
У понеділок, 6 лис-
топада, донори зі-

бралися на території Міської 
лікарні №1 біля храму святого 
вмч. Пантелеімона Цілителя. 
Дехто з них це робив впер-
ше, а в декого це вже кіль-
карічна практика, але для 
православних єпархії це 
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Благочинність

Робочі Робочі 
будні будні 
владивлади
ñòîð. 2ñòîð. 2

Дорогі земляки!
Cьогодні у нашій державі 

відзначається День української 
писемності та мови.

Це свято є значущим для 
усіх нас. Адже мова – це душа 
народу. Саме вона єднає поко-
ління українців, визначає іден-
тичність, свідомість та культуру 
нашої нації. 

Рідна мова увібрала в себе 
кращі здобутки народу, про-
тягом віків вона розвивалася і 
відточувалася творчістю зви-
чайних людей, письменників, 
науковців та інших діячів. 

Українська мова вирізня-
ється своїм багатством і кра-
сою, тому недарма вона вважа-
ється однією з наймилозвучні-
ших мов світу. 

Сьогодні рідне слово зву-
чить із уст мільйонів українців 
та є візитівкою нашої держави, 
яка утверджується у світовому 
товаристві.

Зі святом Вас, шановні 
олександрійці! Любіть і плекай-
те рідну мову!

З повагою – міський 
голова   С.ЦАПЮК.

Шановні працівники 
культури та майстри 

народного мистецтва!
Прийміть щирі вітання з 

Вашим професійним святом!
Ви присвятили себе спра-

ві збереження і примноження 
культурних надбань нашого 
народу. Даруючи людям свою 
творчість, Ви сповнюєте їхнє 
життя почуттям прекрасного, 
радістю, гарним настроєм, на-
дихаєте на добрі справи.

Олександрія славиться 
своїми талановитими жителя-
ми. Завдяки Вашій творчості, 
натхненній праці та чималим 
здобуткам, шановні працівники 
культури і майстри народного 
мистецтва, наше місто відоме 
як в Україні, так і за її межами.

У цей святковий день ба-
жаю Вам невичерпної енергії, 
втілення нових творчих задумів 
та успіхів у Вашій діяльності!

З повагою – міський 
голова   С.ЦАПЮК.

9 листопада – День української 
писемності та мови

9 листопада – Всеукраїнський 
день працівників культури 

та майстрів народного мистецтва

õìàðíîõìàðíî íåâåëèêèé äîùíåâåëèêèé äîùíåâåëèêèé äîùíåâåëèêèé äîù

íåâåëèêèé äîùíåâåëèêèé äîù íåâåëèêèé äîùíåâåëèêèé äîù íåâåëèêèé äîùíåâåëèêèé äîù íåâåëèêèé äîùíåâåëèêèé äîùíåâåëèêèé äîùíåâåëèêèé äîù

íåâåëèêèé äîùíåâåëèêèé äîù íåâåëèêèé äîùíåâåëèêèé äîù

Шановні читачі!
Передплата на газету 

“Вільне Слово” 
не закінчується ніколи

на 1 міс. – 9,00 грн.
      3 міс. – 27,00 грн.
      6 міс. – 54,00 грн.
      річна – 108,00 грн.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА НА 2018 рік:

ПЕРЕДПЛАТНИЙ 
ІНДЕКС –

61265

Як  виявлятимуть  Як  виявлятимуть  
небезпечні  небезпечні  

ліфти?ліфти?
ñòîð. 3ñòîð. 3

Історія  появи  Історія  появи  
картинної  картинної  

галереїгалереї
ñòîð. 4ñòîð. 4

В'їзд  в  ЄС  В'їзд  в  ЄС  
за  новими  за  новими  
правиламиправилами

ñòîð. 5ñòîð. 5

Своєю кров'ю з хворими
 поділилися священики 

Олександрійської єпархії, 
матушки і прихожани

По благословенню єпископа Олек-
сандрійського і Світловодського Боголєпа 
та за ініціативи громадської органі-
зації «Серце матері», заснованої при 
Олександрійській єпархії, в місті розпоча-
лася доброчинна акція по здачі крові для 
хворих дітей та дорослих, які потребують 
такої допомоги.

Добрий приклад для всіх олексан-
дрійців показали священнослужителі 
єпархії, матушки та прихожани храмів. 
До них приєдналися і військовослужбовці 
в\ч 2269. 

перша благочинна ак-
ція по здачі крові. Перед 
храмом вранці єпис-
коп Олександрійський і 
Світловодський Боголєп 
відслужив молебень на 
початок доброї справи. 
Присутні молилися за 
здоров'я рідних і близь-
ких та хворих, які сьогод-
ні потребують допомоги. 
Владика окропив усіх свя-
тою водою і благословив 
на доброчинність.

Примітним є й те, що 
акція розпочалася в день, 
коли вшановують ікону 
Божої Матері «Всіх скор-
ботних Радість». Згідно 
з переказами, перше 
чудо від ікони з назвою 
«Всіх скорботних Радість» 
відбулося в 1688 році. 

Рідна сестра патріарха Іоакима 
Євфимія довгий час страждала 
невиліковною хворобою. Одного 
ранку під час молитви вона по-
чула голос: «Євфиміє! Іди в храм 
Преображення Сина Мого; там 

є образ, іменований «Всіх скор-
ботних Радість». Нехай свяще-
ник відслужить молебень з водо-
святтям, і отримаєш зцілення від 
хвороби». 

(Закінчення на 4-ій стор.)

У жовтні  поточного року 
ми запровадили прийом 

заяв та декларацій на реєстрацію 
новобудов до відділу державного 
архітектурно-будівельного контро-
лю Олександрійської міської ради. 
Звернення проводяться в кім.108 (на 
першому поверсі міськради). Для 
спрощення процедури звернень  до  
реєстратора Державного земельного 
кадастру найближчим часом введеть-
ся реєстрація на прийом за допомо-
гою електронного сервісу під назвою 
«Електронна черга». Це дає можли-
вість суб’єктам звернення самостійно 

обирати дату і час візиту до фахівця, 
а також забезпечує прозорість фор-
мування черги та упорядкування при-
йомів.

Відповідно до програми децен-
тралізації надання адмінпослуг адмі-
ністратором центру отримано доступ 
до Державного земельного кадастру, 
що дає можливість розвантажити і 
звернення до державного реєстра-
тора і надавати безпосередньо в 
ЦНАПі (без передачі документів до 
виконавця) відомостей або витягів з 
Державного земельного кадастру. 

(Закінчення на 2-ій стор.)

У центрі адмінпослуг дбають 
про підвищення якості 

обслуговування громадян

Центр надання адміністративних послуг міської 
ради в Олександрії постійно працює над удосконален-
ням обслуговування громадян. Сьогодні тут діє елек-
тронна черга та здійснюється електронне опрацювання 
звернень. Про нововведення, що спрощують звернення  
та процедуру оформлення документів  і стали доступ-
ними олександрійцям, розповіла начальник управління 
Дозвільно-погоджувальних процедур та адміністратив-
них послуг міської ради Світлана Яременко.
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В Олександрійській ОДПІ 
змінилося керівництво

В ідповідно до змін, внесених 1 листопада 2017 року до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань, виконуючим обов’язки 
начальника Олександрійської ОДПІ Головного управління ДФС у 
Кіровоградській області призначено Пашка Сергія Миколайовича.

Таким чином, з 1 листопада 2017 року при укладенні договору про 
визнання електронних документів слід звернути увагу на наступне:

- поле «Орган державної фіскальної служби» залишається без змін: 
«Олександрійська ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області»;

- в полі «в особі» слід зазначати «Пашко С.М.»
Попередній керівник установи Тітекіна Альона Віталіївна призначе-

на на посаду заступника начальника – начальника Олександрійського 
управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області.

У місті триває 
легалізація найманої праці

В Олександрії продовжується діяльність робочої групи з пи-
тань легалізації заробітної плати та «тіньової» зайнятості на-

селення.
Із 30 жовтня по 3 листопада було обстежено 6 суб’єктів господа-

рювання. Без оформлення офіційних трудових відносин виявлено 1 
працівника у ФОП.

З початку 2017 року обстежено 1021 суб’єкт господарювання, ви-
явлено 145 працівників без оформлення документів у 104 ФОП.

За результатами роботи у поточному році легалізовано 122 найма-
них працівників.

Один раз на тиждень рейд робочої групи проходить за участю ін-
спектора 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 переліком ФОП, які ігнорують зауважен-
ня представників робочої групи та не реєструють трудові відносини з 
найманими працівниками.

Із сайту міської ради.

Школи звітуватимуть 
куди поділи кошти

ДО 1 грудня загальноосвітні навчальні заклади Кіровоград-
щини повинні оприлюднити інформацію про надходжен-

ня та використання коштів.
На цьому наголосив перший заступник голови облдержадміністра-

ції Сергій Коваленко, інформують на сайті ОДА.
Він підкреслив, що відповідно до норм Закону «Про освіту», час-

тина яких вже набула чинності, освітні заклади мають оприлюднювати 
фінансову звітність.

«До 1 грудня на веб-сайтах усіх шкіл має з'явитися інформація 
щодо надходження та використання коштів з усіх джерел фінансування: 
субвенції на заробітну плату, коштів місцевих бюджетів та благодійних 
внесків батьків», – зауважив посадовець.

Така звітність, на переконання С.Коваленка, продемонструє, що 
кошти батьків у розвиток шкіл є досить незначними і їх можна замістити 
коштами із місцевих бюджетів.

«У випадку, якщо будуть мати місце факти або інформація про обіг 
батьківських коштів в школах, а це означає незаконні фінансові опе-
рації, хтось має понести відповідальність за незаконний обіг готівки в 
закладах» – додав він.

Моніторинг  заплановано провести протягом грудня.

На новорiчнi та рiздвянi 
свята українцiв чекатимуть 

парнi потрiйнi вихiднi 
А ле в цiлому вiдпочивати будемо на день менше, нiж на зимовi 

свята в минулому роцi. Передсвяткових робочих днiв, укоро-
чених на годину, не передбачено.

Вихiднi на Новий 2018 рiк в Українi триватимуть три днi – з 30 груд-
ня (субота) по 1 сiчня (понедiлок) включно. 31 грудня в 2017 роцi при-
падає на недiлю. 7 сiчня (Рiздво) 2018 року теж припадає на недiлю, 
тому понедiлок, 8 сiчня, буде неробочим днем. Таким чином, вихiдними 
будуть знову три днi поспiль: 6, 7 i 8 сiчня.

У підрозділaх Упрaвління Держaвної 
мігрaційної служби Укрaїни 
в Кіровогрaдській  облaсті 
стaртувала онлaйн-чергa 

ПРО це повідомляє прес-службa УДМС Укрaїни в 
Кіровогрaдській облaсті.

Зaписaтися у чергу для отримaння послуг з оформлення 
зaкордонного пaспортa тa пaспортa громaдянинa Укрaїни у формі 
кaртки можнa нa офіційному веб-сaйті Держaвної мігрaційної служ-
би Укрaїни (https://dmsu.gov.ua/services/online.html) тa обрaти дaту 
відвідaння мігрaційної служби і чaс.

З 6 листопaдa до онлaйн-сервісу підключено aпaрaт Упрaвління 
ДМС в облaсті (вул. Єгоровa, 25-a). Зaреєструвaтися в електронну чер-
гу отримaє можливість щодня 10 осіб, отримaвши смс-повідомлення з 
обрaною дaтою тa чaсом. 

З 7 листопaдa електроннa чергa стaртує у рaйонних підрозділaх 
мігрaційної служби облaсті. Щодня зaписaтися до електронної чер-
ги зможе 5 осіб для оформлення пaспортa громaдянинa Укрaїни для 
виїзду зa кордон тa 5 чоловік для подaння документів нa отримaння 
пaспортa громaдянинa Укрaїни у формі кaртки.

Опозиційна  думка

Суспільство

НА жаль, ні депутатів, ні 
міністерство, яке по-

родило цю реформу, не хвилює, що 
вони порушують Конституцію, яка 
гарантує безкоштовну медицину. 
Тож тепер навряд чи можна буде до-
давати до назви міністерства «охо-
рони здоров’я». 

Уже зараз закриті й далі закри-
ваються сільські амбулаторії, лікарні 
в селищах і містах. Ось на минулому 
тижні в Знам’янці десант із посадов-
ців з обласного центра намагався 
отримати «добро» від знам’янчан 
на закриття лікарні, і ніякі аргу-

менти місцевих людей і медиків не 
приймалися до уваги. Медзаклади 
вже зараз, до початку дії реформи, 
не забезпечуються препаратами, 
а апаратура в багатьох з них давно 
застаріла.

Скорочується обсяг допомоги 
в режимі швидкої допомоги. Багато 
медустанов просто ліквідують. Ті, 
хто нав’язав Україні цю реформу, 
повторюють: «Гроші будуть йти за 
пацієнтом». Та чомусь не додають, 
що мова йде про 58 копійок на 
день на пацієнта. Більшого цинізму 
й не вигадати! Написано: замість 

фіксованого фінансу-
вання лікарень і по-
ліклінік кошти будуть 
виділятися для оплати 
лікування хворих, які 
звернулися за допомо-
гою. Громадянин сам 
зможе вибрати лікаря 
або заклад, а держава 
оплатить йому лікуван-
ня. Аналізи і лікування, 
прописані лікарем, та-
кож будуть оплачувати-
ся державою. Та чомусь 
ініціатори реформи не 
додають, що сума цього «щастя» об-
межена 210 гривнями на рік (ті самі 
58 копійок на день). Лікуйтеся! 

І ще не факт, що в бюджети що-
року будуть закладені гроші на цю 
статтю. І тим більше в повному об-
сязі. В цій реформі закладена низка 
проблем, завуальованих під турботу 
про громадян. Варто лише порівня-
ти 210 гривень на рік із одним аптеч-
ним чеком. Або з витратами на ліки 
пенсіонера чи того, кого оперують. І 
це тільки ліки… І ще: долю лікарень, 
поліклінік і навіть спеціалізованих 

інститутів перекладено на місцеві 
бюджети. Для багатьох населених 
пунктів це не підйомно. Так що про 
ремонти в лікарнях, про комфорт і 
тепло можна забути.

– Не дивно, що влада досі 
не призначила міністра охорони 
здоров’я. А в.о. міністра – іноземна 
громадянка і мільйонерка. Тож яка в 
неї відповідальність перед держа-
вою? – зазначає перший заступник 
голови Кіровоградської обласної 
організації партії ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК.

Андрій ТЕСЛЕНКО: Медична реформа 
порушує Конституцію, яка гарантує
 безкоштовну медицину

На думку багатьох експертів, справжня мета реформ, які 
запроваджує уряд, це зменшення кількості населення України 
з 40 мільйонів до 20-ти. Ці цифри звучали неодноразово, але 
більшість людей сприймали їх як щось абсурдне. Та, здаєть-
ся, Верховна Рада довела: люди помилялися – парламентарії 
законним способом організовують природний відбір серед 
українців. Після впровадження медреформи, за яку проголо-
сували 240 народних депутатів, хворі й малозабезпечені люди 
помруть першими. А оскільки малозабезпечених в країні біль-
шість (про це свідчить кількість людей, які претендують на 
субсидії, бо не можуть сплатити рахунки за комуналку), хворі-
ти тепер смертельно небезпечно. 

ЗА минулий тиждень ін-
спекторами було скла-

дено п’ять протоколів за паркування 
автомобілів на зелених зонах та тро-
туарах Олександрії.

Пріоритетним питанням у роботі 
муніципальної поліції лишається пі-
клування про стан асфальтового по-
криття вулиць та недопущення про-
їзду великогабаритного транспорту 
по місту на забороняючі знаки. За 
останні дні на проспекті Соборному 
було затримано три фури, водії яких 
нехтували знаками про заборону 

проїзду. Було викликано Національну 
поліцію, на порушників складено про-
токоли.

Працівники муніципальної поліції 
звертаються до містян з проханням 
дотримуватися правил благоустрою 
та не порушувати правила дорожньо-
го руху. 

Із сайту міської ради.

Парковка на тротуарах та фури 
на проспекті – підсумки тижня 

від муніципальної поліції
Муніципальна поліція 

Олександрійської міської 
ради продовжує рейди щодо 
дотримання правил благо-
устрою в нашому місті.

(Початок на 1-ій стор.)

ЦЕ найбільш затребувана послуга 
при оформленні права власності 

на земельну ділянку. Тому керівництвом міської 
ради було прийнято рішення збільшити штат 
працівників ЦНАП і покласти обов’язки на адмі-
ністратора щодо видачі витягів. Цей документ 
потрібен для оформлення оренди земельних 
ділянок і реєстрації права власності, при подачі 
документів на сесію, для виготовлення проек-
тної документації. 

Останнім часом велика кількість звернень 
надходить саме до державних реєстраторів зе-
мельних ділянок, тому, аби уникнути довгих черг, 
прийняли рішення удосконалити обслуговування 
громадян.

 На сьогодні Центром надається 153 послуги, 
у тому числі, з жовтня розпочався прийом заяв і 

декларацій по введенню в експлуатацію новобу-
дов.

Продовжується також робота з реєстрації 
місця проживання та зняття з реєстрації грома-
дян. Цю процедуру  здійснюють  через електро-
нну систему, тому громадяни не пишуть заяви, 
не заповнюють бланки, а приносять необхідний 

перелік документів і віддають адміні-
стратору. Це теж спрощена Центром 
процедура обробки звернення за-
явників. Її впровадили в червні 2017 
року, і вона вже показала свій резуль-
тат. Центром адмінпослуг уже нако-
пичено велику базу даних, тому доку-
менти опрацьовуються  швидко. 

Дані щодо реєстрації місця про-
живання передаються до відділу ве-
дення Державного реєстру виборців 
для поновлення відомостей. Завдяки 
цьому за останній рік до ДРВ додат-
ково внесено 2200 громадян.

ЦНАП працює 
з понеділка по четвер

з 8:00 до 17:00 години, 
у п’ятницю – до 15:30 
без перерви на обід.

У центрі адмінпослуг дбають 
про підвищення  якості 

обслуговування громадян

На трасі Знам'янка-
Луганськ-Ізварине почали 
укладати асфальтобетон

Р емонтні роботи на шля-
хопроводі по дорозі дер-

жавного значення М-04 Знам’янка-
Луганськ-Ізварине наближаються 
до завершення. Після повної замі-
ни прогонових будов, армування, 
заливки цементобетону та гідро-
ізоляції, підрядники взялися до вла-
штування шару асфальтобетону.

Як повідомляє прес-служба 

САД, вже з обох боків влаштовані 
підходи до шляхопроводу. До кін-
ця тижня повністю завершиться 
асфальтування шляхопроводу і по-
чнеться монтаж бар’єрного та пе-
рильного огородження.

Нагадаємо, з квітня поточного 
року на шляхопроводі триває по-
точний середній ремонт. Згідно 
результатів тендерних проце-
дур, ремонтом займається ТОВ 
«Мостобудівельний загін – 112».

Фінансування надходить з дер-
жавного бюджету.

В Олександрії 
на шляхопроводі 
кладуть асфальт
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П ротягом цих «гарячих» 
холодних днів відбулося 

так багато нарад, що конвертована 
у теплову енергія слів могла б дати 
якусь кількість одиниць тепла, яких 
так не вистачало (особливо у до-
шкільних навчальних закладах), а 
потім, з настанням холодів, і у квар-
тирах.

Але проблема таки існує. 
Скажімо, чиновники кіровоград-
ської міської ради встановили по-
чаток опалювального сезону аж з 22 
жовтня, а в школах іще пізніше – із 
закінченням осінніх канікул, тобто з 
25-27 жовтня. І то лише у закладах, 
які обігріваються модульними ко-
тельнями, а ті котельні матимуть до-
ступ до газу. Таких на весь обласний 
центр виявилося не так багато. На 
22 жовтня з 39 дитячих садків обі-
грівалися лише вісім.

