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У РЕДАКЦІЇ ЦІНА ДЕЩО НИЖЧА, 
НЕ ВРАХОВУЮЧИ ПОСЛУГИ ПОШТИ 

Добра  справа Благоустрій

ПО обидві сторони автошляху розміщено знаки 
дорожнього руху, що мерехтять, а також ліхтарі, 

що живляться від сонячної енергії і в темну пору доби будуть 
підсвічувати перехід.

Придбання обладнання та його монтаж здійснено за ра-
хунок спонсорських коштів. Замовник робіт – служба автомо-
більних доріг у Кіровоградській області.

Облаштування сучасного переходу з підсвічуванням на 
трасі з досить жвавим рухом автомобілів дасть можливість 
покращити безпеку пішоходів і підвищити увагу водіїв.

Із сайту міської ради.

12 серпня зусиллями ГО «ОМГО «Нова 
Хвиля» і партії «Сила Людей», які ре-

гулярно дбають про цей міст, встановлено 22 
нові дошки, вирівняно ті, що лежали «ялинкою». 
Також пофарбовано фасад мосту і нові дошки 
(для підвищення стійкості до руйнівної дії сон-
ця і вологи). Звісно, роботи ще триватимуть. 
Варіанти облаштування мосту будуть вирішені 
на зборах жителів 14-ого мікрорайону, а відтак, 
спільними зусиллями, буде здійснено ремонт.

Перейти через Інгулець відтепер безпечно

Час та людська 
безвідповідальність зробили 
злу справу – на пішохідному 

мосту через Інгулець, 
що з’єднує парк Шевченка 

і 14-ий мікрорайон, прогнила 
частина дощок, деякі навмисно 

пошкоджені, скинуті вниз... 

Як зазначили перехожі, які 
дякували ремонтникам за добру 
справу, головна причина руйну-
вання – скутеристи, які часто їз-
дять мостом. Велике прохання до 
мотовласників – цінуймо своє!

Найактивнішу участь у «су-
ботнику» взяв депутат міської 
ради Володимир Дожджаник, йо-
го помічники, Андрій Пилипенко 
та Ілля Фролов, і небайдужі олек-
сандрійці – Роман Жосан, Олек-
сандр Шарабуркін, Дмитро 
Лицоєв, Віктор Гетьман. Не оми-
нула увагою цей захід і секретар 
міської ради Олена Богоявлен-
ська.

А.ПИЛИПЕНКО.

В Олександрії з’явився 
сучасний пішохідний 

перехід з підсвічуванням
11 серпня в Олександрії 

встановили перший 
в області сучасний пішохідний 

перехід на трасі Знам’янка-
Луганськ-Ізварине біля 
ресторану «Світанок».

Т ак, цього року за 
кошти міського бю-

джету в закладі було замінено 
вітражі, двері, здійснено ре-
монт сходової клітини та ко-
ридорів на І і ІІ поверхах.

Степан Кирилович за-
лишився задоволений якістю 
виконаних ремонтних робіт та 
відзначив чистоту, охайність 

і належний зовнішній вигляд 
групових кімнат і меблів.

Спілкуючись із персо-
налом дитячого садочку, 
С.Цапюк зазначив, що допо-
мога з ремонтом та оновлен-
ням меблів міською владою 
надаватиметься закладу й 
надалі.

Із сайту міської ради.

Міський голова С.Цапюк оглянув ДНЗ№2 після ремонту
10 серпня міський голова С.Цапюк відвідав дитячий садок №2 у Південному 

мікрорайоні та оглянув нещодавно відремонтовані приміщення.
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Нотатки  з  виконкому

Наші  перспективи Турботи  влади

П ереважну більшість 
свого трудового шляху 

Михайло Федорович присвятив 
праці у вугільній галузі. Він пра-
цював начальником механічного 
цеху, потім – головним механі-
ком шахти «Світлопільська».

Був секретарем партійного 
осередку шахти, секретарем по 
промисловості міського коміте-

ту КПРС, головою профспілки 
об’єднання «Олександрія вугіл-
ля», головою Кіровоградського 
територіального комітету проф-
спілок працівників вугільної про-
мисловості.

М.Орел – ініціатор числен-
них звернень до керівників уряду 
та держави з приводу погашен-
ня заборгованості із заробітної 
плати шахтарям та відродження 
буровугільної промисловості 
міста.

Михайло Федорович не-
одноразово захищав соціально-
економічні права працівників 
цієї сфери, за останні 20 років 
мав ділові зустрічі майже з усіма 
Міністрами вугільної промисло-
вості.

На сьогоднішній день, пе-
ребуваючи на заслуженому від-
починку, він продовжує активно 
працювати на громадських за-
садах головою Кіровоградського 
територіального комітету 
профспілок працівників вугіль-
ної промисловості та є членом 
Громадської ради при виконав-
чому комітеті Олександрійської 
міської ради.

Степан Кирилович подяку-
вав Михайлу Федоровичу за ба-
гаторічну співпрацю, його актив-
ну життєву позицію щодо захисту 
прав шахтарів, побажав ювіляру 
міцного здоров’я, довголіття, 
благополуччя та вручив Грамоту 
міської ради і квіти.

Із сайту міської ради.

Новини

У зв’язку з відзначенням 
Дня незалежності України робочий 

день буде перенесено
В ідповідно до законодавства України, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 №850-р та роз-
порядження міського голови С.Цапюка, у зв’язку з відзначенням 
Дня незалежності України 24 серпня, для працівників із п’ятиденним 
робочим тижнем з двома вихідними робочий день переноситься з 
п’ятниці 25 серпня на суботу 19 серпня.

В Олександрії триває 
легалізація найманої праці
В Олександрії продовжується діяльність робочої групи з 

питань легалізації заробітної плати та «тіньової» зайня-
тості населення.

Із 8 по 14 cерпня було обстежено 23 суб’єкти господарювання. 
Без оформлення офіційних трудових відносин виявлено 23 праців-
ники в одного з підприємців.

З початку 2017 року обстежено 826 суб’єктів господарювання, 
виявлено 106 працівників без оформлення документів у 72 ФОП.

За результатами роботи, в поточному році легалізовано 68 
найманих працівників.

Один раз на тиждень рейд робочої групи проводиться за 
участю інспектора управління Держпраці.

За підсумками перевірок для вжиття заходів впливу на-
правляються листи до управління державної служби з праці у 
Кіровоградській області та податкову інспекцію з переліком ФОП, 
які ігнорують зауваження представників робочої групи та не реє-
струють трудові відносини з найманими працівниками.

Завершується капітальний ремонт 
спортивної зали в школі №2

В олександрійських школах підготовка до нового нав-
чального року – на завершальній стадії.

Зокрема, у ЗНЗ І-ІІІ ст. №2 ім.М.Горького закінчується капіталь-
ний ремонт спортивної зали, що здійснюється за кошти міського 
бюджету.

Восени минулого року було відремонтовано покрівлю зазна-
ченого приміщення.

За час літніх канікул у залі встановлено енергозберігаючі скло-
пакети, виконано штукатурні роботи. Наразі підрядна організація 
здійснює фарбування стін.

Тож, незабаром на уроки фізичної культури школярі прийдуть 
до оновленої та комфортної спортивної зали.

Із сайту міської ради.

