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У палатах та допоміжних приміщеннях 
замінено вікна, двері, встановлено нову 

сантехніку, оновлено стіни, стелю, підлогу. Для 
зручності маленьких пацієнтів і медичного персо-
налу придбано сучасні меблі.

12 липня міський голова С.Цапюк оглянув від-
ремонтовані відділення і залишився задоволений 
якістю робіт та новим виглядом приміщень, де лі-
куватимуться діти.

Під час спілкування з медичними працівника-
ми Степан Кирилович зазначив, що міська влада і 
надалі прикладатиме усіх зусиль, щоб маленьким 
олександрійцям надавалися якісні медичні по-

Комфортні умови для маленьких 
пацієнтів дитячої лікарні

Нещодавно у дитячій лікарні 
завершився капітальний ремонт 

денного стаціонару та відділення 
профілактики, який було виконано 

за кошти міського бюджету.

слуги, а їхнє перебування у лікарні було максимально 
комфортним.

За 8 років у дитячій лікарні повністю оновлено 
приймальне та усі стаціонарні відділення. На черзі 
капітальний ремонт фізіотерапевтичного відділення, 
рентген-кабінету, адміністративної частини, коридорів 
першого поверху, сходових клітин, а також приведен-
ня у належний стан прибудови для дитячих візочків.

Із сайту міської ради.

Шановні олександрійці, шановні 
мешканці олександрійського району! 

Хочу звернутися до вас із роз'ясненням ситуації щодо 
об'єднання громад і зробити офіційну заяву.

У листопаді 2015 року Кабінетом Міністрів України 
був затверджений перспективний план формуван-
ня територіальних громад у Кіровоградській області. 
Кіровоградська обласна рада прийняла рішення про 
створення перспективного плану щодо об'єднання 
громад у нашій області, зокрема, на Олександрійщині. 
Дане рішення було прийнято обласною радою з пору-
шенням закону про об'єднання громад. Коли ми дізна-
лися, що  Олександрію хочуть об'єднати з 43 селами 
(16 сільських рад), то провели громадські слухання, де 
громада вирішила відмовитися від об’єднання. Після 
цього на черговій сесії міської ради рішення громади 
було закріплено у вигляді місцевого закону.

Після того, як обласна рада п'ять разів намагалася 
зробити зміни в перспективному плані, олександрійці 
разом з депутатами міської та обласної рад вчергове 
виступили проти об’єднання і запропонували виключи-
ти з перспективного плану місто Олександрію.

 Після того, як ми твердо заявили, що не збирає-
мося об'єднуватися, на Олександрію з боку обласної 
влади були направлені всі зусилля, щоб тут змінили 
свою позицію.

(Закінчення на 2-ій стор.)
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об'єднання територіальних громадоб'єднання територіальних громад

В ідповідь одна, але 
з багатьма знаками 

питання. Аби попередити во-
діїв, міська влада зробила усе 
необхідне, розмістила нові до-
рожні знаки, які сповіщають 
про об'їзд, щоб під час ремонту 
мосту в Південному мікрорайоні 
транзитний транспорт рухався 
спеціально визначеними до-

Армагедон 
на дорогах 

Олександрії
рогами і не заїжджав у місто. Але право-
охоронці нічого не зробили для того, аби 
водії не порушували правила і реагували 
на знаки. 15 липня облавтодор закрив рух 
мостом у зв’язку з ремонтними роботами. 
Однак про це обласна дорожня служба на-
віть не намагалася попередити ні владу 
Олександрії, ні правоохоронців, ні рефор-
мовану службу ДАІ.

Водії ще не звикли до нових дорожніх 
знаків, тому рухаються, як зазвичай.

Варто додати, що так званий армаге-
дон почався під вихідні, коли облавтодор 
і не думав ремонтувати перекритий міст. 
Тож влада міста змушена була терміново 
рятувати дороги Олександрії. 

У вихідні було задіяно більшість праців-
ників структурних підрозділів міської ради, 
комунальних підприємств, спецінспекції, 
муніципальної поліції. Вони виставили «жи-
вий» кордон і направляли фури не по голо-
вних вулицях міста, а по об’їзних дорогах. 

(Закінчення на 2-ій стор.)

Із суботи, 15 липня, 
олександрійців 

лихоманить: чому 
40-тонні фури майже 

суцільним потоком, попри 
попереджувальні дорожні 

знаки у вихідні заполонили  
капітально відремонтовані 

дороги міста. 
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МИ всі пам'ятаємо, коли 
в січні за температу-

ри – 10 СО першим заступником голо-
ви обласної державної адміністрації 
С.Коваленком і начальником депар-
таменту освіти В.Табаранським в 
Олександрію була направлена комісія 
та правоохоронні органи з тим, щоб 
знайти недоліки в альтернативній сис-
темі опалення шкіл та комісією при-
йняти рішення закрити котельні. Нас 
звинуватили у тому, що ми протягом 
року працюємо незаконно. Хоча дозвіл 
на роботу котельних давали структур-
ні підрозділи обласної адміністрації. 
Я підкреслюю: не Олександрійської 
міської ради, а обласної адміністрації.

На всіх нарадах практично гово-
рилося про те, що Цапюк боїться за 
свою посаду. Репресії з кожним днем 
набирали обертів. Щоб не наражати 
мешканців і комунальні підприємства 
міста на неприємності, я зробив за-
яву, в якій запевнив, що як міський 
голова готовий іти на виконання за-
кону України «Про об'єднання тери-
торіальних громад». Далі направив 
листи в ті сільські ради, що межують 
з містом Олександрією і по закону мо-
жуть з нею об'єднуватися,  з пропози-
цією висловити свої наміри з приводу 
об'єднання.

На жаль, минуло більше двох мі-
сяців, а відповіді від жодної сільської 
ради я не отримав. Але тут сталося 
щось неймовірне. Працівники облас-
ної адміністрації, керівники районної 
адміністрації та її структурних підроз-
ділів почали активно діяти, спонукаючи 
проводити сесії і збори в тих селах, що 
межують з Олександрією, практично 
примушуючи мешканців цих населе-
них пунктів негайно приймати рішення 
об'єднуватися не з Олександрією, а 
з іншою територіальною громадою – 
з Приютівкою.

Причому як стало відомо, сільські 
голови не повідомили мешканців своїх 
населених пунктів про те, що з міської 
ради був направлений за моїм підпи-
сом лист.

До мене приїхали жителі Прото-
попівки, щоб я дав відповідь: чи справ-
ді до них був направлений такий лист. 
Селяни попросили в мене його копію. 
Я підготував її і вручив їм. Після цьо-
го вони попросили, щоб депутат об-
ласної ради, мій перший заступник 
Людмила Давиденко приїхала на збо-
ри і роз'яснила закон України «Про до-
бровільне об'єднання територіальних 
громад», бо їм не говорять правду, 
вони не знають законів і ніхто їм їх не 
пояснює.

Точно таке прохання було і з боку 
мешканців Войнівки та Косівки.

Звичайно, як депутат облас-
ної ради Людмила Вадимівна взяла 
участь у цих зібраннях. Але що ми по-
бачили? Керівники району і структур-
них підрозділів районної адміністрації 
не пояснюють людям перевагу від 
об'єднання, як працюватиме соціаль-
на сфера, на які фінансові показники 
варто очікувати і т.д. Навпаки, вони 
будують свою позицію на паплюженні 
міста Олександрії, зокрема, і мене як 
міського голови.

Чого вони тільки не кажуть про 
наше місто: що у нас погано, місто 
брудне, незатишне, що ми не само-
достатні, що у нас немає бюджету! 
Причому, хочу підкреслити, говорять ті 
люди, котрі живуть в Олександрії, ви-
ховують, навчають і лікують тут своїх 
дітей. Виникає питання: так якщо у нас 
так погано, то чому 88 дітей з району 
вчаться у наших школах? Тільки в од-
ному ліцеї інформаційних технологій 
20 дітей (це повноцінний клас) вчаться 

з району. Двоє з них – голови районної 
ради.

Я хочу сказати цим горе-
керманичам: місто Олександрія – са-
модостатнє місто. Ми не хочемо ні з 
ким об'єднуватися. І в жодному моєму  
виступі і в моїх листах не було навіть 
натяку на те, що ми цього хочемо. У 
нас достатньо своїх проблем.

Тож люди в Косівці, Ізмайлівці, 
Андріївці й інших селах прийняли рі-
шення не об'єднуватися. Представники 
влади з району у Войнівці пішли шля-
хом шантажу і залякування депутатів 
сільської ради. На зборах цього села 
мешканці домовилися, що цієї суботи 
зберуться на стадіоні, проведуть гро-
мадські слухання і визначаться, яким 
шляхом їм краще піти. Вони вимагали 
від сільського голови, щоб той покляв-
ся, що до суботи він сесію проводити 
не буде.

Але наступного дня, мабуть, при-
була команда з районної адміністра-
ції, і депутати зібралися в навчальному 
комбінаті (люди говорять «у корівни-
ку»), запросили тільки тих депутатів, 
котрі працюють у бюджетній сфері, 
і прийняли рішення об'єднатися з 
Приютівкою. Я уявляю, який тиск був 
на депутатів і на сільського голову, мо-
лодого хлопця.

Що стосується Косівки, то депута-
ти провели закрите засідання, нікого 
туди не пускали, а збоку Олександрії 
дороги були перекриті КАМАЗами, на-
певне для того, щоб не пустити з міста 
депутатів і журналістів. Та тільки за-
вдяки тому, що один депутат запізнив-
ся, люди, можна сказати, вломилися і 
не дали депутатам проголосувати за 
об'єднання з Приютівкою.

Почали розповсюджувати листів-
ки у селах, що нібито з Олександрії 
телефонують з невизначених телефо-
нів з погрозами до депутатів сільської 
ради, щоб вони проголосували за при-
єднання до Олександрії. Наголошую 
на тому, що все це – провокація. 

Але пішли погрози сільським де-
путатам зі сторони працівників район-
ної адміністрації про те, що їхній бізнес 
буде похований, що на них здійснюва-
тимуть фізичний вплив. Ця інформація 
в мене є. Якщо потрібно, я готовий на-
дати її правоохоронним органам.

Тобто, почалася незрозумі-
ла гра. Громади сьогодні не хочуть 
об’єднуватися з тією ж Приютівкою. 
Вони хочуть бути самостійними, госпо-
дарювати, як господарює Олександрія. 
І сьогодні чимало людей, які приїздять 
до Олександрії, захоплюються її чи-
стотою, затишком, охайністю та роз-
витком закладів бюджетної сфери. 

Тому я ще раз офіційно заявляю:  
я – господар свого слова.

Я уже сказав, що не боюся вибо-
рів і не проти об’єднання, але, спо-
стерігаючи за тиском, який чинять на 
мешканців цих сіл та депутатів рад, 
щоб все це припинити, я сьогодні 
зібрав прес-конференцію і офіцій-
но заявляю: ми не хочемо ні з ким 
об’єднуватися, у нас немає такого ба-
жання. Припиніть пресувати депутатів 
і мешканців сіл. Звертаюся до право-
охоронних органів і прошу вважати 
сказане моєю офіційною заявою як 
найвищої особи місцевого самовря-
дування в Олександрії. Прошу про-
вести розслідування щодо тиску на 
депутатів. Ви здатні перевірити номе-
ри – хто і звідки телефонував, з яких 
телефонів, і зробити все, щоб при-
пинити тиск на мешканців населених 
пунктів та депутатів, і дати можливість 
людям самостійно реалізувати закон 
про добровільне об’єднання громад. 
А якщо хтось боїться за свою посаду 
і на догоду комусь чинить тиск, то по-
винен понести покарання.

(Початок на 1-ій стор.)

У цій ситуації дивною виявилася пове-
дінка реформованої поліції, яка, ма-

буть, і досі не розуміє, чим повинна займатися. 
Адже навіть після того, як міська влада попро-
сила допомоги у коригуванні руху транзитного 
транспорту, правоохоронці сказали, що не ма-
ють для цього людей. 

Як кажуть, вихідний – є вихідний.
Правда, у Войнівці в понеділок були помі-

чені кілька поліціянтів, які охороняли сільську 
раду. Мабуть, для того, аби сільський голова 
не наклав вето на незаконно прийняте рішення 

про об’єднання села з Приютівкою. Ну чому так 
перейматися? 

А ще на в’їзді в Олександрію у день так зва-
ного початку ремонту був помічений заступник 
губернатора А.Коломійцев. Замість того, щоб 
попередити місцеву владу про вакханалію на 
дорогах державного значення, він, як говорять 
люди, у них складалося враження, що пока-
зував дальнобійникам, у яку сторону вони по-
винні рухатися, аби не оминути Олександрію. 
Протягом лише суботи з доріг міста було пере-
направлено більше 200 фур. Було важко, але 
олександрійцям це вдалося. Аби відстояти рід-
ні дороги, був установлений графік чергування, 

тож до міста потрапляли тільки особливо зу-
хвалі водії великовантажного транспорту. 

Є інформація, що міст буде перекритий 
протягом двох місяців. У вівторок, 18 липня, 
облавтодор обіцяв надати графік терміну ви-
конання робіт. 

Тож, чи не доведеться за цей час, аби збе-
регти дороги міста, чергувати на постах усім 
мешканцям Олександрії?

Прохання до водіїв таксі: якщо побачите 
дальнобійників, на центральних дорогах міста, 
спрямовуйте їх на об'їзні шляхи, щоб не допус-
кати руйнування дорожнього покриття.

З аїжджі лектори з об-
ласті й району намага-

лися заморочити  селянам голови 
та приспати їхню пильність солод-
кими обіцянками. Розуміючи,  що 
не доля звичайних людей хвилює 
посадовців, а вільні сільські землі, 
мешканці частини сіл не дали зго-
ду на об’єднання з Приютівкою. 
Свою позицію проти об’єднання 
сьогодні намагаються відстоюва-
ти жителі Косівки і Войнівки.

Незважаючи на бажання лю-
дей залишитися самостійною 
громадою, тиск на депутатів сіль-
ських рад продовжується, аби ті, 
врешті-решт здалися і прийняли 
рішення про об’єднання.

Історія у Косівці має своє 
продовження. У вихідний день 15 
липня сільський голова намагав-
ся уже вдруге провести закриту 
позачергову сесію під виглядом 
обговорення, зібравши всього 8 
депутатів.

Люди відстежували пересу-
вання депутатів.  Вгледівши, що 
ті рухаються в сторону сільської 
ради, вони теж пішли туди і за-
блокували роботу сесії, вимага-
ючи пояснень. Сільський голова 
швидко втік, бо мабуть стало со-
ромно перед людьми. Потім він 
повернувся, не уточнивши, де 
переховувався півтори години…
Виправдовувався, що з депута-
тами збиралися лише поспілку-
ватися і знову почав «стару пісню 
про головне» – про перспективи 
об’єднання. 

Люди не на жарт були обуре-
ні такою зневагою до їхньої думки 
і почали вимагати, щоб голова і 
депутати діяли за законом та при-
ймали рішення, не приховуючи це 
від жителів. 

Вони вже нічого не хотіли 
чути про «райське» майбутнє, а, 
скориставшись нагодою, почали 
запитувати про невиконані обі-
цянки: водопостачання, кладку, 
очистку колодязів, освітлення 
вулиць… Жодного пункту зі своєї 
передвиборчої кампанії за 2 роки 
сільський голова так і не втілив 
у життя. Його відповідь була до-
сить передбачуваною, що все ще 
в процесі. Він натякнув, що для 

цього йому треба ще один термін, 
а за новим законом уже, мабуть, в 
ролі старости села.

Кількість присутніх депутатів 
давала можливість провести се-
сію, але вони не захотіли діяти не-
законно і написали звернення до 
сільського голови, щоб провести 
сесію 18 липня у будинку культури 
разом з усіма жителями. Також ви-
магали інформацію про економічні 
показники майбутньої ОТГ. Тож 

остаточне рішення буде залежати 
від того, як депутати потурбують-
ся про майбутнє свого села і на-
скільки рахуватимуться з думкою 
громади.

Відкритим залишається пи-
тання об’єднання і у Войнівці. В 
суботу 15 липня жителі провели 
збори, аби обговорити подальшу 
долю свого села. Але, виявилося, 
як то кажуть: без мене мене же-
нили.

Одна з депутатів сільської 
ради розповіла односельцям, 
що 11 липня сесія начебто від-
булася. На ній було прийнято рі-
шення про об’єднання Войнівки 
з Приютівкою. Проте половину 
депутатів навіть не запросили,  і 
вони не знали про проведення за-
сідання. Люди вимагали назвати 
прізвища депутатів, які голосува-
ли за об’єднання. Жоден з них не 
з’явився на зустріч із жителями.

Один із мешканців зазначив: 
«Ми повинні були сьогодні зі-
братися, щоб визначитися, з ким 
об’єднуватися. Але за нас уже 
все вирішили 8 депутатів на чолі 
з сільським головою. Нас відпра-
вили у Приютівку. Нам обіцяли, що 
до суботи сесії не буде, але сіль-
ський голова нас обдурив».

За словами іншої мешкан-
ки Войнівки, протягом двох років 
тема об’єднання в селі не обгово-
рювалася, робота з ознайомлення 
із законом України «Про добро-
вільне об’єднання територіаль-
них громад» серед населення не 
проводилася. «Нам навіть не дали 
21 день для проведення чергової 
сесії, щоб ми «галопом по Європі» 
туди не вскочили. Але ми не вско-
чили, а нас туди всунули», – сказа-
ла жінка. 

Депутати, яких не запросили 
на сесію, провели опитування жи-
телів Войнівки. Як приклад, із 263 
опитаних 220 осіб за те, щоб село 
залишилося самостійним.

Як зазначила жителька, рі-
шення депутатами  було прийняте 
без урахування думки людей. 

Судячи з виступу сільського 
голови, про яке консультування 
жителів може йтися, якщо навіть у 
законі про об’єднання громад він 
не орієнтується. І взагалі жителі 
вважають, що його так само за-
лякали, як і інших сільських голів, 
про що відкрито говорять у селі.

За словами однієї з мешка-
нок на питання до депутатів, чи 

знайомилися вони з відповідним 
законом, лише один зізнався, що 
читав його. Це абсурд, але депу-
тати приймали рішення навіть не 
бачивши в очі закону.

На збори жителів була за-
прошена депутат обласної ради 
Л.Давиденко. Вона зазначила, що 
самого рішення про об’єднання 
Войнівки з Приютівкою не бачи-
ла, але якщо документ є, то він 
незаконний. Адже сесія відбува-
лася поза межами сільської ради, 
половина депутатів не була за-
прошена на засідання і не відома 
кількість депутатів, які голосували, 
так як, за словами свідків, не було 
реєстрації. Як доказ, навіть знай-
шовся депутат, який нібито голо-
сував, але під час сесії 11 липня 
знаходився поза межами села. 
Перший документ про проведення 
сесії  з’явився 17 липня. До цього 
дня, незважаючи на звернення де-
путатів, відповідей не було.

Тож сільський голова має по-
вне право скасувати прийняте 
незаконне рішення, заветувавши 
його і давши змогу 2/3 депутатів 
подолати вето.

Виступу Л.Давиденко почав 
заважати один олександрієць, 
який працював в освіті та був  
звільнений за «доблесну працю». 
Своїм плакатом він пропонував їй 
не перейматися проблемами се-
лян і запрошував її поїхати додому. 
Оскільки ніхто на нього не реагу-
вав і не збирався їхати додому, він 
почав несамовито верещати, ніби 
несповна розуму. Місцеві жителі 
його швидко заспокоїли.  Чоловік 
накивав п’ятами, але його наздо-
гнали і доступними методами по-
яснили, що їм не треба заважати. 

Сільському голові, мабуть, теж 
сподобався лозунг, що треба йти 
додому, але, не прочитавши, кому 
пропонували йти додому, сам втік 
зі зборів.

Дізнавшись правду про вето, 
люди ще більше розгнівалися і ви-
магали негайного застосування 
виключного права сільського го-
лови,  закликаючи його проявити 
сміливість і скасувати це рішення.

Збори громади продовжили-
ся  виступами жителів. Їхні про-
мови перед громадою були гра-
мотними, продуманими, лаконіч-
ними із знанням норм закону про 
об’єднання. У цілому збори були 
добре підготовленими.

За результатами зібрання 
громада запропонувала завету-
вати рішення. Якщо ж сільський 
голова відмовиться це робити, то 
пропонуватимуть провести поза-
чергову сесію. Вони підготували 
звернення до Генеральної і місь-
крайонної прокуратури, обласної 
адміністрації й обласної ради та 
зобов’язали обласних депута-
тів скликати позачергову сесію. 
Також присутні обрали ініціативну 
групу, якій доручили відстоювати 
інтереси громади. До речі, вона 
вже почала розшукувати депута-
тів, які вирішили долю своїх ви-
борців без їхньої на те згоди. Один 
із войнівчан уже подав позов до 
суду про скасування незаконного 
рішення.

Тож чи дослухаються депу-
тати Косівки і Войнівки до позиції 
людей, чи виконають вказівку «зго-
ри», стане відомо після сесій, на 
які, сподіваємося, без перешкод 
потраплять люди – повноправні 
господарі на своїх територіях. 

P.S.  18 липня відбулася 
сесія в Ізмайлівці, де 9 із 10 де-
путатів категорично відмовили-
ся об’єднуватися з Приютівкою. 
Своєї згоди на об’єднання не 
дала й Андріївська сільська рада. 
Цікавим є те, що села, які знахо-
дяться поруч з Головківкою, все ж 
відстояли свою позицію.

Ініціативна група Войнівки 
виступила з пропозицією провес-
ти сесію 18 липня. Але депутати, 
які голосували за незаконне рі-
шення, досі не виходять з дому. 
Тож є сумніви, що їм вистачить 
хоробрості прийти і скасувати 
дане рішення.

На  часі

На  злобу  дня

Армагедон на дорогах Олександрії

БЕЗ МЕНЕ МЕНЕ ЖЕНИЛИ
У селах Олександрійського району вже кілька тижнів по-

спіль темою №1 є об’єднання громад. 
Районна державна адміністрація всупереч перспективному 

плану формування територіальних громад розпочала процес 
об’єднання сіл навколо Приютівки. 
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Новий підхід
до медицини

Якось непомітно, але ми дожили до 
того, коли часу на обговорення надважли-
вих реформ, таких як медична чи реформа 
земельних стосунків, уже не залишилося. Їх 
мають ставити на голосування у Верховній 
Раді, але впевненості, що їх підтримають 
хоча б парламентарії – немає.

