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Робочі Робочі 
будні будні 
владивлади
ñòîð. 2ñòîð. 2

9 вересня – День фізичної 
культури і спорту

Шановні олександрійці!
Традиційно у другу суботу вересня відзначається 

свято спортсменів, тренерів, ветеранів спорту та при-
хильників здорового способу життя.

Спорт дає нам не лише міцне здоров’я, силу та дов-
голіття, але й загартовує характер і волю.

Сьогодні важливим завданням для влади є залу-
чення дітей, молоді та їхніх батьків до занять спортом. 
З цією метою у кожному мікрорайоні нашого міста вста-
новлені та функціонують тренажерні і спортивні майдан-
чики; матеріально-технічна база навчальних закладів по-
повнюється інвентарем для занять фізичною культурою, 
здійснюються капітальні ремонти у спортивних залах. 

Здоров’я кожної людини залежить, у першу чергу, 
від неї самої, а здоровий спосіб життя допоможе збе-
регти його на довгі роки. 

З нагоди свята бажаю Вам, шановні олександрійці, 
доброго здоров’я та досягнення нових життєвих і спор-
тивних вершин!

З повагою – міський голова С.ЦАПЮК.

10 вересня – День працівників 
нафтової, газової та 

нафтопереробної промисловості
Шановні працівники газової та 

нафтопереробної промисловості!
Щиро вітаю Вас із професійним святом!
Ваша щоденна робота полягає у задоволенні по-

треб населення і народного господарства газом та на-
фтопродуктами.

З нагоди свята дякую Вам, шановні працівники, за 
високий професіоналізм та нелегку працю на користь 
нашої держави.

Зичу Вам щастя, благополуччя, добробуту та успіхів 
у Вашій справі!

Нехай і надалі Ваша діяльність сприяє зміцненню 
енергетичної незалежності та піднесенню економіки 
України!

З повагою – міський голова С.ЦАПЮК.
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В  Олександрії  В  Олександрії  
за  перевірку  димоходів  за  перевірку  димоходів  

вимагають  грошівимагають  гроші
ñòîð. 3ñòîð. 3

Медики  Медики  
скликають  скликають  

акцію  протестуакцію  протесту
ñòîð. 6ñòîð. 6

Святкування  10-річчя  Святкування  10-річчя  
Олександрійської  Олександрійської  

єпархіїєпархії
ñòîð. 10ñòîð. 10

З цієї нагоди в олек-
сандрійських шко-

лах відбулися святкові лі-
нійки. Зважаючи на дощову 
погоду, у більшості закладів 
вони проходили у приміщен-
нях.

Міський голова С.Цапюк 
взяв участь в урочистостях, 
що проходили у ЗНЗ І-ІІІ 
ст. №15. Степан Кирилович привітав учнів, їхніх 
батьків та педагогів з початком нового навчаль-
ного року. Він зазначив, що в олександрійських 
школах учителі надають якісні освітні послуги, а 
міська влада, зі свого боку, створює належні умо-
ви для педагогів та їхніх вихованців. Міський голо-
ва побажав усім присутнім міцного здоров’я, бла-

гополуччя, школярам 
значних досягнень у 
навчанні, а вчителям – 
плідного навчального 
року.

С.Цапюк вручив 
директору навчаль-
ного закладу Є.Крав-
ченку сертифікат на 
придбання шкільних 
меблів для 9-ти класів 
початкової ланки.

В інших загально-
освітніх навчальних 
закладах міста також 
прийшли урочисті лі-

нійки, після яких відбувся перший урок, присвя-
чений темі євроінтеграції.

Сьогодні більше 8 тисяч олександрійських 
учнів прийшли до шкіл здобувати нові знання. 
Уперше за шкільні парти сіло близько 1 тисячі 
першокласників.

Із сайту міської ради.

Пам'ятаємо На  освітянській  ниві

1 вересня у школах Олек-
сандрії пролунав перший 
дзвоник, він покликав за парти 
8221 учня. Новий навчальний 
рік розпочався у 357 класах. В 
усіх навчальних закладах міста 
відбулися урочисті лінійки. 

Уперше поріг школи пере-
ступили 972 учні, які навчати-
муться у 39 класах. У минулому 
році у 1-их класах навчалося 
890 учнів (у 36 класах).

Щодо 10-класників, то 
цього року здобуватимуть 
освіту 380 учнів (у 18 кла-
сах). У 2016-2017 навчально-
му році навчалося 380 учнів 
(у 20 класах).

Так, порівняно з мину-
лим роком кількість школярів 
збільшилася на 271 учня.

У садочках виховується 
3210 дітей на рівні минулого 
року.

У школах Олександрії 
пролунав перший дзвоник

Традиційно 
1 вересня в Україні 

відзначається 
День знань.

на розробку, дизайн, макетування, редагування, 
виготовлення й друк листівок, буклетів, 

методичних розробок та іншої друкованої інформації.
Швидкість, якість і помірні ціни гарантуємо. 

Для перших клієнтів знижка!

Редакція 
газети 
«Вільне 
Слово» 

приймає замовлення 

5 вересня в Олександрії 
на площі Героїв Чорнобиля 

відбулося урочисте відкриття 
пам’ятника ліквідаторам 
наслідків аварії на ЧАЕС. Героїзм ліквідаторів

 аварії на ЧАЕС 
увіковічнили

В іддати шану героям, 
які врятували мільйони 

людських життів від техногенної 
катастрофи, прийшли міський 
голова С.Цапюк, представники 
міської влади, ліквідатори ава-

рії, військовослужбовці, депута-
ти, представники громадських 
організацій, учнівська молодь, 
мешканці міста. 

(Закінчення на 2-ій стор.) 
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БлагоустрійПам'ятаємо

31 серпня відбулося 
чергове засідання 

виконавчого комітету.

З метою приведення до-
кументів у відповідність 

до законодавчих актів виконком за-
пропонував міській раді затверди-
ти у новій редакції Положення про 
Олександрійський центр соціальних 
служб для дітей, сім’ї та молоді.

У міському центрі соціальних 
служб для дітей, сім’ї та молоді 
з’явилася нова послуга – патронат 
над дитиною. Дане питання було 
розглянуто виконавчим комітетом. 
Послуга передбачає тимчасовий до-
гляд (від 3 до 6 місяців), виховання 
та реабілітацію дитини в сім’ї патро-

натного вихователя на період подо-
лання нею, її батьками або закон-
ними її представниками складних 
обставин. Державою передбачені 
кошти на утримання дітей, влашто-
ваних у тимчасову сім’ю, та на гро-
шове забезпечення, що виплачува-
тимуть патронатному вихователю. 
Для надання такої послуги відберуть 
родини, які виявили бажання пройти 
навчання в обласному центрі. Вони 
отримають довідку і рекомендацію 
та, у разі необхідності, братимуть ді-
тей на виховання.

З метою припинення несанкці-
онованої стихійної торгівлі по пр-ту 
Соборному у невстановлених місцях 
та задля створення належних умов 
для здійснення торговельної діяль-

ності присутні запропонували міській 
раді затвердити місце розміщення 
тимчасових майданчиків для торгівлі. 
Як зазначив міський голова С.Цапюк, 
ці майданчики призначатимуться для 
сезонної торгівлі продукцією, вироще-
ною жителями міста на власних горо-
дах. Відповідальність за дотримання 
правил торгівлі, громадського поряд-
ку покладається на власників об’єктів 
торгівлі. Відповідальність за санітар-
не утримання прилеглої території та 
збір плати за ринкові послуги – на 
адміністрацію КП «Олександрійський 
центральний ринок».

Розглянувши заяву підприєм-
ця, виконком погодив цілодобовий 
режим роботи на 1 рік для магазину 
«Дніпро» по пр-ту Соборному, 7.

Присутні надали дозвіл на про-
ведення у ПК «Світлопільський» 
культурних заходів: 8 листопада о 
17:00 годині – концерту колективу 
«Лісапетний батальйон», 19 листо-
пада о 18:00 годині – співака Віталія 
Козловського.

Також під час засідання було роз-
глянуто ряд земельних питань.

Із сайту міської ради.

НОТАТКИ  З  ВИКОНКОМУ

Виконком розглянув ряд 
питань життєдіяльності міста

Новини

Міський голова привітав 
підприємців і нотаріусів 
із професійними святами

В Україні 2 верес-
ня відзначали 

День нотаріату, 3 верес-
ня – День підприємця. 31 
серпня перед засіданням 
виконкому міський голова 
С.Цапюк привітав пред-
ставників цих двох сфер.

Звертаючись до під-
приємців, Степан Кирило-
вич зазначив, що їхня 
діяльність відіграє важли-
ву роль як для розвитку нашого міста, так і для держави. Сьогодні в 
Олександрії працюють близько 4 тисяч фізичних осіб-підприємців та 
більше 200 малих підприємств. До міського бюджету минулого року 
від підприємництва надійшло майже 20 млн грн єдиного податку, а за 
7 місяців 2017 року – 16,5 млн грн. С.Цапюк висловив вдячність під-
приємцям за їхню працю та активну життєву позицію і кращим із них 
вручив подяки.

Також у суботу 2 вересня відзначили день нотаріату. З цієї нагоди 
міський голова привітав нотаріусів міста з професійним святом, на-
городив їх подяками і подарував квіти.

Жителі смт Олександрійське 
відзначили День селища

27 серпня в смт Олександрійське відбулися урочистості, 
присвячені Дню шахтаря та 68-ій річниці селища.

Олександрійське (колишнє смт Димитрове) будувалося як 
шахтарське поселення для працівників вугільної промисловос-
ті, де основними підприємствами були потужності об’єднання 
«Олександріявугілля».

У заході взяли участь селищний голова В.Клєвак, а також пред-
ставники влади м.Олександрія: заступник міського голови Л.Сосна, 
секретар міської ради О.Богоявленська, депутат міської ради 
В.Дожджаник, які від імені міського голови С.Цапюка привітали жи-
телів зі святами.

За внесок у розвиток селища кращим представникам громади, а 
шахтарям – з нагоди професійного свята, були вручені подяки селищ-
ного голови, грамоти селищної і міської рад.

Творчі колективи Олександрійського подарували глядачам зміс-
товну концертну програму з виступами клубів «Спарта-17», «Денс-
Лайф студіо» та студії «Молоді голоси». З нагоди свята у селищі також 
відбулися конкурс малюнків на асфальті «Моє дитинство», змагання з 
міні-футболу, виставка-ярмарок «Сувенір» та інші святкові заходи.

Олександрійський бюджет 
виконує зобов’язання державного

О станнім часом держава не в повному обсязі забезпечує по-
требу на лікарські засоби для хворих на цукровий та нецу-

кровий діабет. Відповідно до закону, такі пацієнти повинні отримувати 
лікування безкоштовно за рахунок державного бюджету.

У 2016 році держава профінансувала 100% коштів для лікування 
відповідної категорії олександрійців. У 2017 році ситуація є досить 
складною.

Орієнтовна потреба для лікування на рік по Олександрії становить 
2,6 млн грн. Однак держава забезпечила лише 43% від необхідного 
фінансування – з державного бюджету було перераховано близько 
1,4 млн грн.

Зважаючи на відповідну ситуацію, за ініціативи міського голови, 
депутатський корпус виділив додатково на 2017 рік з олександрій-
ського міського бюджету 420 тис. грн. Але ці кошти все одно не пере-
кривають потребу в повному обсязі.

У зв’язку з цим Олександрійська міська рада звернулася з листом 
до Міністерства охорони здоров’я України з пропозицією збільшити 
видатки на лікування хворих на діабет з державного бюджету.

У відповіді, яка надійшла за підписом заступника міністра охорони 
здоров’я П.Ковтонюка, зазначено, що коштів у державному бюджеті 
не вистачає і держава не в змозі забезпечити фінансування лікування 
хворих на діабет в повному обсязі, відповідно до чинного законодав-
ства . Міській владі рекомендовано самостійно покрити наявний дефі-
цит коштів шляхом здійснення заходів щодо вишукування додаткових 
джерел надходжень до бюджету через скорочення непершочергових 
та неефективних видатків та дотримання жорсткого режиму економії 
бюджетних коштів.

Із сайту міської ради.

Боржників 
не обслуговуватимуть

В Олександрії комунальники ведуть боротьбу з боржниками в 
новий спосіб: вони відмовляються від обслуговування таких 

будинків чи під'їздів. Таке рішення прийняли на розширеній апарат-
ній нараді ще минулого тижня і вже є позитивні результати, наголосив 
начальник КП «Житлогосп» О.Долгіх. На сьогодні 82 багатоповерхівки 
мають значні борги і старшим будинків надали попередження, що з 
1 жовтня їхні будинки не обслуговуватимуть не будуть, доки не буде 
сплачено заборгованість. Якщо не відреагують на попередження, то 
будинок зніматимуть за рішенням виконкому з балансу.

За тиждень роздали попередження старшим 22-ох будинків і 14 
з них уже, як кажуть, вийшли з мінуса. Юристи підприємства щодня 
обходять по 8 будинків, спілкуються з мешканцями й суворо поперед-
жають.

Така ж ситуація і з гуртожитками. На контролі у міської влади гур-
тожитки по вул.Першотравнева, 57, та 6-ого Грудня. Після поперед-
ження тут справи покращилися. Така робота з боржниками продовжу-
ватиметься й надалі.

У складі делегації прибули голова нагля-
дової ради ПАТ НВП «Радій» Є.Бахмач, 

директор з маркетингу, постачання і збуту 
ПАТ НВП «Радій» О.Кожин, директор ТОВ «Торго-
вий дім «Радій» М.Сергієнко та начальник відділу 
продажу ТОВ «Торговий дім «Радій» В.Волошин.

Спеціалісти з Кропивницького випускають на 
своєму підприємстві вже близько 2000 моделей 
світлодіодних світильників для освітлення вулиць, 
офісів, промислових та сільськогосподарських 
об’єктів. Підприємство входить до Асоціації ви-
робників світлодіодної техніки, питома вага ви-
робництва якого cеред членів асоціації становить 
20%.

Сьогодні працівники «Радія» готові стати ін-
весторами для олександрійців і розробити проект , 
а якщо потрібно, розглянути умови кредиту . 

 Вони разом з комунальниками міста вже ви-
вчали можливості встановлення світильників, ви-
роблених на ПАТ НВП «Радій». За попередніми під-
рахунками, щоб освітити все місто треба близько 6 
тис. світильників.

Кропивничани презентували світильники для 
пішохідних переходів (охоплюють 6 м смуги і по-
дають сигнал жовтим світлом, що мигає для во-
діїв), світильники для широкого асфальтного по-
лотна і для вузьких вулиць, для парків, для стель, 
для спортивних залів і т.д. Прилади освітлення 
енергозберігаючі, мають термін експлуатації 
10 років, до того ж гарантують їх експлуатацію 
протягом семи років.

ПАТ НВП «Радій» є лідером у галузі виробни-
цтва сучасних інформаційно-управлінських систем 

для ядерних об’єктів та об’єктів з підвищеною тех-
нічною небезпекою. Підприємство має європей-
ський та український сертифікати якості, а техноло-
гія виробництва світильників відповідає світовому 
рівню.

У ході наради вдалося досягнути попередньої 
домовленості, що спеціалісти підприємства ви-
вчать і проаналізують потреби міста в модернізації 
зовнішнього освітлення та нададуть власні пропо-
зиції. Після цього будуть розглянуті варіанти по-
дальшої співпраці.

К ерівники комунальних під-
приємств і начальники управ-

лінь доповіли про виконання доручень, 
даних на попередній нараді.

Основна увага була приділена го-
товності до ліквідації наслідків сніго-
падів узимку. На сьогодні розроблено 
схему прибирання міста від снігу та по-
сипання протиожеледним матеріалом 
із зазначенням маршрутів і техніки, що 
буде задіяна. С.Цапюк наголосив, що 
керівники комунальних підприємств 
мають забезпечити повну готовність 
спецмашин до зимової негоди.

Стосовно готовності до опалю-
вального періоду директор КП «Теп-
локомуненерго» А.Грибачова доповіла 
міському голові, що з 30 серпня розпо-
чалося заповнення теплових мереж, а 
з наступного тижня проводитимуться 
гідравлічні випробування по кожній 
котельні підприємства згідно з графі-
ком.

На нараді обговорювалося пи-
тання утримання і підготовки до 
зими житлового фонду. Директор 
КП «Житлогосп» О.Долгіх доповів, що 
із 503 багатоповерхівок 336 уже готові 
до зими. Також він поінформував, що 
робота з будинками, які мають великі 
борги, продовжується. Із 82 боржників 
уже 22-ом старшим будинків вручено 
письмові попередження про припи-
нення обслуговування і зняття багато-

поверхівок з балансу КП «Житлогосп» у 
разі несплати боргів до 1 жовтня.

Актуальним питанням, на яко-
му зупинився міський голова, є 
в’їзд, незважаючи на заборону, до 
міста важковагового транспорту. 
Директору КП «СвітлоЦентр» С.Балі 
доручено на усіх в’їздах до міста та по 
вул.Єфремова (Заводський мкрн) 
встановити дорожні знаки «обмеження 
на вісь до 3 тонн», аби упередити по-
шкодження асфальтового покриття ве-
ликогабаритним транспортом та спря-
мувати вантажівки в об’їзд міста.

Також на нараді було обговорено 
питання вивезення твердих побутових 
відходів з приватного сектору. Наразі 
ведеться активна робота з укладання 
підрядними підприємствами догово-
рів із населенням. КП «Благоустрій» 
укладено 710 договорів; ТОВ «Чиста 
лінія» – 3200; «ДХ Олександрія» – 850. 
По завершенню 2-місячного терміну 
спецінспекція з благоустрою здійснить 
перевірку наявності договорів на вивіз 
сміття у жителів приватного сектору і, 
в разі їхньої відсутності, складатиме 
протоколи про адмінпорушення.

Крім того, присутні розглянули й 
інші поточні питання, що стосуються 
підготовки міста до зими.

Із сайту міської ради.

В Олександрії світитимуть ліхтарі, 
виготовлені в Кропивницькому

Представники Кропивницького ПАТ НВП 
«Радій» 30 серпня в міській раді перезен-
тували олександрійцям світлодіодну освіт-
лювальну техніку власного виробництва і 
готові вирішити в місті пробему освітлення 
та попрацювати разом із владою в Програмі 
«Освітлення Олександрії», що є підрозділом 
у Проекті «Соціально-економічний розвиток 
міста до 2030 р». Про це йшлося під час зу-
стрічі з керівництвом підприємства.

336 багатоповерхівок 
уже готові до зими

31 cерпня міський голова 
С.Цапюк провів чергову 

нараду з підготовки 
господарського комплексу 

Олександрії до осінньо-
зимового періоду.

(Закінчення. 
Початок на 1-ій стор.)

НА початку перед при-
сутніми виступив 

міський голова С.Цапюк. Він за-
значив, що цього року за ініці-
ативи громадської організації 
«Спілка інвалідів Чорнобиля» було 
перейменовано Європейську 
площу на Героїв Чорнобиля та 
встановлено пам’ятник як знак 
вдячності ліквідаторам від олек-
сандрійців.

Символічно, що на ньому ви-
карбувано напис «Ліквідаторам 
олександрійцям, які врятували 
світ». Адже Олександрійці одни-
ми з перших почали ліквідацію 
наслідків аварії на 4-му енерго-
блоці. Серед них були пожежні, 
військовослужбовці, лікарі, бу-
дівельники, представники інших 
професій, які ціною свого життя і 
здоров’я боролися з радіаційною 
небезпекою.

Сьогодні в Олександрії про-
живає 1180 чорнобильців, із них 
104 – діти.

За кошти державного бю-

джету їм виплачується 
допомога на харчування, 
оздоровлення, видають-
ся путівки на санаторно-
курортне лікування.

Міська влада, зі сво-
го боку, підтримує чор-
нобильців та їхні сім’ї. За 
рахунок міського бюджету 
ліквідатори уже більше 3-х 
років отримують безко-
штовне лікування в стаціо-

нарах Міської лікарні №1, випла-
чується одноразова матеріальна 
допомога вдовам померлих, які 
брали участь у ліквідації аварії.

Міський голова подякував 
ліквідаторам за їх героїчний 
подвиг та побажав їм міцного 
здоров’я, довгих років життя, 
благополуччя, родинного тепла і 
впевненості у завтрашнім дні.

З промовами також ви-
ступили: голова ГО «Спілка ін-
валідів Чорнобиля» Л.Комлєва, 
Єпископ Олександрійський і 
Світловодський Боголєп та вій-
ськовий комісар О.Балабуха.

Після відкриття пам’ятника 
відбувся обряд його освячення.

Хвилиною мовчання присут-
ні вшанували пам’ять загиблих і 
померлих ліквідаторів та на знак 
глибокої поваги і вдячності по-
клали квіти до пам’ятного знаку.

Після урочистостей чоти-
рьом чорнобильцям міський 
голова С.Цапюк вручив ме-
далі «За врятовані життя». Це 
П.Черняховський, І.Турбаївський, 
О.Ошеренко та П.Зінченко.

Із сайту міської ради.

Героїзм ліквідаторів
 аварії на ЧАЕС увіковічнили
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Добрий  приклад

З урочистостей можна відзначити 
хіба що відкриття пам’ятного зна-

ка працівникам Інгульської уранової шахти 
всіх поколінь та на честь 50-річчя підпри-
ємства, який коштом директора шахти 
Равіля Агліуляна виготовили і встановили 
на Шкільному мікрорайоні обласного цен-
тру. Правда, відкрили скромно, без пре-
си. Як кажуть, не до урочистостей, адже 
лише напередодні Дня шахтаря Інгульській 
та Смолінській шахтам ДП «СхідгГЗК» на-
решті погодили спецдозвіл на видобуток 
стратегічної сировини. До цього три місяці 
видобуток руди, нагадаю, для забезпечен-
ня роботи українських атомних станцій, не 
проводився. Шахти працювали, тобто діяли 
допоміжні підрозділи, щось ремонтували, 
але без видачі товарної продукції, це була 
робота собі на збиток, що оцінюється в со-
тні мільйонів гривень. 