Скарб таємничий 
із книжкової полиці

10 серпня юних читачів юнацької бібліотеки розважали 
Андрійко Розумійко та Фея Книжкова. Це були не про-

сто розваги, а бібліо-кешинг під загадковою назвою «Скарб таєм-
ничий із книжкової полиці». 

Діти побували на Словниковій алеї, де познайомилися з різно-
видами словників та здійснили пошук слів. На Станції Електронній 
учасники змагань зайшли на електронну сторінку дитячої бібліо-
теки та знайшли, в якому році її було засновано. На Краєзнавчому 
Проспекті діти здійснили пошук книг: Т.Аноко «ПФК «Олександрія», 
«Сузір’я молодих талантів Олександрійщини», В.Босько «Визначні 
постаті степової Еллади».

Далі учасники бібліо-кешингу знайшли послання у пляшці від 
Діка Сена, з якого вони дізналися, що для порятунку хлопчика, який 
потрапив у халепу, потрібно згадати, з якого він твору, та знайти 
цю книгу на острові Пригод. Діти помандрували далі бібліотекою 
та Проспектом Абонементським, знайшли острів Пригод і потріб-
ну їм книгу. У наступному завданні діти повинні були в історичному 
куточку знайти книгу про отамана Сірка. І з цим завданням вони та-
кож успішно впоралися!

Наостанок потрібно було знайти на Майдані Привітному кни-
гу, в якій знаходилася шифрограма, розгадавши яку діти дізналися 
про найцінніший скарб бібліотеки – книги.

Андрійко Розумійко та Фея Книжкова подякували дітям за ак-
тивну участь у бібліо-кешингу та всі разом весело пограли у Веселі 
Старти.

Олександрійська міська централізована бібліотечна система.

Відомий олександрієць Відомий олександрієць 
Орел Михайло Федорович Орел Михайло Федорович 

отримав нагороду отримав нагороду 
від міського головивід міського голови

10 серпня перед початком засі-
дання виконавчого комітету міський 
голова С.Цапюк виконав приємну 
місію, привітавши з 75-річним юві-
леєм Орла Михайла Федоровича 
– відомого олександрійця, голову 
Кіровоградського територіального 
комітету працівників вугільної про-
мисловості.

Наші  будні

10 серпня відбулося чергове 
засідання виконавчого комітету.

НА початку присутні розглянули питання щодо по-
дальшої долі та виховання дитини, яка опинилася 

в складних життєвих обставинах.
З метою підвищення якості бібліотечного обслуговування, 

залучення якомога більшої кількості населення до користуван-
ня бібліотеками, виконком запропонував міській раді затвер-
дити Програму розвитку публічних бібліотек м.Олександрія на 
2018-2020 роки.

Основними завданнями програми є поповнення бібліо-
течних фондів, всебічне сприяння освіті, навчанню й розвитку 
інформаційної грамотності населення, підвищення фахового 
рівня персоналу бібліотек, здійснення реального доступу до 
зазначених установ осіб з обмеженими можливостями тощо. 
Програма фінансуватиметься як з міського бюджету, так і з ін-
ших джерел.

Виконком надав дозвіл на проведення 19 вересня, о 16:00 
годині, в ПК «Світлопільський» інтерактивної вистави для дітей 
«Трансформери».

Також на засіданні присутні розглянули й інші питання жит-
тєдіяльності міста.

Із сайту міської ради.

Виконком 
розглянув питання 

життєдіяльності міста

О лександрія долучилася до проекту «Мери за еконо-
мічне зростання». Відповідний сертифікат міський го-

лова Степан Цапюк отримав 14 серпня.
Проект стартував у квітні 2017 року у шести країнах Східного 

Партнерства ЄС: Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, 
Молдові та Україні. Його бюджет становить 5 млн євро, проект 
фінансується Європейським союзом.

В Україні до проекту вже приєдналися більше 20 міст України 
з населенням до 150 тис мешканців, серед яких і Олександрія.

Проект має на меті консультаційну, юридичну та фінансо-
ву підтримку місцевих громад з метою покращення місцевого 
бізнес-клімату, створення умов для економічного зростання, 
створення робочих місць, у результаті чого отримають користь 
всі громади як на місцевому, так і на національному рівнях.

Євросоюз готовий надавати грантові кошти на конкурсній 
основі для найкращих проектів розвитку місцевої економіки 
учасникам програми «Мери за економічне зростання». Розмір 
гранту може становити до 1 млн євро.

Із сайту міської ради.

П ід час літніх канікул 
у базових загаль-

ноосвітніх навчальних за-
кладах проводяться планові 
капітальні ремонти за кошти 
міського бюджету.

Зокрема, в НВО 
«Олександрійська гімназія 
ім.Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. 
– школа мистецтв» здійсню-
ється капітальний ремонт ко-
ридорів І та ІІ поверхів.

У ЗНЗ І-ІІІ ст.№15 прак-
тично завершені роботи в 
холі на другому поверсі, на-
разі ремонтуються класні 
кімнати та коридор на пер-
шому поверсі.

Капітальний ремонт їдальні та кори-
дорів ІІІ-го поверху проводиться в ОНВК 
(ЗНЗ І-ІІ ст. №17 – ліцей).

Ремонт навчальних кабінетів та ко-
ридорів ІІІ-го поверху завершується і в 
НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.№9 – спеціалізована 
школа».

Із сайту міської ради.

Олександрія Олександрія 
побореться за грантпобореться за грант

від Євросоюзувід Євросоюзу

У школах Олександрії 
тривають приготування 

до нового навчального року

Факт

10 cерпня робочою гру-
пою щодо організації та 

координації роботи з питань легалі-
зації заробітної плати та «тіньової» 
зайнятості населення у складі пред-
ставників управлінь праці та соціаль-
ного захисту населення, економіки, 
приватизації, оренди майна та землі 
міської ради, управління Держпраці 
в Кіровоградській області та КП 
«Муніципальна поліція» здійснено об-
стеження 12 підприємств, що розта-
шовані за адресою вул.Новопразька, 
№ 157.

У ході обстеження виявлено приват-
не підприємство «Клуб Поло 1880», де 
працює 21 особа без належного оформ-
лення трудових відносин. Підприємство 
займається пошиттям верхнього одя-
гу. Під час обстеження в цеху виявлено 
швейне обладнання та працівників, які 
виконували свою роботу.

За даним фактом направлено лист 
до управління державної служби з 
праці в Кіровоградській області та по-
даткову інспекцію для вжиття заходів 
впливу.

Із сайту міської ради.

Робоча група виявила приватне 
підприємство, на якому працює 

21 особа без належного 
оформлення трудових відносин
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До відома

Складнощі  сьогодення Актуально

Н ещодавня моя роз-
мова з директором 

державного комунального під-
приємства «Ритуал» не випад-
кова. Ольга Михайлівна Бондар 
запропонувала звернутися до 
жителів нашого міста з інфор-
мацією щодо покращення си-
туації на цвинтарях і не тільки. 
Тож, шановний читачу, думаю, не 
зайвим буде поділитися нею зі 
своїми товаришами, близькими 
людьми.

– Нинішнє літо щедре на 
сонце. Бур’яни зухвало заха-
ращують могили. Їх потрібно 
систематично викорінювати, 
аби зменшити розсіювання на-
сіння, що неодмінно погіршить 
ситуацію в цьому плані в подаль-
шому. Тут без участі рідних та 
близьких померлих не обійтися. 

