10 Ревiзор.Спецвипуск
11.10 Ревiзор Крамницi
13.00 Вiд пацанки до панянки
15.00 Хто зверху?
17.00 М/ф
18.30 Х/ф "Iндiана Джонс: У 
пошуках втраченого ковчега"
21.00 Х/ф "Iндiана Джон i храм Долi"
23.20 Х/ф "Утiкач iз того свiту"

05.30, 06.50, 08.40 М/c
10.00 Х/ф "Гарфiлд 2"
11.30 Х/ф "Блейд: Трiйця"
13.45 Х/ф "Iндiана Джонс: У 
пошуках втраченого ковчега"
16.00 Х/ф "Iндiана Джон i храм Долi"
18.20 Х/ф "Iндiана Джон"
21.00 Х/ф "Iндiана Джон i 
Королiвство Кришталевого черепа"
23.20 Х/ф "Перевертнi"

05.00, 04.50 Дивитись усiм!
05.50, 19.20 Надзвичайнi новини
06.35, 08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 
21.05, 04.20 Факти
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки
10.05 Антизомбi
11.00 Секретний фронт
13.15 Х/ф "Праведник"
15.35, 16.10 Х/ф "Робiн Гуд"
20.20 Бiльше нiж правда
21.25 Т/с "Пес-2"
22.35 Свобода слова
00.30 Х/ф "Рейс"
02.55 Небачене Євробачення

05.35, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 
04.25 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.45 Бiльше нiж правда
10.40, 13.15 Х/ф "Рейс"
13.40, 16.05 Т/с "Кримiнолог"
17.45, 21.25 Т/с "Пес-2"
22.30 Х/ф "Адреналiн"
00.20 Т/с "Лас-Вегас"
01.45 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дiтей
04.20 Студiя Вашингтон
04.45 Дивитись усiм!

05.35, 10.10 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 
04.25 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
11.20, 13.20 Х/ф "Останнi днi 
планети Земля"
13.35, 16.10 Т/с "Кримiнолог"
17.45 Т/с "Пес-2"
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с "Пес"
22.25 Х/ф "Адреналiн-2. Висока 
напруга"
00.20 Х/ф "Адреналiн"
01.45 Стоп-10

06.35 Ранок у великому мiстi
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 
04.25 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10 Секретний фронт
11.15, 13.15 Х/ф "Останнi днi 
планети Земля"
13.30, 16.10 Т/с "Кримiнолог"
17.40, 21.25 Т/с "Пес"
20.20 Iнсайдер
22.25 Х/ф "Перевiзник-3"
00.35 Х/ф "Адреналiн-2. Висока 
напруга"
02.00 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дiтей

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05 
Факти
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05 Iнсайдер
11.00, 13.15 Х/ф "Перевiзник-3"
13.30, 16.10 Т/с "Кримiнолог"
17.40 Т/с "Пес"
20.20 Антизомбi
21.25 Дизель-шоу
23.45 Х/ф "Перевiзник: Спадщина"
01.35 Т/с "Лас-Вегас"
03.00 Стоп-10

05.10, 04.40, 12.45, 18.45 Факти
05.30 Т/с "Вiддiл 44"
07.05 Дивитись усiм!
08.00 Без гальм
09.00 Я зняв!
09.55 Дизель-шоу. Дайджест
10.55, 11.50 Вiдпустка за обмiном
13.05 Х/ф "Перевiзник: Спадщина"
15.00 Х/ф "Дев'ять ярдiв"
16.50 Х/ф "Дев'ять ярдiв-2"
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки
20.05 Х/ф "Голоднi iгри"
22.55 Х/ф "Голоднi iгри-2. У вогнi"
01.30 Х/ф "Протистояння"

05.05, 03.45 Т/с "Слiдчi"
05.55 Т/с "Вiддiл 44"
09.20 Х/ф "Дев'ять ярдiв"
11.10, 13.00 Х/ф "Дев'ять 
ярдiв-2"
12.45, 18.45 Факти
13.20 Х/ф "Голоднi iгри"
16.00 Х/ф "Голоднi iгри-2. У 
вогнi"
20.30 Х/ф "П'ята хвиля"
22.50 Х/ф "2012"
01.50 Х/ф "Протистояння"
03.00 Т/с "Лас-Вегас"

06.00 Профiлактика
07.00, 03.15 Зiрковий шлях
09.45, 04.30 Реальна мiстика
11.45, 15.30 Т/c "Анютине щастя"
15.00, 19.00, 23.00, 01.15 
Сьогоднi
16.00, 21.00 Т/c "Капiтанша"
18.00 Т/c "Райське мiсце"
19.45, 02.10 "Говорить Україна"
23.30 Х/ф "Мумiя: Принц Єгипту"
05.20 Агенти справедливостi

06.10, 13.30, 15.30, 05.20 Агенти 
справедливостi
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.20 Сьогоднi
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зiрковий шлях
11.30, 04.30 Реальна мiстика
16.00, 21.00 Т/c "Капiтанша"
18.00 Т/c "Райське мiсце"
19.45 "Говорить Україна"
23.30 Т/c "Закон i порядок: 
Злочиннi намiри"
01.50 Х/ф "Мумiя: Принц Єгипту"

06.10, 13.30, 15.30, 05.20 Агенти 
справедливостi
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогоднi
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.30 Зiрковий шлях
11.30, 04.30 Реальна мiстика
16.00, 21.00 Т/c "Капiтанша"
18.00 Т/c "Райське мiсце"
19.45 "Говорить Україна"
23.30 Т/c "Закон i порядок: 
Злочиннi намiри"

06.10, 13.30, 15.30, 05.20 Агенти 
справедливостi
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогоднi
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зiрковий шлях
11.30, 04.30 Реальна мiстика
16.00, 21.00 Т/c "Капiтанша"
18.00 Т/c "Райське мiсце"
19.45, 03.30 "Говорить Україна"
23.30 Т/c "Закон i порядок: 
Злочиннi намiри"

06.10, 13.30, 15.30 Агенти 
справедливостi
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40, 04.25 Сьогоднi
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.35 Зiрковий шлях
11.30, 04.50 Реальна мiстика
16.00 Т/c "Капiтанша"
18.00 Т/c "Райське мiсце"
19.25 Футбол. Чемпiонат України 
"Шахтар" - "Динамо"
22.00, 00.00 Т/c "Спадкоємиця"
23.20 "Слiдами популiста" 

07.00, 15.00, 19.00, 02.15 
Сьогоднi
07.15, 04.20 Зiрковий шлях
09.00 Т/c "Спадкоємиця"
12.45, 15.20 Т/c "Знайти 
чоловiка у великому мiстi"
17.15, 19.40 Т/c "Хiрургiя. 
Територiя кохання"
22.10 Х/ф "В очiкуваннi 
кохання"
00.20 Реальна мiстика
03.00 Т/c "Закон i порядок: 
Злочиннi намiри"

06.50 Сьогоднi
07.40 Зiрковий шлях
08.50 Х/ф "В очiкуваннi кохання"
11.00 Т/c "Хiрургiя. Територiя 
кохання"
15.00 Х/ф "Пiзнє кохання"
17.00, 20.00 Т/c "З надiєю на 
щастя"
19.00, 05.50 Подiї тижня з Олегом 
Панютою
21.50 Т/c "Знайти чоловiка у 
великому мiстi"
02.00 Т/c "Райське мiсце"

09.05, 10.05 Х/ф "Старший син"
11.25 Х/ф "Доживемо до понедiлка"
13.15 Х/ф "Золото"
14.50 Х/ф "Солодка жiнка"
16.35, 17.40 Х/ф "Летюча миша"
19.00 Х/ф "Лiлова куля"
20.25 Х/ф "Коли дерева були 
великими"
22.05, 22.50 Х/ф "Вечеря в чотири 
руки"
23.45 Х/ф "Любити по-росiйськи 2"

07.55 Х/ф "Веселi хлопцi"
09.35 Х/ф "Сирота казанська"
11.05 Х/ф "Небеса обiтованi"
13.15, 14.20 Х/ф "Мертвий сезон"
15.40 Х/ф "Транссибiрський 
експрес"
17.20 Х/ф "Про виродкiв i людей"
19.00, 20.05 Х/ф "Моонзунд"
21.25, 22.15 Х/ф "Джокеръ"
23.25 Х/ф "Губернатор. Любити 
по-росiйськи 3"