Причина затримки опалюваль-
ного сезону насправді полягала не в 
теплій осені, а в вартості газу, який 
комунальники намагалися зеконо-

мити всіма можливими способами, 
зокрема, і за рахунок відтерміну-
вання початку сезону опалюван-
ня. І таке відбувалося в масштабах 
України. Що вже казати про окремі 
суб’єкти господарювання, які ма-
ють можливість автономно контро-
лювати подачу теплоносія. Маю 
на увазі підприємства з власними 
котельнями і, як не дивно, ОСББ, 
тобто об’єднання співвласників ба-
гатоквартирних будинків, які пере-
брали на себе функцію «ненависних 
житлово-експлуатаційних контор». 
Стало тепліше… Тема прозвучала 
на Всеукраїнській селекторній на-
раді під головуванням віце-прем'єр-
міністра – міністра ЖКГ Геннадія 
Зубка.

Ще 27 жовтня керівники облас-
тей доповідали, що опалювальний 
сезон у більшості населених пунктів 
розпочався, окрім …багатьох ОСББ, 
які чомусь вирішили економити спо-
житий газ до останнього споживача 
центрального опалення. Варто від-

значити, що більшість мешканців не 
лише райцентрів, а й великих міст 
уже мають у квартирах автономне 
опалення і гріють себе з огляду на 
власні міркування й уподобання. 
Тим не менше, Г.Зубко наголосив, 
що економити кошти на затримці 
опалювального сезону нікому не до-
зволено, але сказано це було надто 
пізно, коли всі вже тиждень-другий 
таки зекономили, а, по-друге, ре-
жим економії газу включився сам 
собою – через аварії на тепломе-
режах. 

Голова Кіровоградської обл-
держадміністрації Сергій Кузьмен-
ко відзначив, що на 27 жовтня опа-
лювальний сезон в області розпо-
чався, але теплоносій отримують 
не всі споживачі через пориви 
теплових мереж, яких особливо 
багато у Світловодську й облас-
ному центрі. Така ж ситуація і в 
інших областях України, де на пе-
редовій битви за тепло теж стоять 
комунальники і ремонтні бригади, 
які ліквідовують численні пориви 
труб і магістралей, як зовнішніх, 
так і внутрішніх. Цікаво, що за пару 
тижнів перед опалювальним сезо-
ном керівники територій бадьоро 
рапортували про стовідсоткову го-
товність до опалювального сезону, 
що було спростовано в отакий на-

глядний і масовий спосіб. Міцність 
металевих труб виявилася рівною 
міцності паперу, на якому були 
надруковані звіти про перевірку і 
ремонт тепломереж…

Голова Кіровоградської обл-
держадміністрації відзначив і те, що 
Кіровоградська й Олександрійська 
міські та Смолінська селищна ради 
вчасно провели сесії і дали гарантії 
НАК «Нафтогаз» для реструктуриза-
ції боргів за давно спожитий тепло-
генеруючими підприємствами газ.. 
Тобто, уряд з 2011 року не компен-
сував територіям різницю між фак-
тичним і розрахунковим тарифом на 
виробництво тепла, в також, пені і 

штрафи, за…несвоєчасні проплати 
за спожитий газ. Наприклад, гаран-
тія по реструктуризації в обласному 
центрі дозволила списати більше 
80 мільйонів гривень штрафних 
санкцій. Здається, що з таким же 
успіхом ВСІ штрафи могла б спи-

сати і Верховна Рада, якби заборо-
нила штрафувати «за просто так», 
тим більше, що населення не має 
заборгованості за спожитий газ! 
Виходить, що держава однією ру-
кою створює для нас борги, а іншою 
– дозволяє їх зменшувати.

Як би там не було, а ми всі 
стали заручниками неповороткої 
і корупційно-небезпечної моде-
лі централізованого теплопоста-
чання. Корупційної, у державно-
олігархічному сенсі, адже ці мільйо-
ни за спожите тепло і газ йдуть не 
в бюджет, а приватним структурам, 
розташованим десь далеко від кор-
донів України.

Лунають голоси і за встанов-
лення контролю за діяльністю на-
фтогазового господарства. Мабуть, 
це доведеться робити, бо в умовах 
повальної автономізації опалення 
квартир, ТЕЦ і великі котельні ляга-
ють непосильним вантажем на спо-

живачів централізованого опалення 
– зауважмо, не лише в квартирах, а 
й у комунальних закладах – лікар-
нях, школах, дитсадках. Здається, 
ми вже перейшли ту межу, за якою 
централізоване опалення можна 
врятувати. В обласному центрі за-
лишилося трохи більше 20 тисяч 
квартир на центральному опаленні, 
ще менше – в Олександрії, і зовсім 
не залишилося в райцентрах, за ви-
ключенням споживачів тепла з неве-
ликих чи модульних котелень. Хоча 
в тому ж Нью-Йорку ТЕЦ забезпечує 
теплом і гарячою водою кілька міль-
йонів чоловік ще з довоєнних часів, 
а ми, при наявності практично неви-
черпних запасів енергоносія, тобто 
бурого вугілля в Олександрії, вза-
галі знищили галузь. Значить зараз 
дешевше надавати послуги з обігрі-
ву житлового фонду і комунальних 
закладів значної частини області?

Це прямі результати «рефор-
ми знизу», тобто, безконтрольного 
встановлення систем автономного 
опалення. Хтось таки заробив на де-
сятках тисяч автономок, і заробить 
ще, але не держава і наша енерге-
тична галузь. І це лише питання еко-
номіки, про безпеку будемо говори-
ти пізніше. Але – сталося те, що ста-
лося. Може трапитися так, що скоро 
нікому буде доповідати про вчасний 
початок опалювального сезону в 
області, бо кожен буде грітися, як 
схоче. Чи як зможе..

Сергій ПОЛУЛЯХ. 

У ньому взяли участь 
перший заступник місь-

кого голови Л.Давиденко; про-
фільний заступник міського голови 
А.Некрасов; начальник управління 
Держпраці у Кіровоградській 
області С.Подорожний; го-
ловний державний інспек-
тор управління Держпраці 
А.Шумейко; начальник управ-
ління ЖКГ Г.Лоцман; дирек-
тор ПП «Олександріяліфт» 
А.Тримбач; начальник 
Олександрійського відді-
лення управління виконав-
чої дирекції Фонду соціаль-
ного страхування України 
у Кіровоградській області 
Л.Григораш та голови ОСББ.

Присутні заслухали інформа-
цію С.Подорожного про стан ліф-
тового господарства в області. Він 
зазначив, що питання справності 
та безпечної експлуатації ліфтів 

сьогодні дуже важливе, оскільки 
із майже півтори тисячі ліфтів на 
Кіровоградщині 80% уже відпра-
цювали свій термін експлуатації і 
потребують оновлення.

А.Шумейко розповів про по-
рядок експлуатації ліфтів, вчасне 
проведення експертних оглядів 
тощо.

У свою чергу, А.Тримбач поін-
формував про стан ліфтового гос-

подарства в Олександрії. На сьо-
годні в експлуатації перебуває 364 
ліфти, із них 237 – у будинках, що 
на балансі КП «Житлогосп», 92 – на 
балансі ОСББ. Наразі підйомників-
довгостоїв у місті немає, у робо-
чому порядку усуваються поточні 
несправності, пов’язані з погра-
буванням ліфтових приміщень. 

А.Тримбач зазначив, що праців-
ники систематично оглядають під-
йомники, проводять необхідні ро-
боти, слідкують за їхньої безпеч-
ністю. Доповідач наголосив, що 
80% ліфтів функціонують більше 

30 років, а тому є потреба у про-
веденні експертного обстеження 
та здійснення ремонтних робіт від-
повідно до висновків і дефектних 
актів. Але дані заходи потребують 
чималих коштів: обстеження одно-
го ліфта спеціалізованим підпри-
ємством коштуватиме близько 3 
тис. грн.

Особливо гостро це питання 
стоїть для ОСББ, які за власні ко-
шти мають оплачувати експертну 
оцінку ліфтів, що є додатковим 
фінансовим навантаженням для 
мешканців цих багатоповерхівок. 

Тому голови ОСББ звер-
нулися за допомогою до 
міської влади.

Л.Давиденко зазна-
чила, що влада не проти 
підтримати об’єднання 
співвласників і готова 
розглянути пропозиції 
щодо фінансування необ-
хідних робіт.

Під час круглого сто-
лу голови ОСББ мали 
можливість поставити 
запитання представни-

кам влади, а також запропонували 
разом з фахівцями розробити та 
подати на розгляд депутатів міську 
програму з відновлення ліфтового 
господарства.

Із сайту міської ради.

НА місце виїхали спів-
робітники муніци-

пальної поліції та міського відділу 
Нацполіції, які разом затримали 
зловмисника.

Після цього муніципальна по-
ліція провела обстеження прилеглої 
території, у тому числі, пункту прийому 
металобрухту, розташованого поруч із 
кладовищем. Там працівниками муні-
ципальної поліції було виявлено фраг-
мент викраденої огорожі з кладовища, 
а також був відсутній журнал обліку 
прийнятого металу.

Співробітники муніципальної по-
ліції викликали оперативну групу 
Нацполіції для фіксування вказаного 
факту.

Враховуючи, що власник пунк-
ту надавав гарантійного листа, яким 
зобов’язується не приймати виро-
би з кладовищ без документів від КП 
«Ритуал» і порушив його умови, управ-
ління економіки направить листа до 
міського відділу Національної поліції 
з вимогою закриття цього металопри-
йомного пункту.

У разі доведення провини за кра-
діжку металевої огорожі зловмиснику 
загрожує покарання від 2 років виправ-
них робіт до 3 років позбавлення волі.

ПІД час перевірки одного з 
об’єктів співробітника-

ми було виявлено одну з кількох ливне-
вих решіток, що нещодавно зникли на 
вул. Веселковій (Ульянова) недалеко 
від ДНЗ №16.

О.Банковський, який є депутатом 
міської ради на даному окрузі, звернув-
ся до керівника Муніципальної поліції 
В.Переверзєва з проханням посприяти 
у поверненні решіток. Муніципальна 
поліція оперативно зреагувала та вжи-
ла заходів впливу на власників метало-
прийомного пункту, які повернули одну 
решітку, а іншу виготовили за свої ко-
шти і встановили на місце.

Муніципальна поліція наголошує, 
що металоприйомні пункти не мають 
права приймати промисловий метал 
від населення без документів на влас-
ність.

За крадіжку металевих кришок лю-
ків, решіток ливневих каналізацій пе-
редбачено відповідальність за ст. 185 
Кримінального кодексу України. 

Із сайту міської ради.

З теплом до людей 
Тиждень для мешканців Кіровоградщини пройшов під …

ковдрою, оскільки ще з 15 жовтня всі споживачі централь-
ного опалення у великих містах чекали належного по закону 
тепла. Однак всіма правдами і неправдами органи місцево-
го самоврядування обласного центру та деяких інших міст 
намагалися відстрочити настання цього компонента прав і 
свобод громадян України.

Муніципальна поліція 
затримала викрадача 
огорожі з кладовища

1 листопада директор КП 
«Ритуал» О.Бондар повідоми-
ла муніципальну поліцію про 
те, що на Новопилипівському 
кладовищі був помічений чо-
ловік, який намагався вико-
пати металеву огорожу біля 
однієї з могил.

На вулицю Веселкову 
(Ульянова) повернено 

викрадені ливневі решітки
У зв’язку зі зникненням з 

вулиць міста кришок люків КП 
«Муніципальна поліція» прове-
ла рейди пунктів прийому ме-
талобрухту.

Безпека експлуатації
 ліфтів – на часі

1 листопада у міській раді відбулося засідання 
круглого столу з питання технічного стану 

та безпечної експлуатації ліфтів в Олександрії.

Б ільшість продуктів коштують в рази 
дорожче, ніж у країнах Європи. Так, 

наприклад, у нас на порядок вищі ціни на овочі 
та фрукти, а також м'ясо.

За оцінками українського експерта, за 
рік більшість соціальних продуктів харчуван-
ня злетіли в ціні на рекордні 90%. Вийняток 
становили лише гречка та яйця. У минулому 
році станом на жовтень рівень інфляції сягав 

15,7%, але деякі ціни виросли в два рази (на-
приклад, на молочну продукцію: сметана – 
35%, сир і масло – на 34%). Річне підвищення 
цін досягло позначки 16,4%, а цей показник 
є високий по всій Європі. У той же час багато 

аналітиків заявляють, що рівень 
інфляції у понад 16% уже вдвічі 
більший тих прогнозів, які були на 
нинішній рік. 

До державного бюджету мак-
симальний рівень інфляції був за-
кладений у 8,1%, а це в два рази 
нижче того, що ми маємо на даний 
момент. У Міністерстві фінансів, у 
свою чергу, заявили, що зростан-
ня цін в Україні щільно пов'язано з 
тим, що чимала частка економіки 
перебуває в тіні, а це геть вбиває 
здорову конкуренцію в державі. 

Також це безпосередньо впливає і на те, що на 
українському ринку більшість цін виявляються 
завищеними.

Видання «Голос.UA».

Україна лідирує серед країн Європи
  по зростанню цін на продукти харчування

Наша держава займає лідиру-
ючу позицію серед країн Європи 
за рівнем швидкості росту цін на 
продукти харчування. Так, напри-
клад, рівень інфляції в Україні пе-
ребуває на рівні 16,4%, у той час 
як в Європі – 2,5%.  
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В офісі «Майкрософт» 
у Ванкувері Мостовий 

буде займатися системою хмар-
них обчислень «Azure» і базами 
даних, зокрема, MS SQL.

Юнак народився в 
Олександрії в грудні 1995 року. 
Його батько працює в обленер-
го, мати – в міській службі соці-
ального захисту населення.

Навчався в Ліцеї інформаційних технологій, де був вихованцем 
викладача інформатики Валентина Мельника. У 2013 році закінчив лі-
цей для обдарованої молоді в Кременчуці. У 2017-ому – Київський на-
ціональний університет імені Т.Шевченка, факультет кібернетики, де 
отримав ступінь бакалавра. Зараз – студент магістратури факультету 
інформаційних технологій УжНУ.

uzhgorod.net.ua

ДосягненняБлагочинність

Портрети

Олександрієць поїде Олександрієць поїде 
на стажування на стажування 

в «Майкрософт»в «Майкрософт»
21-річний олександрі-

єць, студент Ужгородського 
національного університету 
(УжНУ) Андрій Мостовий че-
рез місяць відправиться на 
стажування до канадського 
офісу «Майкрософт».

Роль 
індивідуальності 

в історії
Н агадаю для тих, кому ім'я Ірини 

ще незнайоме. Вона – олексан-
дрійка. Завершивши навчанння у художній 
школі (клас Олександра Охапкіна), вступила 
до Київського Університету технологій та ди-
зайну, працювала художником по костюмах 
на ТВ (М1 та М2), малювала на замовлення 
(здебільшого в Європу), вишивала. Життєва 
необхідність повернула до Олександрії, де 
вона не припиняла займатися улюбленою 
справою, але щоразу розширювала діапазон 
можливостей: розписувала одяг, створювала 
картини на подушках. 

У жовтні 2015 року в Кав’ярні влаштува-
ла першу виставку «Вернісаж осіннього на-
строю». Саме там її помітила сім'я підприєм-
ців Замриків, яка й зайнялася пошуками без-
коштовної майстерні (на той час у них було 
незадіяне приміщення в центрі міста). Ірину 
одразу попередили, що час користування 
буде обмеженим: допоки не з'явиться інший 
замовник. Та це не зупинило її. Вона одразу 
зрозуміла, що тут має бути арт-галерея, хоча 
тоді навіть не підозрювала, якого розмаху 
набуде ця ідея. Досить швидко до Ірини до-
лучилися численні художники Олександрії. 
Основний тягар облаштування галереї, зви-
чайно ж, взяла на себе автор ідеї: вона шу-
кала спонсорів, постійно щось малювала, 
чекала найменших можливостей для покрит-
тя бодай часткових потреб. Якби не внески 
художників за участь у виставках та незначна 
підтримка окремих людей, галерея не ви-
жила б. Усе купувалося за власний рахунок, 
фарбувалося, перевозилося, друкувалося, 
самі розклеювали афіші, розповідали про 
галерею, запрошували друзів і знайомих. 
Іноді працювали з 8-ої ранку до 22-ої, а то й 
пізніше. Але результат виявився того вартий. 
Галерея, як і її господиня, стали популярни-
ми в Олександрії. Саме тоді автор цих рядків 
і познайомилася з Іриною. І ностальгічно по-
бачила в ній втрачену мрію молодості.

З перших кроків діяльності галерея ста-
ла справжньою родзинкою нашого міста. 
Виявилося, що чимало містян кохаються в 
живописі. Та головна цінність цього етапу 
була в тому, що навколо Ірини почали гурту-
ватися олександрійські митці: і професіона-
ли, й аматори, необтяжені увагою офіційних 
культурних структур міста. Галерея запрацю-

вала досить ритмічно й активно – щоденно, 
без вихідних. Крім живописців, до неї стали 
долучатися інші категорії митців, які асоцію-
ють творіння своїх талановитих рук з мисте-
цтвом: вишивальниці, фотографи, майстрині 
рукоділля. Обережно й не поспішаючи відві-
дали галерею й метри образотворчого мис-
тецтва Олександрії: заслужений художник 
України Олександр Охапкін, майстер сюже-
ту Олександр Мозговий, кажуть, був навіть 
Степан Ніколенко, засновник сучасної олек-
сандрійської художньої школи (не лише на-
вчального закладу, а й стилю). Дуже уважно, 
не кваплячись, з привітною посмішкою роз-
дивлялися вони виставлені роботи «нахаб-
самоучок» і, здається, оцінили. Вперше в 
Олександрії з'явилася можливість виставити 
картини у світлому сучасному приміщенні, в 
комфортних умовах та ще й з такими симпа-
тичними гостинними господарями. Це пів-
річчя було напруженим і дуже плодовитим: 7 
виставок за чітко встановленим планом зби-
рали неймовірні й небачені до цього в місті 
аншлаги. І.Кваша якось говорила, що якщо,  
за ствердженням соціологів, образотворчим 
мистецтвом цікавляться 2% населення, то, 
мабуть, – зробила висновок вона, – всі вони 
живуть в Олександрії.

Свій настрій Ірина виражала такими ви-
словами:

«Я кайфую, развешивая новую выставку! 
Каждый раз – это мега-событие! Вы должны 
это увидеть! Завтра вас ждет много картин, 
зарисовок и этюдов различными материала-
ми, скульптура, вышивка и фото! Познакомим 
вас с новыми художниками! В общем, вас 
ждет мно-ооо-го интересного». Здавалося, 
разом з Іриною кайфувало все місто. Точніше, 
ті 2%, які сприйняли галерею «на-ура». Як 
справжній лідер, підприємлива очільниця 
започатковувала нові відносини з колегами 
інших міст області. Невдовзі кілька художни-
ків міста змогли показати свої роботи на об-
ласній виставці в галереї «Єлисаветград». Та 
раптом все обірвалося: господар приміщення 
попрохав звільнити його, бо знайшлися охочі 
для платної оренди. 

Ірині нічого не лишалося, як оголосити 
митцям про великі збори. І вони відбулися.

Перестраждавши напередодні, Ірина 
трималася напрочуд спокійно і впевнено. 
Більше того, вона все розставила на свої 
місця, подякувала меценату за тимчасовий 
притулок і за той досвід, який здобула за ці 
півріччя. І почала шукати нове місце. 

Тричі 
до однієї річки

У вагу Ірини привернула старовинна 
(кінця 19 століття), але вкрай зане-

дбана двоповерхова будівля, розташована 
у мальовничому куточку Олександрії. Понад 
десять років руки людини не торкалися її й 
вона поступово руйнувалася. Тільки вели-
чезний мрійник і фантаст міг уподобати ці 
руїни та розпочати пошук господарів, бо ви-
явилося, що будівля приватна. 

Уява мрійниці вже малювала власну май-
стерню та головну оглядову залу галереї, на-
вчальний клас та інші потрібні для мистець-
кого комплексу кабінети. Пропозиція щодо 
оренди цього захаращеного будиночка була 
приголомшливою навіть для його господаря, 
який вже давно втратив надію на те, що хтось 
може зацікавитися ним.

Було вирішено взяти приміщення в 
оренду з подальшим викупом у власність 
товариства митців, створення якого розпо-
чалося відразу. Тут же почали формувати 
фонд картин, від продажу яких мали зібрати 
потрібні кошти.

Негайно оголосили про перший субот-
ник: треба було звільнити дім від багаторіч-
ного сміття й мотлоху, що накопичився за 
роки бездіяльності. Ентузіазму митців поза-
здрив би кожен. За досить короткий термін 
було зроблено неймовірно багато. 