Зате після Дня шахтаря політики надо-
лужили згаяне і таки привітали працівників 
урановидобувної галузі. Як тут не згадати 
приказку, що у перемоги батьків багато, 
а поразка – завжди сирота? Я до того, що 
такий тривалий простій урановидобувних 

шахт потрібно вважати ні чим іншим, як 
поразкою. Поразкою Уряду, Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості, 
Кіровоградської області, колективів шахт 
врешті-решт. І слава Богу, що вже на межі 
зупинки у справу втрутився Президент 
України Петро Порошенко, який 
під час візиту на Кіровоградщину 
зустрівся з директорами шахт 
і після цього якось зумів пере-
конати членів таємничої комісії 
Держгеонадр таки зібратися і 
проголосувати за надання до-
зволу. Добре було б, коли б і на 
Олександрійщину він завітав та 
побачив, які можливості втрачає 
держава. Тоді б, можливо, й тут 
справа зрушилася з місця.

Отже, шахти почали працю-
вати. Не можна сказати, що шах-
тарям не допомагали в місті, об-
ласті чи Уряді, навіть у Верховній 
Раді, але здається, що за дієвої і 
відповідальної вертикалі влади це 
питання взагалі не повинне було 
виникнути. 

Як би там не було, але в кінці серп-
ня на Інгульську шахту приїхав привітати 
гірників лідер Радикальної партії імені 
його самого – Олег Ляшко, лідер об-
ласної «Батьківщини», колишній міністр 
Міністерства НС Валерій Кальченко – оце, 
здається, і всі політичні сили, що підтри-
мували урановидобувників. Цього ж дня 
в Смоліне завітав голова Кіровоградської 
облдержадміністрації Сергій Кузьмекно, 
який не лише привітав гірників з 45-річчям 
шахти та Днем шахтаря, але і висловив-

ся з приводу недавньої кризи. За його 
словами, все, що було потрібно на рівні 
області, вирішено в надкороткий термін, 
але на вищому рівні: «треба було принай-
мні якісно підготувати документи», і як 
тільки це було зроблено, все вирішило-

ся. Здається, це була спроба таки знайти 
хоча б одного «батька» поразки, але в та-
кому контексті винуватцями стають не хто 
інші, як …самі гірники. Саме на це кивали в 
Держгеонадрах, де кілька місяців не могли 
зібрати комісію. Це було б справедливим, 
якби ця комісія ЗУПИНИЛА шахти, виявив-
ши порушення, тобто оті самі міфічні не-
точності. А так, шахти спокійно працювали 
аж до кінця дії кількарічного терміну спец-
дозволу, іншими словами – ніяка комісія 
ніяких порушень у процесі експлуатації 

шахт не виявляла. Можна припустити, що 
фахівці комбінату невчасно подали доку-
менти, так ні – все було зроблено задовго 
до закінчення терміну, от тільки документи 
десь загубилися в …надрах «міністерств і 
відомств». Але і це ще не все. 

Днями стало відомо, що 
на Держгеонадра подали до 
суду представники газовидо-
бувних компаній. Вгадайте з 
двох разів, за що? Правильно, 
за зволікання у видачі до-
звільних документів на про-
довження видобутку. Отже, 
маємо справу з системою, 
яка заточена під видачу чи 
продовження дії ліцензій за 
«окрему вдячність». Кажуть, 
що ця система дуже успішно 
працює у випадку з гірничови-
добувними підприємствами 
приватної форми власності, а 
тут – державні підприємства, 
де в кошторисі витрати на ха-
барі просто не передбачені. 
Але цікаво інше: яким чином 

ця система так довго трималася під тиском 
нардепів, міністрів і керівництва облас-
ті? Аж до втручання Президента України?! 
Залишається лише здогадуватися…

Але ж спроба перекласти все на гір-
ників якось нівелює зусилля депутатів 
Кіровоградської обласної та міської рад, які 
теж приклали руку до затримки з видачею 
дозволу на гірничий відвід? На їхніх сесіях 
були провалені відповідні голосування, тому 
довелося скликати позачергові сесії, і, підо-
зрюю, що цю роз’яснювальну роботу про-

вело керівництво області та ради, за що їм 
окрема вдячність.

Головним «батьком» перемоги, тобто 
втручання Президента, потрібно вважати 
трудові колективи і рівень соціальної на-
пруги, який почав виходити з-під контролю. 
Смолінські шахтарі, на чолі з профспілка-
ми, діяли радикальніше за своїх колег з 
Інгульської шахти: вони провели в селищі 
кілька акцій протесту, навіть показали всій 
Україні символічну труну, в якій чиновники 
ховають урановидобувну галузь. Працівники 
обох шахт кілька разів пікетували держуста-
нови в Києві, і, за логікою, наступним кро-
ком повинні були стати радикальні акції 
громадської непокори. Аж тоді іржавий ме-
ханізм державної влади, нарешті завівся, і, 
як кажуть вугільники, – «пішов на хід».

Не знаю чому, але в цій кризі облас-
на влада звинуватила ледь не якусь «п’яту 
колону», бо «були люди, які «розганяли» 
новину, про те, що в країні хочуть знищити 
уранову галузь». Можливо, на увазі малися 
ті журналісти і ЗМІ, які намагалися привер-
нути увагу до проблеми? Якщо так, то за-
лишається сказати, що «п’ята колона» зна-
ходиться зовсім не в редакціях, а десь інде, 
адже ці журналісти закликали не руйнувати 
галузь, а врятувати її, розуміючи стратегічне 
і соціальне значення уранових шахт для об-
ласті і людей.

Шкода, що до позитивних результатів 
призводять радикальні дії мас, а не плано-
мірні дії наших можновладців, спрямовані 
на розвиток промисловості тієї ж бурову-
гільної галузі в Олександрії. Шкода, але там 
і протестувати вже нікому…

 Сергій ПОЛУЛЯХ.

На  злобу  дня

Цьогорічне професійне свято 
шахтарів на Кіровоградщині від-
значали, що називається, заднім 
числом. Щось я не помітив, щоб 
на вищому рівні (в області) вітали 
гірників Олександрії. У місті для 
них все ж влаштували свято, й 
міська влада привітала шахтарів, 
хоча галузь давно зникла з еко-
номічної карти Кіровоградщини. 
У Кропивницькому День шахта-
ря, який припадає на останній 
вихідний серпня, теж практично 
не святкували. 

У двох корпусах, де на-
вчаються учні молодшої 

та старшої ланки, переобладнані 
приміщення набули сучасного й ес-
тетичного вигляду. Фотошпалери, 
кахель, енергозберігаюче освітлен-
ня на фігурних стелях, плазмові те-
левізори – все це створює належні 
умови для повноцінного відпочинку 
школярів.

На кухню закуплено духові 
шафи, холодильники, новий посуд, 
меблі.

Ремонт здійснено завдяки на-
шому земляку, Почесному громадя-
нину Олександрії, засновнику ТОВ 
«Катеринославські меблеві май-
стерні» А.Поляцькому.

Анатолій Васильович вкла-
дає значні кошти у зміцнення 

матеріально-технічної бази закла-
ду, в якому колись навчався.

За його сприяння вже облашто-
вано кабінет технологій (трудового 
навчання) з новітніми швейними 
машинками та меблями; капітально 
відремонтовано й оснащено новий 
комп’ютерний клас із інтерактив-
ною дошкою; здійснено ремонт ак-
тової зали.

Меценат допомагає і з при-
дбанням спортивного обладнання 
для фізичного розвитку школярів, 
фінансує поїздки спортсменів на 
змагання, надає підтримку шкільній 
театральній студії тощо.

Співпраця нашого земляка з 
колективом школи №10 буде про-
довжуватися і далі.

Із сайту міської ради.

Турбота ПочесногоТурбота Почесного
громадянина містагромадянина міста

про рідну школупро рідну школу

ДЕНЬ ШАХТАРЯ – ПІСЛЯМОВА ДО СВЯТА

До початку нового навчального року 
в Олександрійському ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 10, 
розташованому у Перемозькому мікрорайоні, 

проведено капітальний ремонт їдалень та кухонь.

До редакції газети «Вільне Слово» 
надійшов лист від жителів міста 

Олександрії такого змісту:
Шановна редакціє!

Переконливе прохання висвітлити у Вашій 
газеті питання роботи Олександрійського ВАТ 
«Кіровоградгаз» з приводу перевірки димових і 
вентиляційних каналів газопроводу. Ця послуга 
коштує 143 грн 86 коп. І хоча в приписі написа-
но, що це може провести особа або організація, 
що має ліцензію на цю роботу, крім місцевого 
міськгазу, інше невідомо. Може, Ви дізнаєтеся? 
З чого складається прейскурант на перевірку в 
сумі 143, 86 грн? Хоча все зводиться до того, що 
в трубу димоходу вставляється дзеркальце, - і 
все. Ніяких дорогих апаратів при цьому не вико-
ристовується. До того ж в Ощадбанку за оплату 
цієї квитанції стягують 10 грн. Теж питання. Якщо 
можна, торкніться і його.

Будемо дуже вдячні. Чекаємо публікації в га-
зеті найближчим часом.

Жителі 16-ого кварталу.

З цим листом ми звернулися до спеціа-
лістів Олександрійського управління експлу-
атації газового господарства. Відповідь нам 
надали у формі листа, який ми розміщуємо 
дослівно.

Уважно розглянувши звернення жителів 
16-ого кварталу м.Олександрія до редакції га-
зети «Вільне Слово», Олександрійське УЕГГ ВАТ 
«Кіровоградгаз» надає наступні пояснення.

Пунктом 6.1. гл.6 розділу V Правил без-
пеки систем газопостачання затвердження 
Наказом Міністерства Енергетики та Вугільної 
Промисловості України 15.05.2015 № 285 вста-
новлено, що безпечну експлуатацію й технічне 
обслуговування димових та вентиляційних ка-
налів житлових і громадських будинків забезпе-
чує власник (балансоутримувач та/або орендар 
(наймач). Перевірка і прочищення димових та 
вентиляційних каналів повинні виконуватися 
спеціалізованою організацією, що має дозвіл на 
виконання цих робіт центрального органу вико-
навчої влади, що реалізує державну політику з 
питань нагляду та контролю за додержанням за-
конодавства про працю.

Олександрійське УЕ1Т ВАТ «Кіровоградгаз», 
маючи дозвіл на проведення вищезазначених 
робіт (Державної служби гірчичного нагляду та 
промислової безпеки України №157.15.35 від 
25.05.2015р.) пропонує власникам житлових і 
громадських будинків послуги щодо періодичної 
перевірки та димових та вентиляційних каналів. 
При перевірці та димових та вентиляційних кана-
лів визначається:

– відповідність конструкцій і використаних 
матеріалів вимогам проектної документації;

– прохідність каналів (відсутність засмічення 
і наявність тяги);

– герметичність;
– відокремленість, наявність і справність;
– наявність і справність протипожежних роз-

січок від горючих конструкцій:
– наявність поблизу оголовків встановлених 

приладів, обладнання в зоні вітрового підпору 
(простір нижче лінії проведеної під кутом 45 гра-
дусів від найбільш високої точки, розташованої 
поблизу споруд і дерев, що заважає належному 
повітрообміну;

– справність та правильність розташування 
оголовка димохода відносно даху й розташова-
них поблизу споруд і дерев з урахуванням зони 
вітрового підпору;

– відсутність сажі і смоли – на внутрішніх 
поверхнях, і тріщин – на зовнішніх. Також при 
перевірці димових та вентиляційних каналів у бу-
динках, що обладнані приладами та апаратами з 
відводом продуктів згорання в димоходи, вияв-
ляються порушення, що пов'язані з влаштуван-
ням витяжної вентиляції зі штучним спонуканням 
(витяжок), тобто з вентилятором (при роботі ви-
тяжної вентиляції зі штучним спонуканням в ди-
мохід всмоктується повітря з кухні, у результаті 
чого утворюється зворотна тяга і продукти зго-
рання йдуть не в димохід, а навпаки заповнюють 
приміщення кухні або топкової. 

Періодичній перевірці і прочищенню підля-
гають:

– димоходи опалювальних печей, ємкісних 
газових водонагрівачів і опалювальних котлів, 
що працюють сезонно – не рідше один раз на 
рік (перед початком опалювального сезону), які 
працюють цілий рік – два рази на рік (навесні та 
восени);

– димоходи опалювально варильних печей 
не рідше ніж два рази на рік – перед початком і 
після закінчення опалювального сезону.

Вентиляційні канали підлягають перевірці і 
прочищенню одночасно з димовими.

У разі відсутності димових каналів вентиля-
ційні канали підлягають перевірці один раз на 
рік.

Обслуговування димоходів газового облад-
нання з відведенням продуктів згорання через 
зовнішню стіну будинку (парапетні або турбокот-
ли) проводиться одночасно з обслуговуванням 
газового обладнання за документацією з екс-
плуатації заводів -виробників.

Перевірка і прочищення димових і вентиля-
ційних каналів комунально-побутових об'єктів 
житлових та громадських будинків оформлю-

ються Актом перевірки і прочищення димових 
каналів, який підписується Сторонами Договору 
періодичної перевірки димових та вентиляційних 
каналів Замовником і Виконавцем.

У випадку виявлення несправних та непри-
датних для подальшої експлуатації димових і 
вентиляційних каналів газові прилади невід-
кладно відключаються до усунення порушень 
Правил систем газопостачання (після прове-
дення ремонту димові та вентиляційні канали 
підлягають позачерговій перевірці і прочищен-
ню).

Щодо вартості послуг за Договором періо-
дичної перевірки димових та вентиляційних кана-
лів. Олександрійське управління по експлуатації 
газового господарства УЕГГ є структурним під-
розділом Відкритого акціонерного товариства по 
газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», 
у зв'язку з чим вартість усіх підрядних робіт, що 
виконуються в інтересах замовників – юридич-
них та фізичних осіб – встановлюється прейску-
рантами економічно обгрунтованих цін товари-
ства: №17«Виїзд виконавців платних послуг та 
робіт до замовника, споживача»; №72 «Надання 
послуг з періодичної перевірки і прочистки ди-
мових та вентиляційних каналів». 

Надіємося на порозуміння.
З повагою – А.Сулімовський, 

начальник ОУЕГГ ВАТ «Кіровоградгаз».

P.S. Відповідь, як то кажуть, узагальнена і 
наших дописувачів не надто задовольнить. Тому 
довелося самостійно консультуватися з деякими 
спеціалістами. Як з'ясувалося, калькуляція опла-
ти за послугу складається лише з двох пунктів 
– один з яких виїзд виконавців платних послуг 
та робіт до замовника, споживача. Тобто сюди 
закладено витрати на експлуатацію автомобіля 
і бензин. І не важливо, що представник служби 
прийшов до вас пішки, приїхав на велосипеді чи 
маршрутним авто. Ви оплачуєте автомобіль, бо 
це вже закладено в ціну.

Другий пункт передбачає оплату за ті дії, які 
виконує перевіряючий, усі вони перераховані в 
акті про виконану роботу. І якщо хоч один із видів 
перевірки він не виконав, то господар будинку 
має право не підписувати акт. Тоді спеціалісти 
проведуть перевірку ще раз. Тож слід уважно 
читати запропонований акт виконаних робіт і ви-
магати усіх послуг, що там перераховані.

Що ж до суми в 143 грн 86 коп. – то, як за-
певняють у газовому господарстві, її встановили 
в обласному управлінні й на місцях нічого зроби-
ти не можуть.

(Цю тему буде продовжено 
в наступному номері)

Перевірили димоходи – плати гроші
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Суспільство Культура

На  теми  моралі

П атронатним виховате-
лем може бути повно-

літня особа, яка є громадянином 
України, перебуває у зареєстро-
ваному шлюбі, має досвід сі-
мейного виховання дітей, житло 
(власне, орендоване чи на правах 
користування) і не має судимості. 
Крім того, патронатний вихова-
тель повинен мати помічника із 
числа повнолітніх членів сім’ї. 

Сім’я кандидатів у патронатні 
вихователі зобов’язана зібрати 
та надати відповідний пакет доку-
ментів, а також пройти спеціаль-
не навчання, яке відбуватиметься 
у декілька етапів. 

До сім’ї патронатних вихова-
телів можуть бути влаштовані діти 
віком від народження до 18 років. 
Оптимальний термін перебування 
дитини в патронатній сім’ї визна-
чається відповідно до індивіду-

альних потреб дитини, виявлених 
обставин та їхнього впливу на 
стан дитини і не повинен пере-
вищувати 3 місяців. В особливих 
випадках термін перебування під 
патронатом може бути подовже-
ний, однак загалом не повинен 
бути більшим за 6 місяців.

Патронатний вихователь є 
членом міждисциплінарної ко-
манди, до якої також входять 
спеціалісти служби у справах ді-
тей, центру соціальних служб, 
медичних та освітніх закладів. 
Команда фахівців надає комплекс 
послуг і дитині, і її сім'ї для того, 
щоб виправити складну ситуацію 
в родині і повернути туди дитину, 
попередивши тим самим соціаль-
не сирітство. 

За надання послуг сімейного 
патронату патронатний вихова-
тель щомісяця буде отримувати 

винагороду у розмірі п’яти про-
житкових мінімумів (на даний час 
ця сума складає 8 тис. 420 грн) та 
соціальну допомогу на утримання 
і виховання дитини в розмірі двох 
прожиткових мінімумів на дитину 
відповідного віку.

Олександрійський міський 
центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, який відповідає 
за пошук кандидатів у патронатні 
вихователі та їх первинний від-
бір, наразі здійснює інформуван-
ня громади міста про патронат 
як нову комплексну послугу для 
дітей і сімей, які опинилися в 
складних життєвих обставинах. У 
ході інформаційної кампанії від-
буваються зустрічі з трудовими 
колективами державних закладів 
і установ, проводяться індивіду-

альні консультації з громадянами, 
яких зацікавила інформація про 
патронат над дітьми. На даний 
час одна подружня пара вже ви-
явила бажання стати патронатни-
ми вихователями. Кандидати по-
дали до центру соціальних служб 

необхідні документи і чекають на 
проведення навчання. 

Тож якщо ви хочете більше 
дізнатися про послугу патронату 
над дитиною або стати патронат-
ними вихователями, звертайтеся 
до Олександрійського місько-
го центру соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді за адресою: 
пр-т Соборний, 59, каб. 406 (місь-
ка рада), контактний телефон: 
7-23-88. 

С. ЯЦЕНКО, директор 
Олександрійського МЦСССДМ.

Доки батьки долатимуть 
труднощі – дитина перебуватиме 

під наглядом вихователя
Наразі Олександрія переймає передовий європей-

ський досвід у багатьох сферах діяльності, зокрема, і в 
соціальній. Саме тому міська влада прийняла рішення 
про запровадження послуги з патронату над дитиною. 
Ця інноваційна соціальна послуга повністю довела 
свою ефективність у найрозвиненіших країнах Європи 
та включає в себе тимчасовий догляд, виховання і 
реабілітацію дитини в сім’ї патронатного вихователя 
на період подолання її батьками складних життєвих об-
ставин (безробіття, матеріально-побутових проблем, 
згубних звичок).

А дже нова виставка при-
свячена нашим найкращим, 

чудовим і люблячим діткам. А дитяча 
посмішка – найважливіший привід для 
щастя батьків. 

31 серпня присутні мали гарну 
нагоду познайомитися з таланови-
тою особистістю і відкрити творчість 

нашої місцевої художниці 
Наталії Іванівни Ткаченко. 
Її персональна виставка 
портретів «Дитяча по-
смішка – найцінніший 
скарб!» уже встигла 
приголомшити пер-
ших відвідувачів.

Кілька слів з біо-
графії митця:

Н а р о д и л а с я 
Наталія Іванівна 16 
травня 1962 року в 
селі Зелиний Барвінок 
Олександрійського району 
Кіровоградської області. 

Навчалася три роки в Зелено-
Барвінській школі, потім ще три роки 
в Тарасівській восьмирічній школі і 4 
роки – у Добронадіївській середній 
школі.

Після закінчення школи навча-
лася в технічному училищі №3 міста 
Олександрії. Потім пішла працювати 
на Олександрійський електромеха-
нічний завод. За спеціальностю про-
працювала недовго, до нового року, 
зайняла 1 місце завдяки новорічній 
стінгазеті, і начальник цеху запропо-
нував посаду художника, ким і про-
працювала Наталія Іванівна 8 років.

У 1988 році запросили Наталію 

Ткаченко в якості художника 
служити в нашу військову 

частину. Там вона осво-
їла ще кілька військо-
вих спеціальностей. 
Оформляла гарнізон, 
музей частини до 
ювілею, співала в ан-
самблі «Екіпаж».

У 2008 році ви-
йшла на пенсію.

Заміжня, має донь-
ку, сина і дворічного ону-

ка.
Художниця працює в різ-

них жанрах портрета, натюрморту, 
пейзажу, жанрових композиціях. Була 
учасником декількох виставок галереї 
«VashArt». Рік назад організовувала 
персональну виставку робіт. 2 роки 
підряд приймала участь у вистав-
ках художників-самоучок в галереї 
«Єлисаведград».

Роботи Наталії Ткаченко знахо-
дяться в приватних колекціях України, 
Росії, Татарстану, Вірменіі, Турції, 
Англії, Італії.