08.55 Х/ф "Велика космiчна подорож"
10.10 Х/ф "Обережно, бабуся!"
11.45, 12.50 Х/ф "Летюча миша"
14.10, 14.55 Х/ф "Вечеря в чотири 
руки"
15.50 Х/ф "Лiлова куля"
17.20 Х/ф "Коли дерева були великими"
19.00 Х/ф "Пророцтво"
21.00 Х/ф "Фонтан"
22.50 Х/ф "Вiдбиття"
00.35 Х/ф "Солодка жiнка"

08.20, 09.45 Х/ф "Як стати зiркою"
11.15 Х/ф "Транссибiрський 
експрес"
12.55 Х/ф "Про виродкiв i людей"
14.35, 15.25 Х/ф "Джокеръ"
16.35, 17.40 Х/ф "Моонзунд"
19.00, 20.05 Х/ф "Вiдпустка у 
вереснi"
21.25 Х/ф "Погана гарна людина"
23.10 Х/ф "Обережно, бабуся!"
00.45 Х/ф "Перевiрка на дорогах"

08.30 Х/ф "Вiдбиття"
10.15 Х/ф "Лiлова куля"
11.40 Х/ф "Погана гарна людина"
13.25 Х/ф "Коли дерева були 
великими"
15.05 Х/ф "Пророцтво"
17.10 Х/ф "Фонтан"
19.00 Х/ф "З коханими не 
розлучайтеся"
20.25 Х/ф "Генiй"
23.10 Х/ф "Сучi дiти"

07.35, 09.00 Х/ф "Як стати зiркою"
10.30 Х/ф "Велика космiчна подорож"
11.45 Х/ф "Лiлова куля"
13.10 Х/ф "Коли дерева були 
великими"
14.50 Х/ф "Погана гарна людина"
16.35, 17.40 Х/ф "Моонзунд"
19.00 Х/ф "Фонтан"
20.50 Х/ф "Пророцтво"
22.50 Х/ф "Любити по-росiйськи"
00.30 Х/ф "Любити по-росiйськи 2"

07.00 Х/ф "Веселi хлопцi"
08.40, 09.45 Х/ф "Летюча миша"
11.05, 12.10 Х/ф "Мертвий сезон"
13.25, 14.30 Х/ф "Вiдпустка у 
вереснi"
15.55 Х/ф "Сучi дiти"
17.35 Х/ф "З коханими не 
розлучайтеся"
19.00 Х/ф "Генiй"
21.45, 22.35 Х/ф "Джокеръ"
23.45 Х/ф "Вiдбиття"
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06.00 Профiлактика
09.00 Сельта - Реал. Ч-т Iспанiї
10.50 "LaLiga Docs" 5 епiзод. Ч-т 
Iспанiї
11.45 Шахтар - Динамо. Фiнал. 
Кубок України
13.50, 16.30, 22.15 Топ-матч
14.00 Олександрiя - Чорноморець. 
Ч-т України
15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.00 Журнал Лiги Європи. 
Прем'єра
16.35 "Моя гра"
17.05 Арсенал - Евертон. Ч-т Англiї
18.55 Ч-т Англiї. Огляд туру. 
Прем'єра
19.50 Челсi - Лiверпуль. 1/2 фiналу 
(2007/2008). Золота колекцiя Лiги 
Чемпiонiв
22.50 Лiверпуль - Мiдлсбро. Ч-т 
Англiї
00.40 Ч-т Iспанiї. Огляд туру

06.00, 16.00 "Європейський 
WEEKEND"
07.20 Челсi - Сандерленд. Ч-т 
Англiї
09.30 Журнал Лiги Чемпiонiв
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE
10.20 Шахтар - Олiмпiк. Ч-т України
12.10 "Великий футбол"
13.50 Валенсiя - Вiльярреал. Ч-т 
Iспанiї
17.20 Олександрiя - Чорноморець. 
Ч-т України
19.15 Журнал Лiги Європи
19.45 Малага - Реал. Ч-т Iспанiї
21.35 Ч-т Iспанiї. Огляд туру
22.50 Зiрка - Волинь. Ч-т України
00.40 Ч-т Англiї. Огляд туру
01.35 Арсенал - Евертон. Ч-т Англiї
03.25, 05.30 Топ-матч
03.40 Спортiнг - Бетiс. Ч-т Iспанiї

06.00 Аякс - Шальке. 1/4 фiналу. 
Лiга Європи УЄФА
07.50, 12.30 "Моя гра"
08.20 "Великий футбол"
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE
10.20, 20.10 Журнал Лiги Європи
10.50 Андерлехт - МЮ. 1/4 фiналу. 
Лiга Європи УЄФА
13.00 Шальке - Аякс. 1/4 фiналу. 
Лiга Європи УЄФА
15.10 "Сiткорiзи". Прем'єра
16.00 МЮ - Андерлехт. 1/4 фiналу. 
Лiга Європи УЄФА
18.25 Шахтар - Олiмпiк. Ч-т України
20.40 Барселона - Ейбар. Ч-т 
Iспанiї
22.50 Челсi - Сандерленд. Ч-т 
Англiї
01.05 "Сiткорiзи"
01.35 Депортiво - Лас-Пальмас. 
Ч-т Iспанiї

06.00 Севiлья - Осасуна. Ч-т Iспанiї
07.45, 20.10, 03.00 "Сiткорiзи"
08.15 Зiрка - Волинь. Ч-т України
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE
10.20 Атлетiко - Атлетiк. Ч-т Iспанiї
12.05 Ч-т Iспанiї. Огляд туру
13.00 Челсi - Сандерленд. Ч-т 
Англiї
15.10, 00.40 Журнал Лiги Чемпiонiв
16.00, 19.15 "Шлях до Стокгольма"
17.00 Аякс - МЮ. Фiнал. Лiга 
Європи УЄФА
20.05, 05.20 Топ-матч
20.40 Малага - Реал. Ч-т Iспанiї
22.50 Шахтар - Олiмпiк. Ч-т України
01.10 Гранада - Еспаньйол. Ч-т 
Iспанiї
03.30 Лiверпуль - Мiдлсбро. Ч-т 
Англiї

06.00 Валенсiя - Вiльярреал. Ч-т 
Iспанiї
07.45 Шахтар - Олiмпiк. Ч-т України
09.30, 16.00 "Моя гра"
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE
10.20, 13.35, 00.40, 03.55 "Шлях до 
Стокгольма"
11.20, 01.40 Аякс - МЮ. Фiнал. Лiга 
Європи УЄФА
14.25 "Сiткорiзи"
14.55, 18.50 Топ-матч
15.10 Передмова до фiналу. Кубок 
Англiї. Прем'єра
16.30 Малага - Реал. Ч-т Iспанiї
18.20 Журнал Лiги Чемпiонiв
19.00, 22.00 Тур ONLINE
19.25 Шахтар - Динамо. Ч-т 
України
22.50 Атлетiко - Атлетiк. Ч-т Iспанiї
04.50 Ч-т Iспанiї. Огляд туру

06.00 Малага - Реал. Ч-т Iспанiї
07.50, 13.20, 03.45 Топ-матч
08.10 Олiмпiк - Олександрiя. Ч-т 
України
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE
10.20, 16.00, 18.55 Передмова до 
фiналу. Кубок Англiї
10.50 Барселона - Ейбар. Ч-т 
Iспанiї
12.40 "LaLiga Files" 5 епiзод. Ч-т 
Iспанiї
13.35, 22.50 Аякс - МЮ. Фiнал. Лiга 
Європи УЄФА
16.30, 22.00 Свiт Прем'єр-Лiги
16.55 LIVE. Зiрка - Сталь. Ч-т 
України
19.25 Арсенал - Челсi. Фiнал. Кубок 
Англiї
01.05 "Шлях до Стокгольма"
01.55 Ворскла - Днiпро. Ч-т України
03.55 Севiлья - Осасуна. Ч-т Iспанiї