Наш працівник, доглядач кладовища 
Володимир Анатолійович Шрамко, 
завжди працює старанно, добросо-
вісно. Та є такі території, де щільність 
могил просто не дозволяє пройтися 
косою. Не є новиною, що приводити 
в порядок могилки та прилеглі до них 
території – обов’язок рідних. До того 
ж, це потрібно робити не тільки до 
Великодніх свят та поминальних днів. 
На жаль, іноді буває так, що зібраний 
з прибраної могилки бур’ян знахо-
дить собі притулок поряд з іншими, 
трохи віддаленими могилками. Цього 

допускати аж ніяк не можна. Ні в яко-
му разі також не можна захаращувати 
сміттям лісосмуги. Місце йому – за 
межами кладовищ. А наші працівники 
вже подбають про те, щоб воно було 
вивезене на сміттєзвалище. Думаю, 
що в цьому плані варто звернути 
увагу на виховання підростаючих по-
колінь. Можливо, й на шкільних уро-
ках для старшокласників потрібно 
проводити зайняття з відповідними 
роз’ясненнями. Адже звички, традиції 
формуються з молодих років.

На наших кладовищах є чимало 
могилок, де були встановлені огоро-
жі ще за радянських часів. Більшість 
з них уже поржавіли, втратили належ-
ний вигляд. Люди повинні їх прибрати. 
А там, де прибирати вже немає кому, 
потрібні інші дії. Дану проблему ви-
несемо на розгляд виконкому. Треба 
створити відповідну комісію, яка б 
допомогла її вирішити. Із занедба-
них могилок огорожі потрібно зняти, 
можливо, здати їх в пункт приймання 
металолому, а отримані кошти вико-
ристати для наведення порядку.

 Також хочу звернути увагу олек-
сандрійців на те, що зараз у нашому 
місті діючий цвинтар, де викону-
ються поховання померлих, лише 
один. Знаходиться він на, так званій, 
Вербовій Лозі. Його територія вже не-
має великих можливостей. Через 2-3 
роки всі земельні ресурси там будуть 
вичерпані. Іншого виходу як зверну-

тися до наших підприємців, які задіяні 
в ритуальній сфері, не бачу. Настав 
час залучити їх до співпраці. 

У Марто-Іванівці, на підпорядко-
ваній Звенигордській селищній раді 
території, є виділені земельні ділян-
ки, що можна використовувати під 
поховання. Та необхідних коштів для 
їхнього упорядкування в селищній 
раді немає. Тут є потреба у фінансо-
вій допомозі. Вважаю, щоб дану про-
блему можна було вирішити, потрібна 
дольова участь усіх олександрійських 
підприємців, які мають справу з ри-
туальними послугами. Це вже треба 
робити невідкладно. Невпинний плин 
часу робить свою справу. Така вже 
матінка-природа. Немає нічого вічно-
го. Життя людини теж має свої рамки. 
До того ж, хоча й сумно це констату-
вати, за останній час смертність у нас 
не тільки зросла, а й помолодшала.

На запитання, яке до редакції 
«Вільного Слова» надійшло від одно-
го з читачів: «Чи можна виконувати 
повторне поховання (підпоховання) 
близької людини в одну могилу?», 
Ольга Михайлівна відповіла, що такі 
дії дозволяються тільки після 25 років 
від попереднього поховання.

Думаю, варто зазначити, що в 
КП «Ритуал» все робиться з душею. 
Співчуттям горю ніби й не допомо-
жеш, та воно таки додає сил тому, 
хто туди заходить, кого доля наві-
ки розлучила з рідною чи близькою 

людиною. У стінах цієї установи 
обов’язково втішать розмовою, до-
поможуть зробити потрібний вибір, 
аби все було як годиться, як того 
вимагають традиції й, що не менш 
важливо, власний гаманець. За ба-
жанням замовника за лічені хвилини 
підпишуть траурну стрічку, створять 
вишукані композиції з квітів, запро-
понують вибрати кошик з квітами чи 
вінок – данину шани, поваги та вічної 
пам’яті померлим. Тут, за різною вар-
тістю, можна придбати домовину, за-
мовити копання ями чи то вручну, чи 
механічним способом, отримати всю 
інформацію, що стосується практич-
них дій в церемонії поховання. Якщо 
виникне потреба в транспорті, в КП 
«Ритуал» приймуть замовлення на 
катафалк, автобуси. Допоможуть і в 
організації послуг оркестру та тради-
ційних поминальних обідів.

Звичайно, жителі Олександрії ма-
ють право вибору де замовляти риту-
альні послуги в «Ритуалі», чи в інших 
приватних установах міста. 

Нелегко вгамувати сумну мелодію 
струн серця живих за померлими. Тож, 
нехай лихо обходить усіх Вас, шанов-
ні, стороною. Та коли вже чиясь доля 
втомилася й прагне спочинку, згадай-
те адресу: вулиця Г. Сокальського, 
№ 40/1. Будь-яку іншу інформа-
цію можна отримати за номерами 
телефонів: 7-27-95, 7-21-41 та 
095 - 35-45-104. 

ДАВАТИ ЛАД НА КЛАДОВИЩАХ – ОБОВ’ЯЗОК ЖИВИХ

Так уже ми, люди, створені, що заметені горем втрат 
душі бринять відлунням болю й сліз до безкінечності 
довго. Давні традиції кличуть віддати данину пам’яті 
тим, кому вже не потрібне ні сонячне тепло, ні сяйво зі-
рок. Ритуальні канони при похованні покійника переда-
ються з покоління в покоління. Заради пам’яті померло-
го, дії живих, зазвичай, супроводжуються не лише жур-
бою і болісними відчуттями від втрати рідної чи близької 
людини, а й відповідними клопотами. Адже в останню 
дорогу проводжають живі. Та й клопоти з впорядкування 
могилок померлих приносять живим хоча й сумну, а все 
ж втіху. Десь глибоко в душі породжують сподівання, що 
колись, вже за обрієм земного буття, руки нащадків і їх-
нім могилкам не дадуть зарости бур’янами.

Ще не стерлися з пам’яті олек-
сандрійців ті часи, коли наше місто 
розбудовувалося великими темпами. 
Монтаж ліфтів був невід’ємною части-
ною новобудов. 

С ловом, працівники Олександрій-
ського відділення «Кривбасліфт» (таку 

назву тоді мало створене в 1995 році спеці-
алізоване ремонтно-будівельне управління 
«Олександріяліфт») працювали не багато, а 
ду-у-же багато. На сьогоднішній день його, як і 
раніше, очолює досвідче-
ний спеціаліст своєї спра-
ви Анатолій Степанович 
Тримбач. Саме з ним і від-
булася дана розмова, що, 
думаю, зацікавить олексан-
дрійців, особливо – меш-
канців багатоповерхівок.

За словами Анатолія 
Степановича нині в 
Олександрії діє 378 ліфтів. 
На балансі в УЖКГ – 297 
ліфтів, в ОСББ – 81 ліфт. 
Декілька ліфтів мають інших 
власників (міська, районна 
лікарні). Один ліфт у будин-
ку №41 по вулиці Козацькій 
(третій під’їзд) не працює. 
Рік тому його просто спали-
ли – знайшлися такі.