Тож запрошуємо всіх бажаю-
чих відвідати персональну виставку 
Наталії Ткаченко «Дитяча посмішка - 
найцінніший скарб», що триватиме до 
10 жовтня 2017 року.

МИ повертаємося з-за кордону і 
з захопленням розповідаємо, 

які там усі уважні, посміхаються, продавці й 
клерки різних рангів шанобливо зустрічають 
кожного, хто до них звертається. Моя зна-
йома, яка вже кілька років живе в Америці, 
зізнається, що спеціально поставила собі 
за мету побачити хоч якийсь негатив, 
прояв неповаги до людини, і ніяк 
не може зафіксувати нічого по-
дібного, нібито все в країні зро-
блено для людини, а не навпаки. 
Мабуть, і в них не відразу все від-
булося. Звісно, зустрічаються 
і там окремі негативні випад-
ки. Але одночасно є якісь 
сили, що стоять на сторо-
жі порядків: спробуй тіль-
ки на годину виставити 
пакет зі сміттям у кори-
дор, і до тебе постукають з попередженням. 
Ні, навіть не постукають, а просто звідкілясь 
з'явиться папірець-попередження, що так не 
можна робити (це на перший раз, а на дру-
гий буде конкретний штраф). І ніяка сила (ні 
кум, ні брат) не в змозі перешкодити цьому. 
А в нас протоптали стежки на газонах через 
проспект, де стоять таблички про штраф. Я не 
бачила жодного разу, щоб когось зупинили 
й оштрафували. Моє особисте зауваження 
нічого не важить: зустрічаю незрозумілий по-
гляд або мат (а тобі не однаково?). Повірте: 
ні. Мені боляче й сумно.  

Минулого тижня у нашому дворі прохо-
дило дитяче свято. Наприкінці всім діткам 
роздавали подаруночки. Мою увагу привер-
нув такий випадок: хлопчик отримав альбом 
і фломастери, подякував і радісний підбіг до 
бабусі, а вона швиденько сховала все це в 
сумку й посилає дитину знову. А на іншому 
святі, де дітям давали безкоштовне морози-
во, було так: правою рукою дитина тягнеться 

до морозива, а ліву, з уже початим 
морозивом, ховає за спин-
ку. Як то кажуть: і сміх, і 
гріх. І це не поодинокі ви-
падки. Це що: брак до-
статку чи брак совісті?

Найжахливіше те, 
що дитина діє за пора-
дою бабусі. І буде ро-
бити відсьогодні так 
завжди, бо бабуся, 

найавторитетніша для неї людина, так ве-
лить. Часто дитина разом з бабусею оминає 
перехід «зебра» і переходить дорогу в забо-
роненому місці. Не дай Бог, колись ця дити-
на не розминеться з авто, звичайно ж, винні 
будуть усі, крім тих, хто своїм прикладом дав 
урок дітям. Я не стверджую, що винні лише 
бабусі й дідусі. Вони вже встигли виховати в 
такому ж дусі не одне покоління своїх дітей, 
передавши їм невихованість, неохайність і 
чимало інших «не», не припиняючи при тому 
лаяти всіх і вся. Слова теж не добираються, 
незважаючи на те, що поруч – діти. І через 

зелений газон вони йдуть, де заманеться, бо 
їм так потрібно. І обгортку з цього ж морози-
ва викине будь-де, хоча поруч є урна.

Мені подобається перелік речей, які слід 
робити кожному, щоб вважатися європей-
цем. Пам'ятаєте? Не смітити у під'їзді. Не 
плювати у ліфті. Вимикати світло у місцях за-
гального користування, коли воно не потріб-
не. Не хамити. Не матюкатися. Не ображати 
дітей. Не принижувати батьків. Сортувати 
сміття. Не включати музику на весь будинок 
і т.ін. Нічого складного. Усе дуже просто, 
зрозуміло й по-людськи. Але ж є конкретна 
категорія людей, які не спроможні позбутися 
своїх давніх негарних звичок, у тому числі, й 
побутових.

Днями у нашому під'їзді забилася кана-
лізація, бо якась господиня викинула в уні-
таз вишні з кісточками, інша, одразу після 
цього, – цілу курку, яка зіпсувалася. І хоча ці 
господині вже давненько переїхали з села до 
міста, та село так і залишилося в них. Боюся, 
що назавжди.

А ви бачили стан нашої центральної пло-
щі після свят? Одна моя знайома, яка нещо-
давно побувала у Львові, дивувалася, що піс-
ля масових гулянь площа залишилася такою 
ж, якою була, жодного папірця чи пляшки.

А насіння. І не десь «на призьбі», а прямо 
на центральній площі. І не бабусі, а юнацтво. 
І не в кульочок, а прямо під ноги. Бачу, стоїть 
молоденька мамочка–гарнюлечка з коляс-
кою. У руці – пляшка пива, в другій — цигар-
ка. А недопалки під балконом, де відпочиває 
гучна компанія? А нічний крик на подвір'ї, де 
збираються в основному любителі випити?..

 То хто ж повинен стояти на сторожі по-
рядку? Чи є така сила в нашій країні, в нашо-
му місті? Чи ми так і будемо копирсатися в 
бруді, заздрячи порядку за кордоном. Але ж 
вони не приїдуть до нас, щоб запровадити 
такі зрозумілі й звичні для кожного речі: по-
рядність, повагу один до одного і до законів, 
елементарну культуру.

26 років незалежності, а що ми маємо? 
Такі й подібні до цього запитання й претен-
зії до керівництва країни чи не щодня ста-
вить кожний пересічний українець. Адресує 
у простір або обговорює у середовищі дру-
зів, колег, вдома, на роботі. А мені хочеться 
запитати усіх нас: а як змінюємося ми? Чи 
змінюємося взагалі? От мене й бере жах, що 
йдуть роки, а на побутовому рівні змін відбу-
вається дуже мало.

   Т.АНОКО.

Персональна 
виставка 

Наталії ТКАЧЕНКО 
«Дитяча посмішка – 
найцінніший скарб»

Напередодні прекрас-
ної пори року, осені, коли 
всі школярі поспішають 
до школи, щоб здобувати 
нові знання, бібліотекарі 
Центральної міської бібліо-
теки ім. О.Пушкіна підготу-
валися ретельно. 

Потенційне жлобство чи вади 
провінційного менталітету

(сердита розмова)
Час від часу на мене насувається жах. Жах не тому, що щось зміниться у на-

шому житті, – жах у тому, що все може залишитися так, як є.
Щодня повсюдно чую невдоволені голоси про наше погане життя, про те, що 

навкіл все не так. Дійсно, процес перетворення формації дуже складний. Має 
відродитися суспільство з його політичною та ідеологічною елітами, з іншими 
учасниками процесу, тобто, народом. Думаю, саме через це ми так довго бор-
саємося на місці й не хочемо зрозуміти, що зміни залежать від кожного з нас. 
Від нашої небайдужості. Від уміння переходити вулицю у визначених місцях. Від 
звички кидати сміття до урни і прибирати за собою, якщо випадково чи не випад-
ково насмітив у під'їзді чи подвір'ї. Від неприпустимості вигулювати собаку на 
дитячому майданчику. Від неможливості ставити своє авто на газоні. Від ввічли-
вого поводження у громадському транспорті. Боже, як багато таких, здавалося б, 
простих речей, які чомусь ніяк не можуть вкорінитися у наше життя. 
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Факт

Є  проблема

Чим багаті
За даними департаменту інфра-

структури та промисловості ОДА, на 
Кіровоградщині виявлено 5 родовищ 
високопробного золота. Найбільше 
з них розташоване біля села Клинці 
Кіровоградського району. Також велики-
ми є поклади золота в Компаніївському 
(Юріївське родовище) та Гайворонському 
районах (Чемерпільський рудопрояв). 
Перспективними є Попельнастівська 
золотоносна ділянка в Олександрій-
ському та Слюсарівська ділянка у 
Благовіщенському районах. 

В області розвідані значні поклади бу-
рого вугілля на 43-ох ділянках у складі 12 
родовищ на території Олександрійського 
та Петрівського районів. Запаси шахт 
становлять 67 млн тонн вугілля і понад 
700 млн тонн – запаси для видобутку на 
перспективу. Важливим видом корисних 
копалин є горючі сланці, розташоване в 
Олександрівському районі родовище є 
найбільшим у світі.

Ми також маємо великі запаси гра-
фіту, каолінових, залізних, нікелевих, 
кобальтових, титанових та хромових 
руд, декоративного каміння. До речі, 
на території Новомиргородського, 
Маловисківського і Добровеличків-
ського районів виявлено руди рідкісних 
металів, зокрема, літію. 

На Кіровоградщині є й чималі за-
паси сировини для ювелірних виро-
бів – кімберліту, де містяться природні 
алмази. Так звані кімберлітові трубки з 
алмазами виявлені у 14 свердловинах 
Кіровоградського району. 

За розрахунками департаменту 
інфраструктури та промисловості 

ОДА, вартість усіх покладів золота 
на Кіровоградщині становить 
330 трильйонів гривень. А всі 
запаси залізних руд оцінені 
в 74 мільярди доларів США.

Не сталося, 
як гадалося

Щоб поліпшити соціально-
економічну ситуацію в регіоні, створи-
ти нові робочі місця та залучити більше 
коштів до місцевих бюджетів, у травні 
минулого року обласна влада вирішила 
нагадати інвесторам про потужний міне-
ральний потенціал Кіровоградщини. Тоді 
у Кіровоградській регіональній торгово-
промисловій палаті відбулася презента-
ція карти родовищ корисних копалин на-
шої області. Влада сподівалася залучити 
серйозні інвестиції у видобуток 
сировини. Відтоді минуло більше 
року, але суттєвих зрушень в над-
ходженні інвестицій не відбулося.

«Хоча карта корисних копалин 
області є публічною (з нею можна 
ознайомитися на сайті ОДА), поки 
що надходження особливих інвес-
тицій не спостерігається. Зі свого 
боку ми робимо все, щоб зробити 
запаси ресурсів області прозо-
рими, зацікавити бізнес робити 
інвестиції. Але все залежить від 
того, чи хочуть представники біз-
несу вкладати кошти у видобуток 
сировини. З усіх потенційних ін-
весторів найбільш реальні наміри 

щодо вкладання коштів зараз є в китай-
ців. Державний банк КНР хоче вкласти у 
добудову Новокостянтинівської уранової 
шахти 150 млн доларів, з них 50 млн піде 
на придбання китайського обладнання», 
– повідомив директор департамен-
ту інфраструктури та промисловості 
ОДА Олександр Корнюша.

За його словами, ін-
шої інвестиційної активності 
поки що не помітно, навіть у 
тих родовищах, розробники 
яких отримали спецдозвіл 
Держгеонадр та погодження 
органів місцевого самовряду-
вання на видобуток копалин. 
Так, у травні минулого року 
Кіровоградська обласна рада 
надала дозвіл ТОВ «Українські 
рідкісні метали» на користу-
вання найбільшим у Європі 
Полохівським родовищем літієвих руд, 
розташованим у Маловисківському ра-
йоні. Однак досі ніяких коштів а початок 
видобутку руд цього родовища не було 
вкладено, стверджує Корнюша. 

Ходимо по золоту, 
а кишені порожні

І все ж якось дивно виходить: жителі 
нашої області фактично ходять по вели-
чезному багатству надр і при цьому ніяк 
не можуть скористатися хоча б дещи-
цею розташованих під ногами грошей. 

Всупереч величезному потенціалу наш 
регіон завжди вважався депресивним. 
Оскільки й зарплати в жителів малі, та й 
промислових підприємств у нас значно 
менше, ніж могло бути. Чому ж так ви-
ходить? 

За словами генерального дирек-
тора ПАТ «Кіровоградграніт», голови 
постійної комісії облради з питань ЖКГ, 
будівництва та використання природ-
них ресурсів Юрія Кайдаша, майже усі 
податки з видобутку корисних копалин, 
зокрема величезний податок на надра, 

потрапляють не до 
місцевих бюджетів, 
а до державного. 

«Не менше по-
ловини цих податків 
має залишатися в 
області. Для цього 
потрібно ініціювати 
внесення змін до 
чинного законо-
давства. До того ж 
дозволи на вико-
ристання корисних 
копалин надаються 

Державною службою геології та надр, а 
місцева влада лише їх погоджує. Є при-
клади, коли столичні чиновники надава-
ли дозволи на користування ділянками 
надр нечесним людям, які або заморо-
жували видобуток, або перепродувавали 
дорогу землю з копалинами. До того ж, 
розробці копалин заважає розташуван-
ня родовищ у заповідних та природо-
охоронних зонах або на розпайованих 
землях сіль-госпугідь», – вважає Юрій 
Кайдаш.

Варто нагадати, ще у 1995 році най-
більш перспективне Клинцівське родови-
ще золота відвідав колишній Президент 
України Леонід Кучма. Йому подару-
вали перший відлитий з місцевої руди 
кілограмовий злиток у вигляді тризуба. 
Скільки тоді було інформаційного гала-
су! Мовляв, золота на Кіровоградщині 
не менше ніж у Південно-Африканській 
республіці. Усі очікували потужного дер-
жавного фінансування золотодобувної 
галузі та залучення іноземних інвестицій. 
Відтоді минуло 22 роки… Де ж золото? 
Там, де і було – під ногами. Тодішні мо-
лоді люди, які розраховували на процві-
тання області внаслідок видобутку, вже 
посивіли. То скільки років слід чекати, 
аби казка здійснилася?

З агальний демографічний стан 
України характеризується сталим 

зниженням чисельності населення країни. 
Враховуючи загальносвітові тенденції, можна 
зробити припущення, що в недалекому май-
бутньому ми зможемо побачити перенаселе-
ний світ без української нації. 

Крім тенденції до загального зменшення 
чисельності населення, демографічна ситуа-
ція України характеризується загальним його 
старінням. Сьогодні в державі проживає при-
близно третина пенсіонерів від загального 
числа мешканців країни.

Переважна більшість негативних момен-
тів розвитку української економіки найяскра-
віше виражена на рівні регіонів, до числа 
яких ми відносимо і Кіровоградську область. 
Тенденція до зниження чисельності населення 
краю існує не перший десяток років. Тільки за 
період з 1959 по 1989 рік вона зменшилася на 
10 955 чол. Смертність перевищує народжу-
ваність і постійно зростає. 

Цікавим є той факт, що за останні роки 
практично не змінюється співвідношення 
сільського та міського населення (відповідно 
38,8% та 61,2%). Це явище можна пояснити 
однаковою кризою як села, так і міста. Селяни, 
поступово повертаючись до натурального 
господарства та бартерної системи обміну, не 
мають коштів для переїзду на постійне місце 
проживання до міста, мешканці ж міст не ри-
зикують змінювати місце проживання через 
невпевненість у покращенні умов життя на но-
вому місці. Частина людей пенсійного та пе-
редпенсійного віку змінює місце проживання 
на сільську місцевість через мізерний розмір 
пенсій; молодь, як і завжди, приваблює місто. 

У складі населення зберігається значна 
частка непрацездатних, у тому числі, пенсіо-
нерів, інвалідів. Одночасно зі зростанням чи-
сельності пенсіонерів за віком, збільшується 
частка пенсіонерів за інвалідністю. При цьому 
посилюється навантаження на працездатне 
населення (крім пенсіонерів та інвалідів до 
них належать діти віком до 16 років), особливо 
в сільській місцевості, де кожна працездатна 
людина утримує, в середньому, більше однієї 
непрацездатної.

За останні роки в області змінюється й 
характер міграційних процесів. В останній 
час збільшується кількість мігрантів з міста до 
села в межах області. 

Поряд із збереженням чисельності на-
селення, не менш важливою є проблема збе-
реження і зміцнення здоров’я та підвищення 
якості трудових ресурсів (працюючого насе-
лення).

Крім негативних наслідків Чорнобильської 
катастрофи, які назавжди залишаться в гено-
фонді нашої держави, існує багато інших не-
гативних чинників. Серед них найголовнішим 
слід назвати стан фізичного та психічного 
здоров’я молоді. Наркоманія, алкоголізм, 
СНІД, зростаюча кількість онкозахворювань, 
майже втричі більший (у порівнянні з 1985 
роком) обсяг суїцидів, свідоме психологічне 
відчуження від реального життя – це ще да-
леко не всі риси, притаманні сучасному «роз-
витку» сучасної молоді, викликані існуючою 
соціально-економічною ситуацією в регіоні. 

Комплексний підхід до вирішення цієї 
проблеми вимагає розробки антикризової 
програми, до якої необхідно включити й захо-
ди культурного розвитку регіону. Розглянемо 
окремо необхідні методи державної регіо-
нальної демографічної політики прямого та 
опосередкованого впливу. 

До таких важелів відносимо: збільшення 
обсягів виплат при народженні дитини, пільги 
та субсидії молодим та багатодітним сім’ям, 
пільгові умови кредитування для отримання 
житла.

Впровадження місцевим керівництвом ре-
гіонів самостійно розроблених демографічних 
антикризових програм стане можливим лише 
за умов посилення та розвитку місцевого са-
моврядування, перегляду умов та правил фор-
мування місцевих бюджетів, адекватної оцінки 
соціально-економічного стану в регіоні. 

Доцільним є створення регіональних де-
мографічних фондів, які будуть включені до 
видаткової частини місцевих бюджетів, кошти 
з яких будуть спрямовуватися на покращення 
демографічної ситуації. Виконання місцевих 
бюджетів та пошук коштів для поповнення цих 
фондів можливо реалізувати в умовах стабілі-
зації економічного стану регіону. Заходи щодо 
покращення регіональної економіки повинні 
починатися з демонополізації суспільного 
регіонального виробництва, розмежування 

політичної й економічної влади, дотримання 
загальнолюдських прав робітників. Створення 
нового виробництва в регіоні повинно спира-
тися на принципово нову державну податкову 
політику, головним принципом якої має бути: 
«обсяг податків, який повинно сплачуватиме 
підприємство, має залежати від обсягів реаль-
ного виробництва та терміну існування госпо-
дарського суб’єкту».  

Необхідно наголосити на тому факті, що в 
середньому по Україні на 100 народжень при-
падає 148 абортів, тобто стан відтворення на-
селення є потенційно позитивним. Створення 
умов для безпечної появи дитини на світ, її 

творчого та повноцінного розвитку, отримання 
нею необхідного рівня освіти та кваліфікаційної 
підготовки – ось один з методів саморегулю-
вання демографічного стану регіону. Окремої 
уваги заслуговує сприяння розвитку та нор-
мальної діяльності закладів, що переймаються 
вихованням дітей-сиріт та їхнім соціальним за-
хистом. На правовому рівні вдосконалення ви-
магає закон України «Про благодійність». 

Нераціональне та неекономічне викорис-
тання природних ресурсів не лише шкодить 
розвитку економіки, а й може сприяти подаль-
шому збільшенню розміру екологічної кризи 
в окремо взятому регіоні. Тобто погіршення 
якості трудових ресурсів може відбуватися і в 
промислово розвинутих регіонах за умов від-
носної стабільності темпів відтворення насе-
лення. 

З первинним розвитком при-
ватного підприємництва в цілому по 
Україні з’явилася велика кількість 
нелегальних робочих місць зі шкід-
ливими та небезпечними умовами 
праці. Такі робочі місця існують як 
у нашій державі, так і за її межами. 
Результатом роботи в таких умовах 
постає виробничий травматизм, 
професійні захворювання, каліцтво, 
інвалідність та рання втрата працез-
датності. 

Велику роль відіграє екологічне 
законодавство і контроль з боку держави за 
шкідливими викидами підприємств, сертифі-
кація та контроль якості продуктів харчування 
вітчизняного (особливо в регіонах) і закордон-
ного виробництва, санітарний контроль за ста-
ном водосховищ та якістю питної води. 

Психологічне здоров’я робітників та обсяг 
хвороб із психічним підґрунтям виростають з 
невпевненості в завтрашньому дні, зі зрос-
танням цін на споживчі товари та комунальні 
послуги, з незадовільного рівня життя та від-
сутності перспектив щодо соціального росту. 
Рекомендовано створити систему державно-
го та громадського контролю за рівнем цін на 

продукти харчування та комунальні послуги, 
фінансування якої можна здійснювати за ра-
хунок підприємств, що працюють у підконтр-
ольній сфері. 

Окремою проблемою є постійно зроста-
ючий рівень безробіття, в складі якого суттє-
ва частка молоді та людей з вищою освітою. 
Створення достатньої кількості безкоштовних 
для населення державних служб зайнятості та 
професійної орієнтації, служб підвищення або 
зміни кваліфікації може не тільки раціоналізу-
вати використання та розміщення трудових 
ресурсів, а й покращити матеріальний стан 
та психічний стан здоров’я певної частки на-
селення.

Як довели соціологічні досліджен-
ня фахівців Управління праці та зайнятості 
Кіровоградської облдержадміністрації, збіль-
шення доходів населення не буде безумовним 
стимулом для збільшення народжуваності. 
Збільшувати кількість дітей бажають багато 
сімей, що отримують доходи нижчі за прожит-
ковий мінімум, або такі, що взагалі не отриму-
ють доходів. Перераховані заходи спрямовані 
саме на цю малозабезпечену соціальну групу, 
та будуть спроможні підвищити якість потен-
ційних трудових ресурсів (у першу чергу, їхній 
рівень здоров’я та освіти). 

Виведення регіональної економіки із ті-
ньового сектора – фундамент реального по-
кращення демографічного стану, який пови-
нен починатися з контролю за банківською 
сферою, який не буде обмежувати обсяги 
міжбанківських розрахунків та не відлякувати-
ме потенційних інвесторів. Обертання грошей 
поза банківською сферою сприяє втраті мож-
ливості впливу держави на інфляційні процеси. 
Неочікувані та непрогнозовані стрибки інфляції 
негативно відображаються на стані добробуту 
населення, що може здійснювати негативний 
вплив на демографічний стан регіону. 