Першим на Кіровоградщині висловив 
сумнів у майбутньому медичної реформи 
народний депутат і член парламентського 
комітету з питань охорони здоров’я, яскра-
вий прихильник впровадження реформи в 
медичній галузі Костянтин Яриніч.

До свого рідного міста він приїхав пре-
зентувати нову ініціативу – йодизацію та 
вітамінізацію, яка лежить у площині ініційо-
ваної ним же державної цільової програми 
радіаційного і соціального захисту жителів 
Кіровоградської області. Не знаю, чи варто 
нагадувати, що ця програма розрахована 
на отримання 42 мільйонів гривень для за-
ходів, спрямованих на мінімізацію факторів 
впливу на довкілля та мешканців, які попо-
внюють найгіршу статистику онкозахворю-
вань в Україні. В усякому разі, так кажуть 
ініціатори програми. 

 Але, за словами К.Яриніча, справа 
реалізації ініціативи через Верховну Раду 
дуже непроста, до того ж ускладнена бюро-
кратичним зволіканням окремих відомств і 
чиновників. Не всі вони розуміють, як важ-
ко живеться мешканцям Кіровоградщини, 
на території якої добувають уран, тому і не 
бачать необхідності в існуванні такої «раді-
аційної допомоги». Приклади з радоном їх 
теж не дуже переконують, бо цього добра 
вистачає і в інших регіонах України, до того 
ж, існують бальнеологічні лікарні, де за до-
помогою радону людей зцілюють. 

 На Кіровоградшині збираються впро-
вадити програму йодизації та вітамінізації, 
оскільки дефіцит йоду в організмі про-

вокує ряд захворювань, зокрема, і щито-
видної залози, аж до онкології включно. 
За даними, озвученими на презентації, 
Кіровоградщина відстає і в кількості цього 
самого природного йоду на душу населен-
ня, звідси маємо гірші за всеукраїнські по-
казники хвороб щитовидної залози. Цифри 
не такі вражаючі, як з онкозахворюваністю, 
але вони є. Тому розпочали акцію з роздачі 
пляшок йодованої води в мережі мобільних 
приймалень, де кожен бажаючий може за-
повнити особисту екологічну картку і раз 
на місяць отримувати воду. Півторалітрову 
пляшку газованої йодованої води можна 
купувати і в супермаркеті, де її 
вартість коливається від 8 до 9 
гривень. 

Щодо лікувального ефекту. 
Поринувши в глибини Інтернету, 
можна дізнатися, що йододе-
фіцит настає при споживан-
ні менше 10 мкг йоду на добу 
(1 мкг – це одна тисяча мілігра-
ма), при нормі 150 – 200 мк. Така 
норма присутня в 100 грамах на-
ших звичайних курей, яловичини 
та багатьох інших продуктів хар-
чування, не кажучи вже про мо-
репродукти. Іншими словами, за 
силою лікувальних властивостей, йодовану 
воду можна сміливо прирівняти до святої чи 
хрещенської води – справа віри.

Набагато цікавішою виглядає перспек-
тива справжнього лікування, у світлі обі-
цяної медичної реформи, коли заробітна 
плата медика буде залежати від кількості 
пацієнтів. Уявляєте можливий сплеск від-
відуваності лікарень при нашій здатності 
маніпулювати цифрами? Може статися, 
що в деяких районах не знайдеться стільки 
мешканців, скільки будуть приймати окремі 
лікарі. Утім, Костянтин Яриніч дивиться на 
можливість впровадження реформи цього 
року досить песимістично: мовляв, не ви-
дно внутрішньої згоди парламентарів при-

ймати медичну реформу; багато хто з його 
колег не знає, не читав, не розуміє принци-
пів співфінансування медичних послуг. 

Якщо питання винесуть на розгляд 
Верховної Ради найближчого четверга і за 
нього, скоріше за все, не проголосують, то 
залишаються перші числа вересня. Якщо 
і тоді не підтримають, то медична рефор-
ма не потрапляє в бюджет, і, таким чином, 
відкладається ще на два-три роки. Так що, 
п’ючи йодовану воду, ви займаєтеся про-
філактикою захворювань і це найкраще, що 
можна зробити в нашій ситуації, тобто, тур-
буватися про своє здоров’я і не хворіти.

 Рецепт для 
продажу землі

На думку інших гостей з Києва, 
які минулого тижня теж побували в 
Кіровоградському прес-клубі реформ, така 
ж доля, скоріше за все, чекає і на зняття 
Мораторію на продаж землі. Сумнів висло-
вив Сергій Біленко, експерт у сфері пра-
вового регулювання земельних відносин, 
який приїхав до нас презентувати ство-
рення ГО «Асоціація фахівців землеустрою 
України». Він вважає, що у Верховній Раді 
за зняття Мораторію не знайдеться 226 
голосів. Зняття не сприймають ні виборці, 
ні їхні обранці, які не хочуть ризикувати до-

вірою електорату. Люди начебто бояться 
вільного ринку землі. Та для впровадження 
вільного ринку землі у нас не готова зако-
нодавча база (хто б сумнівався – автор). 
Крім того, навіть великі українські вироб-
ники сільськогосподарської продукції не 
мають вдосталь коштів для викупу землі, 
чим можуть скористатися іноземці через 
підставних осіб. Тим більше, що ця вимога 
вже не актуальна в Угоді з Міжнародним ва-
лютним фондом. 

 З найважливіших питань, які необхід-
но врегулювати перед виносом української 
землиці на базар – питання консолідації 
земель, тобто формування єдиного масиву 
землі для успішного обробітку, чому пере-
шкоджає адресна прив’язка паїв. 

Щось потрібно негайно робити і зі 
спрощеною процедурою реєстрації 
майнових прав на землю та неру-
хоме майно, яка вже спровокува-
ла справжнє рейдерське цунамі в 
Україні. Наші законотворці хотіли, 
як краще, а вийшло, як завжди. Чи 
може так і задумувалося? Бо як інак-
ше пояснити кричущу несправед-
ливість, яку виявили до мешканців 
міст і містечок? Їх «обійшли» при 
розпаюванні землі, жоден міський 
мешканець своєї частки державної 
власності у формі земляного паю 
так і не отримав, тоді як сільські 
мешканці отримали не лише землю, 

але і сертифікат на частку державної влас-
ності (об’єктів промисловості), так званий 
«ваучер». В усякому разі, маємо ситуацію, 
коли кожна наступна реформа спочатку 
має виправити «косяки» попередників, 
тобто фахівців і парламентаріїв минулих 
скликань, які точнісінько так же приїздили 
до нас і переконували, що їхня реформа 
вже точно наведе лад і змусить економіку 
працювати: землю – давати врожаї, а ме-
дицину – лікувати. І на цю хворобу, ліків чи 
профілактичних засобів, окрім святої води, 
у нас немає.

 Точніше – є, але, знову ж таки, від на-
ших парламентаріїв.

Сергій ПОЛУЛЯХ, 
спеціально для читачів. 

ПРО озброєння кіровоградських 
аграріїв розповів віце-президент 

Асоціації фермерів і приватних землевласників 
України Микола Стрижак, повідомляє 0532.ua.

За його словами, фермерський загін утво-
рився в Бобринецькому районі Кіровоградської 
області.

«150 фермерів одночасно законно придба-
ли 150 автоматів Калашникова. Жодного разу їх 
поки не застосували. Але тепер прокурор району 
– як шовковий; голова РДА, побачивши фермера, 
низько кланяється; голова райради почав ба-
чити у фермерах шанованих людей», – розповів 
Стрижак.

Він не вірить у те, що влада або правоохорон-
ні органи можуть захистити українських аграріїв 
від корупції. Тому найефективніший спосіб – захи-
щати свої інтереси самостійно, вважає Стрижак.

У ще одному випадку аграрії прийшли до ка-
бінету чиновника з ніжками від стільців. Той вима-
гав земельний хабар у 300 доларів з гектара.

«Голова асоціації запитав у свого районного 
земельника, чому фермери три роки не можуть 
продовжити договори оренди, а якийсь при-
булець за тиждень оформив сотні гектарів зем-
лі. Земельник каже: «Розумієте, потрібно 300 
доларів за кожен гектар, але це не мені, це в 
Київ». Голова асоціації вийшов у коридор. Через 
хвилину разом з ним до кабінету зайшли ще 22 
фермери, у кожного в руці – дерев'яна ніжка 
від стільця. Постукали по столу і запитали: «Так 
скільки-скільки тобі треба з гектара, повтори?» У 
відповідь почули: «47 гривень 50 копійок», – роз-
повів Микола Стрижак.

 «Віче».

РЕЦЕПТІВ БАГАТО – ЛІКІВ МАЛО На Кіровоградщині 
фермери 

купили автомати 
Калашникова 

і не платять хабарі
У Кіровоградській області 150 аграріїв 

одночасно купили 150 автоматів 
Калашникова, і всі чиновники стали 

«шовковими». Так фермери борються 
з хабарництвом, яке процвітає в регіоні.

НЕ виключенням став і 2016-2017 на-
вчальний рік. За його підсумками 

Олександрія посіла друге місце в області за кіль-
кістю переможців обласних олімпіад. Із 195 учас-
ників призерами стали 120 учнів, а це 61,5% (мину-
лого року – 118). Для прикладу, Олександрійський 

район посів передостаннє – 27 місце у рейтингу. Із 
28 учасників лише 3 призерів, що складає 10%.

Уже три роки поспіль НВК «Олександрійський 
колегіум – спеціалізована школа», НВК «Ліцей 
інформаційних технологій – спеціалізована шко-
ла ІІ ступенів» та НВО «Олександрійська гімназія 
ім.Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв» 
входять до списку кращих закладів області за ре-
зультатами ІІІ етапу олімпіад.

Причому колегіум та Ліцей інформаційних 
технологій утримують І та ІІ місця в області серед 
навчальних закладів, а гімназія ім.Т.Г.Шевченка 

входить до десятки кращих.
У IV етапі Всеукраїнських олімпі-

ад взяло участь 9 учнів з Олександрії, 
із яких 4 стали призерами. Маємо ІІ 
місце з іспанської мови (Криволапов 
Олександр, колегіум), два ІІІ місця з 
інформатики (Саєнко Катерина, ЛІТ) 
та з історії (Великий Ярослав, гімназія 
ім.Т.Г.Шевченка).

Із сайту міської ради.

Н аразі заклад бере участь у 
Всеукраїнському фінальному 

турі даного огляду-конкурсу.
Олександрійська спортивна шко-

ла – єдина в Кіровоградській області, 
де на високому рівні одночасно діють 
секції з 10 видів спорту у яких тренуєть-
ся 759 вихованців під керівництвом 22 
тренерів-викладачів.

За 2016-2017 навчальний рік учні 
виконали нормативи єдиної спортивної 
класифікації України, у результаті чого 
їм було присвоєно спортивні розряди: КМС – 
8 учням; І розряд – 11 вихованцям; ІІ розряд – 71; 
ІІІ розряд – 60; І юнацький розряд – 61; ІІ юнацький 
розряд – 80 та ІІІ юнацький розряд – 106 учням.

У 2016 році у закладі було проведено капі-
тальний ремонт. Завдяки належній матеріально-
технічній базі в ДЮСШ№2 проводяться спортивно-
масові заходи різних рівнів.

Вихованці представляють наше місто на зма-
ганнях від міських до міжнародних.

У цілому учні ДЮСШ №2 залучені до 50-60 
змагань протягом навчального року.

Із сайту міської ради.

Олександрія серед лідерів 
Кіровоградщини за кількістю 
переможців обласних олімпіад

Олександрійські школярі щоро-
ку гідно представляють наше місто на 
предметних олімпіадах різних рівнів, 
здобуваючи кращі місця.

ДЮСШ №2 – 
кращий заклад в області

ДЮСШ №2 другий рік поспіль здо-
була перемогу в обласному огляді-
конкурсі на кращий стан фізично-
го виховання в навчальних закладах 
Кіровоградщини.

Увага! Конкурс!
Олександрійська міська рада оголо-

шує конкурс на заміщення вакантної посади 
управління праці та соціального захисту на-
селення:

- спеціаліста І категорії, юрискон-
сульта управління праці та соціального 
захисту населення міської ради:

з Кваліфікаційними вимогами: базова 
вища освіта юридичного спрямування за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

Без вимог до стажу роботи. Вільне во-
лодіння державною мовою в обсязі, необхід-
ному для виконання службових обов’язків. 
Вміння працювати на комп’ютері та навички 
автоматизованої обробки інформації.

Особам, які бажають взяти участь у 
конкурсі, необхідно подати у кімнату № 3 
управління праці та соціального захисту на-
селення міської ради (вул.Шевченко,109) 
такі документи: заяву про участь у конкурсі; 
особову картку (форма П-2ДС); дві фото-

картки розміром 4х6 см; копії документів 
про освіту; декларацію про майно, дохо-
ди, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік; копію докумен-
та, який посвідчує особу; копію військо-
вого квитка для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних.

Заяви приймаються по 10 серпня 2017 
року включно За довідками звертатися за 
адресою: м. Олександрія, вул. Шевченка, 
109, кім. №3, тел.7-16-64.

О станні перевірки, 
проведені спільно 

з правоохоронцями та пред-
ставниками міської влади, 
показали, що власники 
пунктів заради наживи 
порушують попередні до-
мовленості й приймають 
промисловий брухт, ка-
налізаційні люки, метале-
ві огорожі, столи, лавки, 
швелери з-під пам’ятників 
з кладовищ тощо, пред-
мети вжитку, викрадені на 
обійстях громадян.

Так, днями в Олек-
сандрії муніципальна по-
ліція провела рейд мета-
лоприймальними пункта-
ми. В одному з них виявили 
п'ять кришок каналізаційних 
люків. Крім цього, пункт не 
зміг надати весь перелік до-
кументів на здійснення під-
приємницької діяльності, 
про що було складено від-
повідний акт. З вулиць міста 
постійно зникають кришки 
люків, що створює небезпеку 
для руху авто та життя олек-
сандрійців. Минулого тижня 
мешканці вулиці Григорія 

Сокальського повідомили 
про крадіжку трьох кришок 
люків, кілька їх зникли з тери-
торії ЗНЗ№2.

Що характерно, власники 
пунктів, мабуть для зручності 
злодіїв, ввели цілодобовий 
робочий день, щоб ті, як тіль-
ки викрали залізо, то поночі 
й принесли його, аби ніхто 
не вгледів, бо інакше навіщо 
нічний режим роботи?

Про все це і йшлося на 
нараді. Сергій Гриценко по-
обіцяв, що разом з муніци-
пальною та Національною 
поліцією найближчим ча-

сом наведуть порядок у 
цьому сегменті бізнесу і 
закликав підприємців пра-
цювати в правовому полі. 
Найперше – припинити ро-
боту в нічний час, навести 
лад в документації, ввести 
журнали обліку приймання 
брухту, трудові договори та 

мати спеціальне обладнан-
ня для контролю вибухово 
та радіаційно небезпечного 
металу.

С.Гриценко зазначив,що 
власники пунктів повинні 
надати гарантійні листи, де 
зобов’язуються не приймати 
кришки люків, металеві ви-
роби з кладовищ. Якщо хтось 
хоче здати стару огорожу з 
місця поховання рідних, то 

має спочатку звернутися до 
КП «Ритуал», отримати дозвіл 
і, відповідно, цей документ 
надати у пункті металобрухту. 
Заступник міського голови 
попередив бізнесменів, щоб 
вони не мігрували по місту, а 
узаконили пункти, оформили 
земельні ділянки й сплачува-

ли податки до міського 
бюджету.

Також на нара-
ді підприємцям було 
рекомендовано вста-
новити камери віде-
оспостережень у своїх 
пунктах та співпрацю-
вати з міською владою 
і правоохоронцями у 
затриманні осіб, які 
здають метал сумнів-
ного походження.

Начальник управ-
ління економіки, за-
ступник начальника 

міського відділу Національної 
поліції В.Глущенко та керівник 
КП «Муніципальна поліція» 
В.Переверзєв пообіцяли три-
мати на особливому контролі 
пункти прийому металобрух-
ту. Там, де будуть порушувати 
установлені правила й закон, 
приймати викрадений брухт 
чи працювати вночі – пункти 
закриють. 

Л.ІВАНОВА.

Актуально

Вакханалії на пунктах прийому 
металобрухту треба зупинити

Заступник міського голови Сергій Гриценко 
зустрівся з працівниками Муніципальної 

і Національної поліцій та власниками 
пунктів прийому металобрухту.
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ДО недавнього часу в 
медичних закладах 

Олександрії, де працювала Неоніла 
Феодосіївна впродовж 40-70-их 
років ХХ ст., була відсутня інформа-
ція про долю цієї жінки. Не вдалося 
віднайти її послужного списку і в 
Олександрійському медичному учи-
лищі, де вона викладала анатомію і 
хірургію. У 1990 р., з нагоди святку-
вання 80-ої річниці з дня народжен-
ня Неоніли Феодосіївни, в олексан-
дрійській газеті «Ленінський прапор» 
був опублікований невеликий нарис 
В.Колєсникова «Ми пам’ятаємо вас, 
лікарю». Але дана публікація для нас 
поставила тільки запитання, на які 
потрібно було знайти відповіді, тому 
що в ній було багато неточностей 
і відсутність конкретних хроноло-
гічних дат у біографії цієї видатної 
людини.

На щастя, краєзнавчому відді-
лу Олександрійського міського му-
зейного центру імені А.Ф.Худякової 
вдалося віднайти родичів Неоніли 
Феодосіївни Бузаньової. В Олек-
сандрії проживає її племінни-
ця Бузаньова Олена Вікторівна, 
яка з допомогою доньки Неоніли 
Феодосіївни – Ірини  в електронно-
му варіанті надала копії фотографій 
та документів. Спільними зусил-
лями нам вдалося скласти корот-
ку біографію Неоніли Феодосіївни 
Бузаньової, яка достойно займе 
декілька сторінок з історії розвитку 
медицини в Олександрії в розділі 
«ВИДАТНІ ЛІКАРІ ОЛЕКСАНДРІЇ».

Бузаньова Неоніла Феодосіївна 
народилася 28 жовтня 1910 р. (ст. 
ст.) в родині Охтирського міщанина 

Бузаньова Феодосія Васильовича та 
Степаниди Андріївни.

Коли саме Бузаньови приїха-
ли до Олександрії, невідомо, але на 
основі «Виписки з актової книги 
Олександрійського нотаріуса Павлова 
Федора Івановича для актів на не-
рухоме майно за 1915 рік» зазна-
чено, що 17 грудня 1914 р. будинок 
по Центральній вулиці (нині пустир 
на перехресті вулиць Софіївської 
(Луначарського) та Шевченка) був ви-
куплений з торгів Олександрійського 
міського громадського банку 
Охтирським міщанином Феодосієм 
Васильовичем Бузаньовим і його дру-
жиною Степанидою Андріївною.

Феодосій Васильович усе життя 
в Олександрії працював у млині, а 
Степанида Андріївна займалася до-
машнім господарством та вихован-
ням дітей. Усього в сім’ї Бузаньових 
було п’ятеро дітей: Марія, Олена, 
Неоніла, Віктор, Віра. 

Раніше цей будинок і присадибна 
ділянка належали міщанину Ткачуку 
Гаврилу Ісидоровичу та його дружині 
Тетяні Яковлевні Красноголовій, по 
другому чоловіку Ткачук. На про-
даж будинок був виставлений за 
несплату внесків по кредиту. За 
«Головною книгою м.Олександрії, сі-
чень 1941 р.» будинок, у якому про-
живала родина Бузаньова Феодосія 
Васильовича, зазначений під № 109. 
У цьому будинку Бузаньови прожи-
вали з 1914 р.

Після закінчення Олександрій-
ської школи Неоніла Бузаньова всту-
пає до Уманської медичної школи, 
яку закінчує на відмінно. У 1932 р., 
не зважаючи на великий конкурс, 

вона з першого разу вступає до 
Дніпропетровського медичного ін-
ституту. Під час навчання зареко-
мендувала себе як одна з найкращих 
студенток і її залишають на навчання 
в аспірантурі – факультеті хірургії. У 
1939 р. Неоніла Бузаньова – асис-
тент кафедри хірургії при 
Дніпропетровському медич-
ному інституті. Диплом з від-
знакою за № 531636 про закін-
чення у 1937 р. повного курсу 
за спеціальністю «лікарська 
справа» Дніпропетровського 
медичного інституту Бузаньова 
Неоніла Феодосіївна одержала 
у 1941 р.

Неоніла Феодосіївна ви-
йшла заміж за Юрченка Олексія 
Кириловича і 29 січня 1941 р. у 
них народилася донька Ірина. 
Та всі мирні плани молодо-
го подружжя раптово обі-
рвала війна. Після евакуації 
Дніпропетровського медичного 
інституту Неоніла Феодосіївна 
з донькою на руках пішки з 
Дніпропетровська дісталася до 
рідної батьківської домівки в 
Олександрію.

Перший авіаналіт на Олек-
сандрію був здійснений ворогом 
12 липня 1941 р. Декілька авіабомб 
скинуто на залізничну станцію. 
З'явилися перші жертви серед мир-
ного населення. У приміщенні сіль-
ськогосподарського технікуму було 
розміщено евакогоспіталь.

6 серпня 1941 р. м.Олександрія 
Кіровоградської області окуповане 
фашистськими загарбниками, які з 
перших днів встановили т. з. «новий 
порядок». 7 серпня 1941 р. у місті 
оголошено воєнний стан, утворено 
структури, на яких трималася вла-
да окупантів: міська управа, поліція, 
біржа праці.

«Той же милий серцю старий 

батьківський будинок… А от все – 
не те. Вороги навколо… Хто-хто, а 
вона бачить жах війни, її криваве об-
личчя щодня бачить за операційним 
столом…». У грудні 1941 р. Неоніла 
Феодосіївна наважилася піти на 
роботу лікарем-асистентом до 

Олександрійської лікарні. Оперувати 
доводилося скалічених на фронті і 
«своїх», і «чужих». Адже для справж-
нього лікаря не існує «своїх» і «чу-
жих», а є поранені та хворі. Завдяки 
роботі в Олександрійській лікарні, 
Неонілі Феодосіївні вдалося вряту-
вати не тільки особисте життя і життя 
сім'ї від голодної смерті… Вона, як і 
багато інших лікарів, які працювали 
на окупованій території, врятувала 
не одне життя радянських військо-
вополонених воїнів. Завдячуючи 
«довідкам про хворобу», багато юна-
ків і дівчат були врятовані від угону 
до Німеччини. Також не одна родина 
в Олександрії у ці тяжкі роки через 
руки Неоніли Феодосіївни одержа-

ла ліки і була врятована від тяжких 
хвороб.