– Ситуація зі своєчасною проплатою за ко-
ристування ліфтами невтішна. Борг становить 
680 000 грн. Боротьба з боржниками ведеться. 
У поточному році на двадцять чоловік відповідні 
матеріали стосовно їхніх боргів були передані до 
суду. Тут є над чим задуматися олександрійцям. 
Згідно з рішенням суду, крім суми боргу, їм до-
велося сплатити по 1 200 грн судового збору. У 
переважній більшості боржниками є ті, хто про-
живає в будинках, що обслуговує «Житлогосп». 
Відсутність потрібних коштів є головною при-
чиною проблем, що супроводжують діяльність 
нашого управління. Наприклад, у лютому поточ-
ного року були скореговані тарифи на технічне 
обслуговування ліфтів. Розрахунок тарифів було 
подано до відділу економіки міськвиконкому в 
березні 2016 року. Тоді середня заробітна пла-
та в нас становила 1600 грн. У лютому 2017-го 
вона, з відомих причин, стала вже вдвічі більшою 
від розрахунків – 3200 грн. Практично працювати 
за таких умов неможливо.

Не менш болісною є також проблема з 
пограбуванням ліфтів. В основному викра-
дають трансформатори й гальмівні котушки. 
Саме через це 57 ліфтів крадії вивели з ладу. 
На відновлення їхньої діяльності в управлінні 
«Олександріяліфт» було витрачено 72 000 грн. 
Два злодії було виявлено й затримано. У лип-
ні поточного року відбувся суд. Один отримав 
покарання у вигляді двох років випробуваль-
ного терміну, на другого ще чекають додаткові 
розслідування. Як з’ясувалося, в суді їм було 

пред’явлено звинува-
чення за крадіжку лише 
6 гальмівних котушок. 
Дві з них було повер-
нуто в понівеченому 
стані. Після цього від 
«Житлогоспу» ніяких 
заяв про викрадення 
не було. Четвертого 
та сьомого серпня три 
ліфти знову було по-
грабовано.

За відновлення 
роботи ліфтів фірма 
«Олександріял івфт» 
кошти ще не отримала. 
Ситуація надскладна. 
Вирішення даної про-
блеми – під знаком 
запитання. У нашому 

місті більшість ліфтів уже відпрацювали по 30-
40 років, – підкреслив Анатолій Степанович. – 
Цілодобова діяльність прискорює їхнє зношен-
ня. Вони потребують капітального ремонту. З 
міського бюджету нам виділили 50 тис. грн. на ці 
роботи. Ми їх поки що не отримали, хоча 12 ліф-
тів на таку суму вже капітально відремонтували. 
Якщо ж порівняти ситуацію в цьому плані зі ста-
ном справ у містах Знам’янка та Світловодськ, де 
відповідно працює 15 та 75 ліфтів, то в Знам’янці 
на капремонт ліфтів виділено 230 тис. грн, а в 
Світловодську – 340 тис. грн.

Ситуація в Олександрії, як, до речі, й в усій 
Україні, з бюджетними коштами складна. Та все 
ж, дуже прошу керівництво міста й наших депу-
татів зробити все можливе для вирішення даної 
проблеми. Сподіваюся на взаєморозуміння.

Бог у поміч, додам від себе. Адже жити в 
дружбі з цивілізацією ми прагнемо всі. Діючі ж 
ліфти є однією з її ознак.

ДІЮЧІ ЛІФТИ – 
ОЗНАКА ЦИВІЛІЗАЦІЇ

– З азначу, що в Управління 
держпродспоживслужби 

нашого міста входить два відділи: відділ 
державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства під керів-
ництвом Людмили Павлівни Хільченко 
і відділ безпечності харчових продуктів 
та ветеринарії. У минулому році в на-
шому місті була розроблена спеціальна 
програма по безпритульним тваринам, 
прийняте рішення про виділення міс-
ця для притулку. На сьогоднішній день 
дана програма – в стадії вирішення. Та 
в Олександрії все ж діє притулок під на-
звою «Друг», створений волонтерами. 
Там проводиться обстеження і стери-
лізація бездомних собак, після чого 
на вухо їм прикріплюється чіп. Дану 
роботу, по запрошенню волонтерів, за 
їхні кошти виконує лікар з клініки міста 
Кропивницький.

Нині у ветмедицині ситуація ста-
більна, епізоотичне благополуччя. 
Останнього разу хвороба на сказ у соба-
ки була виявлена в грудні 2010 року (до 
речі, тварина не була безпритульною, 
але мала можливість контакту з дикою 
фауною). На сьогоднішній день держава 
стовідсотково забезпечує нашу службу 
вакциною проти сказу. У міській лікар-
ні ветеринарної медицини, по вулиці 
Шевченка, №60, систематично про-

водиться щеплення проти цієї хворо-
би. Вакцина – безкоштовна, господарі 
тварин сплачують лише за шприц, вату. 
До того ж, дільничні лікарі ветеринарної 
медицини проводять щеплення проти 
сказу подвірно, на кожній дільниці на-
шого міста. Тут проблем немає.

Стосовно ж вигулу тварин, ситу-
ація складніша, – підкреслив Василь 
Миколайович. – Конкретного, спе-
ціально відведеного місця для його 
проведення в нас немає. Собак вигу-
люють у парках, скверах, на вулицях, 
у дворах. Добре, якщо господарі до-
бросовісно збирають й утилізують фе-
калії. Але є й такі, що не прибирають. 
Це є загрозою для здоров’я людей, бо 
через фекалії передаються парази-
тальні захворювання.

Небезпеку здоров’ю тварин, осо-
бливо весною та восени, несуть кліщі 
на деревах. Під час вигулу вони можуть 
потрапити на тварину, що є великою не-
безпекою. У такому разі, тільки за одну 
добу з’являється дуже багато паразитів 
– більше тисячі. Щоб уникнути таких 
неприємностей, потрібно придбати 
спеціальний препарат для обробки 
ошийників. До того ж, після кожної 
прогулянки тварину слід уважно 
оглянути.

Василь Миколайович також 
зазначив, що нині – жарка пора 
року. Аби уникнути захворювань, 

пов’язаних з харчовими отруєннями, 
олександрійці повинні дотримуватися 
правил, що зобов’язують купувати про-
дукти харчування тільки в магазинах, у 
спеціально відведених місцях на ринках. 
У минулому році багато випадків боту-
лізму було через придбання продуктів 
саме на стихійних ринках. Таку практику 
потрібно викоренити, про стихійні ринки 
краще забути. Нині вже з’явилися в про-
дажу баштанові культури: кавуни, дині. 
Вони обов’язково повинні перевірятися 
працівниками лабораторії ветеринарної 
експертизи. Саме в зазначеній лабора-
торії ведуться досконалі дослідження на 
придатність до вживання того чи іншого 
продукту. Прикро, що в минулому році 
були виявлені випадки перевищення 
нітратів у кавунах. Про своє здоров’я, в 
першу чергу, людина повинна подбати 
сама.

Тож, шановний читачу, прийми 
до відома дану інформацію Василя 
Миколайовича Коновалова. Бережи, 
доглядай своїх чотириногих друзів, не 
купуй кавуни й дині на узбіччі доріг, в ін-
ших місцях не призначених для їхнього 
продажу і будь здоровим. 