06.00 Атлетiко - Атлетiк. Ч-т Iспанiї
07.45, 23.05 Шахтар - Динамо. Ч-т 
України
10.00, 15.40, 21.05 Футбол NEWS. 
LIVE
10.20 "Моя гра". Прем'єра
10.50, 03.30 Арсенал - Челсi. 
Фiнал. Кубок Англiї
13.00 Журнал Лiги Чемпiонiв. 
Прем'єра
13.30 Малага - Реал. Ч-т Iспанiї
15.10 Свiт Прем'єр-Лiги
16.00 Ворскла - Днiпро. Ч-т України
17.50 "Моя гра"
18.20 Аякс - МЮ. Фiнал. Лiга 
Європи УЄФА
20.35 Огляд фiналу. Кубок Англiї. 
Прем'єра
21.25 "Великий футбол"
01.10 Огляд фiналу. Кубок Англiї
01.40 Валенсiя - Вiльярреал. Ч-т 
Iспанiї

05.00 Т/с "Я - охоронець. Помилка 
в програмi"
08.20, 19.30 Т/с "Кулагiн та 
партнери"
10.25, 17.25 Т/с "Детективи"
11.55, 00.45 Т/с "Полiцiя маямi"
13.45, 15.05, 21.30 Т/с "CSI: Лас-
Вегас - 12"
14.45, 19.00, 23.15, 03.30 "Свiдок"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Банши - 3"
02.35 Т/с "Батькiвщина - 3"
04.00 "Випадковий свiдок"
04.05 "Речовий доказ"
04.30 "Правда життя. Професiї"

05.00 Х/ф "Фронт за лiнiєю фронту"
08.00, 09.00, 19.30 Т/с "Кулагiн та 
партнери"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 03.10 
"Свiдок"
10.30, 17.25 Т/с "Детективи"
12.00, 00.45 Т/с "Полiцiя маямi"
13.40, 15.05, 21.30 Т/с "CSI: Лас-
Вегас - 12"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Банши - 3"
02.25 Т/с "Батькiвщина - 3"
03.40 "Випадковий свiдок"
03.45 "Речовий доказ"
04.15 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Х/ф "Мiй ласкавий i нiжний 
звiр"
08.00, 09.00, 19.30 Т/с "Кулагiн та 
партнери"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 03.25 
"Свiдок"
10.30, 17.25 Т/с "Детективи"
12.00, 00.45 Т/с "Полiцiя маямi"
13.40, 15.05, 21.30 Т/с "CSI: Лас-
Вегас - 12"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Банши - 3"
02.30 Т/с "Батькiвщина - 3"
03.55 "Випадковий свiдок"
04.00 "Речовий доказ"

05.00 Х/ф "Тримайся, козаче!"
06.05 Х/ф "Морський характер"
07.55, 09.00, 19.30 Т/с "Кулагiн та 
партнери"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 03.15 
"Свiдок"
10.30, 17.25 Т/с "Детективи"
12.00, 00.45 Т/с "Полiцiя маямi"
13.40, 15.05, 21.30 Т/с "CSI: Лас-
Вегас - 12"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Банши - 3"
02.25 Т/с "Батькiвщина - 3"
03.45 "Випадковий свiдок"
03.50 "Речовий доказ"

05.15 Х/ф "Москаль-чарiвник"
06.40 Х/ф "Без року тиждень"
07.55, 09.00, 19.30 Т/с "Кулагiн та 
партнери"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 03.15 
"Свiдок"
10.30, 17.25 Т/с "Детективи"
12.00, 00.45 Т/с "Полiцiя маямi"
13.40, 15.05 Т/с "CSI: Лас-Вегас 
- 12"
15.40 "Легенди карного розшуку"
21.30 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 13"
23.45 Т/с "Банши - 3"
02.25 Т/с "Батькiвщина - 3"
03.45 "Випадковий свiдок"

05.05 "Правда життя. Професiї"
06.05 Х/ф "Лялечка"
08.40 Х/ф "Тегеран-43"
11.30, 04.15 "Речовий доказ"
14.20 "Склад злочину"
15.55 Т/с "Детективи"
19.00, 03.35 "Свiдок"
19.30 Х/ф "Асса"
22.20 Х/ф "Палаючий острiв"
00.15 Х/ф "Мiтка"
02.10 Х/ф "Хрещений пес"
04.05 "Випадковий свiдок"

06.40 Х/ф "Вiдпустка за власний 
рахунок"
09.15 Т/с "Черговий ангел - 2"
13.00 Х/ф "Асса"
15.50 "Легенди карного розшуку"
17.35 "Склад злочину"
19.00 Т/с "Кат"
22.15 Т/с "Охоронець - 2"
01.50 Х/ф "Палаючий острiв"
03.30 "Таємницi кримiнального 
свiту"
04.20 "Випадковий свiдок"
04.30 "Речовий доказ"

06.50 Байдикiвка
07.15, 07.35, 09.40, 10.10 М/с
08.00 Мультмiкс
11.00 Х/ф "Кiт у чоботях"
12.10, 18.50 Панянка-селянка
13.15, 19.55 Готель Галiцiя
14.20 Т/с "Домашнiй арешт"
15.25, 04.25 Вiталька
16.40, 00.55 Казки У Кiно
17.45 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
22.00, 02.45 Країна У
23.00 Розсмiши комiка
01.25 Шпiлiвiлi

06.50 Байдикiвка
07.15, 07.35, 09.40, 10.10 М/с
08.00 Мультмiкс
11.00 Х/ф "Столику, накрийся"
12.10, 18.50 Панянка-селянка
13.15, 19.55 Готель Галiцiя
14.20 Т/с "Домашнiй арешт"
15.25, 04.25 Вiталька
16.40, 00.55 Казки У Кiно
17.45 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
22.00, 02.45 Країна У
23.00 Розсмiши комiка
01.25 Шпiлiвiлi

06.50 Байдикiвка
07.15, 07.35, 09.40, 10.10 М/с
08.00 Мультмiкс
11.00 Х/ф "Румпельштiльцхен"
12.10, 18.50 Панянка-селянка
13.15, 19.55 Готель Галiцiя
14.20 Т/с "Домашнiй арешт"
15.25, 04.25 Вiталька
16.40, 00.55 Казки У Кiно
17.45 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
22.00, 02.45 Країна У
23.00 Розсмiши комiка
01.25 Шпiлiвiлi

06.50 Байдикiвка
07.15, 07.35, 09.40, 10.10 М/с
08.00 Мультмiкс
11.00 Х/ф "Спляча красуня"
12.10, 18.50 Панянка-селянка
13.15, 19.55 Готель Галiцiя
14.20 Т/с "Домашнiй арешт"
15.25, 04.25 Вiталька
16.40, 00.55 Казки У Кiно
17.45 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
22.00, 02.45 Країна У
23.00 Розсмiши комiка
01.25 Шпiлiвiлi

06.50 Байдикiвка
07.15, 07.35 М/с
08.00 Мультмiкс
09.25 Х/ф "Коктейль"
12.10, 18.50 Панянка-селянка
13.15 Готель Галiцiя
14.20 Т/с "Домашнiй арешт"
15.25, 04.25 Вiталька
16.40 Казки У Кiно
17.45 Одного разу пiд Полтавою
20.00 Х/ф "Сам удома 4"
21.50 Х/ф "100 мiльйонiв євро"
23.40 Х/ф "Сватання на Гончарiвцi"
01.10 Країна У

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдикiвка
07.15, 07.35, 09.40 М/с
08.00 Мультмiкс
11.05 М/ф
12.55 Одного разу пiд Полтавою
14.00 Казки У Кiно
16.10 Х/ф "100 мiльйонiв євро"
18.00 Х/ф "Сам удома 4"
19.50 Готель Галiцiя
22.00 Одного разу в Одесi
00.00 Т/с "Отже"
00.35 Х/ф "Коктейль"

06.00, 05.40 Кориснi пiдказки 2
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдикiвка
07.15, 07.35, 09.40 М/с
08.00 Мультмiкс
11.05 М/ф
12.45 Х/ф "Ра-Один"
15.35, 02.05 Країна У
19.50 Готель Галiцiя
22.00 Одного разу в Одесi
00.00 Т/с "Отже"
00.35 Х/ф "Сватання на Гончарiвцi"
04.30 Вiталька