Програма по здійсненню цих заходів по-
винна бути комплексною, довгостроковою, 
ретельно спрогнозованою та економічно об-
ґрунтованою. Вона вимагає принципово нової 
соціально орієнтованої моделі державного бю-
джету та нової системи перерозподілу коштів 
між державним та місцевими бюджетами.

Р. ЯКОВЕНКО, доцент ЦНТУ.

Як зупинити вимирання Кіровоградщини
Демографічна криза може ста-

ти джерелом загрози етнічної ка-
тастрофи окремих народностей. 
Україна не виняток. Як вирішити 
проблему? Свої ідеї пропонує Роман 
Яковенко, доцент ЦНТУ.

Чому багата на корисні копалини 
область є депресивною?

Кіровоградщина дуже багата на корисні копалини, однак потенці-
ал її надр використовується далеко не повністю. Наша область є од-
ним із найбільш насичених мінеральними ресурсами регіонів України. 
Без перебільшення Кіровоградщина вже давно мала стати своєрідним 
українським «Клондайком», якби інвестори вкладали у видобуток наших 
копалин достатньо коштів. Справді, на території області є поклади по-
над 390 видів корисних копалин. Зокрема, у нас розташовані найпер-
спективніші в Україні родовища золота, ми маємо 83% усіх запасів ура-
нової руди країни. Але видобуток проводиться лише на чверті наявних 
родовищ. Чому ж багата на мінерали область є депресивною? У цьому 
спробував розібратися DOZOR. 

Варто  знати

У ряд щорічно виділяє понад 600 мільйонів гри-
вень субвенції для закупівлі препаратів інсуліну, 

що становить близько половини від потреби пацієнтів, тоді 
як решта покривається за рахунок місцевих бюджетів. При 
цьому тендерна процедура закупівлі ліків не забезпечує 
прозорості вибору препаратів інсуліну та їхньої кількості. 
Міністерство наголосило, що завдяки запровадженню ре-
єстру інсулінозалежних вдалося виявити низку порушень. 
Серед них, зокрема, можливі корупційні недоліки, різна 
номенклатура препаратів, а також неточне формування 
потреби в інсуліні.

Так, за офіційною статистикою, в країні є 220 тисяч 
інсулінозалежних пацієнтів, тоді як в електронний реєстр 
наразі таких пацієнтів було внесено 174 тисяч. Ці дані вка-
зують на наявність близько 46 тис. неіснуючих осіб, які 
включалися до обґрунтування кількості грошей на закупів-
лю препаратів інсуліну за кошти державного бюджету.

Електронний реєстр, підкреслюють у МОЗ, дасть змо-
гу державі уникнути необґрунтованих закупівель на де-
сятки мільйонів гривень, що дозволятиме забезпечувати 
безперебійну поставку високоякісних препаратів інсуліну 
кожному пацієнту.

Також з 1 січня 2018 року заклади охорони здоров'я 
зобов'язані звітувати за зібрані благодійні внески з фізич-
них та юридичних осіб.

Усіх хворих 
на діабет внесуть 

в електронний реєстр
МОЗ запровадило електронний реєстр паці-

єнтів, що потребують інсулінотерапії. Відповідне 
провадження дозволить уникнути корупційних 
ризиків та невиправданої витрати бюджетних 
коштів. А з 1 січня звітуватимуть про зібрані бла-
годійні внески.
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агроном 4100 грн.; викладач вищого навчального 
закладу (Транспортні технології) 3520 грн.; викладач 
професійно-технічного навчального закладу (викла-
дати хімію, біологію) 3870 грн.; викладач професійно-
технічного навчального закладу (автомобільне госпо-
дарство та правила дорожнього руху) 3500 грн.; вихо-
ватель дошкільного навчального закладу (с.Долинське, 
с.Войнівка) 1600-3200 грн.; водій автотранспортних 
засобів 3200 грн.; вчитель загальноосвітнього навчаль-
ного закладу (викладання математики; географії, біо-
логії; фізики, інформатики; англійської мови) 3200 грн.; 
головний бухгалтер 3400 грн.; двірник 3200 грн.; 
електрогазозварник 3200-4100 грн.; електромонтер 
з ремонту та обслуговування електроустаткування 
3200 грн.; інженер-землевпорядник 3200-3220 грн.; 
інженер-конструктор 3500 грн.; інженер-технолог 
4500 грн.; касир торговельного залу 4000 грн.; контр-
олер на контрольно-пропускному пункті 3600 грн.; лі-
карі 3200 грн.; майстер виробничого навчання (за про-

фесією тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва) 3782 грн.; менеджер (управитель) із 
збуту 3500 грн.; монтувальник шин 3200 грн.; началь-
ник дільниці 4000 грн.; офіціант 3200 грн.; охоронник 
3200-4195 грн.; приймальник товарів 4212 грн.; про-
давець продовольчих товарів 3200 грн.; продавець-
консультант 4203 грн.; робітник з благоустрою 
3200 грн.; робітник зеленого будівництва 3200 грн.; 
сестра медична 3500 грн.; слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики (електро-
механіка) 3800 грн.; слюсар з ремонту автомобілів 
6150 грн.; слюсар із складання металевих конструкцій 
3200-5000  грн.; слюсар-ремонтник 4450 грн.; слюсар-
електромонтажник 3500  грн.; спеціаліст державної 
служби (юрист, економіст) 3200-4400 грн.; терміст 
3300 грн.; технік-лаборант (видобувна промисловість, 
металургія) 3500 грн.; фрезерувальник 3500-5000 грн.; 
швачка 3206 грн.

Вакансії, призначені 
для осіб з інвалідністю:

двірник 1600 грн.; двірник 3200 грн.; лікар-
стоматолог 3290 грн.; методист 3200 грн.; озеленю-
вач 3200 грн.; прибиральник виробничих приміщень 
1600 грн.; сестра медична 3200 грн.

Інформує Олександрійський 
міськрайонний центр зайнятості 

Самоврядування

Стан здоров’я і тривалість життя 
людини в значній мірі залежить від 
харчування, від того, що ми їмо, на-
скільки продукти безпечні і в якій мірі 
задовольняють організм у поживних 
речовинах.

Серед досить поширених ін-
фекційних захворювань є ботулізм, 
що виникає в результаті отруєння 
токсинами бактерій ботулізму і ха-
рактеризується важким ураженням 
центральної та вегетативної нерво-
вої системи.

Збудник – Clostridium/botulinum 
– широко поширений у природі з по-
стійним місцем існування в ґрунті, 
утворює спори, надзвичайно стійкі 
до впливу хімічних і фізичних факто-
рів (витримують кип'ятіння протягом 
5 годин і гинуть при 120° С через 30 
хвилин). Бактерії містять одну з най-
сильніших у природі отруту – ботуло-
токсин.

За всіх оптимальних умов швид-
кість токсиноутворення є досить зна-
чною і становить 12-24 год. Тобто за 
відносно короткий проміжок часу в 
харчовому продукті може утворитися 
один з найбільш сильнодіючих при-
родних токсинів. У процесі термічної 

обробки спори назавжди знищують-
ся.

Зараження проходить при вжи-
ванні харчових продуктів тваринного 
і рослинного походження, заражених 
клостридіями ботулізму. Більшість 
консервів є надзвичайно сприятли-
вим середовищем для розмноження 
палички ботулізму. У першу чергу, це 
стосується до кабачкової та бакла-
жанної ікри, консервованих буряка 
та моркви, м'ясних, рибних та гриб-
них консервів. У більшості зареє-
строваних випадках зараження було 
пов’язане із вживанням консервова-
них харчових продуктів домашнього 
приготування (печінкові та м’ясні па-
штети, консервоване сало, консер-
вовані гриби).

Особливістю збудника хвороби є 
те, що в одній і тій же банці консервів 
токсин накопичується гніздами. Тому 
одні люди, споживши консервовані 
продукти з однієї і тієї ж банки, хворі-
ють, а інші – ні.

Захворювання починається, як 
правило, раптово і в початковий пе-
ріод хвороби мало чим відрізняється 
від інших кишкових інфекцій: нудота, 
часта рвота, болі в животі, проноси. 

Температура при цьому найчастіше 
залишається нормальною. Токсин із 
шлунково-кишкового тракту всмокту-
ється в кров і розноситься по всьому 
організму, міцно зв’язуючись і пору-
шуючи діяльність нервових клітин, що 
відповідають за роботу м’язів. У пер-
шу чергу, страждають м’язи очей (ту-
ман, сітка перед очима), зображення 
двоїться, особливо при погляді вбік, 
одночасно виникають спрага, сухість 
слизових оболонок, може змінити-
ся тембр голосу. Потім страждають 
м’язи глотки (порушується ковтання, 
з’являється відчуття наявності чужо-
рідного тіла). Хворі помирають від 
паралічу дихання.

Перераховані прояви ботулізму 
не обов’язково можуть проявитися 
одночасно, навіть одного з них не-
достатньо, щоб запідозрити хворобу 
і викликати лікаря. В обов’язковому 
порядку слід зберігати залишки їжі, 
яка могла призвести до отруєння, 
їхній лабораторний аналіз дасть змо-
гу призначити лікування, можливо, і 
врятувати життя.

Як запобігти отруєнню боту-
лізмом:

– не купувати на ринках у при-
ватних осіб виготовлені в домашніх 
умовах в’ялену і копчену рибу, ма-
риновані гриби, домашню ковбасу, 

м’ясні консерви;
– перед вживанням м`ясні кон-

серви необхідно прокип`ятити 15 
хвилин – за високої температури бо-
тулічний токсин руйнується;

– ковбаси, окости, буженину 
перед вживанням бажано проварити 
або бодай добре прогріти у духовці;

– мариновані гриби – промити і 
прокип`ятити 20-30 хв.;

– не вживати овочеві консерви, 
що мають ознаки зіпсованості або з 
порушеною герметичністю;

– у жодному разі не можна вжи-
вати здуті консерви, небезпечно на-
віть куштувати такий продукт.

Пам’ятайте про підступність 
ботулізму – уражені продукти збе-
рігають свіжий вигляд і запах!!! 

Отже, щоб забезпечити збере-
ження свого здоров’я та здоров'я 
свої близьких і рідних, треба бути 
обережними з консервованими, коп-
ченими і в’яленими продуктами до-
машнього приготування.

При перших ознаках захворю-
вання необхідно терміново викликати 
лікаря. Не займайтеся самолікуван-
ням! 

   В.ЄРМАКОВ, 
завідувач навчально 

консультаційним пунктом 
м.Олександрія НМЦ ЦЗ та БЖД 

Кіровоградської області.

Обережно – ботулізм !

ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління приватизації, оренди майна та землі 

Олександрійської міської ради пропонує для здачі 
в орендне користування нежитлові приміщення:

№№
п/п Адреса приміщення Тип приміщення Площа,

кв. м

1 вул. Першотравнева, 9 окремі кімнати 436,9
(загальна)

2 вул. Юрія Осмоловського, 3 наземне 20,0

3 сел. Олександрійське, 
вул. Павла Кравченка, 17

наземне, за погодженням 
з мешканцями будинку 21,6

4 сел. Олександрійське, 
вул. Любові Шевцової, 27б наземне 47,7

5 407 житлових будинків 
комунальної власності

кабельна каналізація 
електрозв’язку 

для прокладення 
телекомунікаційних мереж

6 Покровська площа, 3 наземне 112,89
7 вул. Садова, 56а наземне 37,23
8 вул. Марії Заньковецької, 13а наземне 61,62
9. вул. Бориса Нечерди, 14 наземне 81,7
10 вул. Героїв Сталінграда, 27 наземне 37,0

11 вул. Титова, 2 окремі складські 
приміщення

1852,1
(загальна)

12 пр-т Соборний, 59 нежитлове приміщення 1,0 

Заяви про надання в орендне користування нежитлових приміщень 
подаються до Центру надання адміністративних послуг м.Олександрія 
(м. Олександрія, пр-т Соборний, 59, кімн. 101, І-й поверх міськвиконко-
му). Телефони для довідок: 7-21-12, 7-07-62.

О.КУПЧЕНКО, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради.

Пенсійний фонд 
інформує

В Олександрійському 
об’єднаному управлінні 

Пенсійного фонду України 
щодня з 8.00 до 17.00 працює 

телефон «гарячої лінії» 
за номером: 7-41-03. 

14 вересня 2017 року на теле-
фонній «гарячій лінії» Олександрійського 
об’єднаного управління Пенсійного фонду 
України  Кіровоградської області за номе-
ром 7-41-27 на телефонні дзвінки громадян 
з 14.00 до 16.00 години відповідатиме  
Начальник  управління МАКСИМЕНКО 
Інна Олександрівна.

 І.ХОВАНЮК, перший заступник 
начальника управління.

П ротягом першого півріччя 
в системі охорони здоров'я 

України спостерігається негативна 
динаміка до збільшення заборгова-
ності з заробітної плати.

Навіть в областях, де заробіт-
на плата виплачується своєчасно, 
традиційно застосовуються заходи 
щодо економії бюджетних коштів  – 
скасовуються доплати, надбавки та 
стимулюючі виплати при одночасно-
му збільшенні навантаження на ме-
дичний персонал.

Продовжує утримуватися нега-
тивна тенденція вкрай низького рівня 
заробітної плати та соціального за-
хисту працівників охорони здоров'я, 
які неспроможні забезпечити своєю 
працею достатній життєвий рівень 
собі та своїй родині.

На тлі кризових 2014-2015 років, 
що супроводжувалися економічними 
і політичними шоками – девальваці-
єю гривні, масштабним підвищенням 
тарифів у житлово-комунальній сфе-
рі, зростанням цін на продукти харчу-
вання на споживчому ринку – відзна-
чалася галопуюча інфляція.

Попри зниження інфляції у 2016 
році, темпи зростання заробітної 
плати працівників охорони здоров'я 
в цілому за 2014-2017 роки виявили-

ся нижчими ніж ріст цін на спожив-
чому ринку. Середньомісячна за-
робітна плата працівника охорони 
здоров'я за період 2014-2017 років 
збільшилася в 1,95 рази, тоді як спо-
живчі ціни зросли за цей період в 
2,17 рази. Галузь охорони здоров'я 
продовжує посідати передостаннє 
місце серед галузей економіки за 
рівнем заробітної плати працівників, 
відстаючи від промисловості в 1,5 
рази, освіти – 1,2 рази, культури – 
1,1 рази.

Реформа заробітної плати при-
звела до «зрівнялівки» в оплаті пра-
ці медичних працівників та не дала 
прогнозованого підвищення на 30%, 
зарплата низькооплачуваних пра-
цівників, як і прожитковий мінімум, 
зросли удвічі.

У лікарів середня заробітна пла-
та збільшилася за п’ять місяців лише 
на 10,9-15,9%, у фахівців з неповною 
вищою освітою – на 16,5-22%, у мо-
лодшого медперсоналу – на 28,4-
41%. Враховуючи, що розмір про-
житкового мінімуму збільшується 
двічі протягом року, а розмір першо-
го тарифного розряду залишається 
незмінним, це наприкінці року при-
зведе до її відставання від прожитко-
вого мінімуму на 10,1%.

Через дефіцит коштів на оплату 
праці особливо гостро постало пи-
тання щодо реалізації забезпечення 
диференціації заробітної плати за-
лежно від кваліфікації працівників, 
попиту, складності, відповідальності 
та умов виконуваної роботи.

У більшості закладів охорони 
здоров'я країни здійснюється лише 
виплата мінімальної заробітної плати 
у розмірі 3200 грн та є «зрівнялівка» 
в оплаті праці професіоналів і фахів-
ців, посадові оклади яких визнача-
ються у діапазоні з 6 по 12 тарифні 
розряди Єдиної тарифної сітки.

Відсутність мотивації в оплаті 
праці та неналежні умови праці сти-
мулюють до масштабного відтоку як 
висококваліфікованого персоналу, 
так і молодих спеціалістів до виїзду 
за кордон. Сьогодні дефіцит лікарів 
по країні складає 39 тис. осіб, серед-
нього медичного персоналу – 21 тис.
осіб, і ситуація з кожним днем погір-
шується.

Висловлюючи обурення не-
справедливими, дискримінацій-
ними підходами в оплаті праці та 
порушенням трудових прав, вста-
новлених чинним законодавством, 
не погоджуючись з безсистемною, 
науково та економічно не обґрун-
тованою реформою системи охо-
рони здоров'я, що не відповідає 
Конституції України, не передбачає 
необхідного фінансування для за-
безпечення Конституційного права 
громадян на безоплатну, доступну 
медичну допомогу, гідних умов та 
оплати праці працівників галузі

ВИМАГАЄМО ВІД ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАНИ, ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, 
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

1. Призначити Міністра охорони 
здоров'я України (з метою посилен-
ня відповідальності за діяльність га-

лузі в умовах впровадження медич-
ної реформи).

2. Збільшити обсяг медичної 
субвенції на 2017 рік не менше ніж на 
3,9 млрд грн для забезпечення:

- своєчасної та в повному обсязі 
виплати заробітної плати праців-
никам закладів охорони здоров'я з 
урахуванням диференціації згідно із 
вимогами законодавства;

- виплати допомоги на оздоров-
лення;

- погашення заборгованості з 
виплати заробітної плати.

3. Ліквідувати зрівнялівку з 
оплати праці шляхом підвищен-
ня на два тарифні розряди Єдиної 
Тарифної Сітки посадові оклади лі-
карів, медичних сестер, у тому числі, 
спеціалістів з вищою немедичною 
освітою для забезпечення єдиних 
підходів в оплаті праці працівників 
бюджетної сфери.

4. Встановити медичним пра-
цівникам державних і комунальних 
закладів охорони здоров'я надбавку 
за престижність праці.

5. Здійснювати реформу сис-
теми охорони здоров'я з дотри-
манням Конституції України та 
Законодавства України, з урахуван-
ням позиції Профспілки та думки ме-
дичної спільноти.

6. Не допускати руйнації та 
комерціалізації системи охорони 
здоров'я, зберегти кадровий потен-
ціал галузі, забезпечити конститу-
ційне право громадян на доступну та 
якісну медичну допомогу.

Г.ШКРОБ, 
голова олександрійської 

міської профспілки працівників 
охорони здоров'я.

P.S. Коли верстався номер, 
стало відомо, що 19 вересня відбу-
деться Всеукраїнська акція протесту 
медичних працівників під Верховною 
Радою, Кабінетом Міністрів, органі-
зована Профспілкою працівників охо-
рони здоров'я України. До неї приєд-
наються і медики з Олександрії.

Вітаємо з Днем народження!
Олександрійська міська організація ветеранів України щиро і сер-

дечно вітає членів ради ветеранів та голів первинних ветеранських орга-
нізацій , які народилися у вересні: 

ХАРИТОНОВУ Любов Василівну;
БЕРНИКА Леонтія Борисовича;

ЖЕЖЕРЮ Людмилу Олександрівну; 
ЗВЕРЕЩИКОВА Євгенія Володимировича;

ВЕЧИРКО Ольгу Степанівну;
УДОВЕНКО Раїсу Костянтинівну;

РОЗДОБУДЬКО Андрія Андрійовича;
КОШЕЛЕНКО Людмилу Іванівну.

Дні народження у вересні 
(акція «Зірка пам’яті»):

ГОЛОВАТИН Віктор Олександрович,
ДЕМУРА Іван Іванович,

МАКОВСЬКИЙ Володимир Васильович,
ТКАЧЕНКО Андрій Якович.

Бажаємо Вам щастя та міцного здоров’я, мудрості та духовних сил, вірних 
друзів і однодумців. Нехай Господь рукою щедрою за добрі справи нагородить 
Вас.

О.БОЛІЛИЙ, голова міської організації ветеранів України.

Вітаємо з Днем народження!
ТКАЧУК Анну Олександрівну, 

голову квартального комітету № 12;

ВЕЛИКОГО Володимира Івановича, 
голову квартального комітету № 23.

Щиро дякуємо Вам за нелегку працю, за дієву допо-
могу в роботі Олександрійської міської ради, за вміння 
розуміти та підтримувати людей. Бажаємо Вам нових 
здобутків, незгасної енергії та невтомності в повсякден-
ній відповідальній діяльності. Ваша творча енергія і жит-
тєлюбність, організаторський талант, відданість справі 

та високий професіоналізм хай і надалі плідно слугують поставленим цілям. 
Бажаємо Вам та Вашим родинам сімейного добробуту, радісних усмішок, 

здоров’я, успіхів, любові та миру!

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

Бажаємо Вам щастя і достатку,
Ясного неба, сонця, тепла,
В житті щодень лиш злагоди й порядку,
Щоб доля Ваша світлою була…

В роботі – успіху й терпіння,
У справах – вічного горіння,
В сім’ї – любові і добра
На многії та благії літа!

Актуально

Медичні працівники 
скликають акцію протесту

Галузь охорони здоров'я впродовж років перебуває в кризово-
му стані через тривале та значне недофінансування (у середньому 
40-60% від потреби). Незважаючи на те, що обсяг видатків зведено-
го бюджету України на охорону здоров'я за період 2012-2017 років 
у гривневому еквіваленті зріс в 1,5 рази, стрімке падіння курсу на-
ціональної валюти протягом 2014-2016 років призвело до того, що 
обсяги фінансування охорони здоров'я в перерахунку на національну 
валюту скоротився в 2,2 рази. Зміни, внесені до Державного бюдже-
ту України на 2017 рік, передбачають збільшення обсягу медичної 
субвенції на 380 млн грн при дефіциті коштів фонду оплати праці 
закладів охорони здоров'я, що фінансуються з місцевих бюджетів у 
розмірі 3,9 млрд грн. 