Жорстокі бої тривали за ви-
зволення рідного міста у листопаді-
грудні 1943 р. Не покладаючи рук, 
працювали лікарі, військовий гос-
піталь та міська лікарня були пере-
повнені пораненими. Кожен день 
по декілька годин тривали операції. 
Після визволення міста у 1944 р. 
Неоніла Феодосіївна очолила трав-
матологічне відділення. А 6 квітня 
1944 р. призначена на посаду го-
ловного лікаря Олександрійської 
поліклініки.

У 1947-1949 р.р. Неоніла 
Феодосіївна Бузаньова – лікар-
ординатор у Кіровоградському 
обласному госпіталі. У 1950 р. по 
переводу переходить хірургом до 
Олександрійської лікарні.

У 1950-1952 р.р. займається на-
уковою роботою на посаді наукового 
працівника при Київському туберку-
льозному інституті, вивчаючи пробле-
ми хворих на кістковий туберкульоз. 
Згодом повертається до Олександрії 
і очолює хірургічне відділення 
Олександрійської лікарні № 4. На 
основі Рішення Ради Дніпропетров-
ського Державного Медичного інсти-
туту від 6 жовтня 1953 року (протокол 
№ 21) Бузаньовій Неонілі Феодосіївні 
присвоєна наукова ступінь кандида-
та медичних наук. Диплом кандида-
та наук МК-МД № 000954 виданий 
31 березня 1954 р.

У 1956 р. переводиться на 
посаду завідуючої хірургічним 
відділенням до міської лікарні 
№1. Додатково за сумісництвом 
Неоніла Феодосіївна працює в 
Олександрійському медичному учи-
лищі викладачем хірургії. А з 1964 р. 
вона повністю переходить до учили-
ща на посаду викладача з хірургії та 
анатомії, де працює по 1971 рік.

29 квітня 1962 р. завідуючій хі-
рургічним відділенням Олександрій-
ської міської лікарні №1 Бузаньовій 
Неонілі Феодосіївні присвоєна 
кваліфікація лікаря-хірурга першої 

категорії. 3 червня 1969 р. на осно-
ві Наказу Міністерства Охорони 
Здоров'я колишнього СРСР № 284 
нагороджена знаком «Відміннику 
охорони здоров'я». 23 серпня 1977 
р. на основі рішення Кіровоградської 
Обласної Ради депутатів трудящих 
Неоніла Феодосіївна Бузаньова на-
городжена медаллю «Ветеран пра-
ці».

Крім професійних нагород та від-
знак за працю у мирний час, Неоніла 
Феодосіївна Бузаньова була удосто-
єна різних нагород за працю в роки 
війни. Так, 11 січня 1947 р. Неоніла 
Феодосіївна Бузаньова була нагоро-
джена медаллю «За доблесну працю 
у Великій Вітчизняній війні 1941-
1945 р.р.». У наступні роки з наго-
ди 30-ої, 40-ої, 50-ої, 60-ої річниці 
Перемоги Великої Вітчизняної війни 
Неоніла Феодосіївна Бузаньова як 
учасник «трудового фронту» нагоро-
джена ювілейними медалями (1975, 
1985, 1995, 2005 р.р.). У 1966 р. від 
22 грудня нагороджена медаллю «За 
доблесну працю».

На початку 80-их років уже ми-
нулого ХХ ст. Неоніла Феодосіївна 
Бузаньова виїхала до своєї доньки у 
Москву, де прожила більше двадця-
ти років. На 96-ому році свого не-
легкого життя Неоніла Феодосіївна 
Бузаньова померла 17 березня 
2006 р. Похована на Нікольсько-
Архангельському кладовищі м.Мос-
ква.

Ім'я цієї дивовижної жінки, 
ЛІКАРЯ з великої літери – Неоніли 
Феодосіївни Бузаньової – назавжди 
залишиться в пам'яті не тільки рідних 
та близьких людей, колег, з якими 
вона працювала в Олександрії, Києві, 
Дніпропетровську, Кіровограді. Її 
ім'я живе в пам'яті багатьох випуск-
ників Олександрійського медичного 
училища, а також вдячних пацієнтів, 
кому Неоніла Феодосіївна Бузаньова 
за багато років своєї праці лікаря-
хірурга врятувала життя. 

О.БОЖКО, завідувач 
краєзнавчим відділом ОММЦ.

ВИДАТНІ ЛІКАРІ ОЛЕКСАНДРІЇВИДАТНІ ЛІКАРІ ОЛЕКСАНДРІЇ
У числі видатних лікарів Олександрії ХХ ст. 

гідне місце займає ім'я кандидата медичних наук, 
лікаря-хірурга, викладача хірургії та анатомії 

Олександрійського медичного училища 
(50 - 60 роки ХХ ст.) Бузаньової Неоніли Феодосіївни.

БУЗАНЬОВА НЕОНІЛА ФЕОДОСІЇВНА.
(28.10.1910 – 17.03.2006)

Зустріч на роздоріжжі

ЇЇ німецьке коріння в Україні сягає 
тих далеких часів, коли російські 

монархи (зокрема, Катерина II) всіляко за-
охочували фахівців різних сфер Німеччини 
до переселення на безмежні невпорядковані 
території імперії. Предки Валентини облюбу-
вали благодатну Одещину і, здавалося, міц-
но вкорінилися на ній, аж поки не розпочала-
ся Друга світова. Німеччина стала країною-
агресором, а всі дотичні до неї громадяни – 
фашистами. Навіть ті, хто давно був «осовє-
ченим», жив і виховувався за радянськими 
принципами і традиціями. Країна-агресор 
відразу ж розпочала вивезення «своїх» з те-
пер уже чужої для них території.

Німеччина їх визнала і забажала повер-
нути «додому». І дійсно – чимало громадян 
німецького походження успішно завершили 
цей переїзд, а предки Валентини (її бабу-
ся з донькою Розою) чомусь зупинилися в 
Польщі. Розу, молоду гарну жінку, вподобав 
радянський офіцер Петро Білоус, який від-
крито співчував переселенцям і всіляко до-
помагав їм. За те й поплатився. У Рози від 
нього залишилася Валентинка, маленька 
чарівна дівчинка. 

Усе, що викрешує пам'ять Валентини-
ного дитинства, – це неймовірна бідність. 
Через неї бабуся з мамою й шестирічною 
донькою повернулися до Радянського 
Союзу, а саме – чомусь на Урал. Там дівчинка 
розпочала шкільне навчання, там долучила-

ся до музики, яку полюбила над усе. 
Спочатку – це був звичайний гурток 
художньої самодіяльності, пізніше — 
музична школа. Інші предмети мало 
цікавили дівчинку, і це викликало 
роздратування окремих педагогів. 

Рідні намагалися не афішува-
ти своє національне походження, 
бо ще дуже довго на теренах не-
осяжної радянської країни образливе 
клеймо «фашисти» ліпили до всього 
німецького. Але вона змалечку вві-
брала в себе те, що передається 
на генному рівні: потяг до порядку, 
обов'язковість, працелюбство. Ці 
риси й вирізняли її з-поміж одноліт-
ків.

Із холодного голодного Уралу 
в числі інших німців родина переїз-
дить до Казахстана, де юна розквітла 
Валентина починає застосовувати 
свої музичні навички, працюючи в ди-
тячому садочку, хоча на той час за її 
плечима було лише 5 класів музичної 
школи. Там же вона створює власну 
сім'ю, яка, на жаль, виявилася недов-
говічною. У першому шлюбі у Валентини на-
родилася донечка Ілона. 

Друзі кликали Валентину до України і 
невдовзі жінка опинилася в Кривому Розі. 
Але там для роботи музичним керівником 
треба було мати спеціальну освіту, за якою 
Валентина поїхала до Олександрійського 
училища культури, де зустріла викладача 
Анатолія Григор'єва. Рани від перших невда-

лих шлюбів, здається, вже загоїлися в обох, 
і чуттєві молоді серця потягнулися одне до 
одного. Ця гарна, реальна казка, сповне-
на романтики, музики, подорожей, усього 
того, що називається ЩАСТЯМ, тривала 10 
років. Цілих десять років. Лише десять років. 
Здавалося, ніщо не в змозі розлучити їх, роз-
ділити їхні пазли, затьмарити їхній союз. Але 

така чорна сила знайшлася. Її ім'я — смерть. 
Він помер раптово, у розквіті сил, без будь-
якої хвороби, без будь-якого натяку на біду: 
в один із святкових днів, коли з апетитом 
поїв копченої рибки. За його спиною вже був 
один з найкращих в Україні інструментальних 
ансамблів «Мелодія», колектив, яким могла 
би пишатися найсолідніша сцена країни, ко-
лектив, уже досить добре відомий (завдяки 

численним гастрольним турам Україною і 
Європою) не тільки в межах області, але й да-
леко за її кордонами. Усі віддавали шану ке-
рівникові ансамблю – Анатолію Григор'єву – 
за його майстерність не лише віртуозного 
баяніста, а й за вміння об'єднувати навколо 
себе таких же талановитих музикантів.

І ось раптове безглузде отруєння. 
Ласувала вся родина. Пазурі ботулізму ще 
довго тримали у своїх загрозливих обі-
ймах усіх учасників застілля, а найбільше – 
Валентину. Та вона перемогла. Проте чорна 

смуга жалоби відтоді крокує за нею 
повсюди і через 27 років болем про-
низує її серце. Втративши коханого 
чоловіка, Валентина не могла опану-
вати себе тут, де все нагадувало про 
нього. 

 Надворі стояв 1990 рік, рік, 
коли ніби картковий будиночок руй-
нувався «непорушний союз», коли 
остаточно впала пресловута завіса 
з Європою, коли відчинялися засе-
кречені архіви, розкривалися таєм-
ниці, коли пам'ять людей не бояла-
ся пробуджуватися. Тоді Валентина 
згадала, що вона німкеня. Точніше 
першою про це згадала її мама Роза, 
яка і відшукала своїх численних ро-
дичів, котрі благополучно жили в 
Німеччині. Валентина теж прийняла 
тверде рішення: виїхати до своєї іс-
торичної Батьківшини. І розпочала 
марудні й складні пошуки докумен-
тів, які б підтвердили її національ-
ність і походження.

 Нове життя

...З дійснити своє рі-
шення вона змогла 

через два роки. Перше, що дуже вразило 
в Німеччині, підтримка і допомога на кож-
ному кроці: їй призначили грошову допо-
могу як вдові (за померлого десь далеко, 
в Радянському Союзі, чоловіка) і як безро-
бітній. Вона почала вивчати мову, звикати 
до нових умов, пристосовуватися до кар-
динально іншого життя. До речі, за рік до 
смерті Анатолія вони удвох приїздили в гості 

до німецьких родичів. Але жодних думок про 
переїзд тоді не було, бо Анатолій не хотів 
того. Навіть після відвідин Кельнської кон-
серваторії, де йому пропонували контракт. 
Він любив свою роботу, свій колектив, своє 
місто Олександрію.

 Півроку Валентина вивчала німецьку 
мову і ретельно переглядала десятки газет 
у пошуках роботи. Вона розуміла, що фах 
музичного керівника їй тут не «світить», бо 
не вистачає знання мови, не підтверджений 
диплом. Та коли траплялися будь-які підро-
бітки, не уникала їх, щоб забезпечити ком-
фортом своє гніздечко, щоб допомогти ро-
дині доньки Ілони, яку вона з величезними 
потугами все-таки перевезла до Німеччини 
разом з онуком. 

І от одного разу її увагу привернуло 
оголошення про набір робітників на кон-
веєр, де складають одне з наймодерніших 
авто «Мерседес». Стабільна, солідна фірма. 
Але ж вона ніколи не працювала в цій сфері, 
чи візьмуть? А якщо й так, чи впорається із 
завданням? Вона вирішила спробувати – і, 
спочатку тимчасово, а пізніше на постійній 
основі, оволоділа новим для себе фахом. 
Від неї вимагалася швидкість і вправність 
рук, стійка увага. Цього всього їй вистачало. 
Майже 15 років працювала вона на цій фір-
мі. Була в авторитеті серед працівників, ще й 
досі отримує запрошення на всілякі заходи, 
що систематично проводять для колективу. 
Звідти й на пенсію вийшла. Сукупно з ра-
дянським стажем, їй призначили гідну пен-
сію, яка дозволяє почуватися вільною, при 
нагоді й бажанні відвідувати концертні зали, 
багато подорожувати Європою. (Дійсно, 
пенсіонери Європи цим і відрізняються від 
наших співвітчизників, саме завдяки цьому 
вони веселі, розкуті, оптимістичні і пози-
тивно налаштовані). А ще Валентина має 
можливість допомагати онукові-студенту, 
який навчається в Австрії, і з величезним 
задоволенням приймає гостей з України. 
Зокрема, з Олександрії, бо це місто, де вона 
цілих (а, може, лише) десять років почувала-
ся найщасливішою жінкою в усьому світі, де 
зустріла справжнє єдине кохання.

  Тамара АНОКО.

Олександрійці  в  еміграції

Ми - олександрійці

Кохання на все життя
Як там говорив Лев Толстой про щасливі сім'ї? «Усі щасливі сім'ї схожі 

одна на одну. Кожна нещаслива сім'я нещасна по-своєму».
Шлюб Анатолія і Валентини був надзвичайно щасливим. Зустрілися вони 

тоді, коли у кожного вже відбуяло перше кохання і залишився на душі неви-
ліковний опік у вигляді невдалого шлюбу: у Валентини підростала донька, а 
Анатолій впевнено панував у царині музики, підкорюючи своїм неймовірним 
талантом серця олександрійців.

 Зустрілися вони в училищі, де Анатолій був викладачем, а 
Валентина  – студенткою-заочницею. І закохалися. На все життя.
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Варто  знати

У своїй діяльності з під-
готовки житлового бага-

токвартирного фонду до осінньо-
зимового періоду, проведення 
капітальних та поточних ремонтів, 
українські комунальники керуються 
нормами наказу Державного коміте-
ту з питань ЖКГ (нині – Міністерство) 
№75 від 17 травня 2005 року. Цим 
документом затверджені Правила 
утримання житлових будинків та 
прибудинкових територій. Можна 
сказати, що це так звана «комуналь-
на Біблія» як для робітників ЖЕКів, 
комунальників, так і для споживачів. 
Саме цими Правилами визначається 
хто, де, коли і що повинен відремон-
тувати, хто несе відповідальність та 
в який термін усі роботи треба про-
вести.

Згідно п.2.8. правил, під час 
підготовки житлового фонду до екс-
плуатації в осінньо-зимовий період, 
балансоутримувачі будинків повинні 
забезпечити усунення несправнос-
тей: стін, фасадів, дахів, віконних і 
дверних заповнень, а також димо-
ходів, газоходів, внутрішніх систем 

тепло-, водо- та електропостачання 
й установок із газовими нагрівача-
ми. Окрім того, прибудинкова тери-
торія має бути приведена в технічно 
справний стан із забезпеченням 
безперешкодного відведення ат-
мосферних і талих вод від відмостки, 
спусків (входів) у підвал і їхніх вікон-
них приямків. Фундаменти будинку, 
його стіни та підвальні приміщення 
треба забезпечити належною гідро-
ізоляцією.

Котельні, теплові пункти і вузли 
повинні бути забезпечені засобами 
автоматизації, обліку, запірною ре-
гулювальною апаратурою, схемами 
розведення систем опалення, гаря-
чого та холодного водопостачання, 
припливно-витяжною вентиляцією 
та іншими конструкціями. У період 
підготовки житлового фонду до ро-
боти в зимових умовах організову-
ється підготовка (відновлення) схем 
внутрішньобудинкових систем хо-
лодного і гарячого водопостачання, 
каналізації, центрального опалення 
і вентиляції. 

За наявності води у підвалах її 

необхідно відкачати та усунути 
причину її появи, відключити і 
розібрати поливальний водо-
провід, утеплити водомірний 
вузол; забезпечити безпере-
бійну роботу каналізаційних 
випусків, оглядових колодязів 
дворової мережі і загальних 
випусків. А у приміщеннях, які 
не опалюються, у період підго-
товки до зими слід перевірити 
стан і зробити ремонт ізоляції 
труб водопроводу і каналіза-
ції, центрального опалення та 
утеплити протипожежний во-
допровід.

Окрім того, для централізова-
ного управління і контролю за тех-
нічним станом жилого фонду пови-
нні створюватися об'єднані диспет-
черські служби (ОДС). Такі служби 
створюють у жилих мікрорайонах 
для контролю за роботою інженер-
ного обладнання будинків і виконан-
ня заявок населення щодо усунення 
несправностей і пошкоджень будин-
кового обладнання. При цьому, у 
завдання ОДС входить ужиття опе-
ративних заходів для забезпечення 
безпеки громадян у місцях аварій-
ного стану конструкцій будинків, 
своєчасного прибирання територій 
домоволодінь, очищення покрівель 
від снігу.

ОДС цілодобово здійснює конт-
роль за роботою та забезпечує усу-

нення несправності ліфтів, систем 
опалення і гарячого водопостачан-
ня (теплових пунктів, бойлерних, 
котельних, елеваторних вузлів), 
систем холодного водопостачання 
(насосних установок, водопідкачок), 
каналізації, систем газопостачання, 
електрощитових жилих будинків, 
чергового освітлення сходових клі-
ток, під'їздів і дворових територій.

Найважливішою та однією з 
основних функцій ОДС є приймання 
і виконання робіт за заявками насе-
лення. Приймання заявок здійсню-
ється безпосередньо від мешканців 
за телефоном, а також за допомогою 
прямого зв'язку через переговор-
ні пристрої, установлені у під'їздах 
будинків і кабінах ліфтів. Реєстрація 
заявок населення і контроль за ви-
конанням робіт здійснюються ці-
лодобово за допомогою журналу 

заявок населення або 
автоматизованої систе-
ми обліку. 

Для оперативного 
усунення значних ушко-
джень, відмов, аварій 
конструкцій та інже-
нерного обладнання 
жилих будинків, мереж 
і об'єктів, забезпечення 
нормального функці-
онування і відновлен-
ня житлового фонду у 
мікрорайонах повинні 
працювати аварійно-

ремонтні служби (АРС). Такі служби 
здійснюють:

- термінове прочищення кана-
лізації і сміттєпроводів усередині 
будівель;

- усунення аварійних ушкоджень 
систем водопроводу, опалення і ка-
налізації;

- ліквідацію ушкоджень у вну-
трішніх мережах електропоста-
чання, які перебувають у власності 
організацій, котрі обслуговуються 
аварійною службою;

- забезпечення безпеки грома-
дян у разі виявлення аварійного ста-
ну будівельних конструкцій будинків 
шляхом огородження небезпечних 
зон, обвалів конструкцій, котрі на-
висають і перебувають в аварійному 
стані, або вжиття заходів допомоги 
мешканцям у звільненні будинку, що 

загрожує безпеці проживання.
 При надходженні сигналів про 

аварію або ушкодження магістралей 
водопроводу, каналізації, теплопос-
тачання, телефонної мережі, під-
земної електросилової і електричної 
мережі, трансформаторних підстан-
цій і ввідних шаф, газопроводів і га-
зового обладнання аварійна служба 
зобов'язана повідомити у відповід-
ні спеціалізовані підприємства, їх 
аварійні служби і простежити за ви-
конанням необхідних робіт зазначе-
ними службами до повної ліквідації 
аварій.

Персонал аварійної служби по-
винен постійно перебувати в готов-
ності з метою забезпечення негай-
ного виїзду бригад до місця аварій 
у будь-який час доби. У неробочий 
час і святкові дні АРС разом із дис-
петчерськими службами виконавця 
послуг забезпечує своєчасну лік-
відацію аварій інженерних систем 
у жилих будинках і на об'єктах, що 
обслуговуються, а також приймає 
організаційно-технічні рішення у 
разі загрози стихійних лих (урагани, 
сильні снігопади, обледеніння доріг, 
різкі зниження температур та ін.). 
Про вжиті заходи доповідає керівни-
цтву вищої диспетчерської служби і 
органу місцевого самоврядування 
(за запитом).

Вадим МЄНАЄВ 
«Україна комунальна»

Як повинні комунальники готуватися до зими

Останнім часом у країні зміню-
ється ставлення до Збройних сил 
України. Зросла потреба у профе-
сійній та вмотивованій армії.

Олександрійський об’єднаний 
міський військовий комісаріат по-
стійно проводить відбір кандидатів 
віком від 18 до 60 років на прохо-
дження військової служби за контр-
актом у Збройних силах України. 

Президентом України визна-
чено завдання щодо підвищення 
соціальних стандартів, грошового, 
матеріально-технічного забезпе-
чення військовослужбовців Зброй-
них сил України до гідного рівня, 
розбудувати боєздатну армію та до-
вести її до стандартів країн НАТО.

Основною перевагою військо-
вої служби за контрактом є стабіль-
не грошове забезпечення та по-
етапне його зростання.

Відповідно до вимоги 
Міністра оборони України, нада-
ємо розміри грошового забез-
печення:

• солдат, ст.солдат (кухар) – 
7753 грн.;

• солдат, ст.солдат (кулеметник) – 
7888 грн.;

• солдат, ст.солдат (водій) – 
8156 грн.;

• офіцер, ст. лейтенант – 11272 
грн.;

• командир відділення, сержант 
– 10546 грн.;

• командир взводу, ст. лейте-
нант – 11029 грн.;

• командир роти, капітан – 12499 
грн.;

• командир батальону, майор, 
підполковник – 13196 грн.

Також військовослужбовцям 
військової служби за контрактом 
гарантується:

• перспектива на отримання 
житла;

• забезпечення речовим май-
ном та продовольством;

• соціальний захист військо-
вослужбовців та членів їхніх сімей;

• можливість безкоштовного 
навчання у вищих навчальних за-
кладах МО;

• можливість підписання контр-
акту строком від 6 місяців.

Тільки сильна та професійна 
армія є гарантом безпеки та свобо-
ди нашої держави, нашого народу, 
наших дітей.