А щоб заручитися підтримкою вла-
ди, спілчани зустрілися з міським головою 
Степаном Цапюком. Він уважно вислухав 
молодь, схвалив їхню рішучість і дієвість та 
пообіцяв допомогу, але разом з тим застеріг 
бути обачливими у відносинах з власником 
і не розпочинати робіт без підписання кон-
кретної угоди.

І як у воду дивився. Раптом звідкись 
об'явився ще один господар будівлі, який 
живе у Києві, і виставив такі безглузді за-
хмарні умови оренди, що митцям нічого не 
лишалося, як припинити всі роботи і знову 
вийти «на нуль»: втретє розпочати пошук 
приміщення. Це при тому, що більше ніж на-
половину були вже готові три кабінети і вже 
збиралися міняти вікна. Слава Богу, не всти-
гли. Чи можливо уявити, як прикро було Ірині 
та всій її компанії через втрату чималих ко-
штів, своїх фізичних сил, ошуканих мрій. Але 
це сталося. 

Відразу ж захиталися ряди митців. 
Дехто відступив і завмер, вичікуючи продо-
вження сценарію, скоріш за все думаючи, 
що це вже кінець, що на цьому закінчиться 
життя олександрійської галереї. Без пере-
більшення скажу: єдиними людьми, хто так 
не думав, були Ірина Кваша та її вірна по-
ловинка – Володимир, чоловік із золотими 
руками й найдобрішим у світі серцем. А ще 
сусіди будівлі – УПП УТОС в особі директо-
ра Павла Лук’янчука та його заступника Лілії 
Лук’янчук.

Поруч із облюбованим Іриною будин-
ком є ще приміщення, таке ж захаращене 
та вбите часом, і воно – приватна влас-
ність підприємства незрячих. Цим примі-
щенням теж понад 10 років ніхто не корис-
тувався. Уклали договір – й Володимир з 
Іриною, тепер уже переважно вдвох, знову 

розпочали все спочатку: планували май-
бутні кабінети, прибирали сміття, шукали 
кошти. (Якось, прийшовши до згаданого 
приміщення, автор цих рядків довго не 
могла опанувати себе, навіть найсміли-
віше припущення не вміщалося в голові 
щодо можливих термінів введення галереї 
в дію.) Такі панічні думки були у багатьох, 
та тільки не у Володимира з Іриною. Уже 
через рік вони оголосили про відкриття 
галереї. Інакше, як шоком, назвати це не 
можна. Та найбільший шок був у тих, хто 
бачив це приміщення за кілька місяців до 
відкриття.

 До happу end-у 
ще далеко

 У період найгостріших подій з по-
шуком приміщення сталася зустріч двох 
неординарних особистостей: Ірини Кваші 
і Валерія Жванка, краєзнавця, письменни-
ка, такого ж, як Ірина, романтика й мрійни-
ка. Ця зустріч не могла бути випадковою. 
Мабуть, сам Господь повелів цьому ста-
тися. Послухавши розповіді Валерія про 
стару Олександрію, Ірина захопилася цією 
темою, стала розвивати нові ідеї щодо уві-
чнення старовинних куточків рідного міста 
в мистецтві. І запропонувала О. Охапкіну 
написати серію етюдів «Рідним містом». 
У спілкуванні з Валерієм народилася ідея 
щодо створення фільму, який так і назвали 
«Таємниці Старого міста». Екскурс містом 
проводив Валерій, коментарі за кадром ро-
била Ірина, двоє юних артистів час-від-часу 
з'являлися то тут, то там і стали справжньою 
родзинкою фільму. А поставив крапку своїм 
майстерним пензлем О.Охапкін, який за-
карбував щемні моменти створення картин 
з до болю знайомими краєвидами. 

Зйомку й монтаж фільму проводив теж 
свій олександрійський оператор – Роман 
Терещенко. Я не спеціаліст у галузі кіно, 
але нічого подібного в Олександрії про 
Олександрію не бачила. Робота Р.Терещенка 
анітрохи не гірша за той продукт, який ви-
дають місцеві телеканали. І в день відкрит-
тя галереї сталося неочікуване: прийшло 
стільки людей, що я особисто, наприклад, 
десь боялася, щоб приміщення витрима-
ло і не завалилося. Виявляється, люди за-
нудьгували за прекрасним, вони з радістю 
і вдячністю прийшли на цю презентацію, 
щоб помилуватися картинами, виставле-
ними в залах галереї, і висловити Ірині чи-
мало хороших побажань. З місією підтрим-
ки й сусідської творчої співпраці приїхали 
друзі галереї: галерист-єлисаветградець 
Микола Цуканов та митці зі Світловодська. 
Представлений фільм теж не розчарував 
поціновувачів прекрасного. Тріо авторів: 
Валерій, Ірина та Роман досягли мети: до 
сердець олександрійців вони достукали-
ся. Це підтвердили й представники влад-
ного ешелону міста й області: заступник 
губернатора Андрій Коломійцев і секретар 
міської ради Олена Богоявленська. Такі ж 
схвальні відгуки й коментарі продовжують 
з'являтися в Інтернеті. Щоправда, є й інші 
думки. І це добре. Так має бути.

P.S. А галерея вже працює: минулої 
суботи там відбулася зустріч з заслуженим 
художником України О.Охапкіним. Було ці-
каво й весело. Розходитися не хотілося. 
Щоправда, до happy end-у ще дуже далеко: 
кожен небайдужий олександрієць має мож-
ливість долучитися до прекрасного своєю 
конкретною участю, бо роботи там ще не на 
один рік!

 Т. АНОКО.

Крізь тернії до зірокКрізь тернії до зірок
 Відкриття в Олександрії мистецької галереї — це, як на 

мене, виклик і вимога часу: ну, не може таке талановите місто, 
як наше, не мати своєї галереї. Реалізувати цю мрію взялася 
неординарна, сучасна, креативна й дуже непосидюча Ірина 
Кваша. Автор ставить за мету, не дуже вдаючись до подробиць, 
розповісти про шлях, який пройшла Ірина, здійснюючи мрію 
творчої Олександрії.

(Початок на 1-ій стор.)

Є вфимія виконала по-
веління Пресвятої Бого-

родиці і зцілилася. Це сталося 6 
листопада 1688 (24 жовтня за ст.ст.). 
На згадку про це було встановлено 
святкування ікони, а храм отримав 
найменування чудотворного обра-
зу. Перед іконою Божої Матері «Всіх 
скорботних Радість» моляться в роз-
пачі, скорботі, в пошуку розради і 
захисту, а також при невиліковних 
хворобах. Божа Матір «Всіх скорбот-
них Радість» є Покровителькою сиріт 
і убогих, скривджених, пригноблених 
і стражденних.

Говорячи про донорство, єпис-
коп Боголєп зазначив, що це ве-
ликий духовний і фізичний подвиг. 
Жертовність кожного не залишиться 
непоміченою Господом, бо люди ді-
ляться не лише своєю кров'ю, а част-
кою свого життя, своєю духовністю. 

«Думки й стан, з якими ви будете зда-
вати кров, перейдуть разом з нею до 
хворого, тому обов'язково повинен 
бути позитивний настрій, віра у зці-
лення. Не потрібно боятися, я впев-
нений, що Господь обов'язково від-
дячить вам за це, – наголосив єпис-
коп, – до того ж лікарі запевняють, 
що донорство позитивно впливає на 
здоров'я та фізіологію людини».

Після молебня до відділення 

трансфузіології направилися кілька 
десятків донорів на чолі зі священи-
ками. Там їх радо зустріли працівни-
ки відділення і розпочали процедуру 
забору крові. У бажаючих здати кров 
записали персональні дані, переві-
рили стан здоров'я, взяли пробний 
аналіз крові на визначення групи та 
інших показників. Доки батюшки за-
ймалися оформленням, організа-
ційними моментами, поїли донорів 

чаєм, матушки показали приклад 
жертовності й першими зайшли до 
кабінету переливання крові. Одними 
з перших поділилися кров'ю матушка 
Ксенія, матушка Дорофея, матушка 
Людмила, отець Михаїл, прихожанки 
Ольга, Валентина та ін.

Завідувач відділенням трансфу-
зіології Наталія Гончар зазначила, 
що за всю історію існування пункту 
переливання крові, а тепер відділен-
ня трансфузіології, це перша така ак-
ція благочинства з боку священиків 
єпархії та прихожан. Сьогодні значно 
зменшилася кількість бажаючих зда-
вати кров, та й з боку держави немає 
матеріальної підтримки цих людей. 
Раніше були постійні донори з почес-
ними званнями, але зараз, на жаль, 
багато людей з поганим здоров'ям, з 
хронічними хворобами, молодь час-
то мігрує – йде на службу в армію, 
виїздить на навчання, чи на місце 
роботи, тож потреба в таких людях 
завжди є. Наталія Дмитрівна подя-
кувала священикам за організовану 
акцію і за турботу про хворих.

Єпископ Олександрійський і 
Світловодський Боголєп підкреслив, 
що це лише початок доброчинної ак-
ції, вона буде безстроковою і закли-
кав долучатися до неї усіх небайду-
жих олександрійців.

Своєю кров'ю з хворими
 поділилися священики 

Олександрійської єпархії, 
матушки і прихожани
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Н аш власний 
приклад від-

повідального ставлення 
до безпеки, збереження 
навколишнього природ-
ного середовища, свого 
майна, матеріальних цін-
ностей держави та майна 
інших громадян виховає у 
дітей правильну лінію по-
ведінки протягом усього 
життя. Крім того, вико-
ристовуйте будь-яку на-
году, щоб розповісти про 
загрози, які приховують 
в собі звичні речі з нашого побуту 
– газ, електричний струм, вогонь, 
вода. Пильно контролюйте, щоб 
легкозаймисті та пожежонебезпеч-
ні предмети і суміші перебували у 
недоступних для малих дітей міс-
цях. Школярів поступово привчайте 
до користування побутовими при-
ладами із суворим дотриманням 
вимог експлуатації та безпеки. Під 
час спільних прогулянок розпові-
дайте про випадки виявлення не-
знайомих підозрілих предметів, що 
можуть бути вибухонебезпечними 
застарілими боєприпасами часів 
Другої світової війни. Вивчіть ра-

зом із дітьми алгоритм дій у такому 
випадку: не чіпати предмет, позна-
чити місце знахідки будь-яким до-
ступним способом та негайно за-
телефонувати до Служби порятунку 
чи поліції.

Служба порятунку Кірово-
градщини постійно проводить 
роз’яснювальну профілактичну 
роботу з дітьми на тему безпеки 
життєдіяльності та закликає батьків 
потурбуватися про обізнаність ді-
тей з правилами поведінки в різних 
ситуаціях.

Впевнений, що спільними зу-
силлями нам вдасться виростити 
відповідальне покоління громадян.

П ід час проведення моні-
торингу бюро були вивче-

ні питання стану та якості надання 
безоплатної первинної правової 
допомоги та безоплатної вторин-
ної правової допомоги вказаними 
суб'єктами надання БПД, прове-
дення правопросвітницької роботи, 
якості роботи з клієнтами в частині 
доступу до безоплатної правової 
допомоги, здійснення представни-
цтва у судах, інших державних ор-
ганах, органах місцевого самовря-
дування, перед іншими особами, 
надання доступу до електронних 
сервісів Мін'юсту, взаємодії з інши-
ми суб'єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги, ста-
ну матеріально-технічного забез-
печення бюро. 

Також вивчили проблемні пи-
тання, які виникають у працівників 
бюро, ознайомилися з категорією 
осіб, які найчастіше звертаються в 
бюро та з яких питань.

У процесі моніторингу ро-
боти бюро директором центру 
Анатолієм Руденко та начальника-
ми відділів місцевого центру здій-
снювався прийом громадян, які 
отримали кваліфіковані консульта-
ції з питань оформлення спадщи-
ни, реєстрації земельних ділянок, 
порядку та підстав для отримання 
субсидії, проведення перерахунку 
пенсій тощо.

По закінченні проведено опе-
ративні наради, на яких було визна-
чено рівень надання послуг бюро, в 
яких проводився моніторинг, та на-
дано рекомендації щодо удоскона-
лення окремих напрямків роботи, а 
також вивчено позитивний досвід 
для поширення і використання в 
роботі бюро.

В.СВІТАНОВСЬКИЙ, 
начальник відділу 

правопросвітництва 
Олександрійського

МЦ з надання БВПД.

Добрий день, пане Міністре! Нам ви-
дали пенсійні картки, тепер всі бояться, 
що у них можуть викрасти картки і зняти 
з них гроші, бо в газеті писали, що таке 
вже було. Скажіть, що робити у таких ви-
падках і чи можна повернути викрадені з 
картки гроші?

Олексій НАУМОВ.

Що робити, якщо викрали картку?
Після виявлення факту втрати банківської 

картки або появи підозри, що за вашим рахунком 
були проведені платежі, які ви не робили, негайно 
повідомте про це банк.

Як правило, це можна зробити, зателефону-
вавши на телефон гарячої лінії банку, через систе-
му онлайн-обслуговування в мережі Інтернет або ж 
особисто відвідавши відділення банку.

Більш конкретно способи сповіщення банків-
ські установи прописують у договорах.

Зверніть увагу!
До моменту повідомлення користувачем банку 

ризик збитків від здійснення операцій та відпові-
дальність несе користувач.

А з часу повідомлення банку ризик збитків від 
здійснення операцій несе вже банк.

Що має зробити банк?
Банк, який випустив банківську картку, отри-

мавши повідомлення або заяву про втрату банків-
ської картки або ж про платежі, яких власник картки 
не виконував, зобов'язаний:

 ідентифікувати користувача,
 зафіксувати обставини ситуації, 
 зафіксувати дату, годину та хвилини його 

звернення.
При цьому банк зобов'язаний негайно зупи-

нити здійснення операцій з використанням банків-
ської карки.

Залишок коштів на рахунку за 
дорученням власника рахунку пе-
рераховується на інші рахунки або 
видається готівкою.

Який строк розгляду бан-
ком заяви або повідомлення?

Банк зобов'язаний розгля-
дати заяви або повідомлення 
користувача, що стосуються ви-
користання банківської картки або 
незавершеного переказу, ініційо-
ваного з його допомогою у строк, 
установлений договором.

Однак, цей термін не може 
перевищувати строку, передбаче-
ного законом для розгляду звер-
нень скарг громадян. 

При цьому банк має надати постраждалому 
клієнту можливість одержувати інформацію про 
хід розгляду заяви чи повідомлення і повинен по-
відомляти у письмовій формі про результати роз-
гляду.

Який строк повернення коштів на рахунок?
Банк має встановити ініціатора та право-

мірність переказу коштів. Поки ця процедура не 
буде проведена, банк має право не повертати на 
рахунок неналежного платника суму попередньо 
списаного неналежного переказу. Водночас, слід 
зазначити, що всі ці процедури не можуть займати 
більше 90 календарних днів.

У разі встановлення неналеж-
ного переказу банк зобов'язаний 
переказати на рахунок постражда-
лого клієнта відповідну суму грошей 
за рахунок власних коштів.

Окрім того, банк повинен спла-
тити пеню в розмірі 0,1 відсотка 
суми переказу за кожен день, по-
чинаючи від дня переказу до дня 
повернення відповідної суми на 
рахунок.

Чи можна оскаржити рішення 
про відмову повертати кошти?

У випадку відмови банку по-
вертати кошти на рахунок платника, 
постраждалий має право звернути-
ся до суду за місцем розташування 

банку в порядку цивільного судочинства.
Вартість подання позовної заяви майнового 

характеру – 1% від суми позову, але не менше 0,4 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб.

Куди звертатися, щоб отримати детальну 
консультацію?

Для отримання детальнішої консультації звер-
тайтеся до Головного територіального управління 
юстиції у Кіровоградській області за адресою: ву-
лиця Дворцова, 6/7, м. Кропивницький. 

Консультує  Міністр  юстиції

Повернення коштів, 
викрадених

з платіжних карток

Туристів 
відбере робот

Ключова новація європейців 
- створення електронної системи 
ETIAS, що в автоматичному режи-
мі дозволятиме або заборонятиме 
в'їзд в ЄС. Після заповнення заявки 
і внесення всіх необхідних особистих 
даних, туристу вишлють відповідь на 
email протягом 72 годин.

Реєстрація у системі не без-
коштовна й обійдеться туристу в 10 
євро, вона буде дійсна три роки. Від 
внеску звільнять осіб до 18 і від 60 
років, членів сімей громадян ЄС, сту-
дентів і науковців, які подорожують в 
академічних цілях.

Але якщо система вважатиме 
вас ризикованим – в'їзд в ЄС просто 
не дозволять. Про причини відмови і 
можливості оскарження (аж до суду) 
повідомлять електронною поштою. У 
будь-якому випадку прикордонники, 
як і раніше, залишатимуть за собою 
право остаточного рішення, пускати 
чи ні.

При заповненні онлайн форми 
у потенційного туриста спитають не 

тільки про ім'я, прізвище, місце про-
живання, паспортні дані, мету поїзд-
ки та ін., а ще й попросять заявника 
обов'язково вказати: чи був він зви-
нувачений в серйозних криміналь-
них злочинах (тероризм, сексуальна 
експлуатація дітей, торгівля людьми 
або наркотиками, вбивство, згвалту-
вання), питатимуть про перебування 
в зонах конфліктів і про будь-які ад-
міністративні порушення, які могли б 
спонукати покинути рідну країну.

У зв'язку з цим, кажуть експерти, 
у наших громадян можуть виникнути 
деякі складності з перетином євро-
пейських кордонів.

Система цілком може зарахува-
ти до «зон конфлікту» півострів Крим 
і ту територію Донбасу, де зараз про-
ходить АТО. Не пустити в Європу мо-
жуть і через судові рішення, напри-
клад, про стягнення заборгованості 
за комуналку або через неоплачений 
штраф.

Безвіз скасовується
За словами експертів, зараз 

відроджуються елементи раніше ді-
ючого візового режиму для України. 
За вийнятком, хіба що, необхідності 

відвідувати консульство або візо-
ві центри, бо відповідь прийде на 
email. За додатковими відомостями 
туриста цілком можуть запросити і на 
особисту співбесіду перед видачею 
дозволу – таку можливість документ 
також передбачає.

«Фактично, це відновлює візо-
вий режим, але в більш м'якій фор-
мі. Торкнеться він не тільки простих 
українських туристів, а й наших заро-
бітчан, які тепер можуть відчути ряд 
складнощів при отриманні дозволу 
на в'їзд в ЄС. Головна причина тако-
го рішення – криза безпеки в Європі. 
З іншого боку, на гроші, виручені від 
оформлення дозволів на в'їзд в ЄС, 
Брюссель зможе утримувати пункти 
пропуску, облаштовувати кордон. У 
2020 році це допоможе залучити що-
найменше 300 млн євро», – розповів 
UBR.ua політолог Руслан Бортник.

Питання безпеки, напливу мі-
грантів і гастарбайтерів в Європу – 
причина зовсім не надумана, кажуть 
експерти. Наприклад, у ту ж Грузію, 

що отримала безвіз дещо раніше 
України, вже не повернулося в уста-
новлений термін близько 3 тис. гро-
мадян.

Не секрет, що й українці почали 
використовувати спрощені правила 
в'їзду, як можливість легко виїхати 
за кордон на заробітки. До того ж, 
вони вигадують все нові способи 
обходу європейського законодав-
ства. Наприклад, відпрошуються в 
українських роботодавців на літо або 
виїжджають нібито на студентську 
практику. 

«Українські вчителі, маючи в 
запасі літні канікули, їдуть підроби-
ти різноробочими на 2-3 місяці. До 
Німеччини їдуть, оформляючи поїзд-
ку як практику. І закордонні робото-
давці йдуть на це. Таким чином, наша 
молодь цілком офіційно перебуває в 
іншій державі стільки, скільки потріб-
но. Спрощують правила працевла-
штування нашим заробітчанам також 
і в Чехії, Польщі, Угорщині», – розпо-
вів голова профспілки «Трудова солі-
дарність» Віталій Махинько.

До слова, схема з поїздкою «на 
практику» може спрацювати і при 
введенні нових правил відвідування 
країн ЄС. Ще й 10 євро заощадити 
вийде.

Денис ВЕРГУН.