БЕРЕЖІТЬ 
ЗДОРОВ’Я 

СВОЄ ТА СВОЇХ 
ЧОТИРИЛАПИХ ДРУЗІВ

Складно заперечувати, що діяльність служби ветери-
нарної медицини є важливою ланкою в житті громади міс-
та. Адже не є таємницею, що від здоров’я хвостатих та 
вухатих частенько залежить і здоров’я людей. До того ж, 
літньої пори частішають захворювання, що передаються 
через харчові продукти. Які проблеми нині найбільше хви-
люють працівників Управління держпродспоживслужби? Як 
уберегти себе від хвороб, пов’язаних з харчуванням? З та-
кими запитаннями я звернулася до Василя Миколайовича 
Коновалова, начальника відділу безпечності харчових про-
дуктів та ветеринаріїї, виконуючого обов’язки начальника 
Управління держпродспоживслужби. Тож, увага.

Сторінку підготувала Антоніна ЖАРКО.
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Вони  прославляють  Олександрію

З невідомого

І м’я видатного педагога 
Василя Олександровича 

Сухомлинського відоме не тільки 
в Україні, а й далеко за її межами. 
Шанують його і в нас, в Олександрії, 
де діє педагогічний коледж, названий 
на його честь.

Василь Олександрович любив 
Олександрію. У цій любові він зізнався 
публічно в поезії, яку 13 березня 1951 
року надрукували в «Кіровоградській 
правді».

Дорога з Павлиша до обласного 
центру проходить через Олександрію. 
І не злічити, скільки разів Василь 
Олександрович приїздив до нашого 
міста, бував у школах, завжди захо-
див у книгарню, де замовляв перед-
платні видання. Згадується наше міс-
то і в славнозвісній його книзі «Серце 
віддаю дітям».

Життя видатного педагога є взі-
рцем для багатьох вчителів у нашій 
країні та закордоном. Воно й не див-
но, адже наш земляк розробив свою 
новаторську систему виховання ді-
тей, якою й донині послуговуються 
в деяких країнах світу. Також Василь 
Олександрович для багатьох із нас 
є сучасником, хоча з моменту його 
відходу у вічність і минає 47 років. 
Здавалося б, що за ці роки детально й 
прискіпливо вивчена не тільки творча 
спадщина видатного земляка, а і його 
біографія. 

На такі несподівані висновки 
та, одночасно, непрості роздуми, 
навели кілька документів, датова-
ні 1939 роком. Вони зберігаються в 
Державному архіві Кіровоградської 
області. Впродовж 70-ти років до-
кументи чомусь не зацікавлюва-

ли дослідників. Можливо тому, що 
вони стосувалися кандидата в члени 
ВКП(б) Сухомінського В.О.? 

А раптом у них ідеться про 
майбутнього члена-кореспондента 
Академії педагогічних наук СРСР 
та, одночасно, Героя Соціалістичної 
Праці Василя Олександровича 
Сухомлинського? Саме така думка 
підштовхнула до детального озна-
йомлення зі змістом документів. І 
вже перші рядки з прочитаного пере-
конували, що вони таки стосуються 
видатного педагога, бо, окрім схо-
жого за написанням прізвища, в до-
воєнних паперах усюди вжито ім’я й 
по батькові фігуранта справи: Василь 
Олександрович. 

Вчитуємося в ці документи, да-
товані жовтнем та листопадом 1939 
року. Так, на двох аркушах, взятих з 
учнівського зошита, напрочуд калі-
графічним почерком та з дотриман-
ням усіх правил тогочасного право-
пису написана заява секретарю об-
ласного комітету партії від кандидата 
в члени ВКП(б), завідувача навчаль-
ною частиною Онуфріївської серед-
ньої школи Сухомінського Василя 
Олександровича. Її появу спричинив 
факт непорозумінь між молодим пе-
дагогом, стаж роботи якого на цій по-
саді становив лише два місяці, і керів-
ництвом Онуфріївського РПК. 

Загальновідомо, що майбут-
ній вчений і педагог усе життя за-
сівав педагогічну ниву саме на 
Онуфріївщині. У заяві, написаній ру-
кою В.О.Сухомінського, також вказані 
й інші відомості, що добре пасують 
до загальновідомої біографії майбут-
нього директора школи в с.Павлиш. 

А саме: що заявник нещодавно, в 
1938 році, отримав вищу педагогічну 
освіту (заочно) і здобув фах вчителя 
української мови і літератури, що він 
недавно перехворів на туберкульоз, 
що досвіду навчання й виховання 
учнів у нього ще недостатньо – тільки 
три роки, тож він ледве справляється 
з нинішньою роботою, тому керувати 
навчальним процесом Онуфріївської 
середньої школи йому нині дуже важ-
ко. Ці кілька прочитаних біографічних 
рядків із заяви кандидата в члени 
ВКП(б) повністю розвіяли сумніви 
щодо приналежності документів саме 
тій особі, яку ми знаємо як Василь 
Олександрович Сухомлинський, 
оскільки, повторюють загалом, але 
не повністю, його офіційний, багато 
разів описаний життєвий шлях, відо-
мий кожному досліднику наукової 
спадщини видатного педагога. 

Щодо нових і невідомих обста-
вин у біографії великого вчителя, або, 
можливо, замовчуваних, то їх суть ось 
у чому: Онуфріївський відділ освіти 
силував В.О.Сухомлинського на по-
саду директора Млинківської серед-
ньої школи. У відділі народної освіти 
Онуфріївського РВК навіть підготу-
вали наказ про переведення моло-
дого педагога до школи в с.Млинок, 
а завідувач відділу Вербицький ще й 
привітав його, у досить специфічній 
манері, з новим призначенням. Проте 
Василь Олександрович не погодився 
очолити цей навчальний заклад. 

Розправа за непослух була 
швидкою. 25 жовтня 1939 року вчи-
теля викликали на засідання бюро 
Онуфріївського районного комітету 
партії. Перший секретар райкому 
партії Попов запропонував виключити 
Сухомінського з лав партії й позбави-
ти права працювати в школі. Другий 
секретар РПК Малонога, загалом 
погодившись з думкою Попова щодо 
партійної долі завуча Онуфріївської 
середньої школи, вніс дещо гуманні-

шу пропозицію: «Послати куди-небудь 
в початкову школу вчителем!» Так і 
проголосували. Після цього життєвий 
і трудовий шлях В.О.Сухомінського 
міг піти зовсім іншим шляхом і навіть 
привести не тільки до заборони на 
працю в школі, а, можливо, і до аре-
шту, адже йшов 1939 рік. 

Репресії серед громадян то-
гочасної країни тривали, хоч і 
не з тим розмахом, що раніше. 
Безпосереднім свідком тих проце-
сів у країні Василь Олександрович 
був, тож добре розумів усі наслідки 
рішення бюро райкому партії. Ось 
чому В.О. Сухомінський, якому восе-
ни 1939 року виповнився лише 21 рік, 
вирішив обґрунтувати неможливість 
своєї роботи на посаді директора 
школи. З цією метою він і написав 
листа до Кіровоградського обласно-
го комітету партії. Щодо мотивів дій 
першого секретаря Онуфріївського 
РПК Попова, то Сухомінський перш за 
все вбачав їх проявом помсти через 
неприязні стосунки партійного функ-
ціонера зі старшим братом Василя 
Олександровича – Іваном, названого 

в листі «орденоносцем». 
Справді, у 1939 році Іван 

Олександрович, директор Зибківської 
неповної середньої школи, був від-
значений орденом «Знак пошани» 
– доволі престижною на той час на-
городою. Заяву В.О.Сухомінського в 
обкомі партії прочитали, а потім на-
правили її до Онуфріївки. 13 листопа-
да 1939 року відбулося чергове засі-
дання бюро Онуфріївського райкому 
партії. На ньому попереднє рішення 
від 25 жовтня щодо Сухомінського 
відмінили, тож молодого педагога 
погодилися залишити кандидатом 
у члени ВКП(б), але винесли догану 
без занесення до облікової картки – 
за відмову працювати директором 
школи села Млинок. Також зняли з 
посади завідувача навчальною части-
ною Онуфріївської середньої школи, 
перевівши на посаду «рядового» вчи-
теля в тій таки школі. 