06.00 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.20 "Мультфiльми"
10.00 "Розсмiши комiка"
11.00, 16.20 "Файна Юкрайна"
12.25, 01.30 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.20, 20.00 "Орел i Решка. 
Ювiлейний 2"
15.20, 21.00 "Орел i Решка. 
Навколосвiтня подорож"
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел i Решка"
22.00 Х/ф "Хатiко: Найвiрнiший друг"
23.50 Х/ф "Остання любов на Землi"

06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.20 "Мультфiльми"
10.00 "Розсмiши комiка"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.20, 20.00 "Орел i Решка. 
Ювiлейний 2"
15.20, 21.00 "Орел i Решка. 
Навколосвiтня подорож"
16.20, 23.00 Т/с "Доктор Хаус"
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел i Решка"
22.00 "КВН на БIС"
00.45 Т/с "Ти - моє життя"

06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.20 "Мультфiльми"
10.00 "Розсмiши комiка"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.20, 20.00 "Орел i Решка. 
Ювiлейний 2"
15.20, 21.00 "Орел i Решка. 
Навколосвiтня подорож"
16.20, 23.00 Т/с "Доктор Хаус"
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел i Решка"
22.00 "КВН на БIС"
00.45 Т/с "Ти - моє життя"

06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.20 "Мультфiльми"
10.00 "Розсмiши комiка"
11.00 "Файна Юкрайна"
12.25 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.20, 20.00 "Орел i Решка. 
Ювiлейний 2"
15.20, 21.00 "Орел i Решка. 
Навколосвiтня подорож"
16.20, 23.00 Т/с "Доктор Хаус"
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел i Решка"
22.00 "КВН на БIС"
00.45 Т/с "Ти - моє життя"

06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.20 "Мультфiльми"
10.00, 01.10 "Розсмiши комiка"
11.00, 16.20 "Файна Юкрайна"
12.25, 02.00 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.20, 20.00 "Орел i Решка. 
Ювiлейний 2"
15.20, 21.00 "Орел i Решка. 
Навколосвiтня подорож"
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Орел i Решка"
22.00 "КВН на БIС"
23.00 "КВН"
02.40 "Нiчне життя"

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.20 "Мультфiльми"
10.00 М/ф
11.45 Т/с "H2O: Просто додай 
води"
13.00 "Орел i Решка. Невидане"
15.00, 19.00 "Орел i Решка"
18.00 "Навколо М"
23.50 "КВН"
02.00 "Нiчне життя"

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.20 "Мультфiльми"
09.15 Т/с "H2O: Просто додай 
води"
10.50 М/ф
12.20 "Навколо М"
13.20 "Орел i Решка"
21.00 "Орел i Решка. Невидане"
23.00 Х/ф "Побачення наослiп"
00.50 "Розсмiши комiка"
02.25 "Нiчне життя"

06.00 М/ф
08.00, 18.30 "Спецкор"
08.30, 19.00 "ДжеДАI"
09.00 "Нове Шалене вiдео 
по-українськи"
12.55 Х/ф "Пекельний смерч"
14.40 Х/ф "Загiн спецiального 
призначення"
16.45, 23.50 Т/с "Теорiя брехнi"
19.20 Т/с "Зустрiчна смуга"
21.20 Х/ф "Збройний барон"
01.35 "Угон по-нашому"
02.00 Х/ф "Вишневi ночi"

06.00 М/ф
08.00, 18.30 "Спецкор"
08.30, 19.00 "ДжеДАI"
09.00 Д/п "Помста природи"
11.00, 23.05 "Вiн, Вона i 
телевiзор"
12.00, 03.10 "Облом.UA."
15.10 Х/ф "100 000 000 до н.е. "
16.50, 00.05 Т/с "Теорiя брехнi"
19.20, 20.20 Т/с "Зустрiчна смуга"
21.20 Х/ф "Атлантичний рубiж"
01.50 Х/ф "Чотири листи 
фанери"

06.00 М/ф
08.00, 18.30 "Спецкор"
08.30, 19.00 "ДжеДАI"
09.00 "Територiя обману"
11.00, 23.20 "Вiн, Вона i телевiзор"
12.00 "Нове Шалене вiдео 
по-українськи"
15.00 Х/ф "Справжнє правосуддя: 
Темна помста"
16.50, 00.20 Т/с "Теорiя брехнi"
19.20, 20.20 Т/с "Зустрiчна смуга"
21.25 Х/ф "Гра смертi"
02.10 Х/ф "Ярослав Мудрий"

06.00 М/ф
08.00, 18.30 "Спецкор"
08.30, 19.00 "ДжеДАI"
09.00, 00.10 "Територiя обману"
11.00, 23.10 "Вiн, Вона i телевiзор"
12.00 "Вiдеобiмба"
15.00 Х/ф "Справжнє правосуддя: 
Братство"
16.50 Т/с "Теорiя брехнi"
19.20, 20.25 Т/с "Зустрiчна смуга"
21.20 Х/ф "Супертанкер"
02.10 Х/ф "Ярослав Мудрий"
03.15 "Облом.UA."

08.00, 18.30 "Спецкор"
08.30, 19.00 "ДжеДАI"
09.00, 01.20 "Територiя обману"
10.00 "Роби бiзнес"
10.40 "Вiн, Вона i телевiзор"
11.35 "Нове Шалене вiдео 
по-українськи"
14.55 Х/ф "Справжнє правосуддя: 
Вуличнi вiйни"
16.40 Х/ф "Супертанкер"
19.20 Х/ф "10 000 днiв"
21.10 Х/ф "В iм'я помсти"
23.00 "Змiшанi єдиноборства. UFC."

08.00 "Нове Шалене вiдео"
09.00 "Бушидо"
11.00 "Зброя"
12.30, 00.55 "Цiлком таємно"
13.00, 01.25 "Нишпорки"
13.30, 01.55 "Люстратор 7, 62. 
Прокляття системи"
14.00 "Українськi сенсацiї"
14.50, 00.00 "Заручники правосуддя"
16.55 Х/ф "Мега-акула проти Колоса"
18.45 Х/ф "Ера динозаврiв"
20.20 Х/ф "Мисливець проти Чужого"
22.00 Х/ф "Поцiлунок дракона"

06.00 М/ф
08.00 "Нове Шалене вiдео 
по-українськи"
08.30 "Роби бiзнес"
09.00, 14.55 "Вiн, Вона i телевiзор"
15.55 Х/ф "Ера динозаврiв"
17.30 Х/ф "10 000 днiв"
19.20 Х/ф "В iм'я помсти"
21.10 Х/ф "Цiнний вантаж"
23.00 ПРОФУТБОЛ
00.15 "Змiшанi єдиноборства. 
UFC."
02.35 Х/ф "Камiнна душа"

06.30 "Жить вкусно с Д.Оливером"
07.30, 23.55, 05.10 "6 кадров"
08.05 "По делам 
несовершеннолетних"
11.05 "Давай разведемся!"
14.05 "Тест на отцовство"
16.05 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой"
18.00, 22.55 Т/с "Проводница"
19.00 Т/с "Жених"
21.05 Т/с "Доярка из Хацапетовки"
00.30 Т/с "Саквояж со светлым 
будущим"

06.30, 05.30 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером"
07.30, 23.55, 05.00 "6 кадров"
08.05 "По делам 
несовершеннолетних"
11.05 "Давай разведемся!"
14.05 "Тест на отцовство"
16.05 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой"
18.00, 22.55 Т/с "Проводница"
19.00 Т/с "Жених"
21.05 Т/с "Доярка из Хацапетовки"
00.30 Х/ф "Повезёт в любви"

06.30 "Жить вкусно с Д.Оливером"
07.30, 23.55, 05.10 "6 кадров"
08.05 "По делам 
несовершеннолетних"
11.05 "Давай разведемся!"
14.05 "Тест на отцовство"
16.05 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой"
18.00, 22.55 Т/с "Проводница"
19.00 Т/с "Жених"
21.05 Т/с "Доярка из Хацапетовки"
00.30 Х/ф "Уравнение со всеми 
известными"

06.30, 05.30 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером"
07.30, 23.55, 00.00 "6 кадров"
08.05 "По делам 
несовершеннолетних"
11.05 "Давай разведемся!"
14.05 "Тест на отцовство"
16.05 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой"
18.00, 22.55 Т/с "Проводница"
19.00 Т/с "Жених"
21.05 Т/с "Доярка из Хацапетовки"
00.30 Х/ф "Путь к себе"