З питань оформлен-
ня на військову службу за 
контрактом звертайтеся до 
Олександрійського об’єднаного 
міського військового комісаріату 
за адресою: м.Олександрія, вул.
Шевченка, 85, тел. 7-27-72, м. 
тел. 095-703-78-29.

О.БАЛАБУХА, 
військовий комісар 
Олександрійського 

ОМВК, підполковник.

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА 
ЗА КОНТРАКТОМ – 

ЦЕ  ПРЕСТИЖНО, ВИГІДНО
ТА ПОЧЕСНО!

Напередодні зимових холодів українці часто чують від пред-
ставників влади та комунальних служб, що житловий фонд го-
товий до опалювального періоду. Однак, мало хто з побутових 
споживачів знає, що це означає.

Спробуємо зупинитися на ключових моментах того, як на-
справді повинна проходити підготовка будинків до зими.

Інформація до відома

Вітаємо з Днем народження
ЗАДОРОЖНЮК Людмилу Михайлівну, 

голову квартального комітету № 30
Щиро дякуємо Вам за нелегку працю, дієву допомогу в роботі 

Олександрійської міської ради, за вміння розуміти та підтримувати людей. 
Бажаємо Вам нових здобутків, незгасної енергії та невтомності у повсякден-
ній відповідальній діяльності. Ваша творча енергія і життєлюбність, організа-
торський талант, відданість справі і високий професіоналізм хай і надалі плід-
но слугують поставленим цілям. 

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

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

Вітаємо зі святом,
Та зичимо багато
Здоров’я та везіння,
Міцнючого терпіння,
Любові та поваги,
Таланту та наснаги,

Легкої вам роботи,
Родинної турботи,
Доріг гладеньких самих,
Відносин бездоганних,
Товаришів відмінних
Та буднів позитивних!

Результат

"102"  повідомляє

Д иректор Олександрій-
ського МЦ Анатолій 

Руденко дав короткий аналіз робо-
ти центру та бюро за звітний період. 
Так, за перше півріччя до центру та 
бюро правової допомоги звернуло-
ся 4402 особи, із яких 3805 отрима-
ли фахові юридичні консультації та 
роз’яснення законодавства по вирі-
шенню їхніх питань у правовому полі. 
Про вирішення питання в судовому 
порядку прийнято від громадян 597 
звернень, за якими  видано 523 на-
кази про надання такої допомоги. Усі 
ці показники значно вищі у порівнян-
ні з аналогічним періодом минулого 
року.

Відділом правопросвітництва 
і взаємодії з суб’єктами надання 
безоплатної первинної правової до-
помоги, який очолює Володимир 
Світановський, та керівниками бюро 

правової допомоги організова-
но і проведено 193 заходи (зу-
стрічі, круглі столи, семінари, 
лекції, вуличні інформування 
населення про безоплатну 
правову допомогу). Підписано 
67 меморандумів про співпра-
цю центру і провайдерів гро-
мадського захисту з надання 
безоплатної первинної право-
вої допомоги.

Валерій Боровський, началь-
ник відділу інформації та консульта-
цій, наголосив  на тому, що до центру 
громадяни найбільше звертаються з 
питань соціального захисту, сімейно-
го права (розірвання шлюбу, оформ-
лення спадщини, стягнення алімен-
тів), земельних відносин (укладення 
та розірвання договорів оренди 
землі, приватизації земельних діля-
нок, присвоєння кадастрових номе-
рів), кредитно-банківських відносин 
(повернення депозитів  збанкруті-
лих банків, вчинення шахрайських 

дій з банківськими картками та ін.). 
Нерідко до центру звертаються учас-
ники АТО, яким надається кваліфі-
кована допомога з різних правових 
питань.

Центр забезпечує роботу 25 
дистанційних консультаційних пунк-
тів доступу громадян до безоплатної 
правової допомоги, а також мобіль-
них пунктів з можливістю виїзду для 
надання правової допомоги за міс-
цем проживання громадян.

Сергій Петушков, який очолює 
відділ представництва, акцентував 
увагу на тому, що представлення ін-

тересів у судах здійснюють не 
тільки адвокати, які внесені до 
реєстру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, а і 
фахівці центру та бюро правової 
допомоги. Тільки за звітний пері-
од видано 92 довіреності праців-
никам місцевого центру. Судами 
розглянуто 29 справ, за якими 
прийнято позитивні рішення.
Підводячи підсумки наради, 

Анатолій Руденко зазначив,  що 
основним напрямком роботи центру 
є захист прав громадян, а  основним 
показником роботи є кількість лю-
дей, які отримали кваліфіковану пра-
вову допомогу.

Для отримання безоплатної 
правової допомоги звертайте-
ся до Олександрійського міс-
цевого центру з надання  БВПД  
за адресою: м.Олександрія, вул. 
Першотравнева, 18.

Тел: (05235) 7-04-40, 7-04-04.
Наш кор.

Підсумки роботи центру 
за  перше півріччя

10.07.2017 року  
Олександрійський місцевий 
центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
підбив підсумки своєї роботи 
за 6 місяців поточного року.

10 липня пізно ввечері біля кафе 
«Райдуга» 27-річний мешканець 

Олександрії вирвав у 17-річної дівчини мобіль-
ний телефон марки iPhone 5 білого кольору. 
Грабіжника затримали, відкрито кримінальне 
провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодек-
су України. Злочинцю загрожує до 4 років позбав-
лення волі. 

Крадіжки були різні: найчастіше викрадали 
мобільні телефони, а також майно з осель, гара-
жів, сараїв та домоволодінь. Викрадали металеві 
вироби (у 6 випадках) та велосипеди. 10 липня 

шляхом віджиму пластикового вікна до оселі в ра-
йоні міськрайонного суду проникли невідомі осо-
би. Як повідомила власниця житла, зловмисники 
викрали 3 ноутбуки і золоті вироби: 2 печатки, 
3 каблучки та 4 пари сережок. Порушено кримі-
нальне провадження за ч.3 ст.185 КК України. 

Шахрайським шляхом було здійснено кра-
діжку з банківської картки. Крадії дізналися рек-
візити і зняли з картки 6 тис. грн.

За минулий тиждень в Олександрії сталося 
2 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. 
Так 14 липня сталося ДТП по вул. Студентській. 
23-річний олександрієць не впорався з керуван-
ням скутера і збив 9-річного хлопчика, який їхав 
на велосипеді в бік вулиці Пархоменка. Після 
скоєного молодий чоловік негайно покинув місце 
ДТП, його особу встановлено. Дитина отримала 
забої колінного суглоба та м’яких тканин голови. 
Скутер був без номерних знаків, триває слідство. 
Винному в ДТП чоловікові загрожує до трьох років 
позбавлення волі. 

15 липня вранці до відділу поліції надій-
шло повідомлення про те, що по вул. Героїв 
Сталінграда біля АЗС «Окко» сталося ДТП з потер-

пілими. На перехресті вулиць Героїв Сталінграда 
та Козацький шлях 56-річний мешканець 
Олександрійського району, керуючи автомобілем 
ВАЗ 21011, допустив зіткнення з автомобілем 
ВАЗ 21083. Ним керував 59-річний мешканець 
міста. У результаті ДТП пасажир і водій ВАЗ 21011 
отримали тілесні ушкодження та були доставлені 
до районної лікарні.

Олександрійським відділом поліції було за-
реєстровано і 3 угони транспортних засобів. 
Здебільшого викрадали мопеди і скутери. 

10 липня пізно ввечері таємним шляхом не-
відома особа угнала у 29-річної мешканки міста 
чорно-білий мопед марки Honda Dio, який олек-
сандрійка залишила на майданчику біля АТБ, що 
по вулиці Садовій. У ході проведення оперативно-
пошукових заходів було встановлено, що злочин 
скоїв 29-річний раніше судимий мешканець міс-
та. 

13 липня вдень в 34-річної мешканки Марто-
Іванівки шляхом вільного доступу викрали неза-
реєстрований мопед марки Alpha червоного ко-
льору. За даним фактом було відкрито криміналь-
не провадження за ч.1 ст. 289.

14 липня в місті в другій половині дня невста-
новлена особа шляхом вільного доступу здійсни-
ла крадіжку незареєстрованого мопеда Honda 
Dio синього кольору. Мопед знаходився на вулиці 
біля приватного будинку. Ведеться слідство.

Серед правопорушень 
переважають крадіжки

За минулий тиждень до Олек-
сандрійського відділу поліції надійшло 
350 заяв, з яких 85 кваліфіковано як кри-
мінальні правопорушення. Особливо ба-
гато було крадіжок. Загалом, як повідо-
мив начальник сектора моніторингу по-
ліції в Олександрії Сергій Козловський, 
було зафіксовано 12 випадків нанесен-
ня легких тілесних ушкоджень, 50 кра-
діжок, 1 грабіж, 3 випадки шахрайства, 
2 ДТП і 3 угони транспортних засобів.
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Додаток до рішення виконавчого комітету
від 06 липня 2017 року № 447

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ 
з утримання об’єктів благоустрою 

комунальної власності 
м.Олександрії на 2017 рік

№ 
з/п Найменування робіт, послуг Од.вим.
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КП «БЛАГОУСТРІЙ»

1. Вартість експлуатації комплексної дорожньої 
машини на базі ЗІЛ 433362 КДМ

вартість роботи обладнання  при поливанні 1 маш./год. 322,57 387,08
вартість 10 км пробігу при поливанні 

(з роботою обладнання) 10 км 532,23 638,68

вартість пробігу без виконання роботи 1 км/ 10 км 11,02/ 
110,17

13,22/ 
132,20

2. Вартість експлуатації комплексної 
дорожної машини на базі ЗІЛ 433362

вартість роботи обладнання 1 маш./год. 312,39 374,87
вартість 10 км пробігу при розкиданні піску 10 км 281,15 337,38

вартість 10 км пробігу при роботі 
плужних снігоочисників 10 км 215,55 258,66

вартість пробігу без виконання роботи 1 км/10 км 11,18/ 
111,80

13,42/ 
134,20

3. Користування міською вбиральнею 1 корис-
тування 2,50 3,00

4. Навантаження, вивезення та захоронення 
ТПВ для небюджетних юридичних осіб 1м3 144,38 173,25

5. Навантаження, вивезення та захоронення 
ТПВ для бюджетних підприємств 1м3 138,59 166,31

6. Навантаження, вивезення та захоронення 
ТПВ для приватного сектору

На одного 
мешканця 
на місяць

25,69 30,83

7. Вартість експлуатації трактора 
МУ-320 «Белорус» 27 к.с. 1 маш./год. 93,63 112,35

8.
Вартість експлуатації вантажного 

автопідйомника П-183 на базі 
автомобіля ЗІЛ-130 

на переміщення 1 км 10,89 13,07
на роботу обладнання 1 маш./год. 240,86 289,03

9. Вартість експлуатації автомобіля 
ЗІЛ (на бензині А-92) 1 маш./год. 140,98 169,18

вартість пробігу автомобіля ЗІЛ 1 км 9,59 11,51
10. Вартість експлуатації трактора Т-40 1 маш./год. 120,65 144,78
11. Вартість експлуатації трактора МТЗ 82.1 1 маш./год. 153,09 183,71

12. Вартість експлуатації одноковшового 
екскаватора об’ємом ковша 0,25 м3 1 маш./год. 163,70 196,44

13. Вартість експлуатації подрібнювача 
гілок АМ 120 БД 1 м3 9,79 11,75

14. Вартість експлуатації автогрейдера ДЗ-180 1 маш./год. 348,60 418,32
15. Вартість експлуатації автогрейдера ДЗК-250 1 маш./год. 450,47 540,56
16. Вартість експлуатації міні-трактора Т-012 11 к.с. 1 маш./год. 101,65 121,98

17. Вартість експлуатації автомобіля 
ЗІЛ (на газу- метані) 1 маш./год. 121,91 146,29

вартість пробігу автомобіля ЗІЛ 1 км 7,56 9,07
18. Вартість експлуатації трактора ЮМЗ 60 к.с. 1 маш./год. 153,09 183,71
19. Обрізування дерев висоторізом 1 дер. 40,11 48,13

20. Обрізування з прорідженням крон 
дерев з діаметром стовбура:

до 10 см 1 дер. 17,77 21,32
11-15 см 1 дер. 22,57 27,08
16-20 см 1 дер. 28,21 33,85
21-25 см 1 дер. 46,15 55,38
26-40 см 1 дер. 57,37 68,84

21. Обрізування з прорідженням крон 
кущів з діаметром куща, м:

до 0,5 1 кущ 1,11 1,33
0,5-1,0 1 кущ 1,41 1,69

більше 1,0 1 дер. 1,83 2,2

22.

Вирізування сухого гілля і дрібної суші 
(з автовишки) на деревах листяних 
порід з діаметром стовбура до 35 

см і наявністю сухого гілля:
до 5 шт. 1 дер. 17,83 21,40
6-15 шт. 1 дер. 25,91 31,09

більше 15 шт. 1 дер. 33,74 40,49
на деревах листяних порід діаметром стовбура 

більше 35 см і наявністю сухого гілля:
до 5 шт. 1 дер. 23,98 28,78
6-15 шт. 1 дер. 34,75 41,70

більше 15 шт. 1 дер. 45,13 54,16

23. Омолодження дерев листяних 
порід (з автовишки) 

діаметром стовбура до 50 см при 
кількості зрізів скелетних гілок:

до 20 шт. 1 дер. 69,50 83,40
21-30 шт. 1 дер. 84,76 101,71

більше 30 шт. 1 дер. 115,82 138,98
діаметром стовбура більше 50 см при 

кількості зрізів скелетних гілок:
до 20 шт. 1 дер. 82,74 99,29
21-30 шт. 1 дер. 105,28 126,34

Більше 30 шт. 1 дер. 128,70 154,44
24. Звалювання дерев з кореня

м’яколистяних порід діаметром: до 16 см 100 дер. 530,95 637,14
до 24 см 100 дер. 840,02 1008,02
до 32 см 100 дер. 1396,87 1676,24

більше 32 см 100 дер. 2304,34 2765,21
твердолистяних порід діаметром: до 16 см 100 дер. 670,98 805,18

до 24 см 100 дер. 1097,86 1317,43
до 32 см 100 дер. 1644,61 1973,53

більше 32 см 100 дер. 2602,94 3123,53

25. Видалення сухостійних, аварійних та фаутних 
дерев частинами із застосуванням автовишки

м’яколистяних порід діаметром: до 20 см 1 м3 474,77 569,72
до 30 см 1 м3 375,48 450,58
до 40 см 1 м3 319,31 383,17
до 50 см 1 м3 288,64 346,37
до 60 см 1 м3 277,92 333,50
до 70 см 1 м3 267,75 321,3
до 80 см 1 м3 259,23 311,08

більше 80 см 1 м3 250,48 300,58
твердолистяних порід діаметром: до 20 см 1 м3 662,03 794,44

до 30 см 1 м3 458,40 550,08
до 40 см 1 м3 438,45 526,14
до 50 см 1 м3 430,49 516,59
до 60 см 1 м3 394,98 473,98
до 70 см 1 м3 359,22 431,06
до 80 см 1 м3 325,44 390,53

більше 80 см 1 м3 298,22 357,86
26. Звалювання дерев вручну в міських умовах

м’яколистяних  порід діаметром: до 20 см 1 м3 347,25 416,70
до 30 см 1 м3 267,21 320,65
до 40 см 1 м3 235,66 282,79
до 50 см 1 м3 212,14 254,57
до 60 см 1 м3 206,27 247,52
до 70 см 1 м3 201,31 241,57
до 80 см 1 м3 189,93 227,92

твердолистяних порід діаметром: до 20 см 1 м3 508,28 609,94
до 30 см 1 м3 373,98 448,78
до 40 см 1 м3 346,23 415,48
до 50 см 1 м3 324,23 389,08
до 60 см 1 м3 301,06 361,27
до 70 см 1 м3 273,52 328,22
до 80 см 1 м3 247,35 296,82

більше 80 см 1 м3 229,09 274,91

27. Підготовка місць для садіння 
дерев та кущів саджанців:

копання ям, підготовка ям для садіння 
дерев та кущів при розмірі ями:

- 0,3х0,3м 1 яма 8,04 9,65
- 0,5х0,5м 1 яма 22,97 27,56
- 0,7х0,7м 1 яма 43,04 51,65
- 1,0х0,8м 1 яма 64,64 77,57

- 0,35х0,4м для садіння троянд 1 яма 2,75 3,30
- 1,5х0,85м для садіння великомірних дерев 1 яма 104,37 125,24

- 0,5х0,5х1,0 м траншеї для садіння 
живої огорожі однорядної 1 шт. 28,58 34,30

28. Садіння саджанців, дерев, кущів та 
живої огорожі у готові ями розміром:

дерев у яму 0,7х0,7м 1 садж. 14,98 17,98
дерев у яму 1,0х0,8м 1 садж. 24,59 29,51

дерев та кущів у яму 0,5х0,5м 1 садж. 3,43 4,12
живоплоту однорядного у траншеї 0,5х0,5х1,0м 1 саж. 2,03 2,44

великомірних дерев з грудкою землі 1 садж. 112,49 134,99
троянд 1 садж. 0,54 0,65

29. Поливання рослин у горшках, 
встановлених на підставках

- зі шлангу довжиною до 40м 100 м2 17,23 20,68
- з поливальниці 100 м2 48,24 57,89

30. Встановлення рослин у горшках на підставки 1 шт. 0,38 0,46
31. Поливання звичайних газонів зі шланга 100 м2 11,03      13,24
32. Поливання зелених насаджень:

з автомобіля 1 м3 води 30,66 36,79
з водопроводу 1 м3 води 24,12 28,94

з відер 1 м3 води 134,34 161,21
33. Поливання рослин у квітниках:

зі шлангу довжиною до 40 м 100 м2 9,4 11,28
з відер 100 шт. 114,81 137,77

з поливальниць 100 шт. 132,47 158,96

34. Планування (вирівнювання), зачищення без 
трамбування поверхні шаром до 10 см:

природної щільності 100 м2 1067,83 1281,40
насипного ґрунту 100 м2 930,04 1116,05

35. Розкидання привозного ґрунту 
без розрівнювання поверхні 1 м3 38,29 45,95

36. Вибирання трави після дискування 
та мотоблочення 1 м2 34,91 41,89

37. Суцільне внесення в ґрунт мінеральних 
добрив при нормі до 4ц/га кг 0,38 0,46

38. Внесення в ямки мінеральних добрив 1 шт. 0,98 1,18
39. Обгортання стовбурів дерев агроволокном 1 шт. 4,09 4,91

40. Зняття зі стовбурів дерев 
обв’язувального матеріалу 1 шт. 2,86 3,43

41. Викопування кореневищ рослин 100 шт. 17,23 20,68

42. Зміна ґрунту для влаштування квітника або 
газону при товщині шару, що змінюється:

до 10 см 1 м3 181,29 217,55
11-20 см 1 м3 215,29 258,35

більше 20 см 1 м3 264,96 317,95

43. Побілка бордюрного каменю вапняним 
розчином без вартості матеріалів 100 м 68,56 82,27

44. Побілка вапняним розчином стовбурів 
дерев без вартості матеріалів:

діаметром до 10 см 10 дер. 5,85 7,02
діаметром до 20 см 10 дер. 11,72 14,06
діаметром до 30 см 10 дер. 17,56 21,07
діаметром до 40 см 10 дер. 36,80 44,16

45.
Фарбування олійними фарбами  раніше 

пофарбованих металевих поверхонь 
в 1 шар без вартості матеріалів:

площею до 025 м2 100 м2 2259,00 2710,80
грат та огорож 100 м2  3210,74 3852,89

46. Фарбування олійними  сумішами 
поверхонь в 1 шар:
залізобетонних урн 1 м2 19,29 23,15

дерев’яних штахетних огорож 100 м2 409,22 491,06
бетонних поверхонь 100 м2 2271,74 2726,09

47. Послуги по утриманню об’єктів 
озеленення та благоустрою міста:

утримання об’єктів озеленення – озеленювач 1 люд./год. 34,45 41,34
утримання об’єктів благоустрою – 

робітник зеленого будівництва 1 люд./год. 34,45 41,34

48. Догляд за зеленими насадженнями:
прополювання газонів 100 м2 74,88 89,86

розпушування ґрунту квітників 
з вибиранням бур’янів 100 м2 265,23 318,28

розпушування ґрунту квітників 
без вибирання бур’янів 100 м2 172,24 206,69

викошування газонів моторною косаркою 100 м2 34,79 41,75
49. Копання ущільнених ґрунтів на глибину 15-20 см 1 м2 4,24 5,09
50. Розрівнювання скопаної (виораної) поверхні 1 м2 1,44 1,73
51. Очищення газонів і квітників:

від листя, сміття, гілля 100 м2 55,11 66,13
від стебел квіткових рослин 100 м2 118,76 142,51

52. Обрізування у квітниках кущів троянд 1 шт. 2,44 2,93
53. Садіння квітів:

бульбових, кореневищ, горшкових 100 шт. 99,54 119,45
літників 100 шт. 50,30 60,36

54. Прибирання з газонів трави після викошування:
моторною косаркою 100 м2 14,71 17,65

55. Видалення бур’янів та порослі вручну 100 м2 258,34 310,01

56. Навантаження на транспортні засоби  
сміття, вуличного змету та опалого листя 1 м3 26,48 31,78

57. Навантаження на транспортні засоби  гілок м3 38,29 45,95

58. Навантаження на транспортні засоби  
піску, бутового каменю, цегли битої т 46,50 55,80

59. Навантаження на транспортні засоби  дров м3 51,67 62,00

60. Навантаження на транспортні 
засоби ґрунту дернового м3 58,56 70,27

61. Вирізка порослі кущів мотокосаркою 100 м2 73,02 87,62
62. Підстригання живих огорож з землі 100 м2 156,37 187,64
63. Сівба газонів вручну 100 м2 51,67 62,00

64. Сівба насіння однорічних квітів 
з загортанням землею пог.м 0,69 0,83

65. Підгортання на зиму у квітниках кущів 
троянд, віком після садіння:

до 2 років 1 шт. 0,52 0,62
понад 2 роки 1 шт. 0,85 1,02

66. Розгортання у квітниках кущів 
троянд, віком після садіння:

до 2 років 1 шт. 0,44 0,53
понад 2 роки 1 шт. 0,73 0,88

67.
Проріджування однорічних 

квіткових рослин з розпушуванням і 
прополюванням на середніх ґрунтах:

слабке забруднення м2 4,35 5,22
середнє забруднення м2 5,27 6,32
сильне забруднення м2 6,23 7,48

68. Підмітання території 100 м2 4,58 5,50

69.
Очищення  асфальтобетонних 

покриттів від бруду вручну та залишків 
технологічних матеріалів

100 м2 73,38 88,06

70. Очищення урн від твердих побутових відходів 1 урна 2,8 3,36

71. Очищення газонів від опалого листя, 
гілля і сміття (середня засміченість) 100 м2 55,11 66,13

72. Очищення газонів від опалого листя, 
гілля і сміття (велика засміченість) 100 м2 110,22 132,26

73. Очищення газонів від випадкового 
сміття (середня засміченість) 100 м2 1,04 1,25

74. Очищення газонів від випадкового 
сміття (велика засміченість) 100 м2 3,13 3,76

75. Очищення отворів водопропускних труб та 
малих мостів від бруду та наносів вручну

1 м довжини 
споруди 17,56 21,07

76. Прочищення каналізаційних 
оглядових колодязів вручну 1 колодязь 215,29 258,35

77. Очищення водовідних канав від 
бруду та сміття вручну 1 м канави 4,83 5,80

78. Очистка вручну лотків та канав м3 32,04 38,45

79. Очищення підмостового русла 
від кущів, очерету та трави 10 м2 русла 64,77 77,72

80. Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу 100 м2 9,30 11,16

81. Підмітання снігу, який щойно випав, без 
попереднього оброблення реагентами 100 м2 8,04 9,65

82. Посипання території протиожеледною сумішшю 100 м2 7,48 8,98

83. Згрібання снігу, який щойно 
випав товщ. понад 2 см 100 м2 35,14 42,17

84. Очищення територій від ущільненого снігу 100 м2 102,64 123,17

85. Очищення територій від намерзлого льоду 
без попереднього оброблення реагентами 100 м2 243,87 292,64

86. Очищення територій від намерзлого льоду 
з попереднім обробленням реагентами 100 м2 376,15 451,38

87. Перекидання снігу та сколу 1 м3 13,79 16,55

88.
Послуги по утриманню об’єктів озеленення 

та благоустрою міста (озеленювач, 
робітник зеленого будівництва)

1 люд./год. 34,45 41,34

89. Послуги по санітарному утриманню вулично-
шляхової мережі міста – робітника благоустрою 1 люд./год. 34,45 41,34

90. Послуги по санітарному утриманню вулично-
шляхової мережі міста – двірника 1 люд./год. 34,45 41,34

91. Збирання зрізаних гілок листяних порід 100 м2 17,23 20,68
92. Зняття з дерев гілок, пошкоджених шкідниками:

при кількості пошкоджених гілок до 10 шт. 1 дерево 26,71 32,05
при кількості пошкоджених гілок до 11-15 шт. 1 дерево 31,58 37,90

93. Обробка газонів гербіцидами із 
застосуванням обприскувача 100 м2 72,33 86,80

94.
Обробка розчином хімічних або біологічних 

препаратів із застосуванням ранцевого 
обприскувача дерев та кущів:

- кущів діаметром до 1 м 1 дерево 5,16 6,19
- дерев висотою більше 5 м 1 дерево 13,79 16,55

95. Завантаження гілок у подрібнювач АМ-120 БД м3 38,29 45,95

96. Вартість утримання парку культури 
та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка 1 люд./год. 31,00 37,20

КП «СВІТЛОЦЕНТР»

97.
Вартість робіт по технічному 

обслуговуванню та поточному ремонту 
мереж зовнішнього освітлення

Вид світильника
СПО 1000 г/е 68,68 82,41

Парковий 1000 г/е 94,71 113,65
СКРЗ 1000 г/е 73,32 87,98
ЖКУ 1000 г/е 78,58 94,30

98. Виготовлення технічних засобів 
регулювання дорожнім рухом:

реставрація ДЗ 1 шт. 213,26 255,91
виготовлення кронштейна 1 шт. 273,35 328,01

виготовлення залізної стійки 1 шт. 529,22 635,07
фарбування стійки 1 шт. 77,22 92,66

виготовлення інф.табло 1,5 1 шт. 1319,31 1583,17
виготовлення інф.табло 1,2 1 шт. 1187,77 1425,32

виготовлення ПДЗ 1 шт. 393,58 472,30
фарбування кронштейна 1 шт. 65,38 78,46

99. Технічне обслуговування засобів 
регулювання дорожнім рухом:

місячне ТО СО 1 шт. 558,63 670,35
квартальне ТО СО 1 шт. 1611,49 1933,79

піврічне ТО СО 1 шт. 1739,72 2087,66
річне ТО СО 1 шт. 2138,68 2566,42

ТО плоского ДЗ 1 шт. 55,35 66,42
ТО об’ємного ДЗ 1 шт. 74,83 89,79

ТО інформац.табло указчика 1 шт. 116,08 139,30
ТО кронштейна 1 шт. 50,37 60,44

горизонтрозмітка доріг 1 м2 110,88 133,05

КП «РИТУАЛ»

100. Доставка трупів в морг одиноких 
та безрідних громадян

Одна до-
ставка 921,16

101. Поховання померлих одиноких громадян 
з копанням могили (зимовий період)

Одне по-
ховання 2893,80

102. Поховання померлих одиноких громадян 
з копанням могили (літній період)

Одне по-
ховання 2177,62

103. Підмітання доріжок при засміченості:
слабкій 100 м2 15,74

середній 100 м2 23,12
великій 100 м2 34,18

104. Фарбування поверхонь вапняним розчином 100 м2 272,35

105. Побілка стовбурів дерев діаметром 40-45 см 
на висоту 1,2 м вапняним розчином вручну 100 м2 91,35

106. Очищення доріжок від трави 
при ступені заростання: 100 м2

слабкому 100 м2 153,77
середньому 100 м2 288,59

великому 100 м2 577,08
107. Видалення бур’янів біля огорожі 1 м2 3,57
108. Прибирання газонів від листя, хмизу, сміття:

середня засміченість 100 м2 54,06
сильна засміченість 100 м2 81,30

випадкове сміття 100 м2 6,07
109. Прибирання листя в осінній період 1 м3 175,46

110. Очищення доріжок від снігу 
пухкого при товщинні шару:

до 10 см 100 м2 55,94
11-15 см 100 м2 70,26

більше 15 см 100 м2 96,11

111. Очищення доріжок від снігу щільного не 
примерзлого до асфальту при товщинні шару:

до 5 см 100 м2 66,11
більше 5 см 100 м2 104,89

112. Очищення доріжок від снігу щільного 
примерзлого до асфальту при товщенні шару:

до 5 см 100 м2 170,97
більше 5 см 100 м2 210,21

113.
Очищення території від намерзлого 

льоду ( сколювання намерзлого 
льоду товщиною до 2 см):

удоскон. 100 м2 327,02
неудоск. 100 м2 345,01

без покриття 100 м2 395,79

114.
Перекидання снігу і сколу (перекидання 
снігу і сколу на вільні ділянки територій з 

наступним його рівномірним розкиданням)
1 м3 18,55

115. Посипання доріжок піском 
(посипання території піском) 100 м2 23,30

116. Догляд за гранітними та 
мармуровими поверхнями:

сніг до 5 см 100 м2 14,82
сніг понад 5 см 100 м2 30,51

117. Викошування трави тримером 
комбінований газон, висота травостою:

до 5 см 100 м2 57,67
5-10 см 100 м2 63,20

понад 10 см 100 м2 75,67

118. Викошування трави за допомогою кущоріза, 
висота травостою більше 15 см:

комбінований 100 м2 45,95
з домішками самосіву, дерев та чагарників 100 м2 105,03

119. Міжплиточна вирізка трави 10 м/п 24,08
Обрізування і проріджування деревно-чагарникових насаджень

120.
Вирізування сухого гілля і дрібної суші 

на деревах листяних порід ножівкою 
з діаметром стовбура до 35 см:

до 5 шт. 23,88
6-15 шт. 34,66

більше 15 шт. 45,02

121.
Вирізування сухого гілля і дрібної суші 
на деревах листяних порід ножівкою з 

діаметром стовбура більше 35 см:
до 5 шт. 32,06
6-15 шт. 46,38

більше 15 шт. 60,17

122.
Вирізування сухих сучків на деревах 

листяних порід, обрізування гілок 
бензопилою діаметр стовбура, мм

до 100 1 дер. 20,08
до 150 1 дер. 28,37
до 200 1 дер. 33,91
до 250 1 дер. 45,00
до 400 1 дер. 57,00

більше 400 1 дер. 75,46
123. Видалення дерев вручну діаметр прикорня, см

від 12 до 16 10 дер. 38,93
від 16 до 20 10 дер. 46,77

124.
Видалення дерев хвойних (крім 

модрин) і м’яколистяних порід дерев 
бензопилами діаметром прикорня, см

від 20 до 24 10 дер. 65,74
від 24 до 28 10 дер. 75,42
від 28 до 32 10 дер. 98,02
від 32 до 40 10 дер. 141,89

Обрізування одиночних кущів та 
видалення чагарника вручну

125. Обрізування одиночних кущів 
не колючих, діаметр:

до 1,0 м 100 кущ. 185,78
понад 1,0 м 100 кущ. 300,27

Обрізування одиночних кущів колючих, діаметр:
до 1,0 м 100 кущ. 238,86

понад 1,0 м 100 кущ. 387,52
126. Видалення чагарника вручну:

одиночні чагарники при діаметрі 0,5 м 100 кущ. 100,38
колючі чагарники 100 кущ. 127,17

127. Вирізання порослі дерев вручну:
тополя, верба 100 дер. 303,40

всі крім тополі і верби 100 дер. 109,97
128. Вирізання кущів кущорізом:

на прямих ділянках 100 м2 28,37
на косогорі 100 м2 32,55

129.
Розкряжування хлистів хвойних (крім модрин) 

і м’яколистяних порід дерев бензопилами 
на сортименти довжиною до 2 см

діаметр до 16 см 10 м3 203,87
діаметр від 16 см до 24 см 10 м3 166,51
діаметр від 24 см до 32 см 10 м3 143,86

діаметр від 32 см 10 м3 111,09

130. Прочищання великомірних 
кущів при запущеності:

малій 1 м2 10,84
середній 1 м2 13,50
великій 1 м2 19,01

131. Знесення самосійних дерев(порослі) кущорізом 
з діаметром стовбура до 5 см при густоті:

до 50 шт. на 1 м2 100 м2 73,67
понад 50 шт. на 1 м2 100 м2 96,74

132. Зрізування самосійних дерев (порослі) 
кущорізом з діаметром понад 5 см при густоті:

до 50 шт. на 1 м2 100 м2 117,50
понад 50 шт. на 1 м2 100 м2 135,96

133. Викопування (знесення) чагарників 
кущорізом з діаметром куща:

до 0,5 м 1 шт 18,72
134. Збирання зрізаних гілок:

листяні породи 100 м2 23,13
хвойні, листяні при наявності колючок 100 м2 30,50

згрібання і збирання трави і порослі 100 м2 12,51

135. Збирання гілок та порубочних решток 
після завалювання дерев порід:

хвойних 1 м3 37,90
листяних 1 м3 27,05

136. Навантаження гілок на транспортні засоби після 
обрізування: м’яколистяних і хвойних порід

0,16-0,20 1 м3 51,34
те ж твердолистяних порід 

0,21-0,25 1 м3 57,78
те ж колючих порід

0,26-0,30 1 м3 66,01

137. Перенесення вантажу навалом у маломістких 
засобах переміщення на віддаль, м

12-18 м 62,47
38-50 м 99,41

понад 50 м 117,88
138. Навантаження

снігу 1 м3 10,15
побутового сміття 1 м3 96,96

139. Вартість 1 люд./год. 1 л/г 46,18

140. Послуги бригади робітників за межі міста 1 км 4,62

141. Транспортна послуга за межі міста 1 км 5,81

В. ЧЕБОТАРЬОВ, 
керуючий справами виконавчого комітету.

ВИКОНАВЧИЙ 
КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 06 липня 2017 року № 447

м. Олександрія

Про затвердження вартості 
послуг з утримання 

об’єктів благоустрою 
комунальної власності 

міста Олександрії 

Відповідно до пп. 2 п. а) ст. 28 
Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», Закону 
України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності», Закону 
України «Про благоустрій населе-
них пунктів», з метою впорядку-
вання вартості послуг з утримання 
об’єктів благоустрою комунальної 
власності міста Олександрії та вра-
ховуючи висновки управління еко-
номіки міської ради від 03.04.2017 
№ 286, від 28.02.2017 № 183, від 
13.05.2017 № 390,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити вартість послуг 
з утримання об’єктів благоустрою 
комунальної власності міста 
Олександрії згідно з додатком.

2. Управлінню інформатизації та 
інформаційно-аналітичної політи-
ки міської ради опублікувати дане 
рішення в засобах масової інфор-
мації у 5-денний термін з дати його 
прийняття.

3. Визнати таким, що втратило 
чинність, рішення виконавчого ко-
мітету від 21.07.2016 № 432 «Про 
затвердження вартості послуг з 
утримання об’єктів благоустрою 
комунальної власності міста 
Олександрії».

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
Некрасова А.В.

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

справами виконавчого комітету.



Вс
 п о н е д i л о к  2 4  в i в т о р о к  2 5   с е р е д а  2 6    ч е т в е р  2 7    п ’ я т н и ц я  2 8   с у б о т а  2 9    н е д i л я  3 0

  
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, 07.00, 08.00, 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
08.35 Паспортний сервiс
08.45 Свiт он лайн
09.00, 22.20 Щоденник 
Дефлiмпiади-2017
09.10 Всесвiтнi iгри. Ролерський 
спорт. Артiстiк
09.35 Всесвiтнi iгри. Ролерський 
спорт. Танець
10.25 Всесвiтнi iгри. Сумо. Фiнали
11.45 Всесвiтнi iгри. Хайлайтси
12.05 Всесвiтнi iгри. Роликовий 
спорт. Роуд, 200 м., ж. Фiнал
13.30 Всесвiтнi iгри Пуерлiфтинг, 
ж. Фiнал
15.30 Перша шпальта
16.00 Всесвiтнi iгри. Спортивна 
акробатика. Пари. Фiнал
17.10 Всесвiтнi iгри. Стрибки на 
батутi, чол. Фiнали
20.35 Всесвiтнi iгри. Хайлайтси А
21.30 Всесвiтнi iгри-2017. Студiя
22.40 Всесвiтнi iгри. Найцiкавiше
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
01.20 Свiтло

06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.30, 00.25 Вiд першої особи
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Свiт он лайн
09.00, 22.45 Щоденник 
Дефлiмпiади-2017
09.20 Всесвiтнi iгри. 
Американський футбол. Фiнали
11.30 Всесвiтнi iгри. Фiстбол
12.15 Всесвiтнi iгри. Пауерлiфтинг, 
ж., сер. вага. Фiнал
13.10 Всесвiтнi iгри. Ролерський 
спорт. Роуд, 10 000 м. Фiнали
15.05, 01.20 Всесвiтнi iгри
16.00 Всесвiтнi iгри. Пауерлiнфтинг, 
ж., важка. кат. Фiнал
17.30 Всесвiтнi iгри. Корфбол 7/8 поз
18.15, 19.45 Всесвiтнi iгри. Карате. 
Ката. Кумiте. Фiнали
19.00 Всесвiтнi iгри. Корфбол 
5/6 поз
20.20 Всесвiтнi iгри. Хайлайтси А
20.35 Всесвiтнi iгри. Найцiкавiше
21.25 Всесвiтнi iгри. Стрибки на 
акробат. дорiжцi, ж. Фiнал
21.55 Всесвiтнi iгри-2017. Студiя
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
02.15 Т/с "Таксi"

06.00, 07.00, 08.00, 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
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Свiт он лайн
09.00, 22.05 Щоденник 
Дефлiмпiади-2017
09.15 Всесвiтнi iгри. Фiстбол
10.35 Всесвiтнi iгри. Корфбол
11.40 Всесвiтнi iгри. Вейкборд
13.30 Всесвiтнi iгри. Пауерлiфтинг, 
важка категорiя. Фiнали
15.50 Всесвiтнi iгри
16.30 Всесвiтнi iгри. Воднолижний 
спорт. Слалом. Фiнал
17.30 Всесвiтнi iгри. Карате. Бронза
18.15 Всесвiтнi iгри. Воднолижний 
спорт. Трюки. Фiнал
19.30 Всесвiтнi iгри. Карате. Золото
20.00 Всесвiтнi iгри-2017. Студiя
21.30 Всесвiтнi iгри-2017. Студiя 
(продовження)
22.20 Всесвiтнi iгри. Акробатика, 
чол., група. Фiнал
22.40 Мегалот
22.45 Всесвiтнi iгри. Акробатика, 
чол., група. Фiнал (продовження)
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
01.20 Надвечiр'я. Долi
02.15 Т/с "Таксi"

06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.30, 00.25 Вiд першої особи
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Свiт он лайн
09.00, 22.45 Щоденник 
Дефлiмпiади-2017
09.15, 19.15 Всесвiтнi iгри. 
Кiкбоксинг
10.25 Всесвiтнi iгри. Сквош
11.35 Всесвiтнi iгри. Пляжний 
гандбол, попереднi
13.00 Всесвiтнi iгри. Вейкборд. 
Фрiстайл. Фiнали
13.35 Всесвiтнi iгри. 
Воднолижний спорт. Стрибки. 
Фiнали
16.05 Всесвiтнi iгри
21.25 Всесвiтнi iгри. Кiкбоксинг 
(продовження)
22.05 Всесвiтнi iгри-2017. Студiя
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
01.20 Вiра. Надiя. Любов
02.15 Т/с "Таксi"
03.30 Д/с "Орегонський путiвник"
04.05 Т/с "Роксолана"

06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.25 Життєлюб
07.20, 23.25 На слуху
08.30 Територiя закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Свiт он лайн
09.00, 22.45 Щоденник 
Дефлiмпiади-2017
09.10 Всесвiтнi iгри
10.00 Всесвiтнi iгри. Джиу-
джитсу, попереднi
12.00 Всесвiтнi iгри. Бiльярд
14.35 Всесвiтнi iгри. Пляжний 
гандбол
16.00 Всесвiтнi iгри. Сквош
17.30 Всесвiтнi iгри. Пляжний 
гандбол. Пiвфiнал. Жiнки
18.15 Всесвiтнi iгри. Хайлайтси А
18.35 Всесвiтнi iгри. Джиу-
джитсу. Фiнали
21.25 Всесвiтнi iгри. Спортивнi 
танцi
22.05 Всесвiтнi iгри-2017. Студiя
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
00.25 Вiд першої особи
01.20 Надвечiр'я. Долi
02.15 Т/с "Таксi"

06.00 У просторi буття
06.35 Пiдсумки
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.20 Шеф-кухар країни
07.50 На слуху
08.20 Смакота
08.45, 23.00 Свiт on line
09.00, 22.45 Щоденник 
Дефлiмпiади-2017
09.15 Всесвiтнi iгри. Сквош. Фiнали
11.00 Всесвiтнi iгри. Лакрос. 
Пiвфiнали. Жiнки
12.50 Всесвiтнi iгри. Пляжний 
гандбол. Пiвфiнали
14.30 Український корт
15.05 Всесвiтнi iгри
16.00, 17.45 Всесвiтнi iгри. Джиу-
джитсу. Фiнали
17.00 Всесвiтнi iгри. Пляжний 
гандбол. Фiнал. Жiнки
19.15 Всесвiтнi iгри. Пляжний 
гандбол. Фiнал. Чоловiки
20.05 Всесвiтнi iгри. Хайлайтси А
20.20 Всесвiтнi iгри. Найцiкавiше
20.40 Новини
21.00 Всесвiтнi iгри. Спортивнi 
танцi. Фiнали
22.00 Всесвiтнi iгри-2017. Студiя
22.55 Мегалот
23.25 Життєлюб
23.50 На слуху. Пiдсумки
01.20 Свiтло

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, 23.00 Свiт on line
09.00, 22.35 Щоденник 
Дефлiмпiади-2017
09.15 Всесвiтнi iгри. Спортивнi 
танцi. Фiнали
10.40, 13.30 Всесвiтнi iгри. 
Бiльярд. Фiнали
12.00, 18.30 Всесвiтнi iгри. 
Флорбол. Фiнали
13.00, 15.45 Всесвiтнi iгри. 
Стрiльба з лука. Фiнали
16.45 Всесвiтнi iгри. Лакрос. 
Фiнали
19.35 Всесвiтнi iгри-2017. Студiя
20.25 Перша шпальта
21.00 Новини
21.15 Всесвiтнi iгри. Муай-тай. 
Фiнали
22.50 Всесвiтнi iгри. Хайлайтси
23.25 Територiя закону
23.30 Пiдсумки
01.20 Д/ф "Секрети Вiльнюса"
02.15 Т/с "Таксi"

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
"ТСН"
06.45, 07.10, 08.10 "Снiданок з 1+1"
09.10 "Чотири весiлля - 3"
10.35 "Чотири весiлля - 4"
11.55, 13.20, 14.45 "Мiняю жiнку 
- 3"
16.10 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
20.15, 21.20, 22.20 Т/с "Хазяйка"
23.25, 01.45 Х/ф "Голоднi iгри. 
Переспiвниця"

05.35 "Ескiмоска - 2: пригоди в 
Арктицi"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
"ТСН"
06.45, 07.10, 08.10 "Снiданок з 1+1"
09.10 "Чотири весiлля - 4"
10.30, 11.50 "Мiняю жiнку - 3"
13.15, 14.20, 15.25, 20.15, 21.20, 
22.20 Т/с "Хазяйка"
16.30 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
23.25, 01.35 Х/ф "Серена"

05.20 "Ескiмоска - 2: пригоди в 
Арктицi"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
"ТСН"
06.45, 07.10, 08.10 "Снiданок з 1+1"
09.10 "Чотири весiлля - 4"
10.35, 12.05 "Мiняю жiнку - 3"
13.20, 14.25, 15.25, 20.15, 21.20, 
22.20 Т/с "Хазяйка"
16.30 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
23.25, 01.40 Х/ф "Iлюзiонiст"