До  відома

ЗастерігаємоДумка  експертів

Моніторинг діяльності роботи 
бюро правової допомоги 

за 9 місяців поточного року
У період з 18 по 25 жовтня здійснено виїзний моніторинг 

роботи Онуфріївського, Олександрівського, Петрівського, 
Знам’янського та Світловодського бюро правової допо-
моги, які є структурними підрозділами Олександрійського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги. До складу моніторингової групи ввійшли 
Анатолій Руденко, директор центру, та начальники відділів 
місцевого центру. 

Звернення до батьків 
начальника Управління ДСНС 

України у Кіровоградській області 
полковника служби цивільного 

захисту Віталія Миронюка
Відповідальне батьківство – це широке поняття, що 

включає в себе безліч обов’язків, пов’язаних із вихо-
ванням та щоденною турботою про благополуччя дити-
ни. Найстрашніше для кожного з нас – нещастя з дітьми. 
Навіть дрібна неприємність додає батькам сивого волос-
ся, тому цілком природним є наше намагання захистити 
малечу від усього лихого. Найкраще, що ми можемо зро-
бити для дітей – навчити їх простим правилам безпечної 
життєдіяльності, які стануть для них звичними заходами в 
щоденному житті.

Лібералізації кінець: 
українці поїдуть в ЄС за новими правилами

Європарламент анонсував з 2020 року зміну правил пере-
тину кордонів ЄС для 60 країн, серед яких і Україна. Відповідну 
постанову було ухвалено Комітетом з громадянських свобод. 
На такі кроки європейці пішли через наплив нелегальних мі-
грантів і, як наслідок, зростання рівня злочинності в країнах ЄС. 
І хоча після схвалення Європарламентом остаточний варіант 
документа ще повинні затвердити міністри ЄС, основоположні 
норми майбутніх правил уже стали надбанням громадськості.

З огляду на те, що Європа зараз сильно страждає від те-
рористичних загроз, у документа є всі шанси бути прийнятим 
найближчим часом, кажуть експерти.

"102"  інформує
У період з 30 по 6 листопада 

до Олександрійського відділен-
ня поліції від громадян надійшло 
346 заяв та повідомлень, з яких 72 
було внесено до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань.

31 жовтня до чергової 
частини відділу поліції 

звернулася олександрійка 1971 р.н. 
із заявою про те, що її сина 1997 р.н. 
побили невідомі особи. У ході розслі-
дування з'ясувалося, що 24 жовтня 
молодий чоловік знаходився у дворі 
будинку по вул.6-ого Грудня, де він і 
проживає. З невідомою особою виник 
конфлікт, у ході якого чоловік отримав 
тяжкі тілесні ушкодження у вигляді за-

критої черепно-мозкової травми, пе-
реломів лобової кістки і кісток носа, 
забою головного мозку.

Ведеться слідство, поруше-
но кримінальне провадження за ч.1 
ст.121 (нанесення тяжких тілесних 
ушкоджень) Кримінального кодексу 
України, що передбачає позбавлення 
волі від 5 до 8 років, повідомила спів-
робітник Олександрійського відділу 
поліції Оксана Міхно

31 жовтня місцева житель-
ка 1963 року народження 

звернулася у відділення поліції із за-
явою про те, що вона втратила гама-
нець в якому знаходилося 8 тис. грн. 
У ході розмови з'ясувалося, що вона

залишила на лавочці біля будинку, в 
якому проживає, по вулиці Софіїв-
ській, гаманець, а коли повернулася, 
то його вже не було. Олександрійка 
попросила допомоги у поліції. 
Відкрито кримінальне провадження 
за ч.1 ст 185, ведеться слідство.

3 листопада до Олександрій-
ського відділу поліції звер-

нулася жителька Олександрії, яка 
проживає в приватному будинку, із 
заявою, що з нежитлового приміщен-
ня у її дворі, шляхом пошкодження 
дверей, невідомі особи викрали три 
велосипеди й пральну машину, що 
там зберігалися.

Відкрито кримінальне прова-

дження за ч.3 ст.185 (крадіжка з про-
никненням) Кримінального кодексу 
України, що передбачає від 3 до 8 
років позбавлення волі.

5 листопада жителька 
Олександрії, 1935 року на-

родження, яка мешкає у приватно-
му секторі, заявила про зникнення 
6 тис. грн, які вона перед цим поклала 
у шафі на веранді. Останній раз вона 
переховувала гроші 29 вересня, після 
цього вона їх не брала до рук. На за-
яву громадянки  виїхала оперативна 
група, яка не виявила пошкодження 
вікон і дверей та замків. Порушено 
кримінальне провадження ч.3 ст.185 
Кримінального кодексу України.
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Олександрійська міська організація Олександрійська міська організація 
ветеранів України щиро і сердечно ветеранів України щиро і сердечно 

вітає членів ради ветеранів
  ГОНЧАРЕНКО Світлану Георгіївну, 

 КОЛЕСНИК Галину Олексіївну.

З Днем народження!!!З Днем народження!!!
Поздоровляємо ветеранів війни, Поздоровляємо ветеранів війни, 

які народилися в листопадіякі народилися в листопаді
ГОНЧАРОВУ Параску Михайлівну 

з 94-річницею,
ЗОЗУЛЮ Олександру Михайлівну 

з 91-річницею,
КАЛІНІЧЕНКО Олену Федорівну 

з 92-річницею,
ШУЛЬГУ Олександра Никифоровича 

з 93-річницею,
ОЛЕЙНИК Катерину Михайлівну

 з 92-річницею,
ХОРОЛЕНКО Григорія Афанасійовича

з 91-річницею.
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.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 27 жовтня 2017 року № 369

м. Олександрія
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН В МІСТІ ОЛЕКСАНДРІЇ

Відповідно до ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», 

Земельного кодексу України, Закону 
України «Про оренду землі», рішення 
міської ради від 08.09.2017 № 339 «Про 
внесення доповнення до рішення місь-
кої ради від 16.12.2016 № 200 «Про план 
підготовки регуляторних актів міською 
радою на 2017 рік», враховуючи рішення 
виконавчого комітету міської ради від 
17.10.2017 № 655 та висновки постійних 
комісій міської ради,

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про ре-

гулювання земельних відносин у місті 
Олександрії в новій редакції (додаєть-
ся).

2. Вважати таким, що втрати-
ло чинність, рішення міської ради від 
24.05.2000 № 335 «Про Положення про 
регулювання земельних відносин в місті 
Олександрії».

3. Контроль за виконанням рішен-
ня покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності ви-
конавчих органів ради Л.Давиденко та 
постійну комісію міської ради з питань 
приватизації майна, житла, землі та ре-
гулювання земельних відносин.

С. ЦАПЮК, міський голова.
 

ЗАТВЕРДЖЕННО
Рішення міської ради

від 27 жовтня 2017 року № 369
Секретар міської ради

_________ О. БОГОЯВЛЕНСЬКА
ПОЛОЖЕННЯ про регулювання 

земельних відносин у місті 
Олександрії (нова редакція)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Положення про регулювання зе-

мельних відносин у місті Олександрії 
(надалі – Положення) визначає основні 
засади реалізації Олександрійською 
міською радою та її виконавчими ор-
ганами у галузі земельних відносин, а 
саме:

- розпорядження землями територі-
альної громади м. Олександрія;

- передача земельних ділянок ко-
мунальної власності у власність гро-
мадян та юридичних осіб відповідно до 
Земельного кодексу України;

- надання земельних ділянок у ко-
ристування із земель комунальної влас-
ності відповідно до Земельного кодексу 
України;

- вилучення земельних ділянок із зе-
мель комунальної власності відповідно 
до Земельного кодексу України;

- викуп земельних ділянок для сус-
пільних потреб територіальної громади 
м. Олександрія;

- організація землеустрою;
- координація діяльності місцевих 

органів земельних ресурсів;
- здійснення контролю за викорис-

танням та охороною земель комуналь-
ної власності, додержанням земельного 
та екологічного законодавства;

- обмеження, тимчасова заборона 
(зупинення) використання земель гро-
мадянами і юридичними особами у разі 
порушення ними вимог земельного за-
конодавства;

- підготовка висновків щодо вилу-
чення (викупу) та надання земельних ді-
лянок відповідно до Земельного кодексу 
України;

- інформування населення щодо ви-
лучення (викупу), надання земельних 
ділянок;

- вирішення земельних спорів;
- вирішення інших питань у галузі зе-

мельних відносин відповідно до закону.
2. Завдання з реалізації повнова-

жень Олександрійської міської ради з 
регулювання земельних відносин по-
кладаються на управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради.

Безпосередньо управлінням прива-
тизації, оренди майна та землі міської 
ради здійснюються наступні функції:

- організація здійснення земле-
устрою, організація і здійснення контро-
лю за використанням та охороною 
земель комунальної власності терито-
ріальної громади м. Олександрія при 
проведенні землеустрою;

- здійснення в установленому за-
конодавством порядку заходів щодо 
державної реєстрації земельних ділянок 
комунальної власності територіальної 
громади м. Олександрія в Державному 
земельному кадастрі;

- здійснення в установленому за-
конодавством порядку заходів щодо 
реєстрації права комунальної власності 
на земельні ділянки територіальної гро-
мади міста Олександрії;

- здійснення в установленому за-
конодавством порядку інформаційної 
взаємодії з центральним органом вико-
навчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері земельних 
відносин, та його територіальним ор-
ганом у м. Олександрія при веденні 
Державного земельного кадастру та 
здійсненні Олександрійською міською 
радою повноважень у галузі регулюван-
ня земельних відносин;

- узгодження із юридичними і фі-
зичними особами істотних умов до-
говорів оренди земельних ділянок та 
договорів про поновлення договорів 
оренди земельних ділянок, які уклада-
ються на підставі відповідних рішень 
Олександрійської міської ради;

- підготовка розрахунку розміру 
орендної плати за земельні ділянки ко-
мунальної власності під час узгодження 
істотних умов договорів оренди земель-
них ділянок та додаткових угод про по-
новлення договорів оренди земельних 
ділянок (у разі зміни розміру орендної 
плати при поновленні договору), що 
укладаються з юридичними і фізич-
ними особами на підставі відповідних 
рішень Олександрійської міської ради, 
підписання цього розрахунку начальни-
ком управління та скріплення печаткою 
управління.

3. Відведення земельних ділянок із 
земель комунальної власності у влас-
ність або користування фізичних та юри-
дичних осіб для містобудівних потреб (у 
тому числі, для будівництва індивідуаль-
ного (садибного) житлового, садового 
будинку, господарських будівель, спо-
руд, гаражів) здійснюється відповідно 
до генерального плану м. Олександрія 
та детального плану території.

Режим забудови територій, ви-
значених для містобудівних потреб, 
встановлюється у генеральному плані 
м.Олександрія, планах зонування та де-
тальних планах територій.

Режим забудови територій, ви-
значених для містобудівних потреб, 
обов'язковий для врахування під час 
розроблення документації із земле-
устрою.

Зміна цільового призначення зе-
мельної ділянки, що не відповідає плану 
зонування території та/або детальному 
плану території, забороняється, якщо 
інше не передбачено законодавством.

У разі відсутності плану зонування 
або детального плану території, затвер-
дженого відповідно до вимог Закону 
України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», передача (надання) земель-
них ділянок із земель комунальної влас-
ності у власність чи користування фізич-
ним та юридичним особам для містобу-
дівних потреб забороняється, якщо інше 
не передбачено законодавством.

4. Звернення громадян та юридич-
них осіб щодо відведення земельних 
ділянок, встановлення умов викорис-
тання, зміни розміру плати та з інших 
земельних питань подаються до Центру 
надання адміністративних послуг 
Олександрійської міської ради.

Перелік адміністративних послуг 
з земельних питань, що надаються в 
Центрі надання адміністративних послуг 
м. Олександрія, визначаються рішенням 
виконавчого комітету Олександрійської 
міської ради. Інформаційні картки адмі-
ністративних послуг оприлюднюються 
на офіційному сайті Олександрійської 
міської ради.

До заяв обов’язково долучається 
копія договору на вивезення побутового 
сміття (крім земель сільськогосподар-
ського призначення). До звернень, які 
стосуються господарської (комерційної) 
діяльності, також додаються:

- довідка Олександрійської 
об’єднаної державної податкової ін-
спекції ДФС у Кіровоградській області 
про відсутність заборгованості по по-
датках і зборах до Олександрійського 
міського бюджету,

- довідка про кількість найманих 
працівників, розмір заробітної плати 
працюючих та її виплату (у разі передачі 
будівель на земельній ділянці в користу-
вання іншим особам – надається копія 
договору оренди нерухомого майна та 
довідка орендаря про найману працю),

- фотоматеріали земельної ділянки 
та будівель на ній.

ІІ. БЕЗОПЛАТНА ПЕРЕДАЧА 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ГРОМАДЯНАМ

1. Земельні ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 
та для ведення фермерського госпо-
дарства в м. Олександрія не відводяться 
у зв’язку з відсутністю земель запасу 
відповідного цільового призначення.

2. Громадянин, зацікавлений у при-
ватизації земельної ділянки, що знахо-
диться у його користуванні, подає від-
повідну заяву до Олександрійської місь-
кої ради. У заяві вказується площа та 
цільове призначення земельної ділянки. 
Площа не може перевищувати норму 
безоплатної передачі земельних ділянок 
громадянам, визначених Земельним ко-
дексом України.

Приватизація земельної ділянки 
проходить у два етапи:

- отримання дозволу на розробку 
землевпорядної документації (у разі ре-
єстрації на земельній ділянці житлового 
будинку – за технічною документацією 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місце-
вості), в інших випадках – за проектом 
землеустрою) та реєстрація земельної 
ділянки в Державному земельному ка-
дастрі на підставі розробленої технічної 
документації;

- прийняття рішення міською ра-
дою про передачу земельної ділянки у 
власність та реєстрація права власності 
в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно.

Земельна ділянка передається у 
власність громадянину на підставі від-
повідного рішення міської ради та када-
стрових матеріалів, що підтверджують її 
розмір.

3. Громадянин, який бажає прива-
тизувати земельну ділянку за рахунок 
земель запасу, подає разом з заявою 
матеріали, що обґрунтовують розмір та 
місце розташування бажаної земельної 
ділянки.

ІІІ. НАДАННЯ В ОРЕНДУ
 ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1. Надання в оренду земельних ді-

лянок комунальної власності здійсню-
ється на підставі рішень міської ради 
шляхом укладення договору оренди 
та реєстрації речового права оренди в 
Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно.

У разі набуття права оренди земель-
ної ділянки на земельних торгах підста-
вою для укладання договору оренди є 
протокол земельних торгів.

2. Умови договору оренди визна-
чаються на підставі типового договору 
оренди земельної ділянки, затвер-
дженого Кабінетом Міністрів України. 
Розмір орендної плати визначається 
відповідно до цільового призначення 
земельної ділянки за ставками, затвер-
дженими міською радою. Орендна став-
ка за конкретну земельну ділянку може 
визначатися індивідуально, враховуючи 
пропозиції орендаря по обґрунтуванню 
застосування ставки меншого розміру 
ніж та, яка затверджена міською радою 
для земельних ділянок відповідного ці-
льового призначення.

3. Термін оренди земельної ділянки, 
на якій відсутні об’єкти нерухомого май-
на, які зареєстровані в Державному ре-
єстрі речових прав на нерухоме майно, 
не може перевищувати 5 років.

4. У разі закінчення договору 
оренди земельної ділянки, на якій 
розташовані об’єкти нерухомого май-
на, які зареєстровані в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме 
майно, у разі якщо орендар залиша-
ється власником нерухомого майна 
(продовжує користуватися земель-
ною ділянкою після закінчення строку 
договору оренди) і за відсутності про-
тягом одного місяця після закінчення 
строку договору листа-повідомлення 
орендодавця про заперечення у по-
новленні договору оренди землі такий 
договір вважається поновленим на 
той самий строк і на тих самих умовах, 
які були передбачені договором. У 
цьому випадку укладання додаткової 
угоди про поновлення договору орен-

ди землі здійснюється без прийняття 
рішення міської ради.

5. Облік та зберігання других при-
мірників договорів оренди земель-
них ділянок, орендодавцем яких є 
Олександрійська міська рада і право 
оренди яких зареєстровано в установ-
леному законом порядку, забезпечує 
управління приватизації, оренди майна 
та землі міської ради.

IV. НАДАННЯ В ПОСТІЙНЕ 
КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 

ДІЛЯНОК КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1. Надання в постійне користування 

земельних ділянок комунальної влас-
ності здійснюється на підставі рішень 
міської ради шляхом реєстрації речово-
го права в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно.

2. Земельні ділянки, на яких розта-
шовані будівлі, споруди, інші об'єкти не-
рухомого майна, що перебувають у ко-
мунальній власності, передаються під-
приємствам, установам та організаціям, 
що належать до комунальної власності, 
лише на праві постійного користування, 
якщо інше не передбачено законодав-
ством.

3. Земельні ділянки, на яких роз-
ташовані будівлі, споруди, інші об'єкти 
нерухомого майна, що перебувають у 
державній власності, у разі формування 
земельних ділянок за проектом земле-
устрою, передаються підприємствам, 
установам та організаціям, що нале-
жать до державної власності, на праві 
постійного користування з одночасною 
передачею земельної ділянки кому-
нальної власності у державну власність, 
якщо інше не передбачено законодав-
ством.

V. НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
 ДІЛЯНОК КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ СУБ’ЄКТАМ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
НА УМОВАХ ОСОБИСТОГО 
СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ

Надання на умовах особистого сер-
вітуту земельних ділянок комунальної 
власності для розміщення тимчасових 
споруд здійснюється на підставі рішень 
міської ради шляхом реєстрації речово-
го права в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно. Порядок роз-
міщення та встановлення тимчасових 
споруд для провадження підприєм-
ницької діяльності на території міста 
Олександрії затверджується міською 
радою.

VI. ПРОДАЖ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1. Продаж земельних ділянок кому-

нальної власності або прав на них (орен-
ди, суперфіцію, емфітевзису) громадя-
нам, юридичним особам та іноземним 
державам здійснюється за рішенням 
міської ради на підставах та в поряд-
ку, встановлених Земельним кодексом 
України.

2. Продаж земельних ділянок ко-
мунальної власності або прав на них 
(оренди, суперфіцію, емфітевзису) на 
конкурентних засадах у формі аукціо-
ну здійснюється у випадках та порядку, 
встановлених главою 21 Земельного ко-
дексу України.

Положення про набуття права 
на землю на конкурентних засадах в 
м.Олександрія затверджується міською 
радою.

VII. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
1. Використання земель міста є 

платним.
2. Об’єктом плати за землю є зе-

мельна ділянка, що перебуває у влас-
ності або користуванні, в тому числі, на 
умовах оренди.

Суб’єктом плати за землю (платни-
ком) є власник землі і землекористувач, 
в тому числі, орендар.

3. Власники землі та землекорис-
тувачі, яким надані земельні ділянки в 
постійне та тимчасове користування, 
сплачують земельний податок відповід-
но до Податкового кодексу України.

Орендарі сплачують за землю 
орендну плату, розмір якої встановлю-
ється у договорі оренди відповідно до 
цього Положення.

VIII. ВИРІШЕННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ

1. Громадянин, у якого виник спір 
щодо межі земельної ділянки, дотри-
мання правил добросусідства, зверта-
ється до міської ради із заявою. Вказана 
заява передається на розгляд до пого-
джувальної комісії по розгляду спорів з 
приводу суміжного землекористування 
громадян.

2. Земельні спори розглядаються 
за участю зацікавлених сторін, які пови-
нні бути завчасно повідомлені про час і 
місце розгляду спору. У разі відсутності 
однієї із сторін при першому вирішенні 
питання і відсутності офіційної згоди на 
розгляд питання розгляд спору перено-
ситься. Повторне відкладання розгляду 
спору може мати місце лише з поважних 
причин. Відсутність однієї із сторін без 
поважних причин при повторному роз-
гляді земельного спору не зупиняє його 
розгляд і прийняття рішення.

3. Сторони, які беруть участь у зе-
мельному спорі, мають право знайоми-
тися з матеріалами щодо цього спору, 
робити з них виписки, брати участь у 
розгляді земельного спору, подавати 
документи та інші докази, порушувати 
клопотання, давати усні і письмові по-
яснення, заперечувати проти клопотань 
та доказів іншої сторони, одержувати 
копію рішення щодо земельного спору, 
і, у разі незгоди з цим рішенням, оскар-
жувати його.