06.30, 05.30 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером"
07.30, 23.45, 05.10 "6 кадров"
07.50 "По делам 
несовершеннолетних"
10.50 Т/с "Жена офицера"
18.00, 22.45 Т/с "Проводница"
19.00 Х/ф "Испытание верностью"
00.30 Х/ф "Карнавал"
03.30 Х/ф "Воскресный папа"

06.30, 05.30 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером"
07.30, 23.45, 04.50 "6 кадров"
08.10 Х/ф "Про любоff"
10.25 Х/ф "Белая ворона"
14.05 Х/ф "Бабушка на сносях"
18.00, 22.45 Д/ц "Астрология. 
Тайные знаки"
19.00 Т/с "Великолепный век"
00.30 Х/ф "Моя мама - снегурочка"
02.15 Х/ф "Трижды о любви"
04.00 Т/с "Доктор Хаус"

06.30, 05.30 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером"
07.30, 00.00, 05.05 "6 кадров"
07.55 Х/ф "Карнавал"
10.55 Х/ф "Любовница"
14.15 Х/ф "Испытание верностью"
18.00, 23.00 Д/ц "Астрология. 
Тайные знаки"
19.00 Х/ф "Буду верной женой"
00.30 Х/ф "Лабиринты любви"
02.15 Х/ф "Время желаний"
04.15 Т/с "Доктор Хаус"

05.45, 07.40, 08.40 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50, 23.20 Моя правда
09.30 "Криве дзеркало"
10.15 Х/ф "Спекотне лiто в Кабулi"
11.45 Х/ф "Батальйони просять 
вогню"
17.00 Х/ф "Мiцний горiшок"
18.25 Х/ф "Стряпуха"
19.40 Т/с "Мiсс Марпл Агати Кристi"
21.30 Т/с "Розслiдування Мердока"
00.10 Х/ф "Сплячий лев"

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.50, 23.20 Моя правда
10.10 "Криве дзеркало"
10.55 Х/ф "Сплячий лев"
12.15 Х/ф "Дайте нам чоловiкiв!"
13.40 Х/ф "Сiм няньок"
15.05 Х/ф "Таємниця "Черних дроздiв"
16.50 Х/ф "Хiд конем"
18.15 Х/ф "Люди в океанi"
19.40 Т/с "Мiсс Марпл Агати Кристi"
21.30 Т/с "Розслiдування Мердока"
00.10 Х/ф "Без сина не приходь!"

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50, 23.20 Моя правда
10.55 "Криве дзеркало"
11.40 Х/ф "Без сина не приходь!"
13.10 Х/ф "Хiд конем"
14.35, 21.30 Т/с "Розслiдування 
Мердока"
16.25 Х/ф "Опiкун"
18.00 Х/ф "Блакитна стрiла"
19.40 Т/с "Мiсс Марпл Агати Кристi"
00.10 Х/ф "Як стати щасливим"

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50, 23.20 Моя правда
09.55 "Криве дзеркало"
10.40 Х/ф "Сiм няньок"
12.00 Х/ф "До мене, Мухтар!"
13.30, 21.30 Т/с "Розслiдування 
Мердока"
15.20 Х/ф "Застава в горах"
17.10 Х/ф "Слухати у вiдсiках"
19.40 Т/с "Мiсс Марпл Агати Кристi"
00.10 Х/ф "Дайте нам чоловiкiв!"

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50 Моя правда
09.55 "Криве дзеркало"
10.40 Х/ф "Як стати щасливим"
12.15 Х/ф "Опiкун"
13.50 Х/ф "Аварiя"
16.20 Х/ф "До мене, Мухтар!"
17.55 Х/ф "Застава в горах"
19.40 Т/с "Мiсс Марпл Агати Кристi"
21.30 Т/с "Розслiдування Мердока"
23.20 Х/ф "Повторний шлюб"

05.25 Кiнотрейлери
05.45, 07.40, 09.30 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
11.20 "Невiдома версiя. 
Найчарiвнiша та привабливiша"
12.05 Т/с "Банкирши"
18.55 Х/ф "Живiть в радостi"
20.15 Х/ф "Висота"
22.00 "Невiдома версiя. Висота"
22.50 Х/ф "Любов ще можливо"
00.30 Х/ф "Ультиматум"
02.00 Х/ф "Райське яблучко"

05.45, 07.40 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
09.30 "Невiдома версiя. Висота"
10.20 Х/ф "Буркун"
12.15 Х/ф "Майор "Вихор"
16.20 Х/ф "Слухати у вiдсiках"
18.55 Х/ф "У зонi особливої уваги"
20.35 Х/ф "Хiд у вiдповiдь"
22.10 "Невiдома версiя. 
Найчарiвнiша та привабливiша"
22.55 Х/ф "Райське яблучко"
00.30 Х/ф "Моя морячка"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00, 00.00 Т/с "Тiльки кохання"
12.00 Клiнiка
12.30, 01.00 Пробач мене, моє 
кохання
13.20, 19.00, 22.50 Ворожка
14.20, 17.00, 20.50 Сiмейнi 
мелодрами
16.10, 20.00 Т/с "Заборонене 
кохання"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00, 00.00 Т/с "Тiльки кохання"
12.00 Клiнiка
12.30, 01.00 Пробач мене, моє 
кохання
13.20, 19.00, 22.50 Ворожка
14.20, 17.00, 20.50 Сiмейнi 
мелодрами
16.10, 20.00 Т/с "Заборонене 
кохання"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00, 00.00 Т/с "Тiльки кохання"
12.00 Клiнiка
12.30, 01.00 Пробач мене, моє 
кохання
13.20, 19.00, 22.50 Ворожка
14.20, 17.00, 20.50 Сiмейнi 
мелодрами
16.10, 20.00 Т/с "Заборонене 
кохання"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00, 00.00 Т/с "Тiльки кохання"
12.00 Клiнiка
12.30, 01.00 Пробач мене, моє 
кохання
13.20, 19.00, 22.50 Ворожка
14.20, 17.00, 20.50 Сiмейнi 
мелодрами
16.10, 20.00 Т/с "Заборонене 
кохання"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00, 00.00 Т/с "Тiльки кохання"
12.00 Клiнiка
12.30, 01.00 Пробач мене, моє 
кохання
13.20, 19.00, 22.50 Ворожка
14.20, 17.00, 20.50 Сiмейнi 
мелодрами
16.10, 20.00 Т/с "Заборонене 
кохання"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00, 00.00 Т/с "Тiльки кохання"
12.00 Клiнiка
12.30, 01.00 Пробач мене, моє 
кохання
13.20, 19.00, 22.50 Ворожка
14.20, 17.00, 20.50 Сiмейнi 
мелодрами
16.10, 20.00 Т/с "Заборонене 
кохання"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00, 00.00 Т/с "Тiльки кохання"
12.00 Клiнiка
12.30, 01.00 Пробач мене, моє 
кохання
13.20, 19.00, 22.50 Ворожка
14.20, 17.00, 20.50 Сiмейнi 
мелодрами
16.10, 20.00 Т/с "Заборонене 
кохання"
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Тел: 095-886-40-41, 
068-459-41-41.

Куплю: пір’я, пух, подушки, 
перини, ковдри, шкурки, горіх, 

квасолю, насіння гарбузове.

- Виготовлення технічних паспортів.
- Оформлення самочинного будівництва.
- Узаконення добудов, перепланувань.
- Отримання свідоцтва права власності.
- Безкоштовна консультація.
- Приватизація земельних ділянок.