Ось так із документів Державного 
архіву Кіровоградської області поста-
ли невідомі обставини життєвих пе-
рипетій майбутнього видатного педа-
гога В.О.Сухомлинського: майже дво-
місячна робота заступником дирек-
тора Онуфріївської середньої школи 
з навчальної частини – з вересня по 
13 листопада 1939 року; призначення 
директором Млинківської середньої 
школи і відмова від цієї посади – 20-ті 
числа жовтня 1939 року; виключен-
ня з членів у кандидати ВКП(б) – 25 
жовтня 1939 року; остаточне зняття 
з посади завуча Онуфріївської серед-
ньої школи і переведення на посаду 
вчителя цієї школи та поновлення 
перебування в партії – 13 листопада 
1939 року. 

Залишилася ще одна таємниця: 
чому в документах увесь час зву-
чить прізвище Сухомінський, хоча 
ми знаємо нашого земляка саме 
як Сухомлинського? Сумніватися 
в тому, що Василь Олександрович 
у жовтні 1939 року випадково до-
пустився помилки у власноруч на-
писаній заяві до Кіровоградського 
обкому партії, не варто, оскільки 
своє прізвище він написав тричі і кож-
ного разу як Сухомінський. У витязі 
з протоколу №136 засідання бюро 
Онуфріївського РПК від 13 листопа-
да 1939 року прізвище Сухомінський 

вжито чотири рази. Друкарка райко-
му партії могла, звичайно, припусти-
тися помилки в написанні прізвища 
маловідомого їй кандидата в члени 
ВКП(б), але не чотири ж рази по-
спіль! Тож, скрізь написала: «Василь 
Олександрович Сухомінський». 
Протокол, до речі, особисто завірив 
підписом секретар райкому партії 
Попов. Оригінали використаних у цій 
статті документів з 14 листопада 1939 
року зберігалися в секторі обліку 
Кіровоградського обласного коміте-
ту КПУ, а нині перебувають у фондах 
Державного архіву Кіровоградської 
області. Яких-небудь виправлень за 
всі ці роки не виявлено, всі папери є 
першотворами, тому постає цілком 
логічне запитання: що примусило 
«довоєнного» Сухомінського вже у 
післявоєнний час трансформуватися 
у Сухомлинського? Можливо, від-
повідь є у метричних книгах Свято-
Василівської церкви села Василівка 
нинішнього Онуфріївського району? 
Адже саме в цьому селі 1918 року 
народився та, ймовірно, в сільській 
церкві був хрещений майбутній пе-
дагог. Прикро, але метричної книги 
зі Свято-Василівської церкви саме 
за 1918 рік у Державному архіві 
Кіровоградської області немає. Зате 
збереглися інші церковні книги, одна 
з них за 1914 рік. У ній під номером 28 
натрапляємо на запис про народжен-
ня 30 березня 1914 року в сім’ї селян 
с.Василівка Олександра Омеляновича 
Сухомизьського та дружини його 
Ксенії Іудівни сина Івана. Сумнівів 
у тому, що цей Іван Олександрович 
є рідним братом народженого 
кількома роками пізніше Василя 
Олександровича Сухомлинського, 
немає. 

Отже, батьки майбутнього про-
славленого педагога носили прізви-
ще Сухомизьські. Сам він у 1939 році 
чітко написав у заяві своє прізвище 
як Сухомінський. Вже у післявоєн-
ний час вчений-педагог постав як 
Сухомлинський. Чим викликана така 
трансформація прізвища? Відповіді 
на цю загадку поки що немає.

Іван ПЕТРЕНКО, 
головний спеціаліст Державного 

архіву Кіровоградської області.

Прибрані прізвища 
Василя Сухомлинського 

Нещодавні знахідки в Державному архіві 
Кіровоградської області дозволяють додати 

деякі нові, невідомі штрихи до життєпису 
нашого земляка, видатного педагога, та 

засумніватися в, здавалося б, очевидному – 
чи його прізвище насправді Сухомлинський? 

Шановний читачу! Два тижні тому вийшла публікація про Івана 
Задою, відомого українського краєзнавця, письменника, збирача 
невідомих чи маловідомих матеріалів про наших земляків, які гід-
ні, щоб про них знали й пам'ятали. Перебуваючи в дружніх, твор-
чих стосунках із Іваном, (він живе в Одесі) звичайно ж, я взяла в 
нього дозвіл на розміщення цієї статті і переслала йому текст. 
Спілкуючись електронною поштою й телефоном, я часто розпові-
даю йому про наше місто, про зміни і цікаві відкриття. Серед них 
була й розмова про увічнення пам'яті Анатолія Кохана в назві ву-
лиці, започаткування журналістської відзнаки імені Кохана й від-
криття меморіальної дошки на його честь. І ось невдовзі одержую 
феноменальне зібрання листів Анатолія Кохана, яке письменник 
Задоя вирішив подарувати саме нашим читачам. Такий безцінний 
дарунок схвилював мене, а потім і Розу Соломонівну, дружину по-
кійного Кохана. Ми разом перечитали всі листи, довго обговорю-
вали їх. Зміст листів ще раз ілюструє нам глибину задумів і тем 
Анатолія Кохана, діапазон його роздумів і гаряче бажання всіляко 
сприяти колезі по перу якнайкраще розкрити ту чи іншу тему. Ми 
побачили відсутність будь-якої жадібності щодо першості відкрит-
тя, честолюбства, а ще обізнаність і надзвичайну толерантність 
Анатолія Ілліча. Він щиро ділиться з колегою своїми міркуваннями 
щодо нових тем і пропонує, при нагоді, зайнятися ними. Радію, що 
стала посередником цієї творчої письменницької дружби двох до-
стойників нашого міста, Анатолія Кохана й Івана Задої, і щиро ді-
люся цим надбанням зі своїм читачем.

 Тамара АНОКО.

Уважаемый тов. Задоя.
Письмо Ваше меня обрадовало. Я рад, что за 

пределами нашего города помнят С.Г.Гончарова. 
Он жив, бодр, здоров, много читает. Его псевдоним 
С.Тасин. Под этим псевдонимом в довоенное вре-
мя вышло несколько брошюр. Работал С. Г. в газе-
те «Гудок» корреспондентом по югу Украины. Жил в 
Харькове. Общался с Довженко. Его жена – сестра 
поэта Леонида Чернова (Малошийченка). Об этом 
поэте знает Гр[игорий] Зленко.

Почему перестал печататься С.Гончаров – я не 
знаю. В 1946-49 г[одах] он работал в редакции в 
Александрии – писал много и хорошо. Это тот че-
ловек, который всегда духовное ставил выше мате-
риального. Такие люди украшают мир.