05.25 "Ескiмоска - 2: пригоди в 
Арктицi"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
"ТСН"
06.45, 07.10, 08.10 "Снiданок з 1+1"
09.10 "Чотири весiлля - 4"
10.40, 12.10 "Мiняю жiнку - 3"
13.30, 14.35, 15.35, 20.15, 21.20, 
22.20 Т/с "Хазяйка"
16.40 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
23.25, 01.35 Х/ф "Усiм потрiбна 
Кет"

05.20 "Ескiмоска - 2"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
"ТСН"
06.45, 07.10, 08.10 "Снiданок з 1+1"
09.10 ЧОТИРИ ВЕСIЛЛЯ - 4
10.35, 11.55 "Мiняю жiнку - 3"
13.20, 14.25, 15.25 Т/с "Хазяйка"
16.30 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
20.15 "Лiга смiху 2"
22.10 "Розсмiши комiка. Дiти"
00.00 "Вечiрнiй Київ "
02.00 "Недiля з Кварталом"

07.00, 19.30 "ТСН"
08.00 "Грошi"
09.30, 10.20 "Вгадай ящик"
11.20, 23.15 "Свiтське життя"
12.20 Х/ф "Гроза над 
тихорiччям"
16.15 "Вечiрнiй квартал "
18.30 "Розсмiши комiка 2017"
20.15 "Знай наших"
21.15 "Вечiрнiй квартал"
00.15 "Розсмiши комiка. Дiти"
02.05 "Вечiрнiй Київ "

06.00, 04.50 М/с
07.00, 19.30 "ТСН"
08.00 "Українськi сенсацiї"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф
09.55 "Розсмiши комiка 2017"
10.55 "Свiт навиворiт - 8"
12.10, 13.15, 14.20, 15.20, 16.15 
"Свiт навиворiт - 4: В'єтнам"
17.30 "Лiга смiху 2"
20.15 Х/ф "Трава пiд снiгом"
00.05 Х/ф "Небезпечна iлюзiя"
02.00 "Свiтське життя"

06.00 М/ф
06.20, 13.30 "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 Х/ф "Торкнутися неба"
11.10 Х/ф "Арифметика пiдлостi"
15.15 "Жди меня"
18.00, 19.00, 04.20 "Стосується 
кожного"
20.00, 01.30, 05.05 "Подробицi"
20.40 Т/с "Райськi яблучка"
23.25 Т/с "Варенька"

05.45 М/ф
06.20, 14.15 "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, 20.40 Т/с "Райськi 
яблучка"
16.45 "Речдок"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
20.00, 02.00, 05.15 "Подробицi"
23.25 Т/с "Варенька. Випробування 
любовi"

06.00 М/ф
06.20, 14.15 "Слiдство вели..."
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 "Ранок з IНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.00, 12.25, 20.40 Т/с "Райськi 
яблучка"
16.45 "Речдок"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
20.00, 02.05, 05.15 "Подробицi"
23.25 Т/с "Варенька. Випробування 
любовi"
00.20 Т/с "Варенька. Наперекiр долi"

06.20, 16.00 "Слiдство вели..."
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 "Ранок з IНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
10.10, 12.25, 20.40 Т/с "Райськi 
яблучка"
13.00 Молебень на Володи-
мирськiй гiрцi та Хресна хода
16.45 "Речдок"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
20.00, 01.15, 05.15 "Подробицi"
23.25 Т/с "Варенька. Наперекiр 
долi"

06.00 М/ф
06.20, 14.20 "Слiдство вели..."
07.00, 08.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10 "Ранок з IНТЕРом"
09.00 Божественна Лiтургiя у 
Києво-Печерськiй Лаврi
11.00, 12.35 Т/с "Райськi яблучка"
16.45 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00, 02.45 "Подробицi"
20.40 Х/ф "Навмисно не 
придумаєш"
22.55 Х/ф "Щиро ваш..."
00.45 Х/ф "Iгри дорослих дiвчат"

05.35, 20.00 "Подробицi"
06.15 М/ф
06.40 Х/ф "Гiсть з Кубанi"
08.10, 04.15 Х/ф "Два Федори"
10.00, 03.25 Док.проект "Василь 
Шукшин. Поклич мене у далечiнь 
свiтлу"
11.00 Х/ф "Калина червона"
13.10 Х/ф "Вони воювали за 
Батькiвщину"
16.15, 20.30 Т/с "I все-таки я 
кохаю..."
23.05 Х/ф "Довiра"
01.05 Х/ф "Подробицi"

06.35 Х/ф "Кухарка"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел i Решка. Рай i пекло"
11.00 "Орел i Решка. 
Перезавантаження"
12.00 Х/ф "Любов - це для двох"
14.00 Х/ф "Навмисно не 
придумаєш"
16.00, 20.30 Т/с "I все-таки я 
кохаю..."
20.00, 02.15 "Подробицi"
22.55 Х/ф "Альпiнiст"
00.45 Х/ф "Щиро ваш..."

06.05, 16.00 "Все буде добре!"
08.00 "Полювання"
09.05 Х/ф "Моя старша сестра"
10.55 "Україна має талант! Дiти-2"
13.55 Битва екстрасенсiв
18.00, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.40 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
20.30, 22.35 "Хата на тата"

06.55, 16.00 "Все буде добре!"
08.55 "Україна має талант! Дiти-2"
12.00 "Мiстичнi iсторiї-3 з Павлом 
Костiциним"
13.50 Битва екстрасенсiв
18.00, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.40, 23.05 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
20.30, 22.45 "Вагiтна у 16"

06.20, 16.00 "Все буде добре!"
08.15 "Все буде смачно!"
09.10 "Україна має талант! Дiти-2"
12.00 "Мiстичнi iсторiї-3 з Павлом 
Костiциним"
13.50 Битва екстрасенсiв
18.00, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.40 "Слiдство ведуть екстрасенси"
20.30, 22.35 "Кохана, ми вбиваємо 
дiтей"

06.20, 16.00 "Все буде добре!"
08.20 "Все буде смачно!"
09.15 "Україна має талант! Дiти-2"
12.00 "Мiстичнi iсторiї-3"
13.50 Битва екстрасенсiв
18.00, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.40, 00.25 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
20.30, 22.35 "Я соромлюсь свого 
тiла 3"

06.50 Х/ф "Спокута"
08.40 Х/ф "На мосту"
10.35 Х/ф "Мiсце зустрiчi змiнити 
не можна"
18.00, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 Х/ф "Я подарую собi диво"
20.35, 22.45 Х/ф "П"ять рокiв та 
один день"
23.00 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"

06.10 "Все буде добре!"
08.05 "Караоке на Майданi"
09.00 "Все буде смачно!"
11.15 "Хата на тата"
13.20 "Вагiтна у 16"
15.15 Х/ф "Я подарую собi диво"
17.05 Х/ф "П"ять рокiв та один 
день"
19.00 Х/ф "Бiля рiчки два береги"
22.55 Х/ф "Дiвчата"

07.00 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно!"
11.15 "Караоке на Майданi"
12.10 "Полювання"
13.10 Х/ф "Дiвчата"
15.05 Х/ф "Бiля рiчки два береги"
19.00, 02.05 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
22.50 "Я соромлюсь свого тiла 3"

05.40, 06.00 М/с
07.00 М/ф
08.40 Х/ф "Сiмейка вампiрiв"
10.40 Х/ф "Митi Нью-Йорка"
12.15 Х/ф "Мачо i ботан 2"
14.20 Х/ф "Не гальмуй"
16.15 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Ревiзор
22.15 Страстi за Ревiзором
01.00 Х/ф "Цiлуй дiвчат"

04.45, 09.15 Т/с "Татусевi дочки"
05.59, 07.15 Kids Time
06.00, 06.20 М/с
07.20, 19.00 Вiд пацанки до 
панянки
16.15 Т/с "Не родись вродлива"
21.00 Х/ф "Вуличнi танцi"
23.00 Х/ф "Мачо i ботан"
01.00 Х/ф "I прийшов павук"

04.40, 09.15 Т/с "Татусевi дочки"
05.59, 07.14 Kids Time
06.00, 06.20 М/с
07.15, 19.00 Вiд пацанки до 
панянки
16.15 Т/с "Не родись вродлива"
21.00 Х/ф "Вуличнi танцi 2"
22.50 Х/ф "Вiльнi"
01.00 Х/ф "Вовче лiгвище"
02.45 Служба розшуку дiтей

04.00, 09.10 Т/с "Татусевi дочки"
05.49, 07.09 Kids Time
05.50, 06.10 М/с
07.10, 19.00 Вiд пацанки до 
панянки
16.15 Т/с "Не родись вродлива"
21.00 Х/ф "Вуличнi танцi: Всi зiрки"
23.00 Х/ф "Танцi на вулицях: Мова 
тiла"
01.00 Х/ф "Вiльнi"

05.39, 06.59 Kids Time
05.40, 06.00 М/с
07.00 Х/ф "Сiмейка вампiрiв"
09.00 Серця трьох
17.00 Вiд пацанки до панянки
21.00 Х/ф "Крок вперед: 
Революцiя"
23.00 Х/ф "Крок вперед: Все або 
нiчого"
01.10 Х/ф "Танцi на вулицях"

07.20 Ревiзор
10.45 Страстi за Ревiзором
13.30 Т/с "CашаТаня"
14.50, 16.45 Х/ф "Крок вперед"
19.00 Х/ф "Блакитна лагуна"
21.00 Х/ф "Повернення в Блакитну 
лагуну"
23.00 Х/ф "Блакитна лагуна: 
Пробудження"
00.50 Х/ф "Райське озеро"

05.40, 06.50, 07.50 М/с
09.20 Х/ф "Помста пухнастих"
11.00 Х/ф "Митi Нью-Йорка"
12.50, 15.00, 17.00 Х/ф "Блакитна 
лагуна"
18.45 Х/ф "Золото дурнiв"
21.00 Х/ф "Ласкаво просимо до раю!"
23.00 Х/ф "Ласкаво просимо до 
раю! 2: Риф"
01.00 Х/ф "Вовче лiгвище"

05.00, 04.45 Дивитись усiм!
05.45, 19.20 Надзвичайнi новини
06.30, 08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 
21.05, 04.25 Факти
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайнi новини
09.50 Антизомбi
10.50, 13.20 Х/ф "Байкери"
13.30 Х/ф "Поза полем зору"
16.10 Х/ф "Миротворець"
20.20 Бiльше нiж правда
21.25 Т/с "Без права на помилку"
22.20 Х/ф "Безмежний обрiй"
00.15 Х/ф "Типу крутi лягавi"

05.30, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 
04.30 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05 Бiльше нiж правда
11.00, 13.20 Х/ф "Безмежний 
обрiй"
13.30 Т/с "Нiчнi ластiвки"
15.25, 16.10 Т/с "Викрадення богинi"
17.45, 21.25 Т/с "Без права на 
помилку"
22.30 Х/ф "По слiду"
00.50 Т/с "Лас-Вегас"

05.30, 09.45 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
10.45 Х/ф "По слiду"
13.20, 16.10 Т/с "Викрадення 
богинi"
17.40, 21.25 Т/с "Без права на 
помилку"
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф "Вуличний боєць"
00.35 Т/с "Лас-Вегас"
02.00 Без гальм

05.30 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
10.00 Секретний фронт
10.55, 13.20 Х/ф "Вуличний боєць"
13.30, 16.10 Т/с "Викрадення 
богинi"
17.45, 21.25 Т/с "Без права на 
помилку"
20.20 Iнсайдер
22.25 Х/ф "Соломон Кейн"
00.35 Т/с "Лас-Вегас"

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 
04.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00 Iнсайдер
10.55, 13.20 Х/ф "Соломон Кейн"
13.30, 16.10 Т/с "Викрадення 
богинi"
17.45 Т/с "Без права на помилку"
20.20 Антизомбi
21.25 Скетч-шоу "На трьох"
00.40 Х/ф "Важка мiшень"
02.20 Т/с "Лас-Вегас"

05.05 Т/с "Вiддiл 44"
06.40 Дивитись усiм!
07.40 Без гальм
08.40 М i Ж
09.30 Скетч-шоу "На трьох"
12.45, 18.45, 04.45 Факти
13.00 Х/ф "Костолом"
15.00 Х/ф "Важка мiшень"
16.55 Х/ф "Розплата"
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки
20.05 Х/ф "Антиганг"
21.55 Х/ф "22 кулi. Безсмертний"
00.10 Х/ф "Похмiлля у Вегасi"

05.10, 03.15 Т/с "Код 
Костянтина"
06.50 Т/с "Вiддiл 44"
10.40 Х/ф "Розплата"
12.25, 13.00 Х/ф "22 кулi. 
Безсмертний"
12.45, 18.45 Факти
14.55 Х/ф "Антиганг"
16.45 Х/ф "Гудзонський яструб"
19.10 Х/ф "Меркурiй у 
небезпецi"
21.30 Х/ф "РобоКоп"
23.45 Х/ф "Похмiлля у Вегасi"
01.35 Х/ф "Костолом"

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 01.45 Сьогоднi
09.15, 03.40 Зiрковий шлях
10.50 Реальна мiстика
12.50 Х/ф "Сильна слабка 
жiнка"
14.40, 15.30 Т/с "Час кохати"
19.45, 02.40 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Колiр черемшини"
23.30 Х/ф "Чорна дiра"

05.20 Т/с "Черговий лiкар"
06.10, 12.50 Т/с "Черговий лiкар"
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.40 Сьогоднi
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зiрковий шлях
10.50, 04.30 Реальна мiстика
14.45, 15.30 Т/с "Жiночий лiкар 2"
19.45 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Колiр черемшини"
23.30 Т/с "Закон i порядок: 
Злочиннi намiри"
02.00 Х/ф "Чорна дiра"

06.10, 12.50, 05.20 Т/с "Черговий 
лiкар"
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
10.50, 04.30 Реальна мiстика
14.45, 15.30 Т/с "Жiночий лiкар 2"
19.45 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Колiр черемшини"
23.30 Т/с "Закон i порядок: 
Злочиннi намiри"

06.10, 12.50, 05.20 Т/с "Черговий 
лiкар"
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
10.50, 04.30 Реальна мiстика
14.45, 15.30 Т/с "Жiночий лiкар 2"
19.45 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Колiр черемшини"
23.30 Т/с "Закон i порядок: 
Злочиннi намiри"

06.10, 12.50 Т/с "Черговий лiкар"
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.00 Сьогоднi
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.30 Зiрковий шлях
10.50, 03.50 Реальна мiстика
14.45, 15.30 Т/с "Жiночий лiкар 2"
19.45 "Говорить Україна"
21.00, 23.30 Т/с "Буде свiтлим 
день"
01.20 Т/с "Закон i порядок: 
Злочиннi намiри"

07.00, 15.00, 19.00, 03.00 
Сьогоднi
07.15, 05.45 Зiрковий шлях
09.20, 15.20 Т/с "Колiр 
черемшини"
17.00, 19.40 Т/с "Право на 
любов"
21.20 Х/ф "Погана сусiдка"
23.20 Реальна мiстика
03.40 Т/с "Закон i порядок: 
Злочиннi намiри"

06.00, 06.50, 19.00 Сьогоднi
07.30 Зiрковий шлях
08.20 Х/ф "Погана сусiдка"
10.22 Т/с "Право на любов"
14.10 Т/с "Буде свiтлим день"
17.50, 19.40 Т/с "Мати i мачуха"
22.20 Т/с "Некоханий"
02.00 Реальна мiстика
02.50 Таємний код зламано. 
Музика
03.40 Таємний код зламано. 
Будинок

07.30 Х/ф "Шостий"
09.05 Х/ф "Тести для справжнiх 
чоловiкiв"
10.25 Х/ф "Зимова вишня"
12.05 Х/ф "Про бiзнесмена Фому"
13.35 Х/ф "Час суму ще не прийшов"
15.20 Х/ф "Двадцять днiв без вiйни"
17.10 Х/ф "Перевiрка на дорогах"
19.00 Х/ф "Залiзна маска"
21.15, 22.50 Х/ф "Граф Монте-
Кристо"

08.35 Х/ф "Все буде добре"
10.30 Х/ф "Дикий собака Дiнго"
12.15 Х/ф "Волга-Волга"
14.05, 15.15 Х/ф "Маленька Вiра"
16.30, 17.40 Х/ф "Дон Сезар де 
Базан"
19.00 Х/ф "Гiрко!"
20.45 Х/ф "Свято Нептуна"
21.45, 22.30 Х/ф "Вечеря в чотири 
руки"
23.25 Х/ф "Плачу вперед"

07.40 Х/ф "Грiх Iсторiя пристрастi"
09.45 Х/ф "Двадцять днiв без вiйни"
11.35, 12.20 Х/ф "Вечеря в чотири 
руки"
13.20 Х/ф "Перевiрка на дорогах"
15.05 Х/ф "Залiзна маска"
17.20 Х/ф "Зимова вишня"
19.00 Х/ф "Мiй друг Iван Лапшин"
20.45 Х/ф "Мисливцi в прерiях 
Мексики"
23.25 Х/ф "Мистецтво жити в Одесi"

08.45 Х/ф "Гiрко!"
10.35 Х/ф "Час суму ще не прийшов"
12.20, 13.30 Х/ф "Дон Сезар де 
Базан"
14.50, 16.25 Х/ф "Граф Монте-
Кристо"
18.00 Х/ф "Свято Нептуна"
19.00 Х/ф "Три тополi на Плющисi"
20.25 Х/ф "Росiйський бунт"
22.45, 23.45 Х/ф "I на камiннi 
ростуть дерева"

06.55 Х/ф "Свято Нептуна"
07.50, 09.00 Х/ф "Маленька Вiра"
10.15 Х/ф "Перевiрка на дорогах"
12.00, 13.00 Х/ф "I на камiннi 
ростуть дерева"
14.30 Х/ф "Мiй друг Iван Лапшин"
16.20 Х/ф "Мисливцi в прерiях 
Мексики"
19.00, 20.00 Х/ф "Небеснi ластiвки"
21.20, 22.45 Х/ф "Як стати зiркою"
00.15 Х/ф "Хочу у в'язницю"

07.25 Х/ф "Двадцять днiв без вiйни"
09.15 Х/ф "Гiрко!"
11.05 Х/ф "Граф Монте-Кристо"
12.55 Х/ф "Залiзна маска"
15.10 Х/ф "Мiй друг Iван Лапшин"
16.55 Х/ф "Свято Нептуна"
17.55, 19.00 Х/ф "Небеснi ластiвки"
20.15, 21.25 Х/ф "Дон Сезар де 
Базан"
22.45 Х/ф "Мама"
00.35 Х/ф "Дикий собака Дiнго"

08.25 Х/ф "Мистецтво жити в 
Одесi"
10.20, 11.25 Х/ф "Маленька Вiра"
12.40, 13.45 Х/ф "I на камiннi 
ростуть дерева"
15.10 Х/ф "Росiйський бунт"
17.30 Х/ф "Три тополi на Плющисi"
19.00 Х/ф "Мисливцi в прерiях 
Мексики"
21.35 Х/ф "Все буде добре"
23.30 Х/ф "Зимова вишня"
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06.00, 08.00, 20.30, 22.45, 00.50, 
03.00, 05.20 Топ-матч
06.10 Арсенал - Ман Сiтi. Ч-т Англiї
08.10 Гент - Шахтар. Лiга Європи 
УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 "Великий футбол"
12.00 Шахтар - Динамо. Ч-т 
України
13.50 Селтiк - Хапоель. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
15.55 Шальке - Аякс. 1/4 фiналу. 
Лiга Європи УЄФА
18.10 Вiльярреал - Монако. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
20.00 Свiт Прем'єр-Лiги
20.40 Зiрка - Олiмпiк. Ч-т України
23.00 Реал - Спортiнг. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
01.10 Карабах - Слован. Лiга 
Європи УЄФА

06.00, 08.00, 17.50, 20.25, 22.45, 
00.50, 03.00, 05.20 Топ-матч
06.10 Халл Сiтi - Арсенал. Ч-т Англiї
08.10 Шахтар - Коньяспор. Лiга 
Європи УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Челсi - Тоттенгем. 1/2 фiналу. 
Кубок Англiї
12.05 "Великий футбол"
13.50, 03.30 Зiрка - Олiмпiк. Ч-т 
України
16.00 Аякс - Лiон. 1/2 фiналу. Лiга 
Європи УЄФА
18.05 Монако - Вiльярреал. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
19.55 Свiт Прем'єр-Лiги
20.40 Челсi - Арсенал. Ч-т Англiї
23.00 Шахтар - Динамо. Ч-т 
України
01.10 Лестер - Вест Бромвiч.Asia 
Trophy

06.00, 08.00, 17.50, 20.25, 22.45, 
00.50, 03.00, 05.20 Топ-матч
06.10 Евертон - Мiдлсбро. Ч-т 
Англiї
08.10 Брага - Шахтар. Лiга Європи 
УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Арсенал - Ман Сiтi. 1/2 
фiналу. Кубок Англiї
12.55, 01.10 Лiверпуль - Кристал 
Пелес. Asia Trophy
14.45 Голи сезону. Ч-т Англiї
16.00 Лiон - Аякс. 1/2 фiналу. Лiга 
Європи УЄФА
18.05 Тоттенгем - Монако. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
19.55 Свiт Прем'єр-Лiги
20.40 Шахтар - Динамо. Ч-т 
України
23.00 Лестер - Порту. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

06.00, 08.00, 20.30, 22.45, 00.50, 
03.00, 05.20 Топ-матч
06.10 Зiрка - Олiмпiк. Ч-т України
08.10 Сельта - Шахтар. 1/16 
фiналу. Лiга Європи УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Арсенал - Челсi. Фiнал. Кубок 
Англiї
12.10 Лестер - Вест Бромвiч.Asia 
Trophy
13.55 Шахтар - Динамо. Ч-т 
України
16.00 Аякс - МЮ. Фiнал. Лiга 
Європи УЄФА
18.15 Монако - Баєр. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
20.00 Свiт Прем'єр-Лiги
20.40 Ман Сiтi - Тоттенгем. Ч-т 
Англiї
23.00 Севiлья - Лiон. Лiга Чемпiонiв 
УЄФА

06.00, 07.15, 17.50, 20.25, 22.45, 
00.50, 03.00, 05.20 Топ-матч
06.20 Голи сезону. Ч-т Англiї
07.35 Шахтар - Сельта. 1/16 
фiналу. Лiга Європи УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Реал - Атлетiко. 1/2 фiналу. 
Лiга Чемпiонiв УЄФА
12.05 Матч за 3-тє мiсце. Asia 
Trophy
13.50, 03.30 Зiрка - Олiмпiк. Ч-т 
України
16.00 Шахтар - Динамо. Ч-т 
України
18.05 Монако - Тоттенгем. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
19.55 Свiт Прем'єр-Лiги
20.40 МЮ - Лестер. Ч-т Англiї
23.00 Бешикташ - Динамо (К). Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
01.10 Фiнал. Asia Trophy