4. Результати комісії по розгляду 
спорів з приводу суміжного землекори-
стування громадян оформлюються від-
повідним протоколом, у якому фіксують-
ся, крім іншого, обставини, встановлені 
при розгляді, та пропозиції щодо рішен-
ня земельного спору.

Вказаний протокол розглядається 
на пленарному засіданні міської ради, 
що приймає рішення щодо вирішення 
спору, у якому обов’язково зазначаєть-
ся порядок його виконання. Рішення 
міської ради вступає в законну силу з 
моменту його прийняття.

У подальшому рішення передається 
сторонам у десятиденний строк з дня 
його прийняття. У випадку незгоди з 
ним воно може бути оскаржене в судо-
вому порядку.

IX. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
Право власності на землю або пра-

во користування наданою земельною 
ділянкою виникає після встановлення 
землевпорядною організацією меж 
земельної ділянки в натурі (на місце-
вості) і реєстрації речового права в 
Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно.

Рішення

ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління приватизації, оренди майна 

та землі Олександрійської міської ради ого-
лошує конкурс по наданню в оренду об’єкта 
комунальної власності:

Назва об’єкта: комплекс нежитлових бу-
дівель загальною площею 657,57 кв. м.

Адреса приміщення: м. Олександрія, 
вул. 6-ого Грудня, 13.

Цільове використання:
1) для надання послуг з обслуговування 

житлового фонду та прибудинкових терито-
рій;

2) для розміщення суб’єктів господарю-
вання , що діють на основі приватної влас-
ності і провадять господарську діяльність з 
медичної практики;

3) інше використання, запропоноване за-
явником.

Вартість об’єкта оренди: 624300,00 
(шістсот двадцять чотири тисячі триста грн 
00 коп.) без врахування ПДВ (визначена не-
залежним шляхом станом на 31 липня 2017 
року) .

Початковий розмір орендної плати за 
нежитлове приміщення за базовий місяць 
оренди (жовтень 2017 року):

1) для надання послуг з обслуговування 
житлового фонду та прибудинкових територій 

(жовтень 2017 року) 3180,74 грн/міс (оренд-
на ставка 5%);

2) для розміщення суб’єктів господарю-
вання , що діють на основі приватної власності 
і провадять господарську діяльність з медич-
ної практики (жовтень 2017 року) 19084,48 
грн/міс (орендна ставка 30%);

3) інші види цільового використан-
ня за ставками, затвердженими рішенням 
Олександрійської міської ради від 17.10.2014 
№ 1499.

Умови конкурсу 
для всіх заявників:

1. Запропонований найбільший розмір 
місячної орендної плати за використання за-
значеного об’єкта оренди порівняно з почат-
ковим розміром орендної плати або ефектив-
не використання об’єкта оренди за цільовим 
призначенням та надання соціально – значу-
щих послуг.

У разі пропозицій щодо іншого цільового 
використання початковий розмір орендних 
ставок, не вказаних в умовах конкурсу, мож-
на отримати в управлінні приватизації, орен-
ди майна та землі Олександрійської міської 
ради.

У подальшому орендна плата підлягає ко-
ригуванню на щомісячні індекси інфляції. 

2. На переможця покладаються витрати, 
пов’язані з оформленням договору оренди (у 

т.ч. оцінка нерухомого майна та рецензування 
звіту) на загальну суму в розмірі 2150,0 грн.

3. Використання об’єкта оренди під 
об’єкт соціально-культурного та торговель-
ного призначення.

4. Утримання нежитлового приміщення в 
належному санітарному стані.

5. Здійснення поточного ремонту та ін-
ших видів ремонтних робіт приміщення за 
власні кошти.

6. Орендар може змінювати цільове при-
значення об’єкта оренди за рішенням вико-
навчого комітету Олександрійської міської 
ради.

Усі бажаючі взяти участь у конкурсі мо-
жуть подати заяви до управління приватиза-
ції, оренди майна та землі Олександрійської 
міської ради.

Ознайомитися з умовами конкурсу можна 
за адресою: м. Олександрія, пр-т Соборний, 
59, кімн. 119 – 121, тел. 7-07-62, 7-21-12.

Заяви на участь у конкурсі приймаються 
до 24 листопада 2017 року (включно).

Конкурс відбудеться 27 листопада 2017 
року об 14 годині за адресою: м. Олександрія, 
пр-т Соборний, 59, (ІІ-й поверх міськвиконко-
му, кімн. 203).

О.КУПЧЕНКО, 
начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради.
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06.00 М/с
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Добро-
го ранку, Країно!
09.30 Д/ф "Вони боролись до 
загину"
11.05 Т/с "Епоха честi"
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55 Перша шпальта
15.15 Розсекречена iсторiя
16.45 Хто в домi хазяїн?
17.20 Вiкно в Америку
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.35 Тема 
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 #@)[]?$0 з Майклом 
Щуром
20.15 Вiйна i мир
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Д/с "Дикi тварини"
23.30 Д/с "Кремнiєва долина"
00.55 Д/с "Пiвденна Корея 
сьогоднi"
02.55 Д/с "Середземномор"я"
03.55 Д/с "Нью-Йорк"

06.00, 17.15 М/с
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Добро-
го ранку, Країно!
09.40 Д/ф "Василь Макух. Смо-
лоскип"
11.05 Т/с "Епоха честi"
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Поколiння Z
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.35 Тема 
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селi
19.25 Д/с "Вагасi - японськi 
смаколики"
20.25 Нашi грошi
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.50 Д/с "Дикi тварини"
23.30 Д/с "Орегонський путiвник"
00.05 Д/ф "Секрети Вiльнюса"
02.55 Д/с "Середземномор"я"
03.55 Д/с "Нью-Йорк"

06.00, 16.45 М/с
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!
09.30 Т/с "Бодо"
11.05 Т/с "Епоха честi"
13.10 Радiо. День
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.15 До справи
15.50 Твiй дiм
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.35 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00, 23.30 Культурна афiша здо-
рової людини
19.25 Д/с "Вагасi - японськi сма-
колики"
20.25 Слiдство. Iнфо
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.15 Свiтло
23.25 Мегалот
00.00 Д/с "Орегонський путiвник"
02.55 Д/с "Середземномор"я"
03.25 Д/с "Мистецький пульс 
Америки"
03.55 Д/с "Нью-Йорк"

06.00, 16.45 М/с
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Добро-
го ранку, Країно!
09.30 Т/с "Бодо"
11.05 Т/с "Епоха честi"
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55 Слiдство. Iнфо
15.15 Надвечiр'я. Долi
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.35 Тема 
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф "В#УКРАЇНI"
19.25, 23.30 Д/с "Вагасi - 
японськi смаколики"
20.25 "Схеми" з Наталiєю Сед-
лецькою
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Д/с "Дикi тварини"
02.50 Вiкно в Америку
03.10 Д/ф "Василь Макух. Смо-
лоскип"
03.55 Д/с "Нью-Йорк"

05.00 Д/ф "Секрети Вiльнюса"
Пятница
06.00, 16.45 М/с
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 02.25 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Добро-
го ранку, Країно!
09.30 Т/с "Бодо"
11.05 Т/с "Епоха честi"
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55 "Схеми" з Наталiєю Сед-
лецькою
15.15 Свiтло
17.50, 01.40 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.55, 03.10 Тема 
дня
18.35, 02.10 Новини. Культура
19.00 Твiй дiм
19.25 Д/с "Дикi тварини"
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.50 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.50 Як дивитися кiно
23.20 Х/ф "Лагiдна"
03.25 Розсекречена iсторiя
04.15 Д/ф "Таємничий Сково-
рода"
04.55 Д/ф "Марiя Левитська. 
Театральний роман"

05.25 Д/с "Мистецький пульс 
Америки"
06.00, 09.40 М/с
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 Добро-
го ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 
Новини
10.30 Поколiння Z
11.00 Фольк-music. Дiти
11.50 Лайфхак українською
12.05 Хто в домi хазяїн?
12.50 Х/ф "Дитячий секрет"
15.00 Д/с "Смак Дзяннаня"
15.30 Т/с "Оповiдання ХIХ 
столiття"
20.25 Роздягалка
21.35 Розсекречена iсторiя
22.35 Вiйна i мир
23.25 Мегалот
23.30 Д/с "Орегонський путiвник"
00.35 Д/с "Мистецький пульс 
Америки"
01.35 Свiтло
02.30 Д/ф "Пiсля прем'єри - 
розстрiл"
03.25 Д/ф "Раїса Кириченко. 
Дiагноз - народна"

06.00 М/с
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 Добро-
го ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 
Новини
09.30 Д/с "Супервiдчуття"
10.50 Х/ф "Дитячий секрет"
13.00 Д/с "Смак Дзяннаня"
13.30 Фольк-music. Дiти
14.25 Фольк-music
15.30 Перший на селi
16.05 Д/с "Вагасi - японськi 
смаколики"
17.15 Т/с "Новi свiти"
21.35 #@)[]?$0 з Майклом 
Щуром
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua
23.30 Богатирськi iгри
00.15 Роздягалка
00.40, 03.40 Д/с "Мистецький 
пульс Америки"
01.35 Розсекречена iсторiя
02.25 Надвечiр'я. Долi
03.20 Д/ф "Бути сама собi цiллю.
Ольга Кобилянська"

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок 
з 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00, 05.30 "ТСН"
09.30 "Чотири весiлля"
10.50 "Мiняю жiнку"
12.20, 13.35 Т/с "Свати - 5"
14.40 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
17.10 Т/с "Нескiнченне кохання"
20.20 Т/с "Слуга народу. Вiд любовi 
до iмпiчменту"
20.45 Т/с "Сваты - 6"
22.00 "Грошi"
23.15, 00.10 "Голос. Дiти 4"

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок 
з 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00, 05.30 "ТСН"
09.30 "Чотири весiлля"
11.00, 12.20 "Мiняю жiнку"
13.00, 20.45 Т/с "Сваты - 6"
13.55 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
17.10 Т/с "Нескiнченне кохання"
20.20 Т/с "Слуга народу. Вiд любовi 
до iмпiчменту"
22.00 "Модель XL"
23.45, 00.10 Х/ф "Три телепнi"
01.50 Т/с "Пончик Люся"

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок 
з 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00, 05.30 "ТСН"
09.30 "Чотири весiлля"
11.00, 12.20 "Мiняю жiнку"
12.50, 20.45 Т/с "Сваты - 6"
13.55 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
17.10 Т/с "Нескiнченне кохання"
20.20 Т/с "Слуга народу. Вiд любовi 
до iмпiчменту"
22.00, 23.35, 00.10 "Мiняю жiнку 
- 12"
01.45 Т/с "Таємниця твердинi шифрiв"

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок 
з 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.30, 05.30 "ТСН"
09.30 "Чотири весiлля"
11.00, 12.20 "Мiняю жiнку"
13.00, 20.45 Т/с "Сваты - 6"
14.00 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
17.10 Т/с "Нескiнченне кохання"
20.20 Т/с "Слуга народу. Вiд любовi 
до iмпiчменту"
22.00 "Свiт навиворiт - 9"
23.00 "Право на владу 2017"
00.40 Х/ф "Зеленi гори"

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок 
з 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30 "ТСН"
09.30 "Чотири весiлля"
11.00, 12.20 "Мiняю жiнку"
13.00 Т/с "Сваты - 6"
14.00 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
17.10 Т/с "Нескiнченне кохання"
20.15 "Лiга смiху. Шлях до фiналу 
2017"
22.40 "Iгри приколiв"
23.40 "Вечiрнiй Київ"
01.10 Х/ф "Зеленi гори"

06.00, 19.30 "ТСН"
06.50 "Грошi"
08.00 "Снiданок. Вихiдний"
09.45, 10.55, 23.10 "Свiтське 
життя"
11.45 "Голос. Дiти 4"
14.15 Т/с "Слуга народу. Вiд 
любовi до iмпiчменту"
16.35 "Вечiрнiй квартал 2017"
18.30 "Розсмiши комiка 2017"
20.15 "Українськi сенсацiї"
21.15 "Вечiрнiй квартал"
00.10 "Модель XL"
02.00 "Вечiрнiй Київ"

06.05, 19.30, 05.00 "ТСН"
07.00 "Українськi сенсацiї"
08.00 "Снiданок. Вихiдний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф
10.10 "Розсмiши комiка"
11.10 "Свiт навиворiт - 9"
12.15 "Свiт навиворiт - 6"
13.30, 14.30, 15.50 Т/с "Сваты - 6"
16.50 "Лiга смiху. Шлях до фiналу 
2017"
21.00 "Голос. Дiти 4"
23.20 Х/ф "Усi в захватi вiд Мерi"
01.35 "Аргумент кiно"
02.15 "Свiтське життя"

06.20, 22.45 "Слiдство вели..."
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 "Ранок з 
Iнтером"
10.30 Х/ф "Приборкування 
перекiрливого"
13.00 Х/ф "Вокзал для двох"
16.00 "Чекай на мене"
18.00, 19.00, 04.25 "Стосується 
кожного"
20.00, 02.15, 05.10 "Подробицi"
20.40 Т/с "Лiнiя свiтла"
00.30 Т/с "Сiльський романс"

06.20, 22.45 "Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 "Ранок з 
Iнтером"
10.15, 12.25, 20.40 Т/с "Лiнiя свiтла"
13.00 "Життя на межi"
14.50 "Речдок"
18.00, 19.00, 04.30 "Стосується 
кожного"
20.00, 02.15, 05.15 "Подробицi"
00.30 Т/с "Сiльський романс"
02.55 "Скептик 3"

06.20, 22.45 "Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 "Ранок з 
Iнтером"
10.15, 12.25 Т/с "Лiнiя свiтла"
13.00 "Життя на межi"
14.50 "Речдок"
18.00, 19.00, 04.30 "Стосується 
кожного"
20.00, 02.15, 05.15 "Подробицi"
20.40 Т/с "Нехай говорять"
00.30 Х/ф "Два Iвани"

06.20, 22.45 "Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 "Ранок з 
Iнтером"
10.30, 12.25, 20.40 Т/с "Нехай 
говорять"
13.00 "Життя на межi"
14.50 "Речдок"
18.00, 19.00, 04.25 "Стосується 
кожного"
20.00, 02.15, 05.10 "Подробицi"
00.30 Х/ф "Два Iвани"

06.20 "Слiдство вели... з Леонiдом 
Каневським"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 "Ранок з 
Iнтером"
10.30, 12.25 Т/с "Нехай говорять"
13.00 "Життя на межi"
14.50 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00, 03.10 "Подробицi тижня"
22.00 Т/с "Нiмеччина 83"
00.00 Х/ф "Геймер"
01.55 Х/ф "Чужi тут не ходять"

06.20 М/ф
07.00 Х/ф "Два капiтани"
16.00 Х/ф "Невловимi месники"
17.40, 20.30 Т/с "Жереб долi"
20.00, 02.25 "Подробицi"
22.00 Т/с "Нiмеччина 83"
00.00 Х/ф "Дорога на 
Арлiнгтон"
02.55 Х/ф "Небезпечно для 
життя"
04.20 Х/ф "Висота"

05.50 М/ф
06.20 Х/ф "Невловимi месники"
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, 02.00 Х/ф "Бум"
14.15, 03.45 Х/ф "Бум 2"
16.20 "Мiсце зустрiчi"
18.10, 20.30 Х/ф "Службовий 
роман"
20.00, 01.30, 05.25 "Подробицi"
22.00 Т/с "Доярка з Хацапетовки"

06.40, 15.30 "Все буде добре!"
08.40 "Все буде смачно!"
09.40 Х/ф "Дiвчина без адреси"
11.30 Х/ф "Крок назустрiч"
13.00 Битва екстрасенсiв
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 
iсторiя"
20.00, 22.45 "Хата на тата"

07.05, 15.30 "Все буде добре!"
09.10 "Все буде смачно!"
10.05 Битва екстрасенсiв
12.30 "МастерШеф - 6"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 
iсторiя"
20.00, 22.45 "МастерШеф - 7"
00.40 "Один за всiх"

06.55, 15.30 "Все буде добре!"
08.55 "Все буде смачно!"
09.55 Битва екстрасенсiв
12.10 "МастерШеф - 6"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 
iсторiя"
20.00, 22.45 "МастерШеф - 7"
00.20 "Один за всiх"

07.00, 15.30 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно!"
09.55 Битва екстрасенсiв
12.15 "МастерШеф - 6"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 
iсторiя"
20.00, 22.45 "Зваженi та щасливi - 7"
23.25 "Один за всiх"

06.10 Х/ф "Подвiйне життя"
17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 
iсторiя"
20.00, 22.45 "Сюрприз, сюрп-
риз!"
23.25 Х/ф "Маша"

08.00 "Караоке на Майданi"
09.00 "Все буде смачно!"
10.35 "Сюрприз, сюрприз!"
13.15 "Зваженi та щасливi - 7"
16.10 "Хата на тата"
19.00 "Х-Фактор - 8"
21.25, 23.35 Т/с "Коли ми вдома. 
Нова iсторiя"
22.35 "Х-Фактор - 8. Пiдсумки"

06.55 "Хата на тата"
09.00 "Все буде смачно!"
10.20 "Караоке на Майданi"
11.15 "МастерШеф - 7"
19.00 Битва екстрасенсiв
21.15 "Один за всiх"
22.30 "Х-Фактор - 8"

06.00, 07.00 М/с
06.59, 08.59 Kids Time
09.00 Х/ф "Хронiки Спайдервiка"
10.50 Х/ф "Спадкоємцi"
13.00 Х/ф "13-й воїн"
15.10 М/ф
17.00 Хто зверху
19.00 Ревiзор
22.00 Страстi за Ревiзором
00.30 Х/ф "Корабель-привид"

06.00, 07.00 М/с
06.59, 08.19 Kids Time
08.20 Т/с "Друзi"
11.40 Т/с "Вiдчайдушнi домогос-
подарки"
16.00, 22.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Кохання на виживання
21.00 Київ вдень та вночi
23.00 Зiрки пiд гiпнозом

06.40, 07.00 М/с
06.59, 08.19 Kids Time
08.20 Т/с "Друзi"
11.40 Т/с "Вiдчайдушнi домогос-
подарки"
16.00, 22.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Вар'яти
21.00 Київ вдень та вночi
23.00 Зорянi яйця

06.40, 07.00 М/с
06.59, 08.19 Kids Time
08.20 Т/с "Друзi"
11.40 Т/с "Вiдчайдушнi домогос-
подарки"
16.00, 22.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Зорянi яйця
21.00 Київ вдень та вночi
23.00 Суперiнтуїцiя

06.40, 07.00 М/с
06.59, 08.19 Kids Time
08.20, 22.40 Половинки
10.20 Кохання на виживання
12.15, 21.40 Київ вдень та вночi
16.20, 19.00 Топ-модель по-
українськи
00.40 Х/ф "Останнє вигнання 
диявола"
02.10 Служба розшуку дiтей

08.10 Дешево i сердито
09.20 Ревiзор
12.20 Страстi за Ревiзором
15.10 Вар'яти
17.10 Зорянi яйця
19.00 Х/ф "Люди в чорному"
21.00 Х/ф "Люди в чорному 2"
22.45 Х/ф "Зловiснi мерцi: Чорна книга"
00.40 Х/ф "Останнє вигнання 
диявола"

05.40, 07.00 М/с
08.20 Топ-модель по-українськи
11.10 М/ф
13.00 Х/ф "Еволюцiя"
15.10 Х/ф "Люди в чорному"
17.10 Х/ф "Люди в чорному 2"
18.50 Х/ф "Люди в чорному 3"
21.00 Х/ф "Вартовi Галактики"
23.20 Х/ф "Спуск"
01.20 Х/ф "Зловiснi мерцi"

05.40, 19.20 Надзвичайнi новини
06.25, 08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 
21.05, 04.20 Факти
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки
10.15 Антизомбi
11.15, 13.20 Секретний фронт
13.55, 16.15 Х/ф "Немає виходу"
16.25 Х/ф "Елiзiум"
20.20 Бiльше нiж правда
21.25 Т/с "Невиправнi"
22.25 Свобода слова
00.50 Х/ф "Повiтря"