Нове БТІ в Олександрії
Звертатись за адресою: 

м.Олександрія, 
пр.Леніна, 88, 

(в приміщенні "Укрсоцбанку").
Тел: 096-347-20-20, 

095-586-22-44.
Пенсіонерам знижка – 10%

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. Карла Лiбкнехта, 40/1вул. Карла Лiбкнехта, 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

По горизонтали: 3. Музыкальная скорость. 5. Продавец товаров за границу. 
10. Морозная роспись. 15. Донос, который накатывают. 18. Закуска из рассола. 19. 
Широкая улица во Франции. 20. Ударник боксера. 21. Первый всегда комом. 22. 
Предводитель 33 богатырей. 26. Снимок в альбоме. 27. Кусок разбитой тарелки. 28. 
Городская околица. 29. Середина сложенного листа. 31. Бой тореадора с быком. 
32. Американское авто. 34. Середина ночи. 36. Свинская общага. 37. Мягкий корж 
для торта. 41. Медленный бальный танец. 43. Крупа для кулеша. 44. Хлебная кожу-
ра. 45. Одежда, за которой следует волочиться. 47. Первооткрыватель Христофор. 
48. Лесной сторож. 51. Антипод выхода. 52. Редкая птица долетит до середины 
этой реки. 53. Место проведения операции "Ы". 54. Цветок, воспетый Софией 
Ротару. 56. Главнокомандующий. 58. Батя в полку. 62. Деликатес из свинины. 66. 
Прическа девицы- красы. 69. Профессия Квазимодо. 71. Сеть для морских мин. 
73. Кольцо с печатью. 74. Деревенский водопровод. 75. Неистребимый сорняк. 
77. Воля. 81. Пенка для умывания. 82. Ручной измельчитель овощей. 83. Пробоина 
в бюджете. 84. Стандартное количество углов. 85. Болезненная скука. 86. 
Наставница племянницы. 87. Усовершенствованные плоскогубцы. 88. Еврейские 
пасхальные лепешки.

По вертикали: 1. Разведчик недр. 2. Лодка-долбленка. 3. Амулет, оберег. 
4. Материал для статуи. 6. Отбойный молоток дятла. 7. Картофельная каша. 8. 
Преждевременно, до срока. 9. И дерево, и праздник. 11. То, на что спорят. 12. 
Человек, ведомый высокими чувствами. 13. Вертикальная шахтная выработка. 14. 
Директор вуза. 16. Ложка пакости для бочки меда. 17. Речь орла. 23. Продукция 
огорода. 24. Корзина для ловли рыбы. 25. Царь, которого клюнул Золотой пе-
тушок. 29. Подставка для светофора. 30. Металл за третье место. 32. "Бульон" 
для пончиков. 33. Боцманский свисток. 35. Одинокий рак. 38. Судья на дуэли. 
39. Закладное заведение. 40. Врач, проверяющий знание алфавита. 42. Лист 
репейника. 46. Спортивный снаряд для перетягивания. 49. Устный договор. 50. 
Темноволосый красавец. 51. Велосипед в детстве. 55. Спешная коллективная ра-
бота. 57. Зимний овощной салат. 59. Столица Галичины. 60. Простудная ломка. 61. 
Граждане страны. 63. Хранительница золотого ключика. 64. Рабочий у станка. 65. 
Царские хоромы. 67. Математический вид обмана. 68. Мясная или рыбная паста. 
70. Передвижение пешком. 72. Полнейшая бессмыслица. 76. Трава для заячьего 
покоса. 77. Юный Александр. 78. Контора бизнесмена. 79. Воспаление уха. 80. 
Министр из Королевства Кривых зеркал. 81. Юбка короче некуда. 
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ОВЕН (21.03-20.04). Слід займатися тільки тими справами, які вже давно початі та вимагають 
продовження. Більше уваги приділіть своїй родині і старшим родичам. Небажана пасивність, але в той 
же час необхідно дотримувати обережності та не йти напролом. Усе почате у вихідні пройде досить 
вдало. Сприятливий день - п'ятниця, несприятливий - вівторок. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05). Період може виявитися повним суєти. Різноманітні події будуть вима-
гати вашої уваги та участі, а також рішучості і швидкої реакції. Начальство може підтримати ваші нові 
ідеї. У вихідні намагайтеся не шукати негайних змін, прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, перш ніж 
що-небудь сказати, спочатку гарненько подумайте. Сприятливий день - вівторок, несприятливий - по-
неділок. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Не приймайте близько до серця звістки про майбутні зміни, слухи 
виявляться неправильними. Вам придадуться такі якості, як розсудливість і витримка. Може надійти 
важлива інформація, яку буде необхідно перевірити ще раз. Ваші пропозиції будуть оцінені начальством 
гідно, що буде сприяти поліпшенню матеріального становища. У вихідні спілкуйтеся з друзями. Ви від-
мінно проведете час. Сприятливий день - вівторок, несприятливий - субота. 

РАК (22.06-23.07). Будуть потрібні зосередженість і працьовитість, за допомогою яких ви мо-
жете перейти на новий рівень розвитку. Не сидіть на місці, більше рухайтеся та спілкуйтеся, вам буде 
надто важливо опинитися в потрібний час у потрібному місці. Уникайте сварок і роздратування. У вихідні 
не вимагайте багато чого від близьких людей, однаково вони зроблять по-своєму. Сприятливий день - 
понеділок, несприятливий - п'ятниця. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Головне - активність і послідовність. Небажано легковажно роздавати обі-
цянки, тому що виконати їх буде досить проблематично. Налагоджуйте нові робочі зв'язки та контакти. 
Бажано не потрапляти на очі начальству. Може надійти цікава інформація, прийміть її до відома. У вихідні 
ваші реальні можливості можуть прояснитися. Сприятливий день - п'ятниця, несприятливий - четвер. 

ДІВА (24.08-23.09). Бажана індивідуальна творча робота за вільним графіком. У спокійній обста-
новці можна буде вирішити багато проблем, які нагромадилися за довгий час. Зберігайте щиросердеч-
ну рівновагу і ставтеся доброзичливо до критики на свою адресу. Прислухайтеся до голосу інтуїції, це 
дозволить вам знайти краще рішення в ситуації, що склалася. Вам удасться добре відпочити у вихідні. 
Сприятливий день - понеділок, несприятливий - середа. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Не варто хвалитися своїми успіхами, цим ви можете викликати заздрість 
і неприйняття навколишніх. Постарайтеся створити для себе оптимально зручний режим роботи, що 
дозволяє ощадливо використовувати ваші сили та таланти. Зараз не підходящий час для розбазарю-
вання енергії. Постарайтеся тримати свої емоції під контролем. Вихідні добре б провести за містом на 
природі. Сприятливий день - четвер, несприятливий - понеділок. 

СКОРПІОН (24.10-22.11). Можна впевнено приступати до виконання нового особливо важли-
вого завдання. Навіть і не сумнівайтеся в повному успіху. Роботи у вас буде багато, але вона прине-
се прибуток, причому дуже швидко. Саме час оголосити вголос про свої гідності та заслуги. Бажано 
не занадто захоплюватися роботою. Не забувайте про близьких людей, їм так необхідна ваша увага. 
Сприятливий день - понеділок, несприятливий - субота. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12). За необхідності ви сміливо можете розраховувати на допомогу дру-
зів. У вас можуть виникнути нові творчі ідеї, однак не варто міняти роботу. Відносини з колегами на-
лагодилися, це створює позитивну атмосферу. Однак, краще знизити обсяг роботи і не планувати ні-
чого серйозного. Вихідні принесуть цікаві пропозиції. Влаштуйте сімейну вечерю разом з близькими. 
Сприятливий день - вівторок, несприятливий - п'ятниця. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01). Імовірні несподівані та багатообіцяючі відкриття, причому як у профе-
сійному, так і в особистому житті. До вас фортуна нині буде досить прихильна. Імовірний зовсім неспо-
діваний успіх на службі, нова посада, цікаві ділові контакти. На вихідні заплануйте спілкування з коханою 
людиною. Сприятливий день - п'ятниця, несприятливий - вівторок. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02). Налаштуйтеся на дії, спрямовані на зміну свого життя. Починайте по-
ступово вчитися тому, чого вам не вистачає. Варто підготувати себе до сюрпризів, Фортуна може звер-
нути на вас увагу. У вихідні давні мрії нарешті почнуть здійснюватися завдяки вашому терпінню і старан-
ності, помноженим на вашу працездатність. Сприятливий день - понеділок, несприятливий - середа. 

РИБИ (20.02-20.03). Ви будете методично та впевнено рухатися вперед, так як виникнуть пер-
спективи для здійснення давно задуманого. У вирішенні важливих питань намагайтеся йти в обхід, ді-
йте обережно, не кидайтеся до крайнощів, інакше практично всі результати будуть зведені на ніщо. На 
вихідні бажано намітити яку-небудь культурну програму і почати її здійснювати зранку. Сприятливий 
день - четвер, несприятливий - вівторок. 