06.00, 08.00, 17.50, 19.55, 22.45, 
00.50, 03.00, 05.20 Топ-матч
06.10 Саутгемптон - Бернлi. Ч-т 
Англiї
08.10 Шахтар - Динамо. Ч-т 
України
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE
10.20 Лiверпуль - Халл Сiтi. Ч-т 
Англiї
12.10 Фiнал. Asia Trophy
13.55 Реал - Барселона. Ч-т Iспанiї
16.00 Свонсi - Ман Сiтi. Ч-т Англiї
18.05 Баєр - Монако. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
20.10 Марiуполь - Чорноморець. 
Ч-т України
22.00 Свiт Прем'єр-Лiги
23.00 Ворскла - Зiрка. Ч-т України
01.10 Iнтер - Хапоель. Лiга Європи 
УЄФА

06.00, 08.00, 16.00, 00.50, 03.00, 
05.20 Топ-матч
06.10 Реал - Атлетiко. Ч-т Iспанiї
08.10 Лестер - Кристал Пелес. 
Ч-т Англiї
10.00, 15.40, 20.15 Футбол NEWS
10.20 Ворскла - Зiрка. Ч-т України
12.05 Лiверпуль - Вотфорд. Ч-т 
Англiї
13.50 Наполi - Бешикташ. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
16.30, 18.55 "Тур ONLINE"
16.55 LIVE. Сталь - Шахтар. Ч-т 
України
19.25 LIVE. Олександрiя - Зоря. Ч-т 
України
21.20 "Великий футбол"
23.00 Атлетiко - Баварiя. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
01.10 Шальке - Зальцбург. Лiга 
Європи УЄФА

04.00 Х/ф "Легенда про княгиню 
Ольгу"
06.15 Т/с "Угода"
09.35, 19.30 Т/с "Кулагiн та 
партнери"
11.35 "Страх у твоєму домi"
13.20, 15.05, 21.30 Т/с "Той, що 
читає думки - 5"
14.45, 19.00, 23.15, 02.15 "Свiдок"
15.15 Т/с "Смертельний танець"
23.45 Т/с "Комiсар Хельдт"
01.30 Т/с "Полiцiя маямi"
02.45 "Випадковий свiдок"
02.55 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитської Одеси"

04.20 "Правда життя. Професiї"
05.20 Х/ф "Веселi Жабокричi"
06.25 Х/ф "Невловимi месники"
07.55, 09.00, 19.30 Т/с "Кулагiн та 
партнери"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 02.15 
"Свiдок"
10.30, 17.25 Т/с "Детективи"
12.00 "Страх у твоєму домi"
13.45, 15.05 Т/с "Той, що читає 
думки - 5"
15.40, 23.45 Т/с "Комiсар Хельдт"
21.30 Т/с "Елементарно - 4"
01.30 Т/с "Полiцiя маямi"
02.45 "Випадковий свiдок"

04.00, 03.50 "Легенди бандитської 
Одеси"
04.50 Х/ф "Гетьманськi клейноди"
06.15 Х/ф "Кому вгору, кому вниз"
07.55, 09.00, 19.30 Т/с "Кулагiн та 
партнери"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 02.15 
"Свiдок"
10.30, 17.25 Т/с "Детективи"
12.00 "Страх у твоєму домi"
13.45, 15.05, 21.30 Т/с 
"Елементарно - 4"
15.40 Т/с "Комiсар Хельдт"
23.45 Т/с "Кримiналiст"
01.30 Т/с "Полiцiя маямi"

04.40 Х/ф "Провiнцiйний анекдот"
05.15 Х/ф "Грiшник"
06.40 Х/ф "Нi пуху, нi пера"
07.55, 09.00, 19.30 Т/с "Кулагiн та 
партнери"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 02.20 
"Свiдок"
10.35, 17.25 Т/с "Детективи"
12.00 "Страх у твоєму домi"
13.45, 15.05, 21.30 Т/с 
"Елементарно - 4"
15.40, 23.45 Т/с "Кримiналiст"
01.30 Т/с "Полiцiя маямi"
02.50 "Випадковий свiдок"
02.55 "Речовий доказ"

04.20 "Правда життя. Професiї"
04.50 Х/ф "Все перемагає любов"
06.00 Х/ф "Командир щасливої 
"Щуки"
07.55, 09.00, 19.30 Т/с "Кулагiн та 
партнери"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 02.15 
"Свiдок"
10.30, 17.25 Т/с "Детективи"
12.00 "Страх у твоєму домi"
13.45, 15.05, 21.30 Т/с 
"Елементарно - 4"
15.40, 23.45 Т/с "Кримiналiст"
01.25 Т/с "Полiцiя маямi"
02.45 "Випадковий свiдок"

04.45 "Правда життя. Професiї"
05.45 Х/ф "Ярослав Мудрий"
08.25 Х/ф "Вони воювали за 
Батькiвщину"
11.30, 03.25 "Речовий доказ"
14.10 "Склад злочину"
15.45 "Крутi 90-тi"
16.35 "Переломнi 80-тi"
17.20 "Речдок"
19.00, 02.55 "Свiдок"
19.30 Х/ф "Люби мене"
21.30 Х/ф "Замкнутий ланцюг"
23.20 Х/ф "Вулицi кровi"
01.10 Т/с "Полiцiя маямi"

04.25 "Легенди бандитської Одеси"
04.55 "Правда життя. Професiї"
05.50 Х/ф "Сказання про двох 
братiв-близнюкiв"
07.10 Х/ф "Люби мене"
09.10 Т/с "Охоронець - 3"
12.15 Х/ф "Знову невловимi"
14.50 "Легенди карного розшуку"
15.55 "Склад злочину"
17.20 "Речдок"
19.00 Т/с "Розвiдники"
22.30 Х/ф "Екстрасенс - 2: 
лабiринти розуму"
00.25 Х/ф "Замкнутий ланцюг"
02.05 "Таємницi кримiнального свiту"

07.20 Мультмiкс
10.30 Х/ф "Принц-жабеня"
11.40 Х/ф "Стоптанi туфельки"
12.50 ЛавЛавСar
13.50, 19.55 Одного разу пiд 
Полтавою
14.55 Готель Галiцiя
15.20 Т/с "Домашнiй арешт"
15.55, 03.50 Вiталька
17.50, 22.00, 02.35 Країна У
18.50 Казки У Кiно
20.55, 01.45 Одного разу в Одесi
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с "Червонi браслети"

07.20 Мультмiкс
10.30 Х/ф "Диявол с трьома 
золотими волосинами"
11.40 Х/ф "Пастушка"
12.50 ЛавЛавСar
13.50, 19.55 Одного разу пiд Полтавою
14.55 Готель Галiцiя
15.20 Т/с "Домашнiй арешт"
15.55, 03.50 Вiталька
17.50, 22.00, 02.35 Країна У
18.50 Казки У Кiно
20.55, 01.45 Одного разу в Одесi
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с "Червонi браслети"

07.20 Мультмiкс
10.30 Х/ф "Дiвчинка з сiрниками"
11.40 Х/ф "Принц-жабеня"
12.50 ЛавЛавСar
13.50, 19.55 Одного разу пiд 
Полтавою
14.55 Готель Галiцiя
15.20 Т/с "Домашнiй арешт"
15.55, 03.50 Вiталька
17.50, 22.00, 02.35 Країна У
18.50 Казки У Кiно
20.55, 01.45 Одного разу в Одесi
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с "Червонi браслети"

07.20 Мультмiкс
10.30 Х/ф "Злодiй та його учитель"
11.40 Х/ф "Диявол с трьома 
золотими волосинами"
12.50 ЛавЛавСar
13.50, 19.55 Одного разу пiд Полтавою
14.55 Готель Галiцiя
15.20 Т/с "Домашнiй арешт"
15.55, 03.50 Вiталька
17.50, 22.00, 02.35 Країна У
18.50 Казки У Кiно
20.55, 01.45 Одного разу в Одесi
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с "Червонi браслети"

07.20 Мультмiкс
10.05 Х/ф "Р...Раджкумар"
12.50 ЛавЛавСar
13.50 Одного разу пiд Полтавою
14.55 Готель Галiцiя
15.20 Т/с "Домашнiй арешт"
15.55, 03.25 Вiталька
17.50 Країна У
18.50 Казки У Кiно
20.00 М/ф
21.45 Х/ф "Де моя тачка, чувак?"
23.20 Х/ф "Хор. Живий концерт"
00.55 Х/ф "Чорна рада"

06.00, 05.40 Кориснi пiдказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдикiвка
07.20 Мультмiкс
10.05 М/с
10.35, 18.05 М/ф
12.15, 19.50 Одного разу пiд 
Полтавою
14.20, 22.00 Казки У Кiно
16.30 Х/ф "Де моя тачка, чувак?"
00.00 Х/ф "Кррiш 3"
02.30 Х/ф "Хор. Живий концерт"
03.45 Вiталька

06.00, 05.40 Кориснi пiдказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдикiвка
07.20 Мультмiкс
09.40, 09.55 М/с
10.25 Х/ф "Хоробрий кравчик"
11.35 Х/ф "Кррiш 3"
14.25 Країна У
19.50 Одного разу пiд Полтавою
22.00 Казки У Кiно
00.00 Х/ф "Р...Раджкумар"
02.30 Х/ф
04.50 Вiталька

06.00 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.25 "Мультфiльми"
10.00, 16.20 "Файна Юкрайна"
10.30, 23.50 "Розсмiши комiка"
11.25, 19.00, 01.35 "Навколо М"
12.25, 02.20 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.25, 20.00 "Орел i Решка. На 
краю свiту"
15.25, 21.00 "Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон"
18.00 "Орел i Решка. Шопiнг 2016"
22.00 Х/ф "А ось i вона"
03.10 "Нiчне життя"

06.00 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.25 "Мультфiльми"
10.00 "Файна Юкрайна"
10.30 "Розсмiши комiка"
11.25, 19.00 "Навколо М"
12.25 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.25, 20.00 "Орел i Решка"
15.25, 21.00 "Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон"
16.20, 23.00 Т/с "Доктор Хаус"
18.00 "Орел i Решка. Шопiнг 2016"
22.00 "КВН на БIС"
00.45 Т/с "Ти - моє життя"

06.00 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.25 "Мультфiльми"
10.00 "Файна Юкрайна"
10.30 "Розсмiши комiка"
11.25, 19.00 "Навколо М"
12.25 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.25, 20.00 "Орел i Решка"
15.25, 21.00 "Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон"
16.20, 23.00 Т/с "Доктор Хаус"
18.00 "Орел i Решка. Шопiнг 2016"
22.00 "КВН на БIС"
00.45 Т/с "Ти - моє життя"

06.00 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.25 "Мультфiльми"
10.00 "Файна Юкрайна"
10.30 "Розсмiши комiка"
11.25, 19.00 "Навколо М"
12.25 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.25, 20.00 "Орел i Решка"
15.25, 21.00 "Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон"
16.20, 23.00 Т/с "Доктор Хаус"
18.00 "Орел i Решка. Шопiнг 2016"
22.00 "КВН на БIС"
00.45 Т/с "Ти - моє життя"

06.00 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.25 "Мультфiльми"
10.00, 16.20 "Файна Юкрайна"
10.30, 01.00 "Розсмiши комiка"
11.25, 19.00 "Навколо М"
12.25 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.25, 20.00 "Орел i Решка. На 
краю свiту"
15.25, 21.00 "Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон"
18.00 "Орел i Решка. Шопiнг 2016"
22.00 "КВН на БIС"
23.00 "Вечiрнiй квартал"

05.10 "Рецепти щастя. Нова 
iсторiя"
06.00 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.25 "Мультфiльми"
09.50 Х/ф "Бендслем"
12.00 Т/с "H2O: Просто додай 
води"
13.35 "Орел i Решка. Незвiдана 
Європа"
15.30 "Орел i Решка. Навколосвiтня 
подорож"
23.50 "Вечiрнiй квартал"
01.45 "Нiчне життя"

05.10 "Рецепти щастя. Нова 
iсторiя"
06.00 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.25 "Мультфiльми"
09.15 Т/с "H2O: Просто додай 
води"
10.50 Х/ф "Бендслем"
12.50 "Орел i Решка. Навколосвiтня 
подорож"
21.00 "Орел i Решка. Незвiдана 
Європа"
23.00 Х/ф "Жiнки"
01.10 "Розсмiши комiка"

06.00 М/ф
08.00, 18.30 "Спецкор"
08.30, 19.00 "ДжеДАI"
09.00, 22.10 "Вiн, Вона i телевiзор"
15.00 Т/с "Олiмп"
16.50 Х/ф "Льодовиковий перiод"
19.30 "Цiлком таємно. Портрет 
манiяка"
20.05 Х/ф "Стукач"
23.10 Х/ф "Бiжи не озираючись"
01.20 "Територiя обману"
02.20 Х/ф "Вишневi ночi"
03.45 "Облом.UA."

06.00 М/ф
08.00, 18.30 "Спецкор"
08.30, 19.00 "ДжеДАI"
09.00 Д/п "Помста природи"
11.00, 21.55 "Вiн, Вона i телевiзор"
14.55 Т/с "Олiмп"
16.45 Х/ф "Воїни-охоронцi"
19.30 "Цiлком таємно. Дружини 
манiякiв"
20.05 Х/ф "Тормоз"
23.00 Х/ф "Повiтряний мiст"
00.50 "Територiя обману"
01.50 Х/ф "Чотири листи фанери"

06.00 М/ф
08.00, 18.30 "Спецкор"
08.30, 18.55 "ДжеДАI"
09.00, 01.25 "Територiя обману"
11.00 "Вiдеобiмба"
14.50 Т/с "Олiмп"
16.40 Х/ф "Тормоз"
19.25 Лiга чемпiонiв УЄФА. 3-й 
квалiфiкацiйний раунд "Динамо"-
"Янг Бойз"
21.20 "ПРОФУТБОЛ"
22.20 "Вiн, Вона i телевiзор"
23.25 Х/ф "Повiтряний мiст"

06.00 М/ф
08.00, 18.30 "Спецкор"
08.30, 19.00 "ДжеДАI"
09.00, 23.45 "Територiя обману"
11.00 "Нове Шалене вiдео 
по-українськи"
15.00 Т/с "Олiмп"
16.50 Х//ф "Ураган 500 миль на 
годину" ()
19.30 Х/ф "Бiлий шквал"
22.00 Х/ф "Транзит"
01.45 Х/ф "Ярослав Мудрий"
03.00 "Облом.UA."

06.00 М/ф
08.00, 18.30 "Спецкор"
08.30, 19.00 "ДжеДАI"
09.00 "Територiя обману"
11.00 "Вiн, Вона i телевiзор"
16.00 Х/ф "Бiлий шквал"
19.30 Х//ф "Веселi" канi?кули" ()
21.20 Х/ф "Морський пiхотинець 
- 3: Тил"
23.05 "Змiшанi єдиноборства. 
UFC."
01.25 "Нишпорки"
02.00 Х/ф "Чорна долина"

06.00 М/ф
08.00 "Зловмисники"
11.00 Д/п "Помста природи"
13.30, 00.50 "Цiлком таємно"
14.00 "Вiн, Вона i телевiзор"
15.45 Х/ф "Андроїд-полiцейський"
17.30 Х/ф "Американський самурай"
19.20 3 тур ЧУ з футболу "Динамо" 
- "Карпати"
21.25 Х/ф "Чорна кобра"
23.10 Т/с "Iнспектор Алекс"
01.20 "Люстратор 7, 62. Прокляття 
системи"

06.00 "Змiшанi єдиноборства. 
UFC." Пряма трансляцiя з Нью-
Йорка. Головний двобiй: Cormier 
vs Jones 2
09.00 "Вiн, Вона i телевiзор"
16.10 Х/ф "Морський пiхотинець 
- 3: Тил"
17.50 Х//ф "Бандитки"
19.40 Х//ф "Веселi" канi?кули"
21.30 ПРОФУТБОЛ
23.10 "Змiшанi єдиноборства. 
UFC." Головний двобiй: Cormier vs 
Jones 2

06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут"
07.30, 23.50, 04.45 "6 кадров"
07.40 "По делам 
несовершеннолетних"
10.40 "Давай разведемся!"
13.40 "Тест на отцовство"
15.40 Т/с "Понять. Простить"
18.00 Т/с "Лаборатория любви"
19.00 Т/с "Женский доктор"
20.50 Т/с "Всегда говори всегда 2"
22.50 Т/с "Преступления страсти"
00.30 Х/ф "Близкие люди"

06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут"
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 "6 
кадров"
07.40 "По делам 
несовершеннолетних"
10.40 "Давай разведемся!"
13.40 "Тест на отцовство"
15.40 Т/с "Понять. Простить"
18.05, 19.00 Т/с "Женский доктор"
20.50 Т/с "Всегда говори всегда 2"
22.50 Т/с "Преступления страсти"
00.30 Х/ф "Тропинка вдоль реки"

06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут"
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 "6 
кадров"
07.40 "По делам 
несовершеннолетних"
10.40 "Давай разведемся!"
13.40 "Тест на отцовство"
15.40 Т/с "Понять. Простить"
18.05, 19.00 Т/с "Женский доктор"
20.50 Т/с "Всегда говори всегда 2"
22.50 Т/с "Преступления страсти"
00.30 Х/ф "Все сначала"

06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут"
07.30, 18.00, 23.50, 05.00 "6 
кадров"
07.40 "По делам 
несовершеннолетних"
10.40 "Давай разведемся!"
13.40 "Тест на отцовство"
15.40 Т/с "Понять. Простить"
18.05, 19.00 Т/с "Женский доктор"
20.50 Т/с "Всегда говори всегда 2"
22.50 Т/с "Преступления страсти"
00.30 Х/ф "Чудеса в Решетове"

06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут"
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 "6 
кадров"
08.00 "По делам 
несовершеннолетних"
10.00 Т/с "Подари мне жизнь"
18.05 Т/с "Женский доктор"
19.00 Х/ф "Папа для Софии"
22.50 Т/с "Преступления страсти"
00.30 Х/ф "Время счастья"
02.35 Т/с "Доктор Хаус"

06.30, 05.30 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером"
07.30 Х/ф "Карнавал"
10.30 Х/ф "Большое зло и 
мелкие пакости"
14.30 Х/ф "Тест на любовь"
18.00, 22.50 Д/ц "Замуж за 
рубеж"
19.00 Х/ф "Дом малютки"
23.50, 05.20 "6 кадров"
00.30 Т/с "1001 ночь"

06.30, 05.30 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером"
07.30, 23.50, 05.05 "6 
кадров"
07.50 Х/ф "Золушка.ru"
10.00 Х/ф "Попытка Веры"
14.10 Т/с "Папа для Софии"
18.00, 22.50 Д/ц "Замуж за 
рубеж"
19.00 Х/ф "Наследница"
00.30 Т/с "1001 ночь"

05.45, 07.40, 08.40 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50, 09.30 "Зiрки гумору"
10.10 Х/ф "Останнiй день"
11.55 Х/ф "Чорний трикутник"
15.45 Х/ф "Випадок у квадратi 
36-80"
17.05 Х/ф "Слухати у вiдсiках"
19.40 Т/с "Комiсар Рекс"
21.30 Т/с "Пуаро Агати Кристi"
23.20 Моя правда
00.10 "Смiхопанорама"

07.40, 08.40 М/ф
07.50, 23.20 Моя правда
09.30 "Зiрки гумору"
10.15 Х/ф "До Чорного моря"
11.35 Х/ф "Артист з Кохановки"
13.05 Х/ф "Чотири нуль на користь 
Тетянки"
14.40, 19.40 Т/с "Комiсар Рекс"
16.30 Х/ф "Мiцний горiшок"
18.05 Х/ф "Дiвчина без адреси"
21.30 Т/с "Пуаро Агати Кристi"
00.10 "Смiхопанорама"

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50, 23.20 Моя правда
10.30 "Зiрки гумору"
11.20 Х/ф "Артист з Кохановки"
12.55 Х/ф "Матрос з "Комети"
14.35, 19.40 Т/с "Комiсар Рекс"
16.25 Х/ф "Без року тиждень"
17.55 Х/ф "Морський характер"
21.30, 01.45 Т/с "Пуаро Агати 
Кристi"
00.10 "Смiхопанорама"

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50, 23.20 Моя правда
11.10 "Зiрки гумору"
12.00 Х/ф "Чотири нуль на користь 
Тетянки"
13.35 Х/ф "Дiти Дон Кiхота"
15.10, 19.40 Т/с "Комiсар Рекс"
17.00 Х/ф "Бiля тихої пристанi"
18.20 Х/ф "Без року тиждень"
21.30 Т/с "Пуаро Агати Кристi"
00.10 "Смiхопанорама"

05.45, 07.40, 08.40 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50 Моя правда
09.30 "Зiрки гумору"
10.20 Х/ф "Матрос з "Комети"
12.10 Х/ф "Морський характер"
14.00, 19.40 Т/с "Комiсар Рекс"
15.50 Х/ф "Було в батька три сини"
18.20 Х/ф "Дiти Дон Кiхота"
21.30 Т/с "Пуаро Агати Кристi"
23.20 Х/ф "Серенада сонячної 
долини"

05.45, 07.40, 09.30 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
10.40 "Невiдома. Гусарська балада"
11.25 Х/ф "Вiслюча шкiра"
13.15 Х/ф "Ресторан пана Септiма"
14.55 Х/ф "Бiля тихої пристанi"
16.15 Х/ф "Було в батька три сини"
18.45 Х/ф "Непоправний брехун"
20.05 Х/ф "Вiрнi друзi"
22.00 "Невiдома версiя. Вiрнi друзi"
22.40 "Зiркове життя"
23.25 "Генрiх VIII"

05.45, 07.40 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
09.50 "Невiдома версiя. Вiрнi друзi"
10.30 "Генрiх VIII"
14.10 Т/с "Iнспектор Лосєв"
18.10 Х/ф "Бездогляднiсть"
20.00 Х/ф "Доля людини"
22.00 "Невiдома версiя. Гусарська 
балада"
23.00 "Зiркове життя"
23.50 Х/ф "Ресторан пана Септiма"
01.30 Х/ф "Градус чорного Мiсяця"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 01.50 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.00 Клiнiка
12.30, 01.00 Пробач мене, моє 
кохання
13.20, 19.00, 22.50 Ворожка
14.20, 20.00 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.20, 20.50 Сiмейнi мелодрами
00.00 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 01.50 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.00 Клiнiка
12.30, 01.00 Пробач мене, моє 
кохання
13.20, 19.00, 22.50 Ворожка
14.20, 20.00 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.20, 20.50 Сiмейнi мелодрами
00.00 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 01.50 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.00 Клiнiка
12.30, 01.00 Пробач мене, моє 
кохання
13.20, 19.00, 22.50 Ворожка
14.20, 20.00 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.20, 20.50 Сiмейнi мелодрами
00.00 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 01.50 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.00 Клiнiка
12.30, 01.00 Пробач мене, моє 
кохання
13.20, 19.00, 22.50 Ворожка
14.20, 20.00 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.20, 20.50 Сiмейнi мелодрами
00.00 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 01.50 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.00 Клiнiка
12.30, 01.00 Пробач мене, моє 
кохання
13.20, 19.00, 22.50 Ворожка
14.20, 20.00 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.20, 20.50 Сiмейнi мелодрами
00.00 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 01.50 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.00 Клiнiка
12.30, 01.00 Пробач мене, моє 
кохання
13.20, 19.00, 22.50 Ворожка
14.20, 20.00 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.20, 20.50 Сiмейнi мелодрами
00.00 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 01.50 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.00 Клiнiка
12.30, 01.00 Пробач мене, моє 
кохання
13.20, 19.00, 22.50 Ворожка
14.20, 20.00 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.20, 20.50 Сiмейнi мелодрами
00.00 Т/с "Щоденники темного"
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продам
 БУДИНОК з усіма зручностями, 

60 м2 8 соток, підвал, літня кухня, 
сарай, разом з меблями (заходь і 
живи). У районі 8-ої школи. 