Всего доброго Вам.
Анат[олий] Кохан. 4.07.[19]83

Уважаемый Иван Михайлович!
Я не могу не ответить на Ваше письмо, пото-

му что такие люди как С.Г.Гончаров украшают мир 
и жаль, что их становится все меньше и меньше. 
Я в Александрии работаю с 1963 г., а с С.Г. позна-
комился еще раньше, в студенческие годы. Зима, 
холодный ветер, мороз. Иду домой на площади 
Кирова. Уже сумерки. Возле гостиницы «Шахтер» у 
забора стоит С.Г. с авоськой в руках.

– Толя! Я пришел собачку покормить. Хорошая 
такая собака.

Сам одет легко, куртка стеганая подвязана ре-
мешком, без перчаток.

Он умел радоваться чужим успехам и этой 
радостью щедро делился с другими. Мемуары 
И.Эренбурга, К.Паустовского, поэмы В.Федорова 
он читал первым и настойчиво рекомендо-
вал другим. Своим студентам читал стихи Ильи 
Сельвинского и вел с ним переписку. Его жена – 
сестра поэта, прозаика, актера Леонида Чернова-
Малошийченко. Он умер в 1933 г. на руках у 
Ю.Смолича. Я первым написал о Л. Чернове ста-
тью (первым на Украине) в газете «Друг читача». 
Число не помню. Он (Гончаров) был очень доволен 
и подарил мне фото Л.Чернова. Кстати, Л.Чернов 
долго был в Одессе, дружил с А.Бучмой. Писатель 
Гр.Зленко (Одесса) писал об этих встречах, о при-
езде К.Федина в Одессу.

С И.З.Осиповым Гончаров дружил. Осипов 
– это псевдоним. Его фамилия – Кричевский. На 
выходных данных последних его книг после Осипов 

в скобках стоит Кричевский. Во время съемок 
т/фильма «Улицы моего города» Осипов забо-
лел, слег в нашу больницу и уехал раньше, чем 
планировалось. Фильм (2 части) был показан по 
Цент[ральному] ТВ.

В нашем музее была одна книжечка С.Тасина. 
Точнее, это брошюра из библиотеки газеты «Гудок», 
в которой С.Г. работал. Была и его фотография, 
точнее фото, на котором рабселькоры, участники II 
съезда, снялись с М.И. Ульяновой.

Фотографий С.Г. у меня нет, да и не любил он 
сниматься. Быт у него был ужасным: Воду носил [с] 
колонки, Старая металлическая кровать, матрац 
набит сеном, солдатское одеяло. Личный тран-
спорт – велосипед. Чтобы цепь не прихватывала 
брюки, зажимал их деревянной прищепкой для бе-
лья. Сейчас нет дома, в котором жил С.Гончаров и 
в котором родился Леонид Чернов. Но каждый день 
я иду на работу мимо этого места. И каждый день о 
нем вспоминаю. Это был могучий интеллект. 

И еще одно. Была у него какая-то тайна. Он 
дружил с моим отцом, который в 1937 г. (год мо-
его рождения) был репрессирован, находился на 
Колыме. При мне они замолкали. У меня предпо-
ложение, что он преследовался, а может, и сидел 
в тюрьме. Когда, где, за что – не знаю. Он охотно 
говорил о Довженко, называл его Сашком, но за-
молкал, когда речь шла о 1937 годе. Его жена со-
всем не хотела мне ничего сказать о своем брате 
Л.Чернове и не одобряла мои розыски. Печать 
страха лежала на ней.

Вот, пожалуй, и все, что я могу Вам сообщить. 
Вы затеяли доброе дело и пусть поможет вам Бог. 
Посоветуйтесь с Гр. Зленко (Одесса). Подготовьте 
краткую статью о С.Г. с просьбой присылать воспо-
минания о нем.

Всего доброго.
А. Кохан. 317900 г. Александрия, 
[Травень 1999 року].

Шановний Іван Михайлович!
З родичів Малошийченків я нікого не знаю в 

Олександрії. У С.Г. Гончарова була дочка, розшука-
ти її я не зміг. У будинку, який знесли, проживало 
дві сім’ї. Я знаю, що останні роки сусідом Гончарова 
був Леонід Ворнік, водій таксопарку, та зараз його 
не зустрічаю.

Відносно технікуму не знаю. Відомо, що був 
культурно-освітній технікум, згодом він отримав 

статус училища і працює нині.
Будинок знесли у 1983 році. Бо статтю, яку 

надсилаю Вам, написав після того, як повним хо-
дом йшла руйнація.

З повагою А. Кохан. 7.08.2000.

Доброго дня!
Листа Вашого одержав. Дуже завантажений 

виборчими перегонами, працюю по 12 годин на 
добу.

Про Солохіна мені розповідав С.Гончаров. 
Фото Л.Чернова в мене є – портрет. Згодом наді-
шлю. Рукописи Л.Чернова загинули під час війни. 
Про це говорив С.Гончаров. На Пролетарській об-
стежено було все: і хата, і горище.

В Одесі Григорій Зленко писав про Л.Чернова, 
його зустрічі з К.Федіним, А.Бучмою, про роботу на 
кіностудії. Відшукайте академічне зібрання творів 
А.П.Чехова, перегляньте іменний покажчик. Там 
знайдете прізвище Малошийченко з Олександрії, 
який надіслав листа до А.П.Чехова. Ці матеріали 
(копії) надішліть, будь ласка, мені. 

Адреса Л. Ворніка[:] м. Олександрія, пр[оспект] 
Леніна, 132, тел. 3-34-55. 

На жаль, квартири не знаю. [13.02.2002].

Шановний Іван Михайлович!
Я знайшов в інвентарбюро таке: «Книжка 

адресна домобудівель та мешканців м.Олек-
сандрія. Розпочата 1.01.1941 р.». На стор. 48 є 
запис: «Малошийченко К.Ф. (Кіндрат Федорович) 
вул. Таврічеська (закреслено) Полтавська 
(б. Кіровська) – угол Пролет[а]рской». Оце й 
усе. В телефон[них] довідниках Малошийченко в 
Ол[ександ]рії не значиться.

Надсилаю нарешті 2 листи від Ю.Смолича. 
Поверніть мені, будь ласка.

Тепер прохання до Вас. Я працюю над книжкою 
«Історія театру Олександрії». Йому (будинку) цього 
року – 100 років виповнюється. Якщо щось зна-
йдете на цю тему, терміново надсилайте. Спогади 
Г.Юри, «Записки суфлера» Л.Білоцерківського в 
мене є. У місті немає книги И.Набатов[а] (наш зем-
ляк) «Заметки эстрадного сатирика». М.1957. Якщо 
знайдете, зробіть, як і минулого разу, мені ксерокс 
сторінки (сторінок), де є згадка про Олександрію.

Бажаю здоров’я та успіхів.
А. Кохан. 17.06.2002.

(Далі  буде)

Наприкінці липня цього року 
я несподівано одержав листа від 
голови громадського об’єднання 
«Спілка митців Олександрійщини» 
Ірини Кваші, зав’язалося листуван-
ня. Із відповідями я завжди затриму-
вався, бо необхідно було «пірнати» у 
власний архів, перебирати численні 
папки, шукаючи матеріал, який ви-
користовував під час написання 
літературних розвідок, укладання 
книг про земляків з Олександрії.

Саме завдяки необхідності по-
шуку у вихідні я взяв до рук папку 
«Кохан А.І.». Нараз пригадалося, що 
планував опублікувати його теплі, 
довірливі, мудрі листи. Останні були 
вже набрані на комп’ютері, я мав 

написати кілька рядочків перед-
мови до публікації, але чомусь не 
складалося...