05.25, 20.20 Громадянська 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, 17.40, 21.25 Т/с "Невиправнi"
12.00, 13.15 Х/ф "Немає виходу"
14.35 Скетч-шоу "На трьох"
15.05, 16.15 Т/с "Майор i магiя"
22.20, 01.00 Т/с "Життя i пригоди 
Мишка Япончика"
23.15 Х/ф "Звiт з "Європи"
01.55 Х/ф "Повiтря"

05.25, 10.10 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 
04.15 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
11.10, 17.40, 21.25 Т/с 
"Невиправнi"
12.05, 13.25 Х/ф "Звiт з "Європи"
14.30 Скетч-шоу "На трьох"
15.05, 16.15 Т/с "Майор i магiя"
20.20 Секретний фронт
22.20, 01.30 Т/с "Життя i пригоди 
Мишка Япончика"
23.35 Х/ф "Такий же зрадник, як i ми"

05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 17.40, 21.25 Т/с "Невиправнi"
12.05, 13.25 Х/ф "Такий же зрад-
ник, як i ми"
14.55 Скетч-шоу "На трьох"
15.05, 16.15 Т/с "Майор i магiя"
20.20 Iнсайдер
22.20, 01.25 Т/с "Життя i пригоди 
Мишка Япончика"
23.40 Х/ф "Чорнi мiтки"

05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 
02.10 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10 Iнсайдер
11.10, 17.40 Т/с "Невиправнi"
12.05, 13.25 Х/ф "Чорнi мiтки"
14.30 Скетч-шоу "На трьох"
15.05, 16.15 Т/с "Майор i магiя"
20.20 Антизомбi
21.25 Дизель-шоу
00.05 Комiк на мiльйон

05.15, 04.40, 12.45, 18.45 Факти
05.40 Бiльше нiж правда
07.15 Я зняв!
09.10, 13.00 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливостi 
нацiональної роботи
14.10 Комiк на мiльйон
16.15 Х/ф "Згадати все"
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки
20.10 Х/ф "Битва титанiв"
22.05 Х/ф "Гнiв титанiв"
00.00 Х/ф "Вбивцi на замiну"
01.45 Провокатор

05.10 Бiльше нiж правда
06.55 Т/с "Слiдчi"
08.20 Т/с "Вiддiл 44"
12.10, 13.00 Х/ф "Згадати все"
12.45, 18.45 Факти
14.50 Х/ф "Битва титанiв"
16.50 Х/ф "Гнiв титанiв"
20.35 Х/ф "Людина зi сталi"
23.35 Комiк на мiльйон
01.40 Х/ф "Вбивцi на замiну"
03.00 Провокатор

06.30, 07.10, 08.15 Ранок
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi
09.30 Зiрковий шлях
11.35 Х/ф "Посмiхнися, коли пла-
чуть зiрки"
13.35, 15.30 Т/с "Щоб побачити 
веселку"
18.00 Т/с "Лiкар Ковальчук"
19.45 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Специ"
23.30 Х/ф "Мумiя 3"
01.45 Х/ф "Грошi на двох"

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.25 Сьогоднi
09.30, 04.15 Зiрковий шлях
11.30, 04.45 Реальна мiстика
13.30, 15.30 Агенти справедливостi
16.00, 05.30 Iсторiя одного злочину
18.00 Т/с "Лiкар Ковальчук"
19.45 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Специ"
23.30 Т/с "CSI. Мiсце злочину"
01.20 Х/ф "Мумiя 3"

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.00 Сьогоднi
09.30 Зiрковий шлях
11.30, 03.50 Реальна мiстика
13.30, 15.30 Агенти справедливостi
16.00, 04.45 Iсторiя одного злочину
18.00 Т/с "Лiкар Ковальчук"
19.45 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Специ"
23.30 Т/с "CSI. Мiсце злочину"

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.00 Сьогоднi
09.30 Зiрковий шлях
11.30, 03.50 Реальна мiстика
13.30, 15.30 Агенти справедливостi
16.00, 04.45 Iсторiя одного злочину
18.00 Т/с "Лiкар Ковальчук"
19.45 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Специ"
23.30 Т/с "CSI. Мiсце злочину"

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.25 Сьогоднi
09.30, 05.45 Зiрковий шлях
11.30, 04.10 Реальна мiстика
13.30, 15.30 Агенти справедливостi
16.00 Iсторiя одного злочину
18.00 Т/с "Лiкар Ковальчук"
19.45 "Говорить Україна"
21.00, 00.00 Т/с "Лабiринти долi"
23.20 Слiдами
01.50 Т/с "CSI. Мiсце злочину"

07.00, 15.00, 19.00, 04.00 
Сьогоднi
07.15, 05.35 Зiрковий шлях
08.20, 15.20 Т/с "Специ"
16.00, 19.40 Т/с "Гра в любов"
21.00 Шоу Братiв Шумахерiв
23.00 Т/с "Герократiя"
00.20 Реальна мiстика
02.20, 04.40 Т/с "Лист 
очiкування"

06.50 Сьогоднi
07.45 Зiрковий шлях
09.40 Т/с "Гра в любов"
13.45 Т/с "Лабiринти долi"
17.15, 21.00 Т/с "Веселка в 
небi"
19.00, 02.45 Подiї тижня з Оле-
гом Панютою
20.00 Головна тема
23.15 Т/с "Сiльська iсторiя"
03.45 Т/с "Лист очiкування"

05.55, 07.10 Х/ф "I на камiннi рос-
туть дерева"
08.40 Х/ф "Двадцять днiв без вiйни"
10.30, 11.45, 13.05 Т/с "У пошуках 
капiтана Гранта"
14.20 Х/ф "Сентиментальний роман"
16.10 Х/ф "Республiка ШКIД"
18.00 Х/ф "Чарiвна лампа Аладдiна"
19.30 Х/ф "Вiзит до Мiнотавра"
20.55 Х/ф "Зимова вишня"
22.35 Х/ф "Любов iз привiлеями"

08.40 Х/ф "Арабелла - дочка пiрата"
10.05, 11.20, 12.40, 13.55 Т/с "У 
пошуках капiтана Гранта"
15.25, 16.40 Х/ф "Старший син"
18.00 Х/ф "Планета бур"
19.30 Х/ф "Вiзит до Мiнотавра"
20.50 Х/ф "Порох"
22.30 Х/ф "I на камiннi ростуть 
дерева"
23.45 Х/ф "I на камiннi ростуть 
дерева"

07.55 Х/ф "Шостий"
09.30 Х/ф "Класик"
11.25 Х/ф "Сентиментальний роман"
13.10 Х/ф "Початок"
14.50 Х/ф "Зимова вишня"
16.25 Х/ф "Чарiвна лампа Аладдiна"
18.00 Х/ф "Одного разу двадцять 
рокiв потому"
19.30 Х/ф "Вiзит до Мiнотавра"
21.00 Х/ф "Небеса обiтованi"
22.55 Х/ф "Республiка ШКIД"

05.55, 07.00 Х/ф "Лавина"
08.05 Х/ф "Республiка ШКIД"
09.55 Х/ф "Залiзна маска"
12.10, 13.30 Х/ф "Старший син"
14.45 Х/ф "Порох"
16.25 Х/ф "Планета бур"
18.00 Х/ф "Сирота казанська"
19.30 Х/ф "Вiзит до Мiнотавра"
20.50 Х/ф "Старi шкапи"
23.10, 00.30 Х/ф "Маленька Вiра"
01.45 Х/ф "Класик"

07.10 Х/ф "Небеса обiтованi"
09.20, 10.45, 12.10, 13.35, 19.30 
Х/ф "Вiзит до Мiнотавра"
15.00 Х/ф "Чарiвна лампа Аладдiна"
16.30 Х/ф "Одного разу двадцять 
рокiв потому"
18.00 Х/ф "Три тополi на Плющисi"
20.55 Х/ф "Смерть у кiно"
22.20 Т/с "У пошуках капiтана Гранта"
23.40 Т/с "У пошуках капiтана 
Гранта"

07.55, 09.10 Х/ф "Старший син"
10.30 Х/ф "Двадцять днiв без вiйни"
12.20 Х/ф "Порох"
14.00 Х/ф "Сентиментальний 
роман"
15.45 Х/ф "Небеса обiтованi"
18.00 Х/ф "Синьйор Робiнзон"
19.55 Х/ф "Планета бур"
21.30 Х/ф "Зимова вишня"
22.55 Х/ф "Залiзна маска"
01.10 Х/ф "Смерть у кiно"

05.20, 06.25 Х/ф "Лавина"
07.30 Х/ф "Республiка ШКIД"
09.20 Х/ф "Чарiвна лампа Аладдiна"
10.55, 12.20, 13.45, 15.10, 16.35 
Х/ф "Вiзит до Мiнотавра"
18.00 Х/ф "Три тополi на Плющисi"
19.25 Х/ф "Одного разу двадцять 
рокiв потому"
20.55 Х/ф "Сирота казанська"
22.30 Х/ф "Старi шкапи"
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07.45 "Моя гра" С. Кривцов
08.15 Iталiя - Iзраїль. Вiдбiр ЧС-2018
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 "Великий футбол"
11.10 Швецiя - Iталiя. Плей-оф. 
Вiдбiр до ЧС-2018
12.55 Вiдбiр до ЧС-2018. Огляд туру
13.25 Україна - Словаччина. Контр-
ольна гра
15.10 Журнал Лiги Чемпiонiв
16.00, 20.15, 21.00, 23.40 "Шлях на 
Мундiаль"
16.35 Швейцарiя - Пiвн. Iрландiя. 
Плей-оф. Вiдбiр до ЧС-2018
18.25 Грецiя - Хорватiя. Плей-оф. 
Вiдбiр до ЧС-2018
20.45, 01.50, 03.50 Топ-матч
21.35 Iталiя - Швецiя. Плей-оф. 
Вiдбiр до ЧС-2018
00.00 Данiя - Вiрменiя. Вiдбiр до 
ЧС-2018

06.00, 18.45 Данiя - Iрландiя. Плей-
оф. Вiдбiр до ЧС-2018
07.45 Журнал Лiги Чемпiонiв
08.15 Iрландiя - Вельс. Вiдбiр ЧС-2018
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20, 22.50 Швейцарiя - Пiвн. 
Iрландiя. Плей-оф. Вiдбiр до ЧС-2018
12.10 "Великий футбол"
12.55 Грецiя - Хорватiя. Плей-оф. 
Вiдбiр до ЧС-2018
14.45, 20.35, 05.35 Топ-матч
14.50 "LaLiga Docs". Ч-т Iспанiї
16.00, 18.25, 01.00, 03.25 "Шлях на 
Мундiаль"
16.35, 01.35 Iталiя - Швецiя. Плей-
оф. Вiдбiр до ЧС-2018
20.40 Шотландiя - Англiя. Вiдбiр до 
ЧС-2018
00.40 Огляд матчу "Iрландiя 
- Данiя". Вiдбiр до ЧС-2018. 
Прем'єра

08.10 Туреччина - Фiнляндiя. Вiдбiр 
до ЧС-2018
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 "Передматчева студiя"
11.00 Україна - Словаччина. Контр-
ольна гра
12.50 "Пiсляматчева студiя"
13.25 Iталiя - Швецiя. Плей-оф. 
Вiдбiр до ЧС-2018
15.15 Вiдбiр до ЧС-2018. Огляд 
туру. Прем'єра
16.00, 18.25 "Шлях на Мундiаль"
16.35, 01.40 Iрландiя - Данiя. Плей-
оф. Вiдбiр до ЧС-2018
18.45 Чорногорiя - Польща. Вiдбiр 
до ЧС-2018
20.35, 05.40 Топ-матч
20.40 Македонiя - Iспанiя. Вiдбiр 
до ЧС-2018
22.50 Францiя - Нiдерланди. Вiдбiр 
до ЧС-2018

07.50 Огляд матчу "Iрландiя - 
Данiя". Вiдбiр до ЧС-2018
08.10 Iспанiя - Iзраїль. Вiдбiр до 
ЧС-2018
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Iрландiя - Данiя. Плей-оф. 
Вiдбiр до ЧС-2018
12.10 Нiмеччина - Норвегiя. Вiдбiр 
до ЧС-2018
13.55 Угорщина - Португалiя. Вiдбiр 
до ЧС-2018
16.00 "Моя гра" С. Кривцов
16.30, 03.05 Грецiя - Хорватiя. 
Плей-оф. Вiдбiр до ЧС-2018
18.20 Україна - Словаччина. Контр-
ольна гра
20.10 Журнал Лiги Чемпiонiв
20.40 Швейцарiя - Пiвн. Iрландiя. 
Плей-оф. Вiдбiр до ЧС-2018
22.50 U-21. Україна - Англiя. Вiдбiр 
до ЄВРО-2019

07.50, 21.20 ЧС-2018. Огляд туру
08.15 Андорра - Португалiя. Вiдбiр 
до ЧС-2018
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Iталiя - Швецiя. Плей-оф. 
Вiдбiр до ЧС-2018
12.10 Англiя - Словенiя. Вiдбiр до 
ЧС-2018
13.55 Iрландiя - Данiя. Плей-оф. 
Вiдбiр до ЧС-2018
16.00 Ч-т Iспанiї. Передмова до 
туру. Прем'єра
16.30 Iсландiя - Україна. Вiдбiр до 
ЧС-2018
18.20, 21.50 Топ-матч
18.30, 20.55 "Тур ONLINE"
18.55 Шахтар - Олександрiя. Ч-т 
України
22.00, 03.00 Свiт Прем'єр-Лiги
22.50 Україна - Словаччина. Контр-
ольна гра

07.45 Ч-т Iспанiї. Передмова до 
туру
08.15 Грецiя - Хорватiя. Плей-оф. 
Вiдбiр до ЧС-2018
10.00, 16.30, 22.30 Футбол NEWS
10.25 "Халатний футбол"
11.15, 19.00, 01.40 Свiт Прем'єр-
Лiги
11.45 Шахтар - Олександрiя. Ч-т 
України
13.35, 21.25, 23.40 Топ-матч
13.45 Ч-т Англiї. Передмова до туру
14.15 Арсенал - Тоттенгем. Ч-т 
Англiї
15.25 Коефiцiєнти ФIФА/УЄФА
16.50 Лестер - Ман Сiтi. Ч-т Англiї
19.25 LIVE. Севiлья - Сельта. Ч-т 
Iспанiї
21.40 Атлетiко - Реал. Ч-т Iспанiї
23.50 Зiрка - Динамо. Ч-т України
02.10 МЮ - Ньюкасл. Ч-т Англiї

07.45 Свiт Прем'єр-Лiги
08.15 Атлетiко - Реал. Ч-т Iспанiї
10.00, 16.20, 20.15 Футбол NEWS
10.25 "Халатний футбол"
11.15 "Моя гра" М. Павлов. 
Прем'єра
11.45 Лестер - Ман Сiтi. Ч-т Англiї
13.30, 15.55 "Тур ONLINE"
13.55, 01.35 Ворскла - Сталь. Ч-т 
України
14.45, 18.00 Футбол Tables
16.40, 23.00 Журнал Лiги Чемпiонiв
17.10 LIVE. Еспаньйол - Валенсiя. 
Ч-т Iспанiї
19.10, 01.20, 03.25, 05.30 Топ-матч
19.25 LIVE. Лас-Пальмас - Леванте. 
Ч-т Iспанiї
21.20 "Великий футбол"
23.30 Вотфорд - Вест Гем. Ч-т Англiї
03.40 Атлетiк - Вiльярреал. Ч-т 
Iспанiї

05.50, 22.10 Т/с "Кулагiн та парт-
нери"
07.00 Х/ф "Чужi душi"
08.45 Т/с "Черговий ангел - 2"
12.20 "Нашi"
13.00 "2 кiнськi сили"
13.35, 15.05, 20.20 Т/с "CSI: Лас-
Вегас - 13"
14.45, 19.00, 23.15, 02.25 "Свiдок"
15.25 Т/с "Я - охоронець"
19.30 Т/с "Елементарно - 4"
23.45 Т/с "Комiсар Хельдт"
01.30 Т/с "Коджак"
02.55 "Випадковий свiдок"

05.50, 22.10 Т/с "Кулагiн та парт-
нери"
07.00 Х/ф "Без права на провал"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15 "Свiдок"
09.00 Х/ф "Єдина дорога"
10.45 "Кримiнальнi справи"
12.30 "Страх у твоєму домi"
14.20, 15.05, 19.30 Т/с "Елемен-
тарно - 4"
15.20, 20.20 Т/с "CSI: Лас-Вегас 
- 13"
17.00 Т/с "Служба розслiдувань"
23.45 Т/с "Комiсар Хельдт"
01.25 Т/с "Коджак"

06.25 Х/ф "Iз життя начальника 
карного розшуку"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15 "Свiдок"
09.00 Х/ф "Версiя полковника 
Зорiна"
10.45 "Кримiнальнi справи"
12.30 "Страх у твоєму домi"
14.20, 15.05, 19.30 Т/с "Елемен-
тарно - 4"
15.20, 20.20 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 13"
17.00, 01.30 Т/с "Суто англiйськi 
вбивства"
22.10 Т/с "Кулагiн та партнери"
23.45 Т/с "Комiсар Хельдт"

05.30, 22.10 Т/с "Кулагiн та парт-
нери"
06.35 Х/ф "Нiчний патруль"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15 "Свiдок"
09.00 Х/ф "В останню чергу"
10.45 "Кримiнальнi справи"
12.30 "Страх у твоєму домi"
14.20, 15.05, 19.30 Т/с "Елемен-
тарно - 4"
15.20, 20.20 Т/с "CSI: Лас-Вегас 
- 13"
17.00, 01.30 Т/с "Суто англiйськi 
вбивства"
23.45 Т/с "Комiсар Хельдт"

05.00, 22.10 Т/с "Кулагiн та парт-
нери"
06.00 Х/ф "Гу-га"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15 "Свiдок"
09.00 Х/ф "Без строку давнини"
10.45 "Кримiнальнi справи"
12.30 "Страх у твоєму домi"
14.20, 15.05, 19.30 Т/с "Елемен-
тарно - 4"
15.20 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 13"
17.00, 01.30 Т/с "Суто англiйськi 
вбивства"
20.20 Т/с "CSI: безсмертя"
23.45 Т/с "Комiсар Хельдт"

05.05, 04.00 "Правда життя. 
Професiї"
06.05 Х/ф "Протистояння"
12.00, 03.15 "Речовий доказ"
15.00 "Свiдок. Агенти"
15.40 "Склад злочину"
17.10 "Переломнi 80-тi"
19.00, 02.30 "Свiдок"
19.30 Х/ф "Солдат Iван Бровкiн"
21.15 Х/ф "Iван Бровкiн на цiлинi"
23.05 Х/ф "Скаженi"
00.55 "Мисливцi за привидами"
03.00 "Випадковий свiдок"

05.00 Х/ф "Бiлi роси"
06.35 Х/ф "Раз на раз не випадає"
08.00 Т/с "Черговий ангел - 2"
11.30 Х/ф "Солдат Iван Бровкiн"
13.15 Х/ф "Iван Бровкiн на цiлинi"
15.05 "Легенди карного розшуку"
17.30 "Склад злочину"
19.00 "Свiдок. Агенти"
19.30 Т/с "Я - охоронець"
23.00 Х/ф "Зникнення"
00.50 Х/ф "Скаженi"
02.25 "Таємницi кримiнального 
свiту"

07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмiкс
10.45 М/ф
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
14.30, 02.50 Казки У
15.30, 03.40 Вiталька
16.50, 02.00 Країна У
19.00, 21.00 Одного разу пiд 
Полтавою
22.00 Танька i Володька
23.00 Казки У Кiно
00.00 Т/с "Баффi - винищувачка 
вампiрiв"

07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмiкс
10.45 М/ф
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
14.30, 02.50 Казки У
15.30, 03.40 Вiталька
16.50, 02.00 Країна У
19.00, 21.00 Одного разу пiд 
Полтавою
22.00 Танька i Володька
23.00 Казки У Кiно
00.00 Т/с "Баффi - винищувачка 
вампiрiв"

07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмiкс
10.45 Х/ф "Осляча шкура"
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
14.30, 02.50 Казки У
15.30, 03.40 Вiталька
16.50, 02.00 Країна У
19.00, 21.00 Одного разу пiд 
Полтавою
22.00 Танька i Володька
23.00 Казки У Кiно
00.00 Т/с "Баффi - винищувачка 
вампiрiв"