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ 
на  22  -  28  травняна  22  -  28  травня

продам
 2-КІМНАТНУ та 3-КІМНАТНУ 

квартири і в селищі Димитрове  – в 
квартирах автономне газове опа-
лення, зроблено ремонт із заміною 
вікон та дверей. Терміново й недо-
рого.

Тел. 097-770-46-89.
 МАГАЗИН "Візит" – сел. 

Димитрове по вул. П.Кравченка, 
21/1. Ціна договірна.

Тел. 097-770-46-89.
 ГАЗИФІКОВАНИЙ БУДИНОК 

зі всіма зручностями на 14 районі. 
Літня кухня, сарай, погріб, водопро-
відна колонка.

Тел. 068-483-89-39.
 БУДИНОК в р-ні Користівського 

мосту, є город, гараж, погріб, вода у 
дворі. У будинку газове опалення.

Тел: 066-025-95-00, 
096-474-55-39.

 ГАЗИФІКОВАНИЙ БУДИНОК 
в с.Марто-Іванівці по вул. 
Пролетарській, 28. Збережене і 
пічне опалення, сарай, літня кухня, 
вода на подвір'ї. 

Садиба 10 соток.
Тел. 068-865-55-11.

 ВУГІЛЛЯ-БРИКЕТ, антрацит. Є 
дрова. Ціна 3 тис., договірна. 

Тел: 098-984-49-87, 
095-553-75-51.

 послуги
 Привезу дрова твердих порід 

(дуб, ясен, акація). Рубані, цурки, 
метрівка.

Тел: 096-120-56-36, 
095-586-22-44.  

куплю
 НА ДЕТАЛІ: годинники, холо-

дильники, пральні машинки, газко-
лонки, електродвигуни, зварювальні 
апарати, радіатори, акумулятори 
(б/в), гаражі, машини, а також заку-
повуємо макулатуру. 

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

 загублені
 Пенсійне посвідчення, видане 

Олександрійським об'єднаним управ-
лінням Пенсійного фонду України на 
ім’я Кащенко Оксана Анатоліївна, 
вважати недійсним.

 Пенсійне посвідчення, видане 
Олександрійським об'єднаним управ-
лінням Пенсійного фонду України на 
ім’я Радченко Неля Олександрівна, 
вважати недійсним.

Компания Vodafone-Украина
ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ 

студентам, старшеклассникам.
Условия: Гибкий график, мо-

бильная связь, зарплата от 2500 
грн.

Тел. 066-239-08-87 Сергей.

Навчально-виховне об’єднання «Олександрійська гімназія  
ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв» 

ОГОЛОШУЄ
конкурсний прийом учнів до 5 -11

(І-VII гімназійних ) класів на 2017-2018 н. р.
Приймальна комісія працює в кабінеті № 35 щоденно, до 30 травня, з 

15-30 до 16-30, крім суботи та неділі, тел. 7-80-64
Конкурсні випробування (іспити) проводяться з двох предметів:
31 травня 2017 року -  математика (письмово)
5 червня 2017 року - українська мова (письмово)
Для участі в конкурсному прийомі батьки подають:
1. Особисту заяву (за наданим зразком).
2. Копію свідоцтва про народження.
3. Копії дипломів, грамот тощо.

                                                                              Приймальна комісія закладу.

Командування військової частини 2269 щиро вдячне Голові 
Кіровоградської обласної державної адміністрації Кузьменку Сергію 

Анатолійовичу та Олександрійському міському голові Цапюку Степану 
Кириловичу за організацію зустрічі та проведення культурно-просвітницької 
роботи з іноземною делегацією Повітряних Сил США в Європі та Повітряних 
Сил Національної гвардії Каліфорнії, які перебували в місті Олександрія з 
8 по 12 травня 2017 року.

Командування та особовий склад військової частини 2269 .

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
КРАСНОВОЙ 

Ирины Владимировны
безвременно ушедшей из жизни 6.02.2017 г, хоро-

шего человека, дочки, сестры, матери.
Выношу глубокие соболезнования родным и близ-

ким покойной.
Глубоко скорбящая Е.Шатровка.

До відома населення, керівників 
підприємств, організацій та установ усіх 
форм власності і приватних підприємців!

У зв’язку з комплексною дезінфек-
цією водогону «Дніпро-Кіровоград», 
буде проводитись дезінфекція та про-
мивка водопровідних мереж

– міста з 18-00 години 22 трав-
ня до 16-00 години 24 травня 2017 
року.

– сел. Олександрійське з 06-00 
години 23 травня до 21-00 години 23 
травня 2017 р.

– сел. Пантаївка з 06-00 години 
23 травня до 20-00 години 23 травня 
2017 р.

У період дезінфекції та про-
мивки мереж питну воду вживати 
забороняється. 

ШАНОВНІ 
ОЛЕКСАНДРІЙЦІ!
Для забезпечення санітарно-

го та епідемічного благополуччя в 
кожній родині, у період дезінфекції 
мереж обов’язково відкрийте во-
дорозбірні крани та старанно про-
хлоруйте і промийте водопровідні 
мережі кожної квартири, будинку, 
офісу, закладу чи установи. 

Не економте на власному 
здоров’ї та здоров’ї оточуючих! 

Телефони для довідок: 
7-23-65.

Адміністрація ОВКГ ОКВП 
«Дніпро-Кіровоград»

Олександрійське управління 
з експлуатації газового господар-
ства наголошує:

Згідно нових «Правил безпеки 
систем газопостачання», які вступи-
ли в дію 08.06.2015 року, власники 
приватних житлових будинків, перед 
початком опалювального сезону, по-
винні надати в газове господарство 
акт повторної перевірки та прочи-
щення димових та вентиляційних 
каналів.

Акт надається встановленої фор-
ми, від ліцензіата, який має право на 
виконання цих робіт.

Олександрійське управління га-
зового господарства має право вико-
нувати роботи з обстеження димарів, 
має підготовлений персонал та надає 
якісний спектр послуг.

За замовленням робіт з обсте-
ження димових та вентиляційних кана-
лів Ви можете звернутися в «Центр об-
слуговування» газового господарства 
за адресою пл.Соборна, 16, або за те-
лефонами 7-09-84; 067-63-30-598.

Ненадання актів є порушенням 
Правил та несе за собою відповідаль-
ність згідно чинного Законодавства 
України.

До уваги споживачів природного газу, 
які проживають в приватному секторі!

Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта» продовжує прийом перед-
плати на 2017 рік. Передплату можна оформити у відділеннях зв’язку області 
та міста, а також у листоноші за місцем проживання.

Шановні читачі!
Передплатіть газету “Вільне Слово” 

Передплатний індекс – 61265

Шановні жителі міста та області!



З атяжні стрімкі підйоми та спуски, ще 
вкриті снігом гірські хребти, броди босоніж 

через гірські річки, чаруючі краєвиди Карпатських 
гір, водоспади - усе це наш перший у цьому році 
туристичний похід. Примхи погоди (постійний дощ 
у другій половині походу) не змогли зіпсувати най-
кращих вражень від чаруючих, найкращих у світі 
Українських Карпат.

Головною  метою  походу  було  підкорення  най-
вищої точки Сколівських Бескидів -  гори Парашки. 
Висота її становить 1268 метрів. З цієї гори можна 
побачити красиві карпатські краєвиди, тому вона за-
вжди вабить до себе туристів. 

За  однією версією назва походить від Свя-
тославової дочки Парашки, яка втікала в гори від 
князя Ярополка, котрий воював зі своїм братом. 
У цей час Святослав зі своїм військом втікав від 
Ярополка у Карпатські гори. Але погоня його на-

здогнала поблизу поселення, на місці якого за-
раз є місто Сколе. Князь Святослав наказав своїй 
дочці не йти разом з ним у долину ріки Опір, де 
мала відбутися битва, а перечекати в безпечному 
місці. Парашка пішла з частиною війська на хре-
бет до гори, яка зараз носить ім'я князівни. Після 
перемоги над Святославовим військом розлючені 
Ярополкові воїни наздогнали дівчину і стяли їй го-

лову. З того часу ця гора називається Парашкою.
Сповнені  нових  вражень  від  туристичного  по-

ходу,  пройшовши  за  шість  ходових  днів  більше  
вісімдесяти  кілометрів  гірських  стежинок,  юні  ту-
ристи  повернулися  додому.