В Олександрії продовжується ді-
яльність робочої групи з питань лега-
лізації заробітної плати та «тіньової» 
зайнятості населення.

Із 22 cерпня по 4 вересня було 
обстежено 19 суб’єктів господарю-
вання. Без оформлення офіційних 
трудових відносин виявлено 2 праців-
ників у 1 ФОП.

З початку 2017 року обстежено 
876 суб’єктів господарювання, вияв-
лено 115 працівників без оформлення 
документів у 80 ФОП.

За результатами роботи у поточ-

ному році легалізовано 72 найманих 
працівника.

Один раз на тиждень рейд робо-
чої групи проходить за участю інспек-
тора управління Держпраці.

За підсумками перевірок для 
вжиття заходів впливу направляють-
ся листи до управління державної 
служби з праці у Кіровоградській об-
ласті та податкову інспекцію з пере-
ліком ФОП, які ігнорують зауваження 
представників робочої групи та не 
реєструють трудові відносини з на-
йманими працівниками.

В Олександрії триває 
легалізація найманої праці
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06.00, 19.55 Д/с "Орегонський 
путiвник"
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 08.15, 10.55, 18.00 Свiт он 
лайн
06.40, 17.15 М/с
07.30 Ера бiзнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Вiд першої особи
08.20 Свiт на Першому
08.40 Д/с "Дика планета"
09.05 Д/с "Супервiдчуття"
09.30 Пенсiйна реформа. Спецп-
роект
11.20 Т/с "Епоха честi"
13.00, 15.00, 18.30, 21.00 Новини
13.15, 23.00 Перша шпальта
14.00 Розсекречена iсторiя
15.20 Д/с "Аболiцiонiсти"
16.40 Д/с "Розповiдi про Хансiк"
17.40, 02.35 Вiкно в Америку
18.15, 01.10 Новини. Свiт
18.45, 22.45, 01.50 Тема дня
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с "Мистецький пульс 
Америки"
21.30, 02.05 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Дiвчата вiйни"
23.30 Д/с "Увесь цей джаз"
02.55 Д/ф "Секрети Вiльнюса"

06.00 Д/с "Орегонський путiвник"
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 08.15, 18.00 Свiт он лайн
06.40, 17.35 М/с
07.30 Ера бiзнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Вiд першої особи
08.20 Свiт на Першому
08.40 Д/с "Садовi скарби"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.20 Т/с "Епоха честi"
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 
Новини
13.15, 23.00 Д/ф "Олесь Шевченко. 
Як на сповiдi"
14.00 Розсекречена iсторiя
15.20 Фольк-music
16.40 Д/с "Розповiдi про Хансiк"
17.15 Хто в домi хазяїн?
18.15, 01.10 Новини. Свiт
18.45, 22.45, 01.50 Тема дня
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с "Мистецький пульс 
Америки"
19.55 Перший на селi
20.30 Нашi грошi
21.30, 02.05 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Дiвчата вiйни"
23.30, 02.35 Д/с "Увесь цей джаз"
03.45 Т/с "Таксi"

06.00, 19.55 Д/с "Орегонський 
путiвник"
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 08.15, 10.55, 16.30, 18.00 
Свiт он лайн
06.40, 17.35 М/с
07.30 Ера бiзнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Вiд першої особи
08.20 Свiт на Першому
08.40 М/ф
09.05, 16.40 Д/с "Розповiдi про 
Хансiк"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.20 Т/с "Епоха честi"
13.00, 15.00, 18.30, 21.00 Новини
13.15, 23.00 Нашi грошi
14.00 Розсекречена iсторiя
15.20 Д/с "Нью-Йорк"
17.15 Хочу бути
18.15, 01.10 Новини. Свiт
18.45, 22.45, 01.50 Тема дня
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с "Мистецький пульс 
Америки"
20.30 Слiдство. Iнфо
21.30, 02.05 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Дiвчата вiйни"
22.40 Мегалот
23.30, 02.35 Д/с "Увесь цей джаз"

06.00, 19.55 Д/с "Орегонський 
путiвник"
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 08.15, 10.55, 16.30, 18.00 
Свiт он лайн
06.40, 17.35 М/с
07.30 Ера бiзнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Вiд першої особи
08.20 Свiт на Першому
08.40 М/ф
09.05, 16.40 Д/с "Розповiдi про 
Хансiк"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.20 Т/с "Епоха честi"
13.00, 15.00, 18.30, 21.00 Новини
13.15, 23.00 Слiдство. Iнфо
14.00 Розсекречена iсторiя
15.20 Надвечiр'я. Долi
17.15 Школа Мерi Поппiнс
18.15, 01.10 Новини. Свiт
18.45, 22.45, 01.50 Тема дня
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с "Мистецький пульс 
Америки"
20.30 "Схеми" з Наталiєю Сед-
лецькою
21.30, 02.05 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Дiвчата вiйни"
23.30, 02.35 Д/с "Увесь цей джаз"

06.00, 19.55 Д/с "Орегонський 
путiвник"
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 08.15, 18.00 Свiт он лайн
06.40 М/с
07.30 Ера бiзнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Вiд першої особи
08.20 Свiт на Першому
08.40 М/ф
09.05 Д/с "Розповiдi про Хансiк"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.30, 19.20, 00.35 Д/с "Мистець-
кий пульс Америки"
12.00, 13.10, 15.15, 02.35 Тенiс. 
Кубок Девiса. Iзраїль-Україна
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 
Новини
18.15, 01.10 Новини. Свiт
18.45, 01.50 Тема дня
19.00, 02.20 Новини. Культура
20.30 Борхес
21.30, 02.05 Новини. Спорт
21.50 Богатирськi iгри
22.35 Д/с "Дика планета"
23.00 "Схеми" з Наталiєю Сед-
лецькою
23.30 Д/с "Нью-Йорк"
00.20 Д/с "Пiвденна Корея 
сьогоднi"

05.15 Т/с "Таксi"
06.00 Д/с "Орегонський 
путiвник"
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 07.55, 08.00, 08.15, 
20.45 Свiт он лайн
06.40, 09.30 М/с
07.30 На слуху
08.20 Свiт на Першому
08.40 М/ф
09.05 Д/с "Дика планета"
09.55 Хто в домi хазяїн?
10.20 Хочу бути
10.40 Школа Мерi Поппiнс
11.20 Фольк-music
12.25 Т/с "Дiвчата вiйни"
16.00, 02.30 Тенiс. Кубок 
Девiса. Iзраїль-Україна
19.00 Х/ф "Золото"
21.00, 01.10 Новини
21.30 Д/с "Скарби та 
смертельнi таємницi морiв"
22.20 Книга.ua
22.45 Мегалот
23.00 Борхес
23.30 Д/с "Аболiцiонiсти"
00.35 Д/с "Мистецький пульс 
Америки"

06.00 Д/с "Орегонський 
путiвник"
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.45, 08.15, 
22.50 Свiт он лайн
06.40 М/с
07.50 Смакота
08.35 Д/с "Скарби та 
смертельнi таємницi 
морiв"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
16.00, 02.30 Тенiс. Кубок 
Девiса. Iзраїль-Україна
20.30 Перша шпальта
21.00, 01.10 Новини
21.30 Д/с "Супервiдчуття"
22.00, 01.30 Д/с "Вагасi - 
японськi смаколики"
23.00 Книга.ua
23.30 Богатирськi iгри
00.10 Д/с "Мистецький 
пульс Америки"
05.15 Т/с "Таксi"

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 "ТСН"
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок"
09.30 "Чотири весiлля - 3"
10.50, 12.20 "Мiняю жiнку "
13.50 Т/с "Пончик Люся"
14.45 Т/с "Свати - 3"
15.50 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
17.10 Т/с "Нескiнченне кохання"
20.30 "Секретнi матерiали"
21.00 Т/с "Догори дригом"
22.00 "Грошi"
23.15, 00.10 "Танцi з зiрками"
01.45 "Ворожка"

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 "ТСН"
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок"
09.30 "Чотири весiлля - 3"
10.55 "Чотири весiлля -6"
12.20 "Мiняю жiнку "
13.50 Т/с "Пончик Люся"
14.45 Т/с "Свати - 3"
15.45 Т/с "Величне столiття"
17.10 Т/с "Нескiнченне кохання"
20.30 "Секретнi матерiали"
21.00 Т/с "Догори дригом"
22.00 "Життя без обману 2017"
23.15, 00.10 Х/ф "Вежа"
01.50 "Ворожка"

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 "ТСН"
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок"
09.30 "Чотири весiлля - 3"
10.55 "Чотири весiлля -6"
12.20 "Мiняю жiнку "
13.50 Т/с "Пончик Люся"
14.45 Т/с "Свати - 3"
15.45 Т/с "Величне столiття"
17.10 Т/с "Нескiнченне кохання"
20.30 "Секретнi матерiали"
21.00 Т/с "Догори дригом"
22.00 "Мiняю жiнку - 12"
23.15, 00.10 Х/ф "Iнша земля"
01.20 "Ворожка"

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 "ТСН"
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок"
09.30 "Чотири весiлля - 3"
10.55 "Чотири весiлля -6"
12.20 "Мiняю жiнку "
13.50 Т/с "Пончик Люся"
14.45 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
17.10 Т/с "Нескiнченне кохання"
20.30 "Секретнi матерiали"
21.00 Т/с "Догори дригом"
22.00 "Свiт навиворiт - 9"
23.15, 00.10 Х/ф "Санктум"
01.45 "Ворожка"

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 "ТСН"
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
"Снiданок з 1+1"
09.30 "Чотири весiлля - 3"
10.55 "Чотири весiлля -6"
12.20 "Мiняю жiнку "
13.50 Т/с "Пончик Люся"
14.45 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
17.10 Т/с "Нескiнченне кохан-
ня"
20.15, 23.00 "Лiга смiху 3"
01.50 "Вечiрнiй Київ"

06.00, 19.30 "ТСН"
06.55 "Грошi"
08.00 "Снiданок. Вихiдний"
10.00, 23.15 "Свiтське життя"
11.00 "Життя без обману 
2017"
12.30 Т/с "Догори дригом"
16.30 "Вечiрнiй квартал"
18.30 "Розсмiши комiка 2017"
20.15 "Українськi сенсацiї"
21.15 "Вечiрнiй квартал 2017"
00.15, 04.15 "Вечiрнiй Київ"

06.00, 19.30, 05.15 "ТСН"
06.50 М/ф
07.00 "Українськi сенсацiї"
08.00 "Снiданок. Вихiдний"
09.00 Лотерея "Лото-забава"
09.40 "Свiт навиворiт - 9"
10.55, 12.00, 13.00 Т/с "Свати 
- 3"
14.00, 16.45 "Лiга смiху 3"
21.00 "Танцi з зiрками"
23.20 Х/ф "Наїзницi та янголи"
01.05 "Аргумент кiно"
02.00 "Свiтське життя"
04.45 "Ескiмоска - 2: пригоди в 
Арктицi"

05.25, 20.00, 02.15 "Подробицi"
05.55 М/ф
06.20, 13.30, 22.50 "Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 "Ранок з IНТЕРом"
09.20, 12.25 Т/с "Яблучний спас"
15.15 "Чекай мене"
18.00, 19.00, 04.30 "Стосується 
кожного"
20.40 Т/с "Заборонене кохання"
00.25 Т/с "Любов не дiлиться на 
два"

05.15, 20.00, 02.15 "Подробицi"
05.55 М/ф
06.20, 14.00, 22.50 "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"
11.25, 12.25, 20.40 Т/с "Забороне-
не кохання"
15.50, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
00.25 Т/с "Любов не дiлиться на 
два"

05.15, 20.00, 02.15 "Подробицi"
05.55 М/ф
06.20, 14.00, 22.50 "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"
11.25, 12.25 Т/с "Заборонене 
кохання"
15.50, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
20.40 Т/с "Не було б щастя"
00.25 Т/с "Жереб долi"

05.15, 20.00, 02.10 "Подробицi"
05.55 М/ф
06.20, 14.00, 22.50 "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"
11.25, 12.25, 20.40 Т/с "Не було б 
щастя"
15.50, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
00.25 Т/с "Жереб долi"
02.50 "Скептик"

05.10 "Подробицi"
05.50 М/ф
06.20, 14.00 "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"
11.25, 12.25 Т/с "Не було б щастя"
15.50, 16.45 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробицi тижня"
22.00 Х/ф "Крах iнженера Гарiна"
02.55 Х/ф "Все перемагає кохання"

05.45 Х/ф "Пригоди Буратiно"
08.20, 11.00 Х/ф "Щит i меч"
10.00, 02.35 Док.проект "Во-
лодимир Басов. Бiгун на довгi 
дистанцiї"
16.15 Т/с "Джерело щастя"
20.00 "Подробицi"
20.30 Творчий вечiр Леонiда 
Агутiна
23.45 Великий бокс. Вiктор 
Постол - Джамшидбек 
Наджмiтдiнов
03.20 Х/ф "Чарiвний голос 
Джельсомiно"

06.25 Х/ф "Кохана жiнка механiка 
Гаврилова"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел i решка. Рай i пекло"
11.00 "Орел i решка. Перезаван-
таження"
12.00 Х/ф "Ой, мамочки!"
14.00 Творчий вечiр Леонiда Агутiна
16.30 Х/ф "Я його злiпила"
18.30 "Крутiше всiх"
20.00, 01.50 "Подробицi"
20.30 Т/с "Його любов"
00.05 Х/ф "Дев'ять ознак зради"

07.05, 15.25 "Все буде добре!"
09.05 Х/ф "Тато напрокат"
13.30 "Слiдство ведуть екстра-
сенси"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Тато Ден"
19.55, 22.45 "Хата на тата"
03.15 "Найкраще на ТБ"

06.45, 15.25 "Все буде добре!"
08.45 "Все буде смачно!"
10.55 "МастерШеф - 5"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Тато Ден"
19.55, 22.45 "МастерШеф - 7"
00.05 "Один за всiх"

06.35, 15.25 "Все буде добре!"
08.35 Битва екстрасенсiв
10.30 "МастерШеф - 5"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Тато Ден"
20.00, 22.45 "МастерШеф - 7"
00.20 "Один за всiх"

07.10, 15.25 "Все буде добре!"
09.10 Битва екстрасенсiв
11.10 "МастерШеф - 5"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Тато Ден"
20.00, 22.45 "Зваженi та щасливi 
- 7"
00.00 "Один за всiх"

05.05, 23.25 Х/ф "Неiдеальна 
жiнка"
07.00 Х/Ф "Дихай зi мною"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Тато Ден"
19.55, 22.45 "Сюрприз, сюрп-
риз!"

07.55 "Караоке на Майдан"
08.55 "Все буде смачно!"
09.50 "Зваженi та щасливi - 7"
13.05 "Сюрприз, сюрприз!"
16.15 "Хата на тата"
19.00 "Х-Фактор - 8"
22.00 "Вiкна-Новини"
22.30 Т/с "Тато Ден"

05.05 Х/ф "Кохання Надiї"
09.00 "Все буде смачно!"
11.00 "Караоке на Майдан"
12.00 "МастерШеф - 7"
19.00 "Слiдство ведуть екстра-
сенси"
20.55 "Один за всiх"
22.10 "Х-Фактор - 8"

05.25 М/с
06.40 Х/ф "Джунглi: У пошуках 
Марсупiламi"
08.45 Х/ф "Пандорум"
11.00, 22.00 Х/ф "Вавiлон нашої ери"
12.50 Х/ф "Робот Чаппi"
15.10 Т/с "На родись вродлива"
19.00 Заробiтчани
21.00 Дешево та сердито
00.00 Х/ф "Чужi на районi"

04.40, 07.00 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с
08.00 Т/с "Щасливi разом"
12.00 Т/с "Моя прекрасна нянька"
15.20 Т/с "На родись вродлива"
19.00 Половинки
21.00 Х/ф "Зорянi вiйни: Iмперiя 
наносить удар у вiдповiдь"
23.45 Х/ф "Пандорум"

04.45, 07.00 Абзац
05.40 М/с
06.55 Kids Time
08.00 Т/с "Щасливi разом"
12.00 Т/с "Моя прекрасна нянька"
15.20 Т/с "На родись вродлива"
19.00 Зiрки пiд гiпнозом
21.10 Х/ф "Зорянi вiйни: Повернен-
ня Джедая"
00.00 Х/ф "Зорянi вiйни"

04.45, 07.00 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с
08.00 Т/с "Щасливi разом"
12.00 Т/с "Моя прекрасна нянька"
15.20 Т/с "На родись вродлива"
19.00 Зiрковi яйця
20.45 Х/ф "Зорянi вiйни"
23.40 Х/ф "Зорянi вiйни"
02.30 Служба розшуку дiтей

04.40, 07.00 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с
08.00 Половинки
10.00 Т/с "Моя прекрасна нянька"
16.15, 19.00 Топ-модель по-
українськи
21.40 Х/ф "Палкi втiкачки"
23.35 Х/ф "Воно"
01.40 Х/ф "Скалка"

05.49, 07.09 Kids Time
07.10 Т/с "Татусевi дочки"
08.00 Заробiтчани
10.00 Дешево та сердито
11.00 Зiрки пiд гiпнозом
13.15 Зiрковi яйця
15.00 Х/ф "Зорянi вiйни"
18.00 Х/ф "Зорянi вiйни"
21.00 Х/ф "Зорянi вiйни"
00.00 Х/ф "Район 9"

04.43, 05.59 Kids Time
06.00 Топ-модель по-українськи
08.45 М/ф
10.35 Х/ф "Загубленi в космосi"
13.00 Х/ф "Зорянi вiйни"
16.00 Х/ф "Зорянi вiйни"
19.00 Х/ф "Зорянi вiйни"
22.00 Х/ф "Iнший свiт"
23.45 Х/ф "Йоганутi"
01.15 Х/ф "Воно"

05.40, 19.20 Надзвичайнi новини
06.25, 08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 
21.05, 04.25 Факти
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайнi новини
10.15 Антизомбi
11.15 Секретний фронт. Дайджест
12.00, 13.20 Х/ф "Ключ саламандри"
14.40, 16.10 Х/ф "Таксi-3"
16.55 Х/ф "Таксi-4"
20.20 Бiльше нiж правда
21.25 Т/с "Штрафбат"
22.25 Свобода слова
00.55 Х/ф "Миротворець"

05.30, 20.20 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 
04.20 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05 Бiльше нiж правда
11.00, 13.20 Х/ф "Ключ саламан-
дри"
13.45 Т/с "На трьох"
14.25, 16.10 Т/с "Пiвнiчний вiтер"
16.45, 22.30 Т/с "Винищувачi"
17.45, 21.25 Т/с "Штрафбат"
23.25 Х/ф "Обитель зла-3"
01.25 Т/с "Морська полiцiя"

05.30, 10.05 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 
04.25 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
11.05, 13.20 Х/ф "Миротворець"
13.45 Т/с "На трьох"
14.25, 16.10 Т/с "Пiвнiчний вiтер"
16.45, 22.20 Т/с "Винищувачi"
17.45, 21.25 Т/с "Штрафбат"
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф "Обитель зла-4. Життя 
пiсля смертi"
01.25 Т/с "Морська полiцiя"

05.35 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 
04.20 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 13.20 Х/ф "В облозi"
13.50 Т/с "На трьох"
14.25, 16.10 Т/с "Пiвнiчний вiтер"
16.50, 22.25 Т/с "Винищувачi"
17.50, 21.25 Т/с "Штрафбат"
20.20 Iнсайдер
23.20 Х/ф "Обитель зла-5"
01.20 Т/с "Морська полiцiя"

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10 Iнсайдер
11.10, 13.20 Х/ф "В облозi-2. 
Територiя темряви"
13.45 Т/с "На трьох"
14.20 Т/с "Пiвнiчний вiтер"
15.20, 16.10 Т/с "Спецзагiн 
"Шторм"
16.50 Т/с "Винищувачi"
17.45 Т/с "Штрафбат"
20.20 Антизомбi
21.25 Дизель-шоу
00.00 Х/ф "Обитель зла-3"

07.25 Без гальм
08.25 М i Ж
09.25 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливостi 
нацiональної роботи
12.45, 18.45 Факти
13.00 Т/с "На трьох"
14.40 Х/ф "В облозi"
16.45 Х/ф "В облозi-2"
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки
20.05 Х/ф "Морський бiй"
22.45 Х/ф "Обитель зла-4"
00.40 Т/с "Морська полiцiя"

05.00, 12.45, 18.45 Факти
05.30 Т/с "Слiдчi"
07.35 Т/с "Вiддiл 44"
11.30, 13.00 Т/с "На трьох"
13.35 Х/ф "Морський бiй"
16.05 Дизель-шоу
20.30 Комiк на мiльйон
22.05 Х/ф "Хеллбой-2. Золота 
армiя"
00.35 Х/ф "Обитель зла-5. 
Вiдплата"
02.10 Т/с "Морська полiцiя. Лос-
Анджелес"
03.00 Провокатор

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.05 Сьогоднi
09.15, 04.00 Зiрковий шлях
10.45 Реальна мiстика
11.45 Х/ф "Моє кохання"
13.50, 15.30 Т/с "Школа про-
живання"
18.00 Т/с "Жiночий лiкар 3"
19.45, 03.00 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Вiкно життя"
23.30 Х/ф "Форсаж 5"

06.00, 16.00 Т/с "Адвокат"
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 04.15 Сьогоднi
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.00 Зiрковий шлях
11.30, 05.20 Реальна мiстика
13.40, 15.30 Т/с "Черговий лiкар 3"
18.00 Т/с "Жiночий лiкар 3"
19.45 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Вiкно життя"
23.30 Т/с "Закон i порядок: 
Спецiальний корпус"
02.10 Х/ф "Форсаж 5"