07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмiкс
10.45 Х/ф "Кiт у чоботях"
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
14.30, 02.50 Казки У
15.30, 03.40 Вiталька
16.50, 02.00 Країна У
19.00, 21.00 Одного разу пiд 
Полтавою
22.00 Танька i Володька
23.00 Казки У Кiно
00.00 Т/с "Баффi - винищувачка 
вампiрiв"

06.50, 05.30 Кориснi пiдказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмiкс
10.45 Х/ф "Бiлоснiжка"
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
14.30, 02.50 Казки У
15.30, 03.40 Вiталька
16.50, 02.00 Країна У
19.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Х/ф "Шпигун по сусiдству"
23.00 Х/ф "Де моя тачка, чувак?"
01.00 Т/с "Баффi - винищувачка 
вампiрiв"

06.00 Байдикiвка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Кориснi пiдказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмiкс
10.45 М/с
11.15 М/ф
12.30 Х/ф "Кiт у чоботях"
13.40, 02.00 Країна У
18.00 Х/ф "Шпигун по сусiдству"
20.00 Одного разу пiд Полтавою
00.00 Т/с "Баффi - винищувачка 
вампiрiв"
02.50 Казки У

06.00 Байдикiвка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Кориснi пiдказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмiкс
11.00 М/ф
12.20 Х/ф "Залiзний Ганс"
14.00 Танька i Володька
18.00 Одного разу пiд Полтавою
22.00 Х/ф "Де моя тачка, чувак?"
00.00 Т/с "Баффi - винищувачка 
вампiрiв"
02.00 Х/ф "Трубач"
03.40 Вiталька

05.10 "Рецепти щастя. Нова iсторiя"
05.50 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 "Чи знаєте ви, що..."
08.15 "Файна Юкрайна"
09.10 "Красунi"
10.10, 16.10 Т/с "Беверлi-Хiлс, 
90210"
13.10 Х/ф "128 ударiв серця на 
хвилину"
15.10, 19.00, 20.00, 21.00 Орел i 
Решка
18.00, 01.10 "Розсмiши комiка"
22.00, 02.00 "Вiрю не Вiрю"
23.00 Х/ф "Пробач за кохання"

05.10 "Рецепти щастя. Нова iсторiя"
05.50 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 "Чи знаєте ви, що..."
08.15 "Файна Юкрайна"
09.10 "Красунi"
10.10, 16.10 Т/с "Беверлi-Хiлс, 
90210"
12.00, 23.00 Т/с "Секс у великому 
мiстi"
13.10, 19.00, 14.10, 20.00, 15.10, 
21.00 Орел i Решка
18.00 "Розсмiши комiка"
22.00 "Вiрю не Вiрю"
00.10 Т/с "Доктор Хаус"

05.10 "Рецепти щастя. Нова iсторiя"
05.50 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 "Чи знаєте ви, що..."
08.15 "Файна Юкрайна"
09.10 "Красунi"
10.10, 16.10 Т/с "Беверлi-Хiлс, 
90210"
12.00, 23.00 Т/с "Секс у великому 
мiстi"
13.10, 19.00, 14.10, 20.00, 15.10, 
21.00 Орел i Решка
18.00 "Розсмiши комiка"
22.00 "Вiрю не Вiрю"
00.10 Т/с "Доктор Хаус"

05.10 "Рецепти щастя"
05.50 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 "Чи знаєте ви, що..."
08.15 "Файна Юкрайна"
09.10 "Красунi"
10.10, 16.10 Т/с "Беверлi-Хiлс, 
90210"
12.00, 23.00 Т/с "Секс у великому 
мiстi"
13.10, 19.00, 14.10, 20.00, 15.10, 
21.00 Орел i Решка
18.00 "Розсмiши комiка"
22.00 "Вiрю не Вiрю"
00.10 Т/с "Доктор Хаус"

05.10 "Рецепти щастя"
05.50 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 "Чи знаєте ви, що..."
08.15 "Файна Юкрайна"
09.10 "Красунi"
10.10, 16.10 Т/с "Беверлi-Хiлс, 
90210"
12.00, 13.10, 19.00, 14.10, 20.00, 
15.10, 21.00 Орел i Решка
18.00 "Розсмiши комiка"
22.00, 00.50 "КВН на БIС"
23.00 "КВН"
01.50 "Нiчне життя"

05.10 "Рецепти щастя"
05.50 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 "Чи знаєте ви, що..."
08.15 "Мультфiльми"
09.15 Х/ф "Реальнi дiвчата"
11.10 Х/ф "Вчитель року"
13.15 "Ух ти show"
14.20 Орел i Решка
22.00 "Їже, я люблю тебе!"
00.00 Х/ф "Все можливо, бебi!"
02.00 "Нiчне життя"

05.10 "Рецепти щастя"
05.50 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.40 "Чи знаєте ви, що..."
08.15 "Мультфiльми"
09.00 "Ух ти show"
10.10 Х/ф "Реальнi дiвчата"
12.00 Х/ф "Вчитель року"
14.10 Х/ф "Їх помiняли тiлами"
16.15 Орел i Решка
23.50 "КВН"
01.45 "Нiчне життя"

06.00 М/ф
08.00, 11.55 "Вiн, Вона i 
телевiзор"
10.00, 18.15 "Спецкор"
10.35, 18.40 "ДжеДАI"
10.55, 19.10 "Бандерлоги"
13.05, 17.20 "Загублений свiт"
19.30, 20.35 Т/с "Ментiвськi 
вiйни. Київ"
21.40 Т/с "Кiстки 2"
23.15 Х/ф "Живий товар"
02.20 Х/ф "Захар Беркут"
03.55 "Облом.UA."

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"
11.20, 16.20, 17.20 "Загублений 
свiт"
14.15 Х/ф "Ультиматум"
19.30, 20.35 Т/с "Ментiвськi вiйни. 
Київ"
21.40 Т/с "Кiстки 2"
23.15 Х/ф "Зубастий торнадо"
02.15 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"
11.20, 16.20, 17.20 "Загублений 
свiт"
14.20 Х/ф "Зубастий торнадо"
19.30, 20.35 Т/с "Ментiвськi вiйни. 
Київ"
21.40 Т/с "Кiстки 2 "
23.15 Х/ф "Зубастий торнадо 2"
02.15 Х/ф "Лiсова пiсня"

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"
11.20, 16.20, 17.20 "Загублений свiт"
14.30 Х/ф "Зубастий торнадо 2"
19.30, 20.35 Т/с "Ментiвськi вiйни. 
Київ"
21.40 Т/с "Кiстки 2"
23.15 Х/ф "Зубастий торнадо 3"
02.15 Х/ф "Легенда про княгиню 
Ольгу"

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"
11.20, 16.20, 17.20 "Загублений 
свiт"
14.30 Х/ф "Зубастий торнадо 3"
19.10 Х/ф "Унiверсальний агент"
21.00 Х/ф "Повернення Геркулеса"
22.50 "Змiшанi єдиноборства". UFC
02.30 Х/ф "Легенда про княгиню 
Ольгу"

06.00 М/ф
08.00, 09.10, 00.45 "Цiлком 
таємно"
09.40 "Загублений свiт"
13.50 16 тур ЧУ з футболу "Зоря"- 
"Верес"
16.00 Х/ф "Дракони Камелота"
17.25 Х/ф "Повернення Герку-
леса"
19.20 Х/ф "Центурiон"
21.15 Х/ф "Поганий лейтенант"
23.45 "Територiя обману"
02.20 Х/ф "Вiдьма"

06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00 "Бандерлоги"
12.30 "Вiн, Вона i телевiзор"
13.30 Х/ф "Ва-банк"
15.45 Х/ф "Ва-банк 2"
17.45 Х/ф "Унiверсальний агент"
19.30 Х/ф "Факультет "
21.30 ПРОФУТБОЛ
23.15 "Змiшанi єдиноборства". 
UFC
02.30 Х/ф "Страченi свiтанки"
04.00 "Облом.UA."

05.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
06.30, 17.00, 22.50, 04.10 "6 
кадров"
07.00 "По делам несовершенно-
летних"
10.00 "Давай разведемся!"
13.00 "Тест на отцовство"
15.00 Т/с "Понять. Простить"
16.05, 17.05, 18.00 Т/с "Женский 
доктор - 2"
19.50 Т/с "Напарницы"
21.50 "Свадебный размер"
23.30 Х/ф "Возвращение в Эдем"

05.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
06.30, 17.00, 22.50, 03.45 "6 
кадров"
07.00 "По делам несовершенно-
летних"
10.00 "Давай разведемся!"
13.00 "Тест на отцовство"
15.00 Т/с "Понять. Простить"
16.05, 17.05, 18.00 Т/с "Женский 
доктор - 2"
19.50 Т/с "Напарницы"
21.50 "Свадебный размер"
23.30 Х/ф "Возвращение в Эдем"

05.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
06.30, 17.00, 22.40, 04.10 "6 
кадров"
07.00 "По делам несовершенно-
летних"
10.00 "Давай разведемся!"
13.00 "Тест на отцовство"
15.00 Т/с "Понять. Простить"
16.05, 17.05, 18.00 Т/с "Женский 
доктор - 2"
21.40 "Свадебный размер"
23.30 Х/ф "Возвращение в Эдем"
02.15 Х/ф "Отчий дом"

05.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
06.30, 17.00, 22.40, 04.10 "6 
кадров"
07.00 "По делам несовершенно-
летних"
10.00 "Давай разведемся!"
13.00 "Тест на отцовство"
15.00 Т/с "Понять. Простить"
16.05, 17.05, 18.00 Т/с "Женский 
доктор - 2"
21.40 "Свадебный размер"
23.30 Х/ф "Возвращение в Эдем"
02.15 Х/ф "Сладкая женщина"

05.30, 04.30 "Джейми: Обед за 
15 минут"
06.30 "По делам несовершен-
нолетних"
07.30, 18.00 Х/ф "Брак по за-
вещанию"
17.00, 22.00, 04.20 "6 кадров"
20.00 Х/ф "Золушка"
23.30 Х/ф "Возвращение в 
Эдем"
02.15 Х/ф "Осенний вальс"

05.30 "Джейми: Обед за 15 
минут"
06.30, 17.00, 21.45, 04.15 "6 
кадров"
07.15 Х/ф "Сердце без замка"
09.20 Х/ф "Катино счастье"
12.55 Х/ф "Отцовский инстинкт"
16.45 "Лёгкие рецепты"
18.00 Х/ф "Я тебя никому не 
отдам"
23.30 Х/ф "Возвращение в 
Эдем"
02.15 Х/ф "Чудеса в Решетове"

05.30 "Джейми: Обед за 15 
минут"
06.30, 17.00, 22.50, 04.50 "6 
кадров"
07.15, 09.15 Х/ф "Золушка"
13.30 Х/ф "Колечко с бирюзой"
18.00 Х/ф "Проездной билет"
21.50 Д/ф "Жёны в погонах"
23.30 Х/ф "Возвращение в 
Эдем"
03.10 Х/ф "Развод по собствен-
ному желанию"

07.10, 09.00 "Top Shop"
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 09.30 "Зiркове життя"
10.20 Моя правда
11.05 Х/ф "Король Дроздовик"
13.00 Х/ф "Емiгрант"
15.15 Х/ф "Розмах крил"
17.10 Х/ф "Злий дух Ямбуя"
19.00 Т/с "Комiсар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Кристi"
23.00 Х/ф "Попереду океан"
02.55 Кiноляпи

05.45, 07.40, 08.40 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50, 10.05 "Зiркове життя"
09.30 "Академiя смiху"
10.55, 00.25 Моя правда
11.45 Х/ф "Прикольна казка"
13.20 Х/ф "Вождь Вiннету"
15.15 Х/ф "Старий знайомий"
17.00 Х/ф "Вiрнi друзi"
19.00 Т/с "Комiсар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Кристi"
23.00 Х/ф "Мiцний горiшок"

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50, 10.35 "Зiркове життя"
09.45 "Академiя смiху"
11.25, 00.45 Моя правда
12.15 Х/ф "Загублене мiсто"
14.15 Х/ф "Серед шулiк"
16.15 Х/ф "Троє в човнi, не рахуючи 
собаки"
19.00 Т/с "Комiсар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Кристi"
23.00 Х/ф "Старий знайомий"

05.45, 07.40, 08.40 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50, 10.10 "Зiркове життя"
09.30 "Академiя смiху"
11.00, 00.15 Моя правда
11.50 Х/ф "Лiд у кавовiй гущавинi"
13.30, 19.00 Т/с "Комiсар Рекс"
15.20 Х/ф "Мiцний горiшок"
17.00 Х/ф "Морський характер"
21.00, 01.55 Т/с "Пуаро Агати 
Кристi"
23.00 Х/ф "Iшов собака по роялю"

05.45, 07.40, 08.40 М/ф
07.10, 09.00 "Top Shop"
07.50, 10.20 "Зiркове життя"
09.30 "Академiя смiху"
11.10 Моя правда
12.00 Х/ф "Казка про жiнку та 
чоловiка"
13.40, 19.00 Т/с "Комiсар Рекс"
15.30 Х/ф "Морський характер"
17.30 Х/ф "Iшов собака по роялю"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Кристi"
23.00 Х/ф "Романс про закоханих"

09.30 "Академiя смiху"
10.15 "Невiдома версiя. 
Найчарiвнiша та привабливiша"
11.00 Х/ф "Морозко"
12.30 Х/ф "Вiслюча шкiра"
14.20 Х/ф "Прекрасна мiрошничка"
16.10 Х/ф "Лiд у кавовiй гущавинi"
18.05 Х/ф "Дивне Рiздво"
20.05 "Невiдома версiя. Iван Васи-
льович мiняє професiю"
21.00 Х/ф "Шукайте жiнку"
23.45 Х/ф "Одруження Бальзамiнова"

08.40 М/ф
09.30 "Академiя смiху"
09.55 "Невiдома версiя. Iван Васи-
льович мiняє професiю"
10.40 Х/ф "Снiгова королева"
12.10 Т/с "Ледарi"
20.15 "Невiдома версiя. 
Найчарiвнiша та привабливiша"
21.00 Х/ф "Суєта суєт"
22.45 Х/ф "Вiдпустка за свiй 
рахунок"
01.15 Х/ф "Рiзнi долi"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 00.45 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.20 Клiнiка
13.20, 23.50 Пробач мене, моє 
кохання
14.00, 19.45 Т/с "Уламки щастя"
15.00, 22.30 Мольфар
16.00, 20.50 Сiмейнi мелодрами
23.10 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 00.45 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.20 Клiнiка
13.20, 23.50 Пробач мене, моє 
кохання
14.00, 19.45 Т/с "Уламки щастя"
15.00, 22.30 Мольфар
16.00, 20.50 Сiмейнi мелодрами
23.10 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 00.45 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.20 Клiнiка
13.20, 23.50 Пробач мене, моє 
кохання
14.00, 19.45 Т/с "Уламки щастя"
15.00, 22.30 Мольфар
16.00, 20.50 Сiмейнi мелодрами
23.10 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 00.45 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.20 Клiнiка
13.20, 23.50 Пробач мене, моє 
кохання
14.00, 19.45 Т/с "Уламки щастя"
15.00, 22.30 Мольфар
16.00, 20.50 Сiмейнi мелодрами
23.10 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 00.45 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.20 Клiнiка
13.20, 23.50 Пробач мене, моє 
кохання
14.00, 19.45 Т/с "Уламки щастя"
15.00, 22.30 Мольфар
16.00, 20.50 Сiмейнi мелодрами
23.10 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 00.45 Посмiхнiться, вам це 
личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00 Клiнiка
13.20, 23.50 Пробач мене, моє 
кохання
14.00, 19.45 Т/с "Уламки щастя"
15.00, 22.30 Мольфар
16.00, 20.50 Сiмейнi мелодрами
23.10 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 11.00, 00.45 Посмiхнiться, 
вам це личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
12.20 Клiнiка
13.20, 23.50 Пробач мене, моє 
кохання
14.00, 19.45 Т/с "Уламки щастя"
15.00, 22.30 Мольфар
16.00, 20.50 Сiмейнi мелодрами
23.10 Т/с "Щоденники темного"
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продам
 БУДИНОК з усіма зручностями. 

Господарські споруди. Город 0,20 га. 
Войнівка.

Тел: (097) 919-40-53 Володи-
мир, (099) 910-90-57 Інна, (097) 
716-51-11.

 ТЕРМІНОВО квартиру, 40 м2, з 
меблями, 1-ий поверх, в центрі се-
лища Олександрійське. Недорого. 

Тел. (067) 87-69-301.
 ТЕРМІНОВО недорого 2-ох та 

3-ох кімнатну квартиру з ремонтом, 
автономне опалення, сел.Олек-
сандрійське, вул.П.Кравченка.

Тел. (097) 770-46-89.
Звертатися у будь-який час.

 Продам цуценят вівчарки, окрас 
– чорний, народилися 24 вересня.

Тел. (095) 77-87-363, 
(097) 915-19-05, 
(063) 168-35-69.

здам
 В оренду МАГАЗИН з вітринами 

в сел.Олександрійське, знаходиться 
по центральній вулиці напроти рин-
ку в 2 пов. будинку на 1 поверсі.

Тел. (097) 770-46-89.

потрібні
 ЛЮДИ для лущення горіхів. 

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

загублені
 Паспорт серія ЕА №916859, ви-

даний Олександрійським МВ УМВС 
в Кіровоградській області на ім’я 
Якшин Роман Миколайович, вважа-
ти недійсним.

 Закордонний паспорт, вида-
ний Олександрійським МВ УМВС 
в Кіровоградській області на ім’я 
Вдовенко Ольга Василівна, вважати 
недійсним.

По горизонтали: 3. Легкая дрожь воды. 5. Металлическая нить. 10. 
Регресс в экономике. 15. Торжественное обещание. 18. Профессиональный 
навык. 19. Заводской будильник. 20. Радиопередатчик. 21. Печная дурь. 
22. Трёхсложный стихотворный размер. 26. Эстрадный коктейль. 27. 
Фирма-несушка ювелирных яиц. 28. Химическое взаимодействие. 29. 
Атомный мухомор. 31. Летний домик. 32. Пиратское сокровище. 34. 
Мужская кепка. 36. Выговор от учителя. 37. Наполнитель вакуума. 41. 
Бивень кабана. 43. И рабочая, и подрастающая. 44. Задраенный кусок 
субмарины. 45. Матушка, которая прежде времени родилась. 47. Рулевой 
рулетки. 48. Досадный промах. 51. Пожар в небе на закате. 52. Сладость 
с пальмы. 53. Бытие мое. 54. Блаженство, томление. 56. Годы в паспорте. 
58. Точка над точкой. 62. Тату. 66. Бессмысленная чепуха. 69. Волшебная 
флейта. 71. Граница на огороде. 73. Собачий ремень. 74. Источник, в 
который нежелательно плевать. 75. Шагреневая шкура. 77. Сотая доля. 
81. Напарник стыда. 82. Антиморозко для автомобиля. 83. Три минуты 
бокса. 84. Ароматизатор для шарлотки. 85. Основа "Белизны". 86. Жидкая 
грязь. 87. Поднебесная почта. 88. Крякающая сенсация.