 Ю.МАЖАЄВ, заступник  керівника  
групи,  заступник директора

з навчально-виховної  роботи.
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Вітаємо  переможців

О лександрію успішно 
представив народний ама-

торський ансамбль танцю «Віночок» 
міського Палацу культури. За ре-
зультатами конкурсу члени журі від-
дали Перше Почесне місце у номі-
нації «народний танець» колективу 
«Віночок».

Переможця конкурсу було на-
городжено Дипломами департамен-
ту культури, туризму та культурної 
спадщини обласної державної адмі-
ністрації і пам’ятними подарунками.

Крім того, дипломом за участь 
також був нагороджений народний 

аматорський інструментальний ан-
самбль «Камертон» міського Палацу 
культури.

П редставниками від Олек-
сандрії були Мандебура 

Ілля, учень 6 класу НВК «ЗНЗ І-ІІІ сту-
пенів» №19 –ДНЗ «Лісова казка» та 
Студінська Тетяна, учениця 7 класу 
Ліцею інформаційних технологій, які 
стали переможцями міського етапу 
конкурсу.

Олександрійські школярі про-
демонстрували свою ерудицію та 
літературні знання. За результатами 
підсумкових балів Ілля з Тетяною по-

сіли ІІ призові місця у своїх вікових 
категоріях і довели, що книга та чи-
тання займають важливе місце у їх-
ньому житті.

Усі учасники свята були нагоро-
джені грамотами та призами.

Із сайту міської ради.

Олександрійський «Віночок»Олександрійський «Віночок»
 переміг в обласному  переміг в обласному 

конкурсі «Весняні ритми»конкурсі «Весняні ритми»
Нещодавно відбувся облас-

ний конкурс хореографічного 
мистецтва «Весняні ритми».

У ньому взяли участь 17 ко-
лективів майже з усіх районів 
Кіровоградської області.

Здобутки олександрійськихЗдобутки олександрійських
 читачів на обласному етапі  читачів на обласному етапі 
конкурсу «Книгоманія 2017»конкурсу «Книгоманія 2017»

Нещодавно у Кіровоград-
ській обласній бібліотеці для 
дітей ім.Т.Г.Шевченка відбувся 
обласний етап Всеукраїнського 
конкурсу дитячого читання 
«Книгоманія 2017».

У ньому взяло участь 39 
кращих читачів – учнів 6 та 7 
класів області.

Вивчаємо  рідний  край

Наші  турботи

Привітайте Привітайте 
рідних !рідних !

Найкращий дарунок Найкращий дарунок 
до Дня народження, до Дня народження, 

ювілею, весілля чи іншої ювілею, весілля чи іншої 
події – вітання в газеті.події – вітання в газеті.

Порадіють і винуватці Порадіють і винуватці 
свята і ті, хто їх знає.

Замовлення приймаються Замовлення приймаються 
в редакції газети "Вільне Слово" в редакції газети "Вільне Слово" 
вул.Шевченка, 74. Тел. 7-01-43.вул.Шевченка, 74. Тел. 7-01-43.

Ц ього року ветерани се-
лища теж не залишилися 

поза їхньою увагою. Вони привез-
ли продуктові набори для кожного 
з них. На жаль, у селищі учасників 
бойових дій залишилося дуже мало 
і більше уваги можна було б виявити 
до них і селищному голові та депута-
там. Серед  ветеранів цієї категорії 

були і ті, які хотіли б потрапити на 
святкування Дня Перемоги в селищі, 
але про них не подумали і не органі-
зували транспорт, не привезли, про 
це ветерани  жалілися волонтерам, 
які  їх відвідали.

Від Проквасів учасники бойо-
вих дій отримали не тільки масло, 
крупи, олію, цукор, консерви, ковба-

су та різні смаколики, а й увагу, тур-
боту і святковий настрій. Старенькі  
дякували гостям за привітання зі 
сльозами на очах, адже для них сьо-
годні найголовніше – увага.

Спорт

Похід по КарпатахПохід по КарпатахЮні  туристи  Будинку  дитячої  та юнаць-
кої  творчості  Олександрійської  міської  
ради,  під  керівництвом  досвідченого  ту-
риста,  керівника  гуртка  юних  гірських  ту-
ристів  Ізмайлова  Сергія  Петровича,  в  пері-
од  з  30  квітня  по  9 травня 2017  року  здій-
снили  туристичний  похід  по  Сколівським  
Бескидам, що у Карпатах.

Підтримують ветеранівПідтримують ветеранів
У селищі Олександрійському (Димитрове) з Днем Перемоги 

привітали ветеранів брати Прокваси. Цю благодійну місію вони про-
водять уже кілька років поспіль. Не дивлячись ні на посади, які вони 
займають, ні на стан їхнього бізнесу. Вони щороку приїжджають до 
ветеранів, учасників бойових дій з подарунками.

У змаганнях взяли участь 
780 спортсменів.

Олександрію представили 
команди СК «Ояма» і СК «Спарта-
17».

За результатами чемпіонату 
від СК «Ояма» у своїх вагових/ві-
кових категоріях ІІ місця здобули 
Нелепа Артем і Дмитрієв Станіслав; 
ІІІ місце – Сиволап Вероніка.

Спортсмени СК «Спарта-
17» показали наступні резуль-
тати: І місця отримали Мякушко 
Антон, Бенько Діана, Ліонова 
Олександра, Чуприна Софія; ІІ міс-
ця посіли Томаровщенко Максим, 
Мякушко Назарія, Сокорєв Роман, 
Пилипенко Злата, Ткаченко Софія; 
ІІІ місце одержали Головка Діана, 
Лакатош Юрій, Лагно Дарина, Губа 
Наталія.

Спеціальними диплома-
ми були нагороджені: Світлана 
Лагно – найкраща спортсменка 
серед молоді за 2014-2016 роки, 
Сергій Слинько – кращий тренер 
молоді 2016 року, Дар’я Поляніна – 
найкраща спортсменка-юніор за 
підсумками 2016 року.

Здобутки олександрійських
спортсменів на чемпіонаті 

з кіокушинкай карате
13-14 травня у Львові 

пройшов Чемпіонат України з 
кіокушинкай карате серед мо-
лодших юнаків та дівчат 2003-
2008 р.н. і Всеукраїнський 
турнір серед юнаків та дівчат 
2001-2002 р.н.

Б рали участь коман-
ди м.Олександрії (ПСК 

«Захист», СК «Слов'янський Ринг»), смт. 
Пантаївка (ПСК «Захист»), команда з 
м.Кропивницький, а також команда з 
м.Благовіщенське (колиш. Ульянівка). 
Організатором змагань виступив 
Патріотичний спортивний клуб «Захист». 
Загальна кількість учасників змагань 
склала 92 спортсмени. Як новачки, так і 
учасники чемпіонату міста показали себе 

гідно і отримали цінний досвід. Так само 
великий плюс змагання такого рівня на-
дали в підготовці суддів до подальших, 
більш серйозних змагань. Судді з уже 
наявною суддівської категорією отри-
мали ще більше цінної практики, а судді-
стажери мали можливість уперше суди-
ти реальні поєдинки по ходу змагань. У 
цілому турнір відбувся організовано, у 
теплій дружній атмосфері і, мабуть, най-
головніше - без травм.

Спортсменів від ПСК «Захист» 
підготували тренери А.Ярошевський, 
С.Торожнюк, О.Кравченко, А.Скрипник, 
А.Артемюк.

Оголошуємо, що проводиться на-
бір в групи дітей від 5-ти років. 

ПСК «Захист» висловлює подя-
ку своєму інформаційному партнеру 
«Типова Олександрія» за співпрацю!

Турнір у форматі 2 в 1
7 травня в м.Олександрія 

пройшли змагання з військово-
спортивного багатоборства у 
форматі 2в1. Одночасно проходив 
чемпіонат області з ВСМ серед 
новачків і Відкритий чемпіонат 
м.Олександрії з ВСМ.