Тел. (066) 949-23-26.
 БУДИНОК з усіма зручностями, 

с.Войнівка. Господарські будівлі, 
город 20 соток. 

Тел. (096) 08-74-108, 
(097)716-51-11.

 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.

 БУДИНОК 100 кв.м. Приютівка 
(Сахзавод). Ділянка 9 сот., гараж, 
госп. будівлі, 100 м до річки. Нова 
система опалення (газ, дрова, ву-
гілля), в/у.

Тел: 097-843-53-10.
 ГАРАЖ за переїздом біля ко-

лишнього плодорозплідника. 

Кооператив «Конвалія» - 9-б, вул.
Єфремова. Ціна договірна. 

Тел. (052-35)7-38-92.
  Продам нутрії. Послуги пле-

мінного самця, поросні самки.
Тел. (068) 34-34-929.

 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, зварюваль-
ні апарати, радіатори, акумулятори 
(б/в), гаражі, машини, а також заку-
повуємо макулатуру. 

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

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-т Соборний, 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. Григорія Сокальського, 40/1вул. Григорія Сокальського, 40/1

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

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

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

По горизонтали: 3. Его пьяный не вяжет. 5. Пир на весь мир. 10. Творец 
рифмованных шедевров. 15. Транспортное средство для ведьмы. 18. Морда в 
пушку. 19. Адская жара. 20. Мир, где все люди актеры. 21. Внезапный каприз. 
22. Африканская река, к которой спешил Айболит. 26. Карликовая лошадь. 27. 
Ветка науки или производства. 28. Предпосылки к нокауту. 29. Упаковка си-
гарет. 31. Часть страны. 32. Близкий родственник. 34. Музыкальный инстру-
мент футбольного судьи. 36. Учитель у станка. 37. Ремонтный лоскут. 41. Чьи 
рубашки ближе к телу? 43. Количество шума из ничего. 44. Чувство огорче-
ния. 45. Любитель долго спать. 47. Лошадиный отстой. 48. Горькая ягода. 51. 
Парень, подросток. 52. Большое напольное зеркало. 53. Утро года. 54. Боец 
на поле брани. 56. Прокладывающий курс судна. 58. Посуда для сахара. 62. 
Дерево пустыни. 66. Писатель, поменявший местами принца и нищего. 69. 
Небольшая книжонка в мягком переплете. 71. Канат для буксира. 73. Десятая 
часть тонны. 74. Городской транспорт. 75. Выше тенора и ниже сопрано. 77. 
Копировальный аппарат. 81. Будильник добрых чувств для п.10 по горизонта-
ли. 82. Косметичка первоклассника. 83. Пустомеля на печи. 84. Африканская 
охота. 85. Нетрудовое обогащение. 86. Шальная пуля. 87. Коллективный по-
ход в музей. 88. Груз при засолке овощей. 

По вертикали: 1. Железнодорожная станция. 2. Ткань от тутовой 
гусеницы. 3. Лентяй, бездельник. 4. Ловушка на зверя. 6. Языческий божок. 
7. Очарование по-французски. 8. Мукосейка. 9. Запрет, налагаемый прези-
дентом. 11. Забор-решетка. 12. Воинский суд. 13. Военный трехмачтовый 
корабль. 14. Балл в дневнике. 16. Трофей индейца. 17. Доклад военного. 
23. Снежный барс. 24. Документ автолюбителя. 25. Гигант змеиного цар-
ства. 29. Призовая скидка. 30. Подстилка под мышь. 32. Тонкое льняное по-
лотно. 33. Женская осиная часть тела. 35. Танковый стадион. 38. Опорная 
деталь для вращения колеса автомобиля. 39. Источник церковного звона. 
40. Счастье, распятое над дверью. 42. Звено поезда. 46. Одежда для ног. 
49. Разбавитель нитрокрасок. 50. Самый урожайный месяц. 51. Юный на-
туралист. 55. Ощетинившаяся прическа. 57. Кровельный материал в руло-
нах. 59. Сорт крепкого виноградного вина. 60. Высокий блондин в желтом 
ботинке. 61. Друг икса. 63. Мнимый больной. 64. Оружие рака. 65. Корабль 
Ноя. 67. Огнедышащая гора. 68. Бутылочное сверло. 70. Глава семьи, дома. 
72. Рама для бриллианта. 76. Профессия паука. 77. Команда от мышки. 78. 
Колючий зверек из тумана. 79. Современный сыскарь. 80. Прихожая в избе. 
81. Их навостряют, когда собираются удрать. 
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  ОВЕН (21.03–20.04). Не бійтеся ризикувати в професійній сфері – вам пощастить. 

Намагайтеся менше про себе розповідати стороннім, ця інформація може виявитися джерелом плі-
ток. Прислухайтеся до своєї інтуїції і творчо підходьте до будь–якої справи, тоді наприкінці тижня ви 
відчуєте вагомі результати. У вихідні бажано стримати свої амбіції. Сприятливий день – вівторок, 
несприятливий – субота. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04–21.05). Не виключено, що вас спробують обдурити, тому будьте напоготові 
і не потрапляйте на гачок. Постарайтеся неуникати важкої розмови з колегами і начальством, саме 
так буде внесена ясність у найближчі плани. Не беріть на себе додаткових зобов'язань. У вихідні 
будьте розумними у витратах і постарайтеся по можливості не відмовляти рідним у фінансовій під-
тримці. Сприятливий день – п'ятниця, несприятливий – четвер. 

БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06). Ви при бажанні можете почати черговий етап свого розвитку, 
тому сміливо беріться за нові справи. Ваша ініціатива і нестандартні ідеї принесуть прибуток не 
тільки вам, але й вашим близьким. Удача зараз на вашому боці. У вихідні на обрії може з'явитися 
людина, від якої прийде допомога, якої ви потребуєте. Сприятливий день – понеділок, несприят-
ливий – субота. 

РАК (22.06–23.07). Постарайтеся розвантажити себе від зайвих справ. Несподівані пробле-
ми можуть стомити вас. Не опускайте рук – у вас усе вийде, але буде потрібно більше зусиль. У ви-
хідні намагайтеся у всьому знати міру і керуватися здоровим глуздом. Сприятливий день – середа, 
несприятливий – понеділок. 

ЛЕВ (24.07–23.08). Будьте мудріші та розсудливіші. Якщо ви зараз поступитеся лідируючою 
роллю колезі по роботі, ви від цього тільки виграєте. Перевіряйте на надійність нових партнерів, але 
робіть це непомітно і делікатно. Порадує і виявиться досить корисною з фінансової точки зору зу-
стріч зі старими друзями. У вихідні більше часу присвятіть спілкуванню з дітьми. Сприятливий день 
– субота, несприятливий – п'ятниця. 

ДІВА (24.08–23.09). Однаково значимі й ваші професійні досягнення, і добрі стосунки з ро-
дичами. Зростає ваша сила переконання, що допомагає встановлювати нові корисні зв'язки. Не 
бійтеся впливу вищого керівництва і дійте, виходячи з власних інтересів. Відстоюйте свою особисту 
думку. У вихідні ви можете прийняти важливе рішення, яке позитивно вплине на моральну і матері-
альну атмосферу в сім'ї. Сприятливий день – вівторок, несприятливий – четвер.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10). Працювати на цьому тижні доведеться багато, а от результати по-
радують вас не відразу. Проявляйте менше емоцій, використовуйте свої аналітичні здібності. 
Постарайтеся не допускати агресії та злості, як з вашого боку, так і з боку навколишніх. У вихідні 
відправляйтеся за місто. Сприятливий день – п'ятниця, несприятливий – середа. 

СКОРПІОН (24.10–22.11). Удача посміхнеться вам. У вас з'явиться чимало цікавих ділових 
пропозицій, начальство буде всіляко демонструвати свою зацікавленість у вас. Ваш авторитет і 
зарплата значно виростуть. У вихідні зросте ваша комунікабельність, ви познайомитеся з новими, 
цікавими людьми. Сприятливий день – вівторок, несприятливий – субота. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12). Вдало пройдуть ділові зустрічі і переговори. Постарайтеся не від-
мовляти нужденним у вашій допомозі, якщо це буде вам під силу. До вас може надійти важлива ін-
формація, яка багато чого змінить. Постарайтеся впорядкувати грошові справи. Спілкування з дру-
зями і однодумцями порадує вас у вихідні. Сприятливий день – понеділок, несприятливий – четвер. 

КОЗЕРІГ (22.12–20.01). Цілком імовірно, що вам доведеться з головою зануритися в чужу 
справу, оскільки ви теж зацікавлені в її результаті. Приготуйтеся до того, що доведеться захища-
ти свої права. Імовірні творчі осяяння, тому прислухайтеся до голосу своєї інтуїції. Вам потрібно 
буде швидко ухвалювати рішення. У вихідні постарайтеся завершити більшу частину початих справ. 
Сприятливий день – п'ятниця, несприятливий – понеділок. 

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02). Тиждень багатий подіями, дозволяє запастися цікавими вражен-
нями і довідатися багато нового. Постарайтеся не давати обіцянок, виконати їх вам буде досить 
складно. Не забувайте про своїх рідних, загляньте до них у гості хоча б на півгодини. Сприятливий 
день – середа, несприятливий – субота. 

РИБИ (20.02–20.03). Фортуна може подарувати вам чудовий шанс розкрити свій творчий 
потенціал. Ви можете раптово знайти речі, що згубилися. Не варто піддаватися на умови малозна-
йомих людей, їх пропозиції, можливо, відверті, але вам радості не принесуть. У вихідні ви будете 
повні сил і енергії. Сприятливий день – вівторок, несприятливий – середа. 

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ 
на  24  -  30  липняна  24  -  30  липня

Оголошення Оголошення 
Запрошуємо колективи художньої самодіяльності до участі у 

VІІІ фестивалі «Серпневий зорепад», який відбудеться 12 серпня 
у центрі села Рівне Новоукраїнського району. 

Засновник і спонсор фестивалю – ТОВ «УкрАгроКом».
Реєстрація учасників – до 01.08.2017 р.

Заявки надсилати: e-mail: svyatets@ukr.net
Довідки за тел.: 097-483-12-84;   050-713-59-49

Бути мудрим і умілим керів-
ником, який вміє передбачати 
всі ситуації на два кроки вперед, 
дано не кожному, але нашому 
колективу з Вами дуже пощасти-
ло! Це справжній талант – стати 
професіоналом своєї справи! Ми 
бажаємо Вам завжди залишати-
ся такою ж діловою, уважною, 
життєрадісною, креативною, 
тактовною та цілеспрямованою. 

Ви – яскравий приклад того, 
як чарівність і жіночність поєдну-
ються з цілеспрямованістю і ак-
тивною життєвою позицією.

Зичимо здоров’я, благопо-
луччя, творчих успіхів, сімейного 
затишку та звичайного людсько-
го щастя, кохайте і будьте коха-
ною, даруйте оточуючим свою 
милу посмішку, випромінюйте 
позитив і оптимізм!

Нехай Ваше 
особисте життя 
тільки надихає 
до нових звер-
шень, а робота 
стимулює до добробуту 
і комфорту у Вашій оселі. 
Вітаємо! 

Мабуть ще слів таких ніхто і 
не придумав, 

Щоб в них вмістити щиро 
все про Вас: 

Ви – доброта, порядність, 
скромність. 

Ми дуже любим і цінуєм 
Вас! 

Живіть в здоров’ї, злагоді, 
любові, 

Подовше радуйте всіх нас!!!

Ваші Оксана, Тетяна, Інна!!!!

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині!
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров'я міцного, щастя без краю
Усього найкращого ми Вам бажаєм!
Усім колективом ми Вас вітаєм,
Щастя, здоров'я й удачі бажаєм,
Хай радість приносить Вам кожна година,

Щира вдячність
Висловлюю щиру і глибоко сердечну вдячність лікарю-дерматологу

Геннадію Дмитровичу ШКРОБУ 
за висококваліфіковану і добродійну допомогу та за повернуту радість 

життя.
З ґречним поклоном і повагою В'ячеслав КОЛЕСНІКОВ.

Шановна 
Людмило Володимирівно!

Від імені громадської ор-
ганізації «Громадський за-
хист» дозвольте привітати 
Вас із знаменною датою у 
Вашому житті – 55-річчям 
з Дня народження!

Ви зарекомендували 
себе високоосвіченою людиною, 

здібним фахівцем та умілим керівни-
ком, що приносить велику користь міській 

раді, місту Олександрії, землякам.
Ваш досвід людини активної життєвої 

позиції допомагає бездоганному виконанню 
професійних обов’язків та громадської діяль-
ності.

За будь-яких обставин Ви зберігаєте ди-
пломатичний талант і наполегливість у реалі-
зації прийнятих рішень. 

З нагоди Дня народження прийміть щирі 
побажання міцного здоров’я, родинного щас-
тя, миру і злагоди. Нехай Ваше серце зігріва-
ють любов рідних, щирість друзів і шана від 
людей на довгі роки.

З повагою члени громадської 
організації «Громадський захист».   

Вітаємо з Днем народження
19 липня 55 років від Дня народження святкує 

надзвичайна, доброзичлива, щира жінка – 

ФУРТАК Людмила Володимирівна.
З цієї приємної нагоди колектив працівників виконавчих орга-

нів Олександрійської міської ради шле Вам щирі та сердечні вітан-
ня. Відрадно, що Ваш багатий життєвий і професійний досвід, по-
чуття відповідальності, вболівання за покладені на Вас обов’язки 
принесли заслужений авторитет та шану серед колег і багатьох 
олександрійців. Нехай усе хороше, зроблене з душею та натхнен-
ням, повертається до вас сторицею.

Бажаємо й надалі залишатися такою ж енергійною і не-
втомною, завзятою і неспокійною душею, щирою і турботливою, 
щедрою на добро. Нехай Господь Бог щедро дарує Вам щастя, 
здоров’я, світлу радість та родинні гаразди.

Колектив управління забезпечення 
діяльності міської ради сердечно вітає 

свого лідера Людмилу Володимирівну 
ФУРТАК з Днем народження! 

З повагою – міський голова Степан ЦАПЮК  
та колектив Олександрійської міської ради.

Від горя хоронить 
молитва свята,

Щасливою буде життєва
 стежина Для Вас

 і родини на довгі літа.
Знайте, що ми Вас 

любили і любимо 
І до століття здоров’я 

Вам зичимо!

Від 
ганіз
хис
Ва
Ва
з Д

себе вис
здібним фах

о о р ос

аше
тя 
є
-
бота 
добробуту 
Вашій оселі

имирівну 
ення!
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Дозвілля Духовність

Футбол

П ерш за все він подякував футболістам, 
тренерам, обслуговуючому персона-

лу, вболівальникам, представникам ЗМІ, які всі 
разом успішно виконали завдання, поставлене 
перед командою. Футболісти у підсумку посіли 
5 місце за спортивним принципом, що на один 
щабель вище ніж у позаминулому сезоні, і вдру-
ге у своїй історії здобули путівку у кваліфікацію 
Ліги Європи. 

«Я б розділив виступ команди в минулому 
сезоні на дві частини. У першій літньо-осінній 
частині команда показувала стабільну, видовищ-
ну та результативну гру, і в підсумку посіла 4 міс-
це в турнірній таблиці. Здавалося, що в короткій 
весняній частині команда збереже такий же тем-
поритм і навіть були надії на боротьбу за брон-
зові медалі чемпіонату. Але через безліч травм 

основних гравців команда не змогла втримати 
той рівень результативності, який був у першій 
частині. Долю п`ятого місця було вирішено лише 
в останньому турі. У матчі проти чинного чемпі-
она та володаря Кубку донецького «Шахтаря». 
Звичайно, допомогли нам і київські «динамівці», 
які в останньому турі перемогли нашого осно-
вного конкурента – одеського «Чорноморця».

Уже в той час ми зробили серйозні висновки 
і провели перемовини та підписали контракти з 
групою футболістів, яких рекомендував нам тре-
нерський штаб. Щоб у підготовчий, навчально-
тренувальний період ми всі знали і розуміли, 
що вже у такому складі команда стартуватиме 
в 27-ому Чемпіонаті України. Ми маємо висту-
пити не гірше, ніж у попередньому чемпіонаті. 
Вибороти місце в першій шістці та змагатися за 
путівку до Ліги Європи, таким є надзавдання для 
команди». 

Звертаючись до уболівальників, С.Кузьмен-
ко попрохав їх, щоб підтримка команди була 
не тільки в матчах з топ-клубами, а й з іншими 
футбольними колективами, щоб у кожному матчі 
трибуни стадіону «Ніка» були заповнені. 

Від наступного сезону 
очікують результатів

не  гірших, ніж у 
попередньому чемпіонаті

«Олександрія» 
представила новачків 

свого футбольного клубу
12 липня в Олександрії на прес-

конференції, присвяченій стар-
ту однойменної команди в новому сезоні, 
були представлені новачки, які прийшли в 
літнє міжсезоння.

Команду поповнили: Андрій Бацула, 
Артем Щедрий, Артем Сітало (всі з «Зірки», 

Кропивницький), Юрій Паньків та Максим 
Каленчук (обидва раніше грали в команді 
«Сталь», Кам`янське).

Під час представлення президент ФК 
«Олександрія» Сергій Кузьменко нагадав, 
що команда в сезоні 2016-2017 рр. посіла 
історичне п'яте місце в еліті українського 
футболу та другий рік поспіль отримала 
право виступати в єврокубках. Не оминув 
Кузьменко і тему про те, якою важкою ціною 
дався цей високий результат, коли команда 

Володимира Шарана тільки в останньому 
турі чемпіонату зуміла вибороти путівку до 
кваліфікації Ліги Європи.

Також президент клубу подякував ві-
сьмом футболістам, які залишили клуб у 
міжсезоння – Андрію Новаку, Владиславу 
Огірі, Дмитру Леонову, Сергію Сімініну, 
Павлу Мягкову, Володимиру Прийомову, 
Юрію Путрашу та Вахтангу Чантурішвілі. Ці 
гравці, кожен у своїй мірі, зробили вагомий 
внесок в успіхи «Олександрії».

Президент ФК «Олександрія» 
Сергій Кузьменко  

поділився очікуваннями 
результатів своєї команди 

на сезон 2017/18.

Б агато хто з нас уперше спро-
бував на смак овече молоко 

та сир, познайомився з життям та по-
бутом трударів Карпатських полонин. 
Одному з них, пану Юрію з полони-
ни Гропа, який прихистив нас у до-

щову ніч у своїй одинокій колибі під 
Чорногорою – низький уклін. Спасибі 
прикордонникам посту «Богдан», 
що надали нам притулок морозної 
ночі, коли наш шлях пролягав уздовж 
Україно-Румунського кордону. 

Ми ще раз пересвідчилися, що 
наші гори – найчарівніші, а українці – 
найкращі люди у Всесвіті.

С.ІЗМАЙЛОВ, 
керівник туристичної групи.

Похід по Карпатах
Найвищий в Україні 

Ялинський водоспад, 
найчарівніші вершини 

Карпат Піп Іван 
Мармароський та Піп 
Іван Чорногірський, 

Мармароський та 
Чорногірський хребти і 

на завершення купання у 
Черемоші – таким видався 

наш перший цього літа 
Карпатський похід. 

Похід, у якому ми, 23 
вихованці Будинку дитячої 

та юнацької творчості 
Олександрійської міської 

ради та педагоги міста 
Олександрії, зустріли 

всі пори року: нам 
траплялася затяжна 
по-осінньому злива, 
мороз до мінус трьох 
уночі, квітуча весняна 

різнобарвність полонин, 
спекотне літнє сонце... 

З усіх районів до 
Олександрії цього дня 

приїхали віряни та духовенство взя-
ти участь у Хресній ході, котра роз-
почалася біля БК «Світлопільський» 
та завершилася у кафедральному 

соборі Покрова Божої Матері.
Преосвященнійший Боголєп, 

єпископ Олександрійський і Світло-
водський, очолив Всенічне Бдіння, 
на початку подякувавши всім за єд-
ність та молитовний подвиг.

В Олександрійській В Олександрійській 
єпархії пройшла єпархії пройшла 

Хресна хода із святинеюХресна хода із святинею
16 липня 2017 року в Олександрійській єпархії відбулася важлива 

подія – було привезено образ Божої Матері «Охтирська».

Його Преосвященству співслу-
жили секретарі, благочинні та свя-
щеники єпархії.

По завершенні богослужіння 

архієрей привітав усіх із визначним 
днем духовного єднання навколо 
святині.