По вертикали: 1. Петушок, у которого нос по ветру. 2. Зубной газ. 3. 
Командировка за границу. 4. Находящийся в бегах. 6. Водная артерия. 7. 
Кровеносная столица. 8. Прокрустов топчан- ростомер. 9. Главное поле на 
Ролан Гаррос. 11. Жмурки. 12. Второй экземпляр ключей. 13. Шляпный вой-
лок. 14. Медицинский вампир. 16. По уму провожают, по ней встречают. 17. 
Аборигены Мексики. 23. Рыба, которая нерестится в мороз. 24. Пробковый 
пистолет. 25. Закусочная Лимонадного Джо. 29. Лапчатый хозяин птичьего 
двора. 30. Женский батник. 32. Офицерский пиджак. 33. Джентльменский 
поединок. 35. Бусина из ракушки. 38. Ровесник. 39. Курица на яйцах. 
40. Багаж для перевозки. 42. Пишет левой рукой. 46. И подоходный, и 
сельскохозяйственный. 49. Филе персика. 50. Человек с нестандартными спо-
собностями. 51. Замдиректора в школе. 55. Неприхотливая осенняя звезда 
сада. 57. Сообщение с места событий. 59. Знахарский бульон. 60. Бок доски. 
61. Карцер для Буратино. 63. Желтая целебная ягода. 64. Самовлюбленный 
шкурник. 65. Лимит для состоявшегося голосования. 67. Спец по НЛО. 68. 
Свадебный эскорт. 70. Рядовой. 72. Орбит без сахара. 76. Соло для оперного 
запевалы. 77. Узбекский съедобный шедевр. 78. Жена барана. 79. Валюта, 
кочующая по Европе. 80. Фитиль для кресала. 81. Фаланга слова. 
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ОВЕН (21.03-20.04). Ви відчуєте, що нескінченні неполадки та затримки в роботі перепо-
внюють чашу вашого терпіння, проте постарайтеся зберігати холоднокровність: багато перешкод 
зникнуть самі собою. Несподівана інформація здатна змінити ваше життя й плани на найближче 
майбутнє. У вихідні не нехтуйте можливістю одержати допомогу близьких та друзів, вона може вам 
дуже знадобитися. Сприятливий день - четвер, несприятливий - середа. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05). Вам доведеться брати на себе відповідальність за прийняття необ-
хідних рішень, які вплинуть на ваше найближче майбутнє. При дрібних невдачах не зневіряйтеся 
і намагайтеся добитися своєї мети. Своєю самовпевненістю ви ризикуєте загнати себе в кут. У 
вихідні більше часу приділяйте родині та відпочинку. Сприятливий день - середа, несприятливий 
- п'ятниця. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Активізуйте свою діяльність, начальство це помітить і оцінить, 
вам запропонують вигідний підробіток. Постарайтеся не зривати своє роздратування на близь-
ких людях, будьте терплячі, і все потроху втрясеться. У вихідні ви зможете порадувати близьких, 
виконавши давню мрію. На вас чекає гармонія. Сприятливий день - понеділок, несприятливий - 
п'ятниця. 

РАК (22.06-23.07). Багато давніх роблем вирішаться зовсім несподівано. Ви можете розра-
ховувати на взаєморозуміння в спілкуванні з оточуючими вас людьми, а також на власну активність 
і ділову хватку. У вихідні імовірні подорожі або зміна звичної обстановки. Вам дуже знадобиться 
розсудливість. Сприятливий день - четвер, несприятливий - субота. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Робота не вимагатиме від вас зайвої напруги. На ваш кар'єрний ріст 
може позитивно вплинути колега по роботі. Чекайте вигідних комерційних пропозицій, які краще не 
відхиляти. У вихідні вам доведеться поспішити на допомогу комусь з родичів. Сприятливий день - 
середа, несприятливий - понеділок. 

ДІВА (24.08-23.09). Робота вимагатиме від вас додаткових зусиль, тому краще відразу ви-
рішити для себе з яким її обсягом ви можете реально упоратися. Не застрягайте на дрібних завдан-
нях, а зосередьтеся на головному та масштабному. В очах начальства варто бути більш непомітним 
та скромнішими. Сприятливий день - понеділок, несприятливий - четвер. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Важливі спокій і врівноваженість, не квапте події. Не варто нічого 
робити на зло близьким, навіть якщо дуже хочеться. Яма, вирита іншому, з гарантією опиниться 
на вашому власному шляху. Непогано б натякнути начальству, що його вимоги часто бувають зави-
щені. Вихідні можуть виявитися вдалими для початку серйозної справи в неофіційній обстановці. 
Сприятливий день - середа, несприятливий - вівторок. 

СКОРПІОН (24.10-22.11). Ви зможете досить легко впоратися зі справами, незалежно від 
їхнього характеру. Улюблена робота може стати джерелом життєвих сил, відносини з колегами та 
начальством доброзичливі та гармонійні. Ваші ідеї відкриють прямий шлях до успіху, і ви будете 
задоволені ситуацією. Вихідні проведіть з коханою людиною, від цього буде залежати ваша щиро-
сердечна рівновага. Сприятливий день - вівторок, несприятливий - субота. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12). Будьте гранично уважні навіть до незначних змін на роботі, поста-
райтеся не вступати в конфлікт з колегами. Постарайтеся вирішити всі важливі службові питання. У 
вихідні постарайтеся відпочити так, як би вам цього хотілося, нікого не слухайте. Сприятливий день 
- четвер, несприятливий - понеділок. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01). У справах кар'єри та бізнесу - явне поліпшення: можна чекати під-
вищення на посаді, з'являться нові цілі й завдання. Ви відчуєте приплив енергії та сил. В особистім 
житті ви можете знайти довгоочікуване щастя. Однак вам потрібно забути про свій егоїзм. У вихідні 
можливі цікаві знайомства. Сприятливий день - п'ятниця, несприятливий - середа. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02). Відсуньте на час рутинну роботу, яка валить вас у зневіру та апатію. 
Використовуйте енергію і чарівність в досягненні намічених цілей. До ваших ділових порад і до но-
вої інформації, яку ви повідомите колегам і начальству, будуть прислухатися. Вихідні в приємному 
оточенні дозволить знайти щиросердечну рівновагу. Сприятливий день - четвер, несприятливий - 
вівторок. 

РИБИ (20.02-20.03). Багато життєвих питань будуть вирішуватися спокійно й без напруги. 
Атмосфера навколо вас принесе заспокоєння. Необхідно ретельно перевіряти інформацію, щоб 
уникнути помилок і викривлень. У вихідні приділіть час для відпочинку та розваг. Сприятливий день 
- п'ятниця, несприятливий - четвер. 

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ 
на  13  –  19  листопадана  13  –  19  листопада

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

Українська 
Прем'єр Ліга

17.11.2017   19:00
ФК "Шахтар"-:- 

ФК "Олександрія"

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

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

квасолю, насіння гарбузове.

Акція
БЕЗКОШТОВНІ стрижки 

для людей похилого віку. 
(050) 13-77-394.

3 ноября 2011 г.
ЛАВРЕНКО 

Николай Николаевич

8 ноября 2011 г.
ЛАВРЕНКО

Виктор Николаевич
ПОМИНАЕМ

Прошло шесть лет, как ушли 
из жизни два близких и родных 
человека – два брата.

Но и сегодня с нами они
Мы свято верим.
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется?
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остается.

Жена, дети, внуки, 
правнуки, братья Владимир 

и Анатолий и их семьи.

Вітаємо з днем народження!
ДАНИЛЮК 

Віру Михайлівну, 
голову квартального комітету № 49.
Щиро дякуємо Вам за нелегку працю, за ді-

єву допомогу в роботі Олександрійської міської 
ради, за вміння розуміти та підтримувати лю-

дей. Бажаємо Вам нових здобутків, незгасної енергії та невтомності у по-
всякденній відповідальній діяльності. Ваша творча енергія і життєлюбність, 
організаторський талант, відданість справі і високий професіоналізм хай і 
надалі плідно слугують поставленим цілям. 

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

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

Прийму на квартиру 
дівчину (бажано працюючу). 

Багатоповерхівка, 
центр міста. 

Тел. (068) 087-52-54.

Подяка
Висловлюю вдячність Олені 

Анатоліївні НАЗАРЕНКО, началь-
нику управління праці та соціального 
захисту населення.

Народилася я в Олександрії, на-
вчалася в рідному місті, працювала, 
нині – пенсіонерка. На громадських 
засадах виконую обов’язки старшої 
будинку. У будинках, якими я опіку-
юся, 80% мешканців – це люди по-
важного віку. Тому мені доводиться 

звертатися за допомогою у розв’язанні різних питань до Олени 
Анатоліївни. Вона завжди зустріне доброзичливою чемною усміш-
кою. Добродушна, відповідальна, фахівець своєї справи. З якими 
б питаннями я не звернулася, вона завжди намагається прийти на 
допомогу.

Шановна Олено Анатоліївно, мені дуже хочеться, щоб Вам доля 
дарувала зустрічі з хорошими людьми, тому що Ви ніколи не відмов-
ляєте ні бабусям, ні молодим матусям у вирішенні різних питань. 
Бажаємо Вам успіхів, натхнення і втілення нових творчих починань. 
Хай Ангел береже Вас і допомагає Вам!

З повагою, мешканці будинків і Т.Паланчан, 
старша будинків пл.Покровська, 10а, 

пр-т Соборний, 2 і вул.Студентська, 39.

Управлінням праці та со-
ціального захисту населення 
Олександрійської міської ради зро-
блено автоматичний перерахунок 
діючих субсидій за жовтень поточ-
ного року, в яких є послуга цен-
трального опалення.

 Для отримання повідомлення 
за жовтень 2017 р громадянам не-
обхідно звернутися за адресою:

 - вул. Шевченка, 109 (примі-
щення управління праці та соціаль-
ного захисту населення) для грома-
дян, які мешкають в багатоквартир-
них будинках за адресами колишніх 
ЖЕКів№1,2,4.

- пр-т Соборний, 117 (колишній 

ЖЕК № 5) для громадян, які мешка-
ють в багатоквартирних будинках 
за адресами колишніх ЖЕКів № 3, 
5, кооперативи, ОСББ;

Видача повідомлень буде про-
водитися з 6 листопада по 10 лис-
топада 2017 року включно за гра-
фіком роботи управління та колиш-
нього ЖЕКу № 5.

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

Видача повідомлень буде про-
водитися 6,7 листопада 2017 року 
в приміщенні колишнього ЖЕКу №6 
згідно графіка роботи ЖЕКу. 

В Олександрійському об’єднаному управ-
лінні Пенсійного фонду України щодня з 8.00 
до 17.00 працює телефон «гарячої лінії» за 
номером: 7-41-03. 

8 листопада 2017 року на телефонній 
«гарячій лінії» Олександрійського об’єднаного 
управління Пенсійного фонду України 
Кіровоградської області за номером 7-14-99 
на телефонні дзвінки громадян з 14.00 до 
16.00 години відповідає перший заступ-
ник начальника управління Ірина Василівна 
ХОВАНЮК.

І. МАКСИМЕНКО, начальник управління.

До уваги громадян, 
які користуються 

житловою субсидією!

Пенсійний  фонд  
інформує

У раді ветеранів 
змінився телефон 7-30-39
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Знай  наших
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У ньому взяли 
участь більше 

100 учасників з різних 
областей України.

О л е к с а н д р і ю 
представили вихован-
ці вокальних гуртків 
«Покоління NEXT» (керів-
ник А.Безугла) і «Магіч-
на музика» (керівник 
О.Джулай) Будинку ди-
тячої та юнацької твор-
чості.

Колективи змагалися в номіна-
ції «Сучасний спів» у категоріях соло 
та ансамблі.

За результатами конкурсу олек-
сандрійські вокалісти здобули вісім 
І-их місць у своїй номінації і віковій 
категорії та були нагороджені ди-
пломами переможців.

Вихованці гідно представили 

свій заклад та вчергове довели, 
що в Олександрії живуть талановиті 
діти.

Вихованці БДЮТ здобули 
перемогу у Міжнародному 

мистецькому конкурсі
Нещодавно у місті Дніпрі 
відбувся ХІ Міжнародний 

фестиваль-конкурс 
мистецтв «MUSIC LAND» 

(музична країна).

З ювілеєм!
Сердечно вітаємо 

з 80-річним ювілеєм 

Віру Михайлівну 
УРСАТЬЄВУ –

ветерана редакції газети «Вільне 
Слово», члена Спілки журналістів 
України, милу, добру, дорогу нам лю-
дину, яка 10 листопада відзначатиме 
свій ювілей.

Бажаємо міцного здоров’я, 
активного довголіття, добробуту, 
любові, уваги й поваги від рідних та 
друзів.

Хай здоров’я, радість і достаток 
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!

З глибокою повагою і шаною – 
хрещениця Альона, кума Марія Іванівна, подруга Маша.

Про колегу від душіПро колегу від душі
Роки, роки… Збігають як стрімка гірська ріка. Здається, не так давно 

вперше побачила Вірочку – струнку миловидну біляву дівчину з розкішною 
косою кольору стиглої пшениці, а відтоді вже минуло багато десятиліть. 
Віра Михайлівна і нині струнка, тендітна і симпатична, хоч невблаганні роки 
і залишили на її обличчі свій відбиток…

Багато олександрійців знають Віру Михайлівну Урсатьєву, члена Спілки 
журналістів України, з якою ми чотири десятиліття пліч-о-пліч пропрацю-
вали в газеті «Вільне слово». Вона – здібний журналіст, трудолюбива, до-
брозичлива, привітна, елегантна жінка, чудова господиня. Олександрійці 
зачитувалися її нарисами, замальовками, репортажами. Здобула Віра ба-
гатий журналістський досвід, працювала на різних посадах у редакції. Була 
літпрацівником, кореспондентом, завідуючою відділом, відповідальним 
секретарем. Якраз ця посада найбільш припала їй до душі, бо змогла вона 
в ній сповна реалізувати і свій журналістський хист, і художній смак, яким 
також щедро наділила її природа. 

Саме головний редактор і відповідальний секретар планують і най-
більш дбають про зміст та оформлення газети. У 60-ті-80-ті роки минулого 
століття Олександрійська міськрайонна газета (єдина тоді в місті та районі) 
була флагманом на Кіровоградщині: не один раз газета виборювала призо-
ві місця у всеукраїнських змаганнях. У цьому велика заслуга В.Урсатьєвої і, 
звичайно ж, тодішнього редактора Х.Соколовського.

Виходила міськрайонка чотири рази на тиждень. Дружний згуртова-
ний колектив працював у редакції – 18 чоловік, більшість з яких – журна-
лісти. І, напевне, не помилюся, якщо скажу, що всі ми поважали нашого 
відповідального секретаря Віру Михайлівну – ерудованого, грамотного, 
вимогливого журналіста, чуйного товариша, вірну подругу.

…Сплинув час. Змінилося покоління журналістів. Та не забуваємо ми 
своєї рідної газети, якій віддали кращі роки свого життя. Як приємно, що 
в редакції нас зустрічають привітно, завше зігріють теплим словом. Віра 
Михайлівна два роки тому переїхала до Новомиргорода на свою малу 
Батьківщину. Але дуже скучає за Олександрією, де працювала і мешкала 
півстоліття. Я інколи пересилаю їй в Новомиргород «Вільне слово», і це 
моїй колишній колезі, як ковток цілющого повітря, як привіт від улюблено-
го міста й олександрійців, з якими доля зв’язала їх на довгі роки. В ці дні 
Віра Михайлівна відзначатиме свій ювілей. За багатим святковим столом 
збереться вся її велика і дружна родина. Не сумніваюся, що Вірочка згадає 
в цей день й Олександрію, і рідну газету, і нас – колег та друзів. З різних 
міст прилинуть в той день поздоровлення до ювілярки, та найбільше, без 
сумніву, з Олександрії. 

Марія КЛЮВАК, член Спілки журналістів України.
Колектив редакції газети «Вільне Слово» приєднується 

до всіх вітань і добрих слів, сказаних вище. 
Шановна Віро Михайлівно, бажаємо Вам здоров’я, 

наснаги, радості, душевного спокою і світлих сподівань! 

М істо Олександрію 
представляв ви-

хованець гуртка «Картингу» 
Будинку дитячої та юнацької 
творчості Олександрійської 
міської ради Владислав 
Севастяненко.

Юний спортсмен приймав 
участь у двох класах картів «Кадет» 
та «Популярний - Юнаки».

 В особливо тяжкій боротьбі 
та несприятливих погодних умо-
вах Владислав здобув ІІ місце у 
категорії «Популярний - Юнаки» і 

був нагороджений кубком та гра-
мотою.

 Тож ми вітаємо переможця та 
бажаємо перемог у подальшому, 
а також гідно представляти наше 
місто на наступних змаганнях.

П ереможців та всіх учасників турніру 
нагороджував депутат міської ради 

Володимир Дожджаник, який уже багато років 
всіляко підтримує юних шахістів. Володимир 
Васильович висловив сподівання, що такий вид 
спорту, як шахи, в нашому місті розвиватиметься 
і надалі. А ще пообіцяв допомагати шахістам і в 
подальшому, адже затишна кімната, де проходять 
заняття, потребує додаткового облаштування. 

У свою чергу, тренер-викладач з шахів 
Г.Івасенко подякував батькам за підтримку ді-
тей, які обрали цей вид спорту. Слова вдячності 
звучали й на адресу директора спортивної шко-
ли Віталія Флорі та директора ЗНЗ№2 Любові 
Вотінцевої, яка погодилася на співпрацю зі спор-
тивною школою. 

У турнірі взяли участь 39 учасників, серед 
них є діти, які брали участь у змаганнях вперше. У 
найменшій віковій групі I місце виборов К.Косяк, 
II місце – Д.Качко, III місце – Р.Якушенко. У дру-
гій віковій групі (9-10 років) переможцями стали 
Р.Бойко (хлопчик набрав 9 очок з 9 можливих), 
А.Пазинич та З.Григораш. У старшій групі I місце 
здобув В.Кіценко, II місце – у шахіста-ветерана 

В.Щеглюка, III місце – у З.Пазинича, учня стар-
ших класів ЗНЗ №2. Володарем перехідного куб-
ка цього року став Володимир Кіценко. 

Усіх переможців В.Дожджаник нагородив 
дипломами та грошовими преміями, решта учас-
ників, і хлопці, і дівчата, отримали грамоти та за-
охочуючі призи від батьківського комітету. 

Перемога Перемога 
юного картингістаюного картингіста

28 жовтня 2017 року 
у м. Полтава відбули-
ся змагання з картингу 
«Кубок Полтави». У зма-
ганнях взяло участь по-
над 50 учасників.

Нагороди для поціновувачів шахів

Днями у нашому місті завершилася від-
крита першість з шахів на кубок «Дружби», 
за який змагалися вже увосьме. Ініціатором 
проведення першості є тренер-викладач з 
шахів Григорій Івасенко. За перемогу зма-
галися вихованці Олександрійської спор-
тивної школи, у змаганнях брали участь 
також шахісти-ветерани. Після того, як 
клуб «Біла тура» закрили, приміщення для 
занять надала ЗНЗ №2, там і підбивали під-
сумки змагань, що тривали з 9 по 27 жов-
тня. Діти змагалися в трьох вікових групах: 
перша вікова група – 7-9 років, друга – 9-10 
років, третя – 11 років і старше. 

Восени вітаміни потрібні для 
зміцнення імунітету перед 

сезонними спалахами інфекцій.
Пропонуємо список сезонних 
овочів, які здатні підвищити 

імунітет восени.

Вітамін С можна отримати зі 
свіжої і квашеної капусти, солодко-
го перцю (він займає перше місце 
за вмістом вітаміну С серед овочів). 
Вітамін С руйнується при тривалому 
впливі високих температур, а також 
при контакті з металом (алюмінієвий 
посуд). Щоб отримати добову норму 
вітаміну С, достатньо 1 свіжого со-
лодкого перцю або 200 г салату зі 
свіжої капусти. 

Для поповнення запасів вітаміну 
А необхідна морква. 1 стакан морк-
вяного соку на день має загально-
зміцнювальну, антисептичну, проти-
запальну, знеболюючу, ранозагою-

вальну дію, має протираковий ефект, 
освіжає колір обличчя. Причому цінні 
не тільки коренеплоди моркви, але 
і її бадилля. Візьміть зелене листя з 
3-4 коренеплодів, обшпарте зелень 
окропом, а потім пропустіть з цибу-
лею через м'ясорубку. Такий вітамін-
ний мікс – чудова приправа до рису, 
спагетті, м'ясних страв.

Вітамін Е – найсильніший при-
родний антиоксидант. На відміну від 
вітаміну А, вітамін Е погано накопичу-
ється в організмі, тому ним складно 
запастися про запас. Важливо по-
дбати про те, щоб вітамін Е надходив 

до організму безперервно. Вітамін 
Е в достатку міститься у рослинних 
оліях – соняшниковій, лляній, кукуру-
дзяній, оливковій, мигдальній. Крім 
використання рослинних олій при 
приготуванні їжі необхідно вживати 1 
ст. л. свіжої рослинної олії на день.

Вітамін В6 – справжній вітамін 
імунітету, без нього неможливе фор-
мування захисних кров'яних тілець 
(лімфоцитів). Вітамін В6 міститься 
у багатьох овочах: картоплі, моркві, 
капусті, бобах, квасолі, горосі. З ово-
чевих соків можна готувати екзотичні 
вітамінні композиції. 

Які вітаміни краще приймати восениЯкі вітаміни краще приймати восени