06.00, 16.00, 05.20 Т/с "Адвокат"
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.50, 02.50 Сьогоднi
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.40 Зiрковий шлях
11.30, 04.30 Реальна мiстика
13.40, 15.30 Т/с "Черговий лiкар 3"
18.00 Т/с "Жiночий лiкар 3"
19.45 "Говорить Україна"
21.30 Футбол. Лiга Чемпiонiв УЄФА 
"Шахтар" - "Наполi"
00.10 Т/с "Закон i порядок: 
Спецiальний корпус"

06.00, 16.00, 05.20 Т/с "Адвокат"
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
00.00, 02.50 Сьогоднi
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.40 Зiрковий шлях
11.30, 04.30 Реальна мiстика
13.40, 15.30 Т/с "Черговий лiкар 3"
18.00 Т/с "Жiночий лiкар 3"
19.45 "Говорить Україна"
21.50 Футбол. Лiга Європи УЄФА 
"Зоря" - "Естерсунд"
00.15 Т/с "Закон i порядок: 
Спецiальний корпус"

06.00, 16.00 Т/с "Адвокат"
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.25 Сьогоднi
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.40 Зiрковий шлях
11.30, 04.10 Реальна мiстика
13.40, 15.30 Т/с "Черговий лiкар 3"
18.00 Т/с "Жiночий лiкар 3"
19.45 "Говорить Україна"
21.00, 00.00 Т/с "Вiкно життя"
23.20 Спецiальний репортаж
02.00 Т/с "Закон i порядок: 
Спецiальний корпус"

07.00, 15.00, 19.00, 03.00 
Сьогоднi
07.15, 05.40 Зiрковий шлях
08.10, 15.20 Т/с "Вiкно життя"
16.45, 19.40 Т/с "Обираючи 
долю"
21.50 Т/с "Випробування 
вiрнiстю"
01.10 Реальна мiстика
03.40 Т/с "Закон i порядок: 
Спецiальний корпус"

06.50 Сьогоднi
07.40 Зiрковий шлях
09.50 Т/с "Жiночий лiкар 3"
14.50 Х/ф "В очiкуваннi весни"
17.00, 20.00 Т/с "Зимовий 
вальс"
19.00, 05.50 Подiї тижня з Оле-
гом Панютою
21.50 Т/с "Обираючи долю"
02.00 Реальна мiстика
03.30 Т/с "Черговий лiкар 3"

06.45 Х/ф "Коли дерева були великими"
08.25 Х/ф "Перший учитель"
10.15, 11.20 Х/ф "Мертвий сезон"
12.40, 13.50, 15.10 Т/с "Пригоди 
Електронiка"
16.25, 17.40 Х/ф "Будинок, який 
побудував Свiфт"
19.00 Т/с "Гостя з майбутнього"
20.15 Т/с "Трест, який лопнув"
21.30 Х/ф "Кидали"
23.15 Х/ф "Небезпечний вiк"

07.10 Х/ф "Дивнi чоловiки Семено-
вої Катерини"
09.45, 10.55 Х/ф "Фантазiї Фарятьєва"
12.20 Х/ф "Афiнськi вечори"
14.10 Х/ф "Фортуна"
15.50 Х/ф "Пiчки-лавочки"
17.40, 19.00 Т/с "Гостя з майбутнього"
20.15 Т/с "Трест, який лопнув"
21.35 Х/ф "Кидали в грi"
23.20 Х/ф "Коли дерева були 
великими"

08.40, 09.50, 10.55 Т/с "Пригоди 
Електронiка"
12.10 Х/ф "З коханими не роз-
лучайтеся"
13.40, 14.50 Х/ф "Будинок, який 
побудував Свiфт"
16.10 Х/ф "Дорога"
17.40, 19.00 Т/с "Гостя з майбутнього"
20.15 Т/с "Трест, який лопнув"
21.30 Х/ф "Кидали в перегонах"
23.20 Х/ф "Транссибiрський експрес"

08.00 Х/ф "Афiнськi вечори"
09.50 Х/ф "Пiчки-лавочки"
11.35, 12.50 Х/ф "Фантазiї Фарятьєва"
14.15 Х/ф "Шанувальник"
16.00 Х/ф "Фортуна"
17.40, 19.00 Т/с "Гостя з майбут-
нього"
20.15 Х/ф "Королi i капуста"
21.45 Х/ф "За прекрасних дам"
23.05 Х/ф "Кидали"
00.50 Х/ф "Кидали в грi"

06.00, 07.10 Х/ф "Мертвий сезон"
08.25, 09.55 Х/ф "Будинок, який 
побудував Свiфт"
11.10 Х/ф "Дивнi чоловiки Семено-
вої Катерини"
13.45, 15.05, 16.25 Т/с "Трест, який 
лопнув"
17.40, 19.00 Т/с "Гостя з майбутнього"
20.15 Х/ф "Королi i капуста"
21.35 Х/ф "Бакенбарди"
23.25 Х/ф "Фантазiї Фарятьєва"

07.10 Х/ф "Пiчки-лавочки"
09.00, 10.10, 11.15 Т/с "Пригоди 
Електронiка"
12.35, 13.50, 15.05, 16.25, 17.40 Т/с 
"Гостя з майбутнього"
19.00 Х/ф "Вiрна рука: друг 
iндiанцiв"
20.25, 21.45 Х/ф "Королi i капуста"
23.05 Х/ф "Коли дерева були 
великими"
00.50 Х/ф "Доживемо до понедiлка"

07.05 Х/ф "Кидали в грi"
08.35 Х/ф "Кидали в перегонах"
10.20 Х/ф "Золото Апачей"
12.10, 13.25 Х/ф "Будинок, який 
побудував Свiфт"
14.45 Х/ф "Бакенбарди"
16.35, 17.40 Х/ф "Мертвий сезон"
19.00, 20.00, 21.10 Т/с "Трест, який 
лопнув"
22.25 Х/ф "За прекрасних дам"
23.45 Х/ф "Фонтан"
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06.00 Сток Сiтi - МЮ. Ч-т Англiї
07.45, 21.25, 05.25 Журнал Лiги 
Чемпiонiв
08.15 Сталь - Марiуполь. Ч-т 
України
10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS
10.20 "Великий футбол"
12.00 Реал - Леванте. Ч-т Iспанiї
13.50 Шахтар - Зоря. Ч-т України
16.00 Журнал Лiги Європи. 
Прем'єра
16.55 Ман Сiтi - Лiверпуль. Англiя
18.45 Ч-т Англiї. Огляд туру. 
Прем'єра
19.40 Барселона - Еспаньйол. Ч-т 
Iспанiї
21.55 LIVE. Малага - Лас-Пальмас. 
Ч-т Iспанiї
23.55 Ч-т Iспанiї. Огляд туру
00.50 Ворскла - Олiмпiк. Ч-т 
України

06.00, 16.00 "Європейський 
WEEKEND"
07.15, 17.20 Вест Гем - 
Гаддерсфiлд. Ч-т Англiї
09.05, 04.55 Ч-т Iспанiї. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE
10.20 Зiрка - Чорноморець. Ч-т 
України
12.10 "Великий футбол"
13.55 Барселона - Еспаньйол. Ч-т 
Iспанiї
19.10 Шахтар - Зоря. Ч-т України
21.00 Журнал Лiги Чемпiонiв
21.30 Барселона - Ювентус. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
23.40 Топ-матч
23.50 Огляд вiвторка. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА. Прем'єра
01.15 Селтiк - ПСЖ. Лiга Чемпiонiв 
УЄФА. Прем'єра

06.55 МЮ - Базель. Лiга Чемпiонiв 
УЄФА
08.40 Огляд вiвторка. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
10.00, 15.55, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE
10.20 Селтiк - ПСЖ. Лiга Чемпiонiв 
УЄФА
12.10 Шахтар - Зоря. Ч-т України
13.55 LIVE. Шахтар - Наполi. 
Юнацька Лiга УЄФА
16.15 "Лiга Чемпiонiв. ONLINE"
19.35, 23.40, 05.25 Топ-матч
19.40 Барселона - Ювентус. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
21.30 Тоттенгем - Боруссiя (Д). Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
23.50 Огляд середи. Лiга Чемпiонiв 
УЄФА. Прем'єра
01.15 Феєнорд - Ман Сiтi. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА. Прем'єра

06.55 Феєнорд - Ман Сiтi. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
08.40 Огляд середи. Лiга Чемпiонiв 
УЄФА
10.00, 15.40, 20.45 Футбол NEWS
10.25, 01.50 Тоттенгем - Боруссiя 
(Д). Лiга Чемпiонiв УЄФА
12.10 МЮ - Базель. Лiга Чемпiонiв
13.55 Лiверпуль - Севiлья. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
16.05 Шахтар - Наполi. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
17.50 "Нiч Лiги Чемпiонiв"
18.40 "LaLiga Chronicles". Ч-т 
Iспанiї. Прем'єра
19.00 "Шлях до Лiона"
19.50 Динамо - Шкендербеу. Лiга 
Європи УЄФА
21.55 Арсенал - Кельн. Лiга Європи 
УЄФА
00.00 Аустрiя - Мiлан. Лiга Європи

06.00, 01.50 Герта - Атлетiк. Лiга 
Європи УЄФА
07.45 Селтiк - ПСЖ. Лiга Чемпiонiв 
УЄФА
09.30 "Сiткорiзи"
10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS
10.25 Арсенал - Кельн. Лiга Європи
12.10 Огляд вiвторка. Лiга 
Чемпiонiв
13.00 Аустрiя - Мiлан. Лiга Європи
14.45 Огляд матчiв. Лiга Європи 
УЄФА. Прем'єра
16.05, 20.25 "Шлях до Лiона"
16.55 Динамо - Шкендербеу. Лiга 
Європи УЄФА
18.40 Зоря - Естерсунд. Лiга 
Європи УЄФА
21.25 Свiт Прем'єр-Лiги
21.55 LIVE. Борнмут - Брайтон. 
Ч-т Англiї
00.00 Шахтар - Наполi. Лiга Чемпiонiв

07.45 Ч-т Iспанiї. Передмова до 
туру
08.15 Барселона - Ювентус. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
10.00, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
10.20 Шахтар - Наполi. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
12.10 Динамо - Шкендербеу. Лiга 
Європи УЄФА
13.55 Ч-т Англiї. Передмова до туру
14.25 LIVE. Кристал Пелес - Саут-
гемптон. Ч-т Англiї
16.30 Свiт Прем'єр-Лiги
17.00, 19.10, 21.25 Топ-матч
17.10 Хетафе - Барселона. Iспанiї
19.25 LIVE. Бетiс - Депортiво. Ч-т 
Iспанiї
21.40 LIVE. Атлетiко - Малага. Ч-т 
Iспанiї
23.40 Олександрiя - Сталь. України
01.25 Огляд матчiв. Лiга Європи

07.45 Свiт Прем'єр-Лiги
08.15 Хетафе - Барселона. Iспанiя
10.00, 15.40, 20.15 Футбол NEWS
10.20 Журнал Лiги Чемпiонiв. 
Прем'єра
10.50 Олександрiя - Сталь. Ч-т 
України
12.40, 14.55, 16.55, 19.10 Топ-матч
12.55 LIVE. Алавес - Вiльярреал. 
Ч-т Iспанiї
13.45, 17.45 Футбол Tables
15.10 Журнал Лiги Чемпiонiв
16.00 Огляд матчiв. Лiга Європи
17.10 LIVE. Жирона - Севiлья. Ч-т 
Iспанiї
19.15 LIVE. Олiмпiк - Динамо. Ч-т 
України
21.20 "Великий футбол"
23.00 Челсi - Арсенал. Ч-т Англiї
00.50 Огляд середи. Лiга Чемпiонiв 
УЄФА

05.05 Х/ф "Захар Беркут"
06.40 Т/с "Життя, якого не було"
09.50, 19.30 Т/с "Кулагiн та парт-
нери"
11.50 "Страх у твоєму домi"
13.30 "Нашi"
14.15 "2 кiнськi сили"
14.45, 19.00, 23.15, 02.30 "Свiдок"
15.05 Т/с "13"
21.30 Т/с "Елементарно - 2"
23.45 Т/с "Чорнi вiтрила - 3"
01.45 Т/с "Полiцiя маямi"
03.00 "Випадковий свiдок"
03.10 "Речовий доказ"

04.10 "Легенди бандитської Одеси"
05.00 Х/ф "Весiльний подарунок"
06.20 Х/ф "Дiловi люди"
07.55, 09.00, 19.30 Т/с "Кулагiн та 
партнери"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 02.30 
"Свiдок"
10.30, 17.25 Т/с "Детективи"
12.00 "Страх у твоєму домi"
13.45, 15.05 Т/с "Елементарно - 2"
15.30 Т/с "Доктор Блейк"
21.30 Т/с "CSI: кiберпростiр - 2"
23.45 Т/с "Чорнi вiтрила - 3"
01.45 Т/с "Полiцiя маямi"

05.30 Х/ф "Чарiвний голос 
Джельсомiно"
07.55, 09.00, 19.30 Т/с "Кулагiн та 
партнери"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 02.25 
"Свiдок"
10.30, 17.25 Т/с "Детективи"
12.00 "Страх у твоєму домi"
13.40, 15.05, 21.30 Т/с "CSI: 
кiберпростiр - 2"
15.30 Т/с "Доктор Блейк"
23.45 Т/с "Чорнi вiтрила - 3"
01.40 Т/с "Полiцiя маямi"
02.55 "Випадковий свiдок"

04.15 Х/ф "Зворотного шляху 
немає"
07.55, 09.00, 19.30 Т/с "Кулагiн та 
партнери"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 02.10 
"Свiдок"
10.30, 17.25 Т/с "Детективи"
12.00 "Страх у твоєму домi"
13.40, 15.05, 21.30 Т/с "CSI: 
кiберпростiр - 2"
15.30 Т/с "Доктор Блейк"
23.45 Т/с "Морський патруль"
01.30 Т/с "Полiцiя маямi"
02.40 "Випадковий свiдок"

04.40 Х/ф "Мiльйон у шлюбному 
кошику"
06.10 Х/ф "Акселератка"
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"
13.40, 15.05, 21.30 Т/с "CSI: 
кiберпростiр - 2"
15.30 Т/с "Доктор Блейк"
23.45 Т/с "Морський патруль"
01.30 Т/с "Полiцiя маямi"

04.10, 03.10 "Легенди бандитської 
Одеси"
05.00 "Правда життя. Професiї"
06.00 Х/ф "Вiчний поклик"
11.30 "Речовий доказ"
13.50 "Склад злочину"
15.35 "Пiвдень. Нерадянський 
Союз"
17.20 "Речдок"
19.00, 02.40 "Свiдок"
19.30 Х/ф "У зонi особливої уваги"
21.20 Х/ф "Полювання за тiнню"
23.20 Х/ф "Тiнi в раю"
00.55 Т/с "Полiцiя маямi"

04.00 "Правда життя. Професiї"
04.30 Х/ф "Пригоди Електронiка"
08.05 Т/с "Походеньки нотарiуса 
Неглiнцева"
11.20 Х/ф "У зонi особливої уваги"
13.10 Х/ф "П'ять хвилин страху"
14.50 "Легенди карного розшуку"
15.55 "Склад злочину"
17.25 "Речдок"
19.00 Т/с "13"
22.45 Х/ф "Мисливцi за розумом"
00.45 Х/ф "Тiнi в раю"
02.15 "Таємницi кримiнального свiту"
03.10 "Речовий доказ"

06.50, 05.30 Кориснi пiдказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 М/ультмiкс
10.45 Х/ф "Король сноуборду"
12.25 Повне перевтiлення. Дiм за 
тиждень
13.55 Х/ф "Йоринда i Йорингель"
15.05 Т/с "Домашнiй арешт"
15.40, 03.50 Вiталька
16.50, 20.55 Готель Галiцiя
17.50, 20.00, 03.00 Країна У
18.50, 00.00 Танька i Володька
22.00 Казки У Кiно
23.00 Розсмiши комiка

06.50, 05.30 Кориснi пiдказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 М/ультмiкс
10.45 Х/ф "Йоринда i Йорингель"
11.55, 23.00 Розсмiши комiка
12.55 Повне перевтiлення. Дiм за 
тиждень
13.55 Х/ф "Братик i сестричка"
15.05 Т/с "Домашнiй арешт"
15.40, 03.50 Вiталька
16.50, 20.55 Готель Галiцiя
17.50, 20.00, 03.00 Країна У
18.50, 00.00 Танька i Володька
22.00 Казки У Кiно

06.50, 05.30 Кориснi пiдказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 М/ультмiкс
10.45 Х/ф "Братик i сестричка"
11.55, 23.00 Розсмiши комiка
12.55 Повне перевтiлення. Дiм за 
тиждень
13.55 Х/ф "Принц-жабеня"
15.05 Т/с "Домашнiй арешт"
15.40, 03.50 Вiталька
16.50, 20.55 Готель Галiцiя
17.50, 20.00, 03.00 Країна У
18.50, 00.00 Танька i Володька
22.00 Казки У Кiно

06.50, 05.30 Кориснi пiдказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 М/ультмiкс
10.45 Х/ф "Принц-жабеня"
11.55, 23.00 Розсмiши комiка
12.55 Повне перевтiлення. Дiм за 
тиждень
13.55 Х/ф "Дiвчинка з сiрниками"
15.05 Т/с "Домашнiй арешт"
15.40, 03.50 Вiталька
16.50, 20.55 Готель Галiцiя
17.50, 20.00, 03.00 Країна У
18.50, 00.00 Танька i Володька
22.00 Казки У Кiно

06.50, 05.30 Кориснi пiдказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15, 20.00 М/ультмiкс
10.45 Х/ф "Дiвчинка з сiрниками"
11.55 Повне перевтiлення. Дiм за 
тиждень
13.25 Х/ф "Холодне серце"
15.05 Т/с "Домашнiй арешт"
15.40, 03.45 Вiталька
16.50 Готель Галiцiя
17.50, 01.20 Країна У
18.50 Танька i Володька
21.50 Х/ф "Молодята"
23.30 Х/ф "Кур'єр iз раю"

06.00 Байдикiвка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Кориснi пiдказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 М/ультмiкс
10.45 М/с
11.10, 18.00 М/ф
12.50 Х/ф "Каштанчик: герой Цен-
трального парку"
14.25 Готель Галiцiя
19.40 Танька i Володька
22.20 Х/ф "Кур'єр iз раю"
00.00 Казки У Кiно
01.05 Одного разу в Одесi

06.00 Байдикiвка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Кориснi пiдказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 М/ультмiкс
10.45 М/с
11.25 Х/ф "Холодне серце"
13.00 Країна У
18.00 Х/ф "Молодята"
19.40 Танька i Володька
22.20 Казки У Кiно
01.45 Х/ф "Назар Стодоля"
03.15 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, 01.50 "Розсмiши комiка"
11.25, 19.00 "Орел i Решка"
12.25, 02.35 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.25, 20.00 "Орел i Решка. 
Незвiдана Європа"
15.25, 21.00 "Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон"
18.00 "Орел i Решка. Шопiнг 2016"
22.00 Х/ф "Серена"
00.00 Х/ф "Мувi 43"

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 "Орел i Решка"
12.25 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.25, 20.00 "Орел i Решка. Європа"
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 "Орел i Решка"
12.25 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.25, 20.00 "Орел i Решка. Європа"
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"

06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.25 "Мультфiльми"
10.00 "Файна Юкрайна"
10.30 "Розсмiши комiка"
11.25, 19.00 "Орел i Решка"
12.25 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.25, 20.00 "Орел i Решка. Європа"
15.25, 21.00 "Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон"
16.20, 23.00 Т/с "Доктор Хаус"
18.00 "Орел i Решка. Шопiнг. Не-
видане"
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, 00.50 "Розсмiши комiка"
11.25, 19.00 "Орел i Решка"
12.25, 01.50 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.25, 20.00 "Орел i Решка. Європа"
15.25, 21.00 "Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон"
18.00 "Орел i Решка. Шопiнг. Не-
видане"
22.00 "КВН на БIС"
23.00 "Вечiрнiй квартал"

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.25 "Мультфiльми"
09.20 М/ф
11.00 Х/ф "Король - полярний 
ведмiдь"
12.50 "Орел i Решка. 
Навколосвiтня подорож"
00.00 Х/ф "Тиха гавань"
02.00 "Нiчне життя"

05.10 "Рецепти щастя"
06.00 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.25 Х/ф "Король - полярний 
ведмiдь"
10.10 М/ф
11.50 "Орел i Решка. 
Навколосвiтня подорож"
23.00 Х/ф "Банди Нью-Йорка"
02.15 "Вечiрнiй квартал"
03.45 "Нiчне життя"

06.00 М/ф
08.00, 10.55 "Вiн, Вона i телевiзор"
10.00, 18.15 "Спецкор"
10.35, 18.40 "ДжеДАI"
13.10 Х/ф "Як украсти мiльйон"
15.30 Х/ф "Гарячi голови 2"
17.15 "Загублений свiт"
19.10 "Бандерлоги"
19.30, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни. 
Одеса - 2"
21.30 Х/ф "Озеро акул"
23.15 Х/ф "Iдеальнi канiкули"
01.00 Т/с "Легенди 2"
01.50 Х/ф "Страченi свiтанки"

06.00 М/ф
08.00, 12.15 "Вiн, Вона i телевiзор"
10.00, 18.15 "Спецкор"
10.35, 18.40 "ДжеДАI"
10.55, 19.10 "Бандерлоги"
11.25, 17.15, 23.15 "Загублений 
свiт"
13.30 Х/ф "Озеро акул"
15.25 Т/с "Команда"
19.30, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни. 
Одеса - 2"
21.30 Х/ф "Ера динозаврiв"
00.15 Т/с "Легенди 2"
01.05 "Територiя обману"

06.00 М/ф
08.00, 12.15 "Вiн, Вона i телевiзор"
10.00, 18.15 "Спецкор"
10.35, 18.40 "ДжеДАI"
10.55, 19.10 "Бандерлоги"
11.25, 17.15, 23.45 "Загублений 
свiт"
13.30 Х/ф "Ера динозаврiв"
15.25 Т/с "Команда"
19.30, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни. 
Одеса - 2"
21.30 Х/ф "Чужий 4: Воскресiння"
00.45 Т/с "Легенди 2"
01.35 Х/ф "Камiнна душа"

06.00 М/ф
08.00, 12.15 "Вiн, Вона i телевiзор"
10.00, 18.15 "Спецкор"
10.35, 18.40 "ДжеДАI"
10.55, 19.10 "Бандерлоги"
11.25, 17.15, 23.50 "Загублений 
свiт"
13.15 Х/ф "Чужий 4: Воскресiння"
15.25 Т/с "Команда"
19.30, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни. 
Одеса - 2"
21.30 Х/ф "Облога"
00.50 Т/с "Легенди 2"
01.40 Х/ф "Ярослав Мудрий"

06.00 М/ф
08.00, 12.15 "Вiн, Вона i телевiзор"
10.00, 18.15 "Спецкор"
10.35, 18.40 "ДжеДАI"
10.55 "Бандерлоги"
11.25, 17.15 "Загублений свiт"
13.50 Х/ф "Гарячi голови"
15.25 Т/с "Команда"
19.10 Х/ф "Морський пiхотинець"
20.55 Х/ф "Морський пiхотинець 2"
22.50 "Змiшанi єдиноборства. 
UFC."
01.30 "Цiлком таємно"
01.55 Х/ф "Ярослав Мудрий"

06.00 М/ф
08.00 "Бандерлоги"
09.00, 23.35 "Загублений свiт"
12.00 "Цiлком таємно"
12.35 Т/с "Одинак"
16.05 Х/ф "Гарячi голови 2"
17.50 Х/ф "Великий солдат"
19.45 Х/ф "Шпигун по 
сусiдству"
21.20 Х/ф "12 раундiв"
00.25 Х/ф "Усiм потрiбна Кет"
02.15 Х/ф "Легенда про княги-
ню Ольгу"

06.00 Пiтсбург Fight Night 116. Люк 
Рокхолд проти Девiда Бранча
08.00 "Бандерлоги"
10.10 "Вiн, Вона i телевiзор"
13.10 Х/ф "Морський пiхотинець"
14.55 Х/ф "Морський пiхотинець 2"
16.50 9 тур ЧУ з футболу "Зоря" - 
"Карпати"
19.15 9 тур ЧУ з футболу "Чорномо-
рець" - "Шахтар"
21.25 ПРОФУТБОЛ
23.15 Трансляцiя з Пiтсбурга Fight 
Night 116. Люк Рокхолд проти 
Девiда Бранча

07.30, 08.00 "По делам несовер-
шеннолетних"
07.55 "Бодрый шаг в утро"
10.30 "Давай разведемся!"
13.30 "Тест на отцовство"
14.30 Т/с "Понять. Простить"
15.05, 20.55 Т/с "Подкидыши"
17.00, 18.05, 19.00 Т/с "Женский 
доктор"
18.00, 23.55, 04.50 "6 кадров"
22.55 Т/с "Проводница"
00.30 Т/с "Судьбы загадочное 
завтра"

07.30, 08.00 "По делам несовер-
шеннолетних"
07.55 "Бодрый шаг в утро"
10.30 "Давай разведемся!"
13.30 "Тест на отцовство"
14.30 Т/с "Понять. Простить"
15.05, 20.55 Т/с "Подкидыши"
17.00, 18.05, 19.00 Т/с "Женский 
доктор"
18.00, 23.55, 04.50 "6 кадров"
22.55 Т/с "Проводница"
00.30 Т/с "Судьбы загадочное 
завтра"

07.30, 08.00 "По делам несовер-
шеннолетних"
07.55 "Бодрый шаг в утро"
10.30 "Давай разведемся!"
13.30 "Тест на отцовство"
14.30 Т/с "Понять. Простить"
15.05, 20.55 Т/с "Подкидыши"
17.00, 18.05, 19.00 Т/с "Женский 
доктор"
18.00, 23.55, 04.50 "6 кадров"
22.55 Т/с "Проводница"
00.30 Т/с "Судьбы загадочное 
завтра"

07.30, 08.00 "По делам несовер-
шеннолетних"
07.55 "Бодрый шаг в утро"
10.30 "Давай разведемся!"
13.30 "Тест на отцовство"
14.30 Т/с "Понять. Простить"
15.05, 20.55 Т/с "Подкидыши"
17.00, 18.05, 19.00 Т/с "Женский 
доктор"
18.00, 23.55, 04.50 "6 кадров"
22.55 Т/с "Проводница"
00.30 Т/с "Судьбы загадочное 
завтра"

06.30, 05.30 "Джейми: обед за 
30 минут"
07.30 "По делам несовершен-
нолетних"
10.55 Т/с "Любовь на миллион"
18.00, 22.40 Т/с "Проводница"
19.00 Х/ф "В полдень на при-
стани"
23.40, 04.45 "6 кадров"
00.30 Х/ф "40+, или Геометрия 
чувств"

06.30 "Джейми: обед за 30 минут"
07.30, 00.00 "6 кадров"
08.10 Х/ф "Молодая жена"
10.05 Х/ф "Лучшее лето нашей 
жизни"
14.15 Х/ф "Закон обратного вол-
шебства"
18.00 Д/ц "Астрология. Тайные 
знаки"
19.00 Х/ф "Мама будет против"
23.10 Д/ф "Красивая старость"
00.30 Х/ф "Знакомство с родите-
лями"

06.30 "Джейми: обед за 30 минут"
07.30, 23.45, 04.45 "6 кадров"
08.20 Х/ф "Невеста с заправки"
10.20 Х/ф "Когда мы были 
счастливы"
14.20 Х/ф "В полдень на пристани"
18.00 Д/ф "Красивая старость"
19.00 Х/ф "Дом на холодном ключе"
22.45 Д/ф "Окно жизни"
00.30 Х/ф "Знакомство с Факе-
рами"
02.40 Х/ф "Мисс Марпл. Точно по 
расписанию"

05.45, 07.40, 08.40 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 "Зимовий жарт з..."
10.10 Х/ф "Зникло лiто"
11.45 Х/ф "Весiлля з посагом"
14.05, 19.40 Т/с "Комiсар Рекс"
15.55 Х/ф "За вiтриною унiвермагу"
17.50 Х/ф "Вiрнi друзi"
21.30 Т/с "Мемуари Шерлока Холмса"
23.30 Моя правда
00.20 "Вечiр c Максимом Галкiним"

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50, 23.30 Моя правда
10.20 "Новорiчний жарт з..."
11.25 Х/ф "Здається квартира з 
дитиною"
13.00 Х/ф "Опiкун"
14.35, 19.40 Т/с "Комiсар Рекс"
16.25 Х/ф "Цiлуються зорi"
17.45 Х/ф "Дiти понедiлка"
21.30 Т/с "Мемуари Шерлока Холмса"
00.20 "Бенефiс Геннадiя Вєтрова"

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50, 23.20 Моя правда
10.05 Х/ф "Весiлля з посагом"
12.30 Х/ф "Перше побачення"
14.15, 19.40 Т/с "Комiсар Рекс"
15.10 Х/ф "В добрий час!"
17.10 Х/ф "Було в батька три сини"
21.30 Т/с "Розслiдування Мердока"
00.10 "Бенефiс Юхима Шифрина 
"ОПУС № 10"

05.45, 07.40, 08.40 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50, 23.20 Моя правда
09.30 Х/ф "Опiкун"
11.15 Х/ф "В добрий час!"
13.10, 19.40 Т/с "Комiсар Рекс"
15.00 Х/ф "Було в батька три сини"
17.30 Х/ф "Рiзнi долi"
21.30 Т/с "Розслiдування Мердока"
00.10 "Юхим Шифрин. Сходи"
02.15 Т/с "Мемуари Шерлока 
Холмса"

05.45, 07.40, 08.40 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50 Моя правда
09.30 Х/ф "Перше побачення"
11.15 Х/ф "Рiзнi долi"
13.25, 19.40 Т/с "Комiсар Рекс"
14.20 Х/ф "Той самий Мюнхгаузен"
17.10 Х/ф "Небеснi ластiвки"
21.30, 02.35 Т/с "Розслiдування 
Мердока"
23.20 Х/ф "Смуга перешкод"
01.00 Х/ф "Успiх"

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.50 "Своя роль"
10.20 "Два Миронова"
11.10 "Невiдома версiя. Дiвчата"
12.00, 23.00 Х/ф "Iшов собака по 
роялю"
13.15 Х/ф "Той самий Мюнхгаузен"
16.00 Х/ф "Пригоди принца Фло-
ризеля"
19.30 Х/ф "Троє в човнi, не рахуючи 
собаки"
22.05 "Невiдома. Дiамантова рука"

05.45, 07.40, 08.40 М/ф
07.50 "Своя роль"
09.30 "З любов'ю. Юрiй Нiкулiн"
10.25 "Невiдома. Дiамантова рука"
11.20 Х/ф "Казка про загублений час"
12.55 Х/ф "Старий Хотабич"
14.25 Х/ф "Вусатий нянь"
16.00 Х/ф "Повернення "Святого Луки"
17.50 Х/ф "Чорний принц"
19.40 Х/ф "Версiя полковника Зорiна"
21.15 Х/ф "Одружений холостяк"
23.00 "Невiдома версiя. Дiвчата"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 01.10 Посмiхнiться, вам це 
личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00 Клiнiка
11.30, 00.20 Пробач мене, моє 
кохання
12.20, 18.50, 22.40 Ворожка
13.20, 20.45 Т/с "Уламки щастя"
14.00, 19.45 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.00, 21.40 Сiмейнi мелодрами
23.40 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 01.10 Посмiхнiться, вам це 
личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00 Клiнiка
11.30, 00.20 Пробач мене, моє 
кохання
12.20, 18.50, 22.40 Ворожка
13.20, 20.45 Т/с "Уламки щастя"
14.00, 19.45 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.00, 21.40 Сiмейнi мелодрами
23.40 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 01.10 Посмiхнiться, вам це 
личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00 Клiнiка
11.30, 00.20 Пробач мене, моє 
кохання
12.20, 18.50, 22.40 Ворожка
13.20, 20.45 Т/с "Уламки щастя"
14.00, 19.45 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.00, 21.40 Сiмейнi мелодрами
23.40 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 01.10 Посмiхнiться, вам це 
личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00 Клiнiка
11.30, 00.20 Пробач мене, моє 
кохання
12.20, 18.50, 22.40 Ворожка
13.20, 20.45 Т/с "Уламки щастя"
14.00, 19.45 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.00, 21.40 Сiмейнi мелодрами
23.40 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 01.10 Посмiхнiться, вам це 
личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00 Клiнiка
11.30, 00.20 Пробач мене, моє 
кохання
12.20, 18.50, 22.40 Ворожка
13.20, 20.45 Т/с "Уламки щастя"
14.00, 19.45 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.00, 21.40 Сiмейнi мелодрами
23.40 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 01.10 Посмiхнiться, вам це 
личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00 Клiнiка
11.30, 00.20 Пробач мене, моє 
кохання
13.20, 20.45 Т/с "Уламки щастя"
14.00, 19.45 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.00, 22.40 Мольфар
16.00, 21.40 Сiмейнi мелодрами
23.40 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 01.10 Посмiхнiться, вам це 
личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00 Клiнiка
11.30, 00.20 Пробач мене, моє 
кохання
13.20, 20.45 Т/с "Уламки щастя"
14.00, 19.45 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.00, 22.40 Мольфар
16.00, 21.40 Сiмейнi мелодрами
23.40 Т/с "Щоденники темного"
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Вс 6  â å ð å ñ í ÿ  2 0 1 7  ð .
№36 (14001)
6  â å ð å ñ í ÿ6  â å ð å ñ í ÿ
№36 (140ВВсс Реклама. Оголошення. Повідомлення 99

продам
 ТЕРМІНОВО квартиру, 40 м2, 

з меблями, 1-ий поверх, в центрі се-
лища Олександрійське. Недорого. 

Тел. (067) 87-69-301.
 ДАЧНА ділянка 6 сотих в ко-

оперативі «Жовтень» в районі ав-
тобусної зупинки Дамба. Є полив, 
будиночок 7х7 м, фруктові дерева, 
ціна договірна.

Тел. (066) 186-87-97.
 Продам двохкамерний холо-

дильник «Nord» p.175x57, у гарному 
робочому стані. Ціна - 1 500грн. 

Тел. (050) 69-52-522, 
(096) 57-38-811.

 КОРОВУ чорно-рябу. Корові 
6 років. 

Детальніша інформація 
за тел. (066) 357-76-05. 

куплю
 НА ДЕТАЛІ: годинники, холо-

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

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

загублені
 Пенсійне посвідчення, вида-

не Олександрійським об’єднаним 
управлінням Пенсійного фонду 
України на ім’я Виходець Тетяна 
Леонтіївна, вважати недійсним.

 Пенсійне посвідчення, вида-
не Олександрійським об’єднаним 
управлінням Пенсійного фон-
ду України на ім’я Дейкун Лідія 
Яківна, вважати недійсним.

По горизонтали: 3. Желтая душистая бахчевница. 5. Отель. 10. Словесная 
дуэль. 15. Рыболовное судно с кошельковым неводом. 18. Средневековый атеист, 
каких часто сжигали на костре. 19. Обеденная принадлежность. 20. Рядовой на 
клетчатом поле. 21. Горыныч. 22. Эмигрантка с подоконника на дачный участок. 26. 
Телефонный привет. 27. Опытный вояка. 28. Твердая "одежда" книги. 29. Шулерская 
метка на картах. 31. Держащие здания на своих плечах. 32. Дерево рояльных кла-
виш и бильярдного кия. 34. Поражение в футболе со счетом 5:0. 36. Современное 
пятиборье. 37. Солнечный пляж в салоне красоты. 41. Этаж в театре. 43. Классное 
учебное заведение. 44. Жилка для удочки. 45. Специя для венка победителю. 47. 
Колокольчик на шее коровы. 48. Эстет в еде. 51. Вершина вкуса. 52. И на лбу, и 
на сосне. 53. Металл в градуснике. 54. Звено гусеницы трактора. 56. Бандитский 
лидер. 58. Заслуженное уважение. 62. Разумная птица из мультика "Тайна третьей 
планеты". 66. Спортивная кошка. 69. Стационарное лечебно-учебное учреждение. 
71. Рыба с красной икрой. 73. Место автостоянки. 74. Противоположность грусти. 
75. Денежные средства для благотворительных целей. 77. Попутчик по жизни. 81. 
Луч света в темном море. 82. Алчный металл. 83. Небольшая ямка в гольфе. 84. 
Ипподромные гонки. 85. Свод законов. 86. Полуостров, жалующийся на свою ве-
личину. 87. Неравный брак. 88. Первое слово малыша. 

По вертикали: 1. Колхозник по-американски. 2. Изнурительная жара. 3. 
Техника ведения мяча, шайбы. 4. Невоспитанный грубиян. 6. Аристократический 
рак. 7. Берестяной короб с крышкой. 8. Золотое поле. 9. Отпрыск мамы Рябы. 11. 
Женский головной убор. 12. Коллектив, готовящий газету к печати. 13. Яхта ка-
питана Врунгеля. 14. И узамбарская, и маттиола. 16. Чернильная неприятность. 
17. Орфографический промах. 23. Старинная монета в три копейки. 24. Сватья- 
бракоделка. 25. Птица-стукач. 29. Жилплощадь монаха. 30. Рёва-корова. 32. 
Медведь с Аляски. 33. Место для крикливых баб. 35. Сигнальный пистолет. 38. 
Железнодорожный тягач. 39. Самодельный пистолет. 40. Владелец заводов, газет, 
пароходов. 42. Ум вселенского масштаба. 46. Командировочный способ работы. 
49. Каталка для теста. 50. Каникулы на работе. 51. Семейная усыпальница. 55. 
Разновидность фуражки. 57. Свободная должность. 59. Дубленка. 60. Зимний 
сорт яблок. 61. Зеленоглазый транспорт. 63. Увольнение со службы. 64. Угроза с 
вымогательством. 65. Камышовые заросли в низовье реки. 67. Пыльная страда в 
кварире. 68. Любимая детская рассказка. 70. Загон для овец. 72. Влажный очис-
титель мела с классной доски. 76. Загородный дом для летнего отдыха. 77. Рагу с 
баклажанами. 78. Европейский футбольный союз. 79. Время совиной охоты. 80. 
Мафиозная семья. 81. Металл духового оркестра. 
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ОВЕН (21.03-20.04). Усі принципові питання вам вирішити, швидше за все, не вдасться, але 
прагнути до цього потрібно. Імовірне надходження важливої інформації. Не зупиняйтеся на досягну-
тому - попереду нові привабливі обрії. Ви можете розраховувати на підтримку друзів. Вихідні краще 
присвятити відпочинку та розвагам. Сприятливий день - четвер, несприятливий - субота. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05). Нові ідеї та плани краще ретельно проаналізувати і лише після цього 
почати втілювати в життя. Імовірні знайомства, зустрічі, поїздки, надходження великої кількості нової 
інформації. Не намагайтеся брати участь у всьому, навряд чи вийде використовувати всі можливості 
відразу. У вихідні вас можуть спантеличити відносини з друзями, проявіть витримку і допоможіть їм 
мудрою порадою. Сприятливий день - середа, несприятливий - вівторок. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Необхідно сконцентруватися на рішенні важливих і невідкладних 
справ. Постарайтеся не витрачати дорогоцінну енергію даремно. Ваші таланти оцінять важливі для 
вас люди. Зрушаться з мертвої точки справи, на які ви вже навіть махнули рукою. Проведіть вихідні з 
коханою людиною. Сприятливий день - четвер, несприятливий - п'ятниця. 

РАК (22.06-23.07). Небажано обговорювати своє особисте життя навіть з близькими друзями. 
Постарайтеся уникати сварок з родичами. Вам зараз не варто плисти проти течії. На роботі вас ціну-
ють, є шанс одержати премію. Уникнути багатьох конфліктів вам допоможе мудрість і поступливість. 
Старий друг допоможе в кар'єрних питаннях. Сприятливий день - вівторок, несприятливий - середа. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Ділова поїздка може відкрити перед вами нові перспективи. Є шанс, що 
удача посміхнеться вам, також можливий і зовсім закономірний зліт у кар'єрі. Ризиковані заходи за-
вершаться успішно в тому випадку, якщо ви правильно розрахуєте свої сили і не покладатимете великі 
надії на чиюсь допомогу. У вихідні не відволікайтеся, робіть свою справу і надайте іншим займатися 
своїми питаннями. Сприятливий день - середа, несприятливий - субота. 

ДІВА (24.08-23.09). Бажано не поспішати і не квапити події. Ви не повинні сприймати все, що 
відбувається занадто близько до серця. Якщо ви не маєте сил змінити обставини, то необхідно термі-
ново міняти відношення до них. Бажано не переконувати колег або підлеглих у своїй правоті. У вихідні 
краще не починати нічого нового. Сприятливий день - понеділок, несприятливий - середа.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Життя обіцяє бути цікавим та насиченим. Однак вам доведеться по-
ринати з головою практично в кожне поточне робоче питання, так що часу на особисте життя майже 
не залишиться. Втім, можливо, вам більше сподобається свобода та незалежність. Сприятливий день 
- п'ятниця, несприятливий - вівторок.  

СКОРПІОН (24.10-22.11). Якщо ви бажаєте досягти результатів, потрібно діяти хоч і м'яко, але 
досить наполегливо. Не сидіть, склавши руки. Від вашої активності буде залежати втілення заповітних 
планів у реальність. Будьте турботливі та ніжні до близьких вам людей, і вони обов'язково віддячать 
вам тим же. Сприятливий день - понеділок, несприятливий - четвер. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12). Бажано не братися за важливі справи, по можливості скоротіть обсяг 
роботи. Продумуйте свої слова та дії. Вас можуть засмутити службові інтриги. Вам удасться привер-
нути до себе увагу керівництва і заручитися підтримкою впливових осіб. У вихідні бажано зайнятися 
наведенням порядку в будинку, але не забувайте про відпочинок. Сприятливий день - п'ятниця, не-
сприятливий - вівторок. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01). Терпіння та здатність враховувати і застосовувати на практиці різні по-
ради та думки дозволять вам проявити себе в якості мудрого керівника. Незважаючи на дрібні нега-
разди та затримки в справах, не відступайте від задуманого, і всі проблеми вирішаться. Бажано не па-
нікувати і не комплексувати. У вихідні сходіть у гості, відвідайте батьків або інших родичів. Сприятливий 
день - середа, несприятливий - понеділок. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02). Постарайтеся позбутися всього непотрібного, дрібного, що заважає 
вам як у професійній діяльності, так і в особистому житті. Не замикайтеся на собі і не відмовляйте-
ся від допомоги друзів. Постарайтеся не пропустити важливої інформації. Позитивний настрій вам 
необхідний. Бажано навести лад у справах, що стосуються домашніх проблем. Присвятіть дітям більше 
вільного часу. Сприятливий день - п'ятниця, несприятливий - вівторок. 

РИБИ (20.02-20.03). У вас з'явиться реальний шанс здійснити свої задуми, якщо не перешко-
дить ваша ж власна метушливість або лінь. Постарайтеся для реалізації нових планів і проектів знайти 
собі однодумців, а енергії та сил у вас хоч відбавляй. У вихідні ви можете розраховувати на допомогу 
друзів. Сприятливий день - четвер, несприятливий - субота. 

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ 
на  11  -  17  вересняна  11  -  17  вересня

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО НАМІР 

КОРИГУВАННЯ РОЗМІРУ 
ТА МЕЖ НОРМАТИВНОЇ 

САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРНАСОС-

СЕРВІС» повідомляє про намір кори-
гування розміру та меж нормативної 
санітарно-захисної зони, що перед-
бачено п. 5.7 Державних санітарних 
правил планування та забудови насе-
лених пунктів, затверджених Наказом 
Міністерства охорони здоров'я України 
від 19 червня 1996 року № 173, для 
промислового майданчика, що зна-
ходиться за адресою: Кіровоградська 
область, м. Олександрія, вул. Олексія 
Скічка, 42-А.

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРНАСОС-
СЕРВІС» – підприємство, основною 
сферою діяльності якого є виробництво 
і ремонт насосів, компресорів та гідрав-
лічних систем.

При здійсненні виробничої ді-
яльності виконуються ливарні, зварю-
вальні, різальні, фарбувальні роботи, 
використовуються металообробні та 
деревообробні верстати. Опалення 
приміщень підприємства здійснюється 
котлами, в якості палива використову-
ється природний газ та відходи дере-
вини.

Відповідно до Державних санітар-
них правил (ДСП) планування та забу-
дови населених пунктів, затверджених 
наказом Міністерства охорони здоров'я 
України від 19 червня 1996 року № 173, 
нормативна санітарно-захисна зона 
для даного об'єкту становить 100 м від 
джерел викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря. На території 
нормативної санітарно-захисної зони 
розташована індивідуальна житлова за-
будова.

Згідно проведених машинних 
розрахунків з використанням програ-

ми «E0jl-2000[h]» (версія 4.0) та до-
сліджень стану атмосферного повітря 
прямими лабораторними вимірювання-
ми, концентрації забруднюючих речо-
вин в приземному шарі атмосферного 
повітря на межі проектної санітарно-
захисної зони та житлової забудови 
відповідають вимогам ДСП «Охорона 
атмосферного повітря населених місць 
(від забруднення хімічними та біоло-
гічними речовинами) від 09.07.1997 
№201, вміст діоксиду азоту відпо-
відає вимогам Постанови Головного 
Державного санітарного лікаря України 
№18 від 04.06.2010. Максимальний ви-
міряний рівень еквівалентного шуму на 
межі житлової забудови не перевищує 
граничнодопустимий рівень 55 дБА для 
денного періоду.

Оскільки виконуються всі умови 
по можливості коригування розміру 
санітарно-захисної зони, пропонується 
зменшення розміру санітарно-захисної 
зони промислового майданчика ТОВ 
«ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРНАСОССЕРВІС» 
до відстані 37 м від джерел викиду за-
бруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря. Проектними рішеннями обґрун-
тована можливість коригування нор-
мативного розміру санітарно-захисної 
зони виробничого майданчика ТОВ 
«ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРНАСОССЕРВІС», 
передбачені п. 5.7 Державних санітар-
них правил (ДСП) планування та забу-
дови населених пунктів, затверджених 
Наказом Міністерства охорони здоров'я 
України від 19 червня 1996 року № 173. 
На території встановленої санітарно-
захисної зони житлові будинки, дитячі 
дошкільні установи, школи, оздоровчі і 
лікувальні заклади відсутні.

Внести зауваження та отрима-
ти більш детальну інформацію мож-
на в Олександрійській міській раді за 
адресою: м.Олександрія, проспект 
Соборний, 59, телефон (05235) 7-13-40 
(крім суботи та неділі).

Завершився  конкурс  на 
краще декоративне панно «Твоя 
безпека понад усе!»  в рамках 
акції «Молодь Кіровоградщини 
готова долати надзвичайні ситу-
ації». Мета конкурсу спрямована 
на популяризацію професії ряту-
вальника, формування позитивної 
громадської думки про діяльність 
служби порятунку та підвищен-
ня рівня обізнаності населення 
з питань пожежної і техногенної 
безпеки. Організатори прове-
дення пропагандистського захо-
ду та члени журі – представники 
Олександрійського МРВ УДСНС 
України у Кіровоградській області, 
Управління освіти, молоді та спор-
ту Олександрійської МР та відділу 
освіти РДА – визначилися з пере-
можцями конкурсу, ними стали: 
серед дошкільних навчальних 
закладів: колективна робота з 
дітьми старшого дошкільного 
віку, вихователь О.Михайлова, 
дошкільний навчальний заклад № 
14; «Безпека на воді» колектив-
на робота, дошкільний навчаль-

ний заклад № 29; композиція 
«Відпочивай у лісі, грай, але вогню 
без нагляду ніколи не лишай», ви-
хователь А.Артемюк, дошкільний 
навчальний заклад № 7. Серед 
позашкільних навчальних за-
кладів: «Будьте обережні з вог-
нем!», Діана Курілова, 6 років, 
гурток «Бісероплетіння», керів-
ник О.Приходько, Будинок дитя-
чої та юнацької творчості; «Твоя 
безпека понад усе» Ярослава 
Мозолевська, 6 років, гурток 
«Чарівна майстерня», Будинок ди-
тячої та юнацької творчості; колек-
тивна робота «Зупинись, поки не 
сталось лихо!», гурток «Іграшка-
сувенір», Центр дитячої та юнаць-
кої творчості імені О.Шакала.

Переможці конкурсу стали 
учасниками заключного етапу ак-
ції «Молодь Кіровоградщини гото-
ва долати надзвичайні ситуації» та 
отримають цінні призи! Дякуємо 
всім, хто взяв участь  у приведено-
му заході і вітаємо переможців! 

С.ШАБАНОВА, 
фахівець 2 ДПРЗ.

Вітаємо переможцівВітаємо переможцівВдячністьВдячність
Протягом 12 років я є старшою бу-

динків, що на площі Покровській (№ 10а) 
та по проспекту Соборному (№2). За 
цей чималий період мені доводилося 
стикатися з різними явищами в житті, в 
тому числі, з негативними: з байдужістю 
начальників, безвідповідальністю. На 
щастя, є в наш час люди, які відповідаль-
но ставляться до своєї роботи. Давно 
живу в Олександрії, але такого добро-
совісного керівника, як директор КП «Житлогосп» Олександр Долгіх, не 
зустрічала. Він ввічливий, відкритий до спілкування і завжди готовий до-
помогти. Завдяки його сприянню вдалося зробити ремонт даху, цоколя, 
водостоків, здійснити ремонт під’їздів у будинку на площі Покровській, 
10а. Також було відремонтовано лавочки, засклено вікна.

Тож від імені мешканців будинку висловлюю слова щирої вдячності 
директору КП «Житлогосп» О.Долгіх. Впевнена, що наша співпраця при-
несе ще багато гарних результатів.

Старша будинку Т.ПАЛАНЧАН і мешканці. 

Лікувати – це благородно
і відповідально

Якщо ти літня людина, в якої порушено здоров’я, то всі фактори ото-
чуючого середовища впливають на тебе як позитивно, так і негативно. 
Особливо це стосується спілкування з людьми. Отже, я, В.Скрипнік. Мені 
немало років. Так склалося, що я лікуюся у фізіо-терапевтичному відділенні, 
яке очолює В’ячеслав Борисович Зеленський. З досвіду знаю, що словом 
теж лікують. Саме до таких фахових спеціалістів я і потрапила. Це медсе-
стри В.Колеснікова, Н.Чупрій, А.Лещенко. Вони добросовісно виконують 
свої професійні обов’язки. Привітні, швидко входять у контакт з хворими, 
запитують, пояснюють, яким повинен бути ефект лікування, дають поради.

Хочу подякувати завідуючому фізіотерапевтичного відділення 
В’ячеславу Борисовичу, який організував роботу на належному рівні. 

Бажаю всім працівникам відділення здоров’я, терпіння до хворих, про-
фесіоналізму у такій нелегкій справі – лікувати людей.

В.СКРИПНІК, пенсіонерка.

ПодякаПодяка
Мешканці будинку №10а, 

що знаходиться на площі 
Покровській, та старша будин-
ку Т.Паланчан дякують дирек-

тору «Гранджитло» Г.Глазкову 
та сумлінним працівницям 
С.Чеботарьовій і Н.Доценко за 
якісні ремонтні роботи. Щиро 
дякуємо Вам! 

З повагою мешканці будинку 
пл.Покровська, 10а  і старша 

будинку Т. ПАЛАНЧАН.

КУПЛЮ: пір’я, пух, 
подушки, перини, 
ковдри, шкурки, 
горіх, квасолю, 

насіння гарбузове.
Тел: 095-886-40-41, 

068-459-41-41.

Шановні читачі!
Передплатіть газету «Вільне Слово» 

Передплатний індекс – 61265
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Духовність

Б ожественну Літургію очолив архі-
єпископ Новокаховський і Генічесь-

кий Філарет. Йому співслужили архієпископ
Кременчуцький і Лубенський Миколай, єпис-
коп Олександрійський і Світловодський 
Боголєп, єпископ Новосанжарський Веніамін, 
благочинні всіх округів, священнослужите-
лі православних парафій Олександрійської 
єпархії. Напередодні 3 вересня відбулося 
Всенічне бдіння, на якому преосвященно-
му владиці Боголєпу співслужив єпископ 
Фастівський Даміан – вікарій Київської єпар-
хії, намісник Київського Свято-Введенського 
монастиря.

По завершенні богослужіння архієпис-
коп Філарет привітав єпископа Боголєпа 
зі святами і підкреслив, що служіння було 
по-справжньому молитовним і радісним. 
До привітань приєдналися й архієпис-
коп Миколай з єпископом Веніаміном. 
Представники 11-ти районів, які входять до 
складу Олександрійської єпархії, привітали 
єпископа Боголєпа з днем тезоіменитства, 
з днем священномучеників олександрій-
ських і першим ювілеєм єпархії. Були вручені 
Архієрейські грамоти священству і представ-
никам влади, гостям і спонсорам. Владика 
Боголєп зазначив, що в історії Олександрії 

вперше відбувається таке Богослужіння, на 
якому одночасно служило 4 архієреї, подя-
кував усім за участь і підтримку та побажав 
продовжувати працювати з молитвою і по-
дякою Богу.

Олександрійська єпархія була створена 
на підставі Рішення Священного Синоду УПЦ 
27 липня 2007 року.

«10-річчя. Багато це чи мало? Якщо су-
дити про роботу, яка була проведена за цей 
невеликий період, то можна сказати, що нам 
всього десять... Справжній, відчутний розви-
ток єпархії співставляють з приходом на ка-
федру Преосвященного єпископа Боголєпа, 
оскільки єпархія буквально через півроку 
перестала для всіх бути адміністративно-
територіальною одиницею УПЦ – вона стала 
«живим організмом» зі своїм пастирем, па-
ствою і духовенством, яке не тільки говорить 

як треба іншим чинити, але й саме собою є 
прикладом у дії.

За рік була налагоджена робота єпархі-
альних відділів, перш за все, катехізаторсько-
го і молодіжного, соціального. Священики 
і люди почули заклик до молитви, до реаль-
ного релігійного досвіду, побачили і відчули, 
що вони є не просто частиною формальної 
богослужбової процедури, а що це – необ-
хідна частина їхнього життя та майбутнього. 
На наступний рік були зроблені перші кро-
ки до повноцінної можливості допомагати 
сім'ям священиків, вдовам покійних священ-
нослужителів і всім нужденним. Менш ніж 
за місяць був створений і наповнений сайт 
Олександрійської єпархії, відео-канал, про 
нас дізналися в соціальних мережах, з'явився 
телефон довіри. Унікальним досвідом стало 
онлайн соцопитування населення, яке допо-

могло побачити «очима людей», якою вони 
хочуть бачити Церкву і духовенство. Багато 
в чому ці поняття допомогли і допомагають, 
особливо в просвітницькій роботі.

Було налагоджено спілкування з усіма 
ЗМІ: там, де раніше не могли, люди почули 
проповідь, відкрили для себе живе пастир-
ське слово, побачили православ'я більш 
об'єктивно і різносторонньо.

Величезна увага була приділена і питан-
ню сім'ї – був створений Батьківський право-
славний комітет і Клуб православної сім'ї та 
виховання.

Сьогодні Олександрійська єпархія пред-
ставлена у всіх сферах, її чують, її бачать. 
Одне можна сказати впевнено – її помітили і 
вже немає байдужих людей, які можуть про-
йти і не помітити. Фестивалі, виставки, кон-

курси, зустрічі в навчальних закладах, живе 
спілкування, постійна присутність у пресі, свій 
сайт, газета, публікації, книги, просвітниць-
кі листівки, акції, часте проведення Хресної 
ходи, свої усталені традиції, згуртований ко-
лектив, взаємна підтримка, відповідальність, 
сталість, небайдужість й участь в житті своєї 
пастви стали нашими буднями, в яких ми чер-
паємо своє натхнення зробити краще, зроби-
ти більше, щоб говорити не про кількість хра-
мів єпархії, а про видиме служіння».

10 років – зовсім маленький пері-
од в історії Вітчизни, православної іс-
торії краю. Але ця дата – нова точка від-
ліку в трьохсотрічній історії заселення, 
розвитку та становлення краю на тери-
торії, що входить до складу нинішньої 
Олександрійської єпархії.

4 вересня 2017 року, в день 
прославлення священномучеників 

Адріана і Димитрія олександ-
рійських, у Свято-Покровському 

кафедральному соборі відбулися 
урочистості з нагоди 10-річчя 

Олександрійської єпархії. 

Олександрійській єпархії – десять років

За попередніми да-
ними мешканець села 
Головківки Олександр 
(так він себе назвав), 
років 56-ти, прибув до 
Олександрії, щоб про-
вести ритуал з роз-
веденням жертовного 
вогню на пл.Соборній, 
на місці колишньо-
го пам'ятника Леніну. 
Перехожі, побачивши 
це, викликали муніци-
пальну поліцію.

Начальник право-
охоронного органу міської ради В.Переверзєв 
особисто прибув на виклик і почав розмову з чоло-
віком. Переконавшись в його неадекватності, ви-
кликав ще одного співробітника. Коли так званий 
Олександр побачив ще одного правоохоронця, то 
дістав кинджал і пообіцяв влаштувати «м'ясорубку». 
Тоді поліціянти збили його з ніг, зв'язали й виклика-
ли працівників міського відділу національної полі-
ції. При обшуці у чоловіка знайшли три кинджали і 
медичний скальпель. Чоловіка забрали працівники 
національної поліції для подальшого розслідуван-
ня й встановлення особи.

Як з'ясувалося, жертовний вогонь він розво-
див на місці, де колись був зведений православний 
храм, у день свого народження.

Мешканець Головківки 
розводив жертовний 
вогонь на центральній 
площі Олександрії

у день свого народження

Мовою цифр
На минулому тижні до Олександрій-

ського відділення поліції від громадян на-
дійшло 312 звернень та повідомлень. З них 
у 71 випадку інформацію було внесено до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань. 
У порівнянні з минулим тижнем, стрімко 
збільшилася кількість крадіжок, не припи-
няються також і шахрайства. 

Як повідомив начальник сектора моніто-
рингу відділення поліції в Олександрії Сергій 
Козловський, було зафіксовано 44 випадки 
крадіжок, 3 угони транспорту, 1 грабіж, 8 ви-
падків нанесення легких тілесних ушкоджень, 
7 шахрайств, самогубство, нещасний випадок 
та інше. 

Г рабіж. 50-річна олександрійка пові-
домила про те, що 29 серпня близь-

ко 22:30 невстановленими особами було 
скоєно напад на її сина. 30-річного чоловіка, 
який рухався неосвітленою ділянкою вулиці 
Шевченка, невідомі вдарили в обличчя та віді-
брали велосипед марки «Україна (спортивного 
зразку), мобільний телефон Sumsung і рюкзак. 
Зловмисників розшукують.

К радіжки та угон. 28 cерпня у вечірній 
час у 43-річного мешканця селища 

Олександрійського викрали мотоцикл марки 
ІЖ-Планета, якого чоловік залишив біля при-
міщення ТЕЦ-3. 29 серпня у вечірній час у 
27-річного олександрійця викрали мопед мар-
ки Sabur Alpha. Це сталося по вулиці Діброви. 
Мопед знаходився надворі біля багатоповер-
хівки. 31 серпня у 38-річного мешканця міста 
викрали автомобіль марки Daewoo Sens сірого 
кольору. Авто було припарковано біля 2-ого 
під’їзду буд.№143 по вул. 6 грудня. За даними 
фактами відкрито кримінальні провадження за 
ч.1 ст.289 КК України. У ніч на 31 серпня неві-
домими особами викрадено 4 гальмівні ліфтові 
котушки в 9-поверховому будинку по проспекту 
Соборному, 109. Здійснюються оперативно-
розшукові дії.

2 вересня до Олександрійського відді-
лення поліції від 36-річної мешканки 

надійшла заява про те, що в період часу з 22 
липня по 1 вересня невстановлена особа про-
никла до її квартири по вул. 6 грудня і викрала 
звідти гроші: 4000 дол., 1150 євро та 3000 ру-
блів. Тривають слідчі дії.

Також 2 вересня до поліції звернувся лікар 
міської лікарні №1. Уночі з підвального примі-
щення офтальмологічного відділення лікарні 

зловмисники викрали кондиціонер. За даним 
фактом порушено кримінальне провадження за 
ч.3 ст.185. 

Н ещасний випадок. 30 серпня на-
дійшло повідомлення з приводу 

того, що на території недобудованої частини 
олександрійського елеватора було знайдено 
труп охоронця без видимих тілесних ушко-
джень. Ним виявився 46-річний олександрі-
єць. Встановлено, що чоловік упав з висоти. 
Відкрито кримінальне провадження за ч1. 
ст. 115 КК України. 

2 вересня до відділення поліції звер-
нулася мешканка Олександрійського 

району з приводу того, що 30 серпня вона 
разом з 16-річною донькою перебувала на те-
риторії Олександрійської автостанції. Дівчина 
о 12-ій годині пішла в місто, обіцяючи через 
годину повернутися, але так і не повернулася. 
3 вересня, у ході оперативно-розшукових за-
ходів, місце перебування неповнолітньої було 
встановлено. З’ясувалося, що дівчина весь час 
перебувала в місті з друзями. Злочинів та пра-
вопорушень відносно дівчини скоєно не було. 
Її повернули додому. За даним фактом відкри-
то кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК 
України (з позначкою «безвісно відсутня»). На 
даний час вирішується питання про закриття 
даного провадження. З батьками проведуть 
бесіду.

С амогубство. 3 вересня надійшло 
повідомлення про те, що по провулку 

Кармелюка (р-н 8-ої школи) покінчила життя са-
могубством через повішання 39-річна жінка. Під 
час огляду трупу видимих ознак насильницької 
смерті не виявлено. Передсмертної записки не 
знайдено. Відкрито кримінальне провадження 
за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Зі 
слів близьких, жінка раніше висловлювала на-
мір покінчити життя самогубством.

Стали відомі обставини, за яких 28-річний 
хлопець без свідомості з тяжкими травмами 
потрапив до міської лікарні. Нагадаємо, 22 
серпня хлопця з закритою черепно-мозковою 
травмою, забоєм головного мозку тяжкого 
ступеню і крововиливом було доправлено до 
реанімаційного відділення. 31 серпня від отри-
маних ушкоджень він помер. Як з’ясувалося, 
загиблий мешкав по вул.Садова, 62. 22 серп-
ня він збирав горіхи на території колишнього 
17 училища і впав з дерева. У ході слідчих дій 
кримінальне провадження було перекваліфіко-
вано відповідно до ч.1 ст.115 (з позначкою «не-
щасний випадок»). 

«102»  інформуєДозвілля

С юди приходять хлопчи-
ки, які мріють про великі 

швидкості. Заняття в гуртку допо-
магають професійному визначенню 
дітей – це підготовка автослюсарів, 
водіїв. Хлопчики досконало вивча-
ють будову двигуна автомобіля, ви-
готовляють деталі карта, освоюють 
практичну їзду на ньому, вивчають 
правила дорожнього руху, правила 
змагань з картингу.

Картинг – динамічний і захо-
плюючий вид технічного спорту. Він 
вимагає не тільки таланту, фізичної 
сили, витривалості та реакції, але і 
високої концентрації уваги, знань з 
фізики та геометрії, вміння прорахо-
вувати ситуацію на кілька ходів впе-
ред, здатності працювати в команді 
та безліч інших важливих навичок. 
В умовах перегонів пілоти вчаться 
знаходити обдумані й зважені рі-
шення та бути стриманими.

Так під час літніх канікул ви-
хованці закладу Владислав Сева-
стяненко та Богдан Ладиченко брали 
участь у Чемпіонаті України східного 
регіону з картингу серед школярів, 
який завершився 26 серпня 2017 
року. Завдяки вдалому виступу у 
класі «Кадет» Влад виборов четвер-
те місце за підсумками трьох етапів, 
а у класі «Популярний-Ю» зайняв 
дев'яте місце. Богдан Ладиченко 
долучився до змагань в заключно-
му етапі та посів десяту сходинку, 
а за підсумками всіх етапів – сім-
надцяту в класі «Популярний-Ю». 
За командним заліком серед два-
дцяти п’яти команд з усієї України 
юні картингісти зайняли одинадцяту 
сходинку. Вітаємо та бажаємо нових 
перемог!!!

Заняття для Заняття для 
сильних духомсильних духом

Гурток картингу є одним 
із найцікавіших гуртків при 

Будинку дитячої та юнацької 
творчості Олександрійської 

міської ради.