Я читав листи Анатолія Ілліча 
неспішно (мов бесідував-гомонів 
із краєзнавцем), до окремих рядків 
рукописного тексту повертався, пе-
речитував. І шкодував, дуже шкоду-
вав, що доля подарувала лише одну 
зустріч із Лікарем, Журналістом, 
Особистістю.

Нехай публікація цих листів 
буде даниною пам’яті світлому, без-
відмовному Анатолію Іллічу Кохану, 
якому цього року виповнилося б ві-
сімдесят.

Іван ЗАДОЯ.
м. Одеса.

«...Щось на землі «...Щось на землі 
ми повинні залишити»ми повинні залишити»
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У  світі  добра

Наше сьогодення

В арто зазначити, що мінімаль-
ні позитивні зміни таки відбули-

ся, але вони дійсно мінімальні. Скажімо, в 
Приморському на вулицях з’явилося зо-
внішнє освітлення, але для основної маси 
відпочивальників, які зосереджуються в ра-
йоні совдепівських турбаз, воно, як кажуть, 
не світить і не гріє. Та й на інфраструктурній 
ниві кінь не валявся. Хоча одну з трьох до-
ріжок, які ведуть від Центру до пляжів, до-
вжиною двісті і шириною один метр, таки 
заасфальтували і збудували навпроти неї 
два магазини, трішки зменшивши кількість 
торговельних наметів бедуїнського типу. 
Та ще на пляжі обладнали одну примітивну 
душову з нерегулярною подачею води. Оце 
й всі покращення. Взагалі розповідати про 
все одразу якось складно, тому спробую 
систематизувати матеріал із відповідними 
коментарями. 

Дорога
Сумновідомий відрізок траси Київ-

Миколаїв, від середини села Возсіятського 
до Миколаєва, таки трішки підлампічи-
ли: ліквідували найбільші ями поблизу 
Миколаєва та засипали щебенем найбільш 
проблемні ділянки. Ям метрової глибини 
там уже немає, однак автомобілі на деяких 
відтинках шляху так і продовжують манев-
рувати. Варто сказати, що насправді непри-
датною для їзди є тільки тридцятикіломе-
трова ділянка від села Возсіятського в бік 
Миколаєва та ще кілька коротших, інколи до 
десяти-двадцяти метрів, відрізків дороги, 
ремонт яких міг би практично зняти про-
блему. Однак це завдання не під силу цілому 
Міністерству інфраструктури, яке є цен-
тральним органом виконавчої влади в сфері 
транспорту та дорожнього господарства. 

Зазначу, що масштабний ремонт дороги 
відбувся на значній ділянці від Голої Пристані 
ледь не до Цюрупинська, проте ця ділян-
ка аж ніяк не була гіршою за «Возсіятський 

етап Південного раллі». Чомусь не вірить-
ся, що наші міністри самі вивчають «вузькі 
місця», бо практично всі водії кажуть, що 
справа ремонту цієї «траси» полягає якраз 
у відсутності вольового рішення головного 
начальника. Є проблемні відтинки дороги 
і безпосередньо між Залізним Портом та 
Приморським, але й туди не сягає міністер-
ська рука, хоча ямковий ремонт значно по-
кращив би ситуацію.

Набережна
Очевидно, що втручання 

міністра інфраструктури та міні-
стра спорту і туризму допомог-
ло б швидше вирішити проблему 
зі спорудженням набережної в 
Приморському, адже для цьо-
го потрібно прокласти всього 
нічого – кілометр чи півтора ас-
фальтової доріжки, шириною 
три-чотири метри вздовж моря, 
облаштувати там лави для від-
починку і встановити ліхтарі, 
щоб люди могли ввечері просто 
ходити й милуватися морем, як 
у тому ж Залізному Порту. І цієї 
розваги, тобто вечірнього гулян-
ня, вистачило б на весь час відпустки. А так 
люди змушені блукати в темряві курною, як 
після сільської череди, стежкою повз тим-
часові розважальні намети, які там гордо 
іменуються «нічними клубами».

До речі, 1 серпня ЗМІ повідомили, що 
на Одеському пляжі «Аркадія» згоріло кафе 
на набережній. Це теж питання до керів-
ництва, бо коли ми з колегами нещодавно 
були на журналістському семінарі в Одесі, 
то проходили повз це кафе, що практично 
перекрило доступ простій публіці до моря. 
Це вже проблема Всеукраїнського рівня, 
до якої нашим міністрам теж немає ніякого 
діла. Якщо спуститися на нижчий рівень, то 
й в обласному центрі Кіровоградщини теж 

нікому подумати про впорядкування набе-
режної Інгулу в Божий вигляд, точніше – про 
розчистку русла нещасної річки, яку другий 
рік поспіль позбавляють води, але ніхто й не 
думає скомандувати поглибити русло і ви-
везти річковий мул, який своїм смородом 
отруює все навколо в самісінькому центрі 
міста!

Архітектура
Ну, немає в нас Міністра архітектури! 

Тому й питати ні з кого за архітектурний 
вигляд курортного селища Приморського. 
Зате є міністерство регіонального розви-
тку, будівництва та ЖКГ, очільнику якого 
варто було б поцікавитися, хто затверджу-
вав Генеральний план забудови селища, де 

Центр є нічим іншим, як погано облаштова-
ний базар, де «червону лінію» встановлюють 
по торгових наметах; де немає й натяку на 
впорядкованість; де немає тротуарів, і люди 
змушені ділити проїжджу частину з безпе-
рервним потоком автомобілів, автобусів і 
вантажівок. 

Правда, в темну пору доби автомобільні 
фари таки добряче підсвічують дорогу для 
пішоходів, які змушені блукати в пошуках 
хоч якоїсь розваги. Проблему можна було 
б вирішити за одну зиму, збудувавши ма-
газини та об’єкти харчування, заасфальту-
вавши дорогу й тротуари та встановивши 
нормальне вуличне освітлення, і краще – з 
оригінальними ліхтарями… 

Екологія
Є в нас і таке міністерство, й такий мі-

ністр, але і йому немає діла до чистоти й 
санітарної безпеки в місцях літнього відпо-
чинку українців. Я вже казав, що центром 
курортного «Приморського конгломерату» 
є звичайнісінький ринок навіть не обласно-
го рівня. Він розташований на центральній 
і бічній (паралельній морю) вулицях баз 
відпочинку й складається з різноманітних, 
здебільшого, тимчасових торгових точок. Їх 
об’єднує повна відсутність чистоти на при-
леглих територіях, де, власне, й відпочи-
вають приїжджі. Увесь цей простір нагадує 
задвірки по закінченню великого ярмарку – 
усюди використаний пластик, папір, пляшки 

та інший непотріб. Те саме й під паркана-
ми баз відпочинку, там – справжні поклади 
сміття та бур’янові хащі, у тому числі, ка-
рантинних видів. А ще, коли згадати і про 
численні занедбані пустирі, то залишається 
лише передати привіт екологічній інспекції з 
її міністром. 

До речі, територію пляжів теж при-
бирають, м’яко кажучи, не дуже ретельно, 
хоча сміттєві контейнери вивозять регуляр-
но. А ось туалетів на пляжах просто немає! 
Це взагалі окрема проблема, бо навіть на 
пристойних базах відпочинку туалети, так 
би мовити, старого типу, як зараз кажуть 
– соціальні, для загального користування, 
«на кілька персон». Відповідно, усі ці запа-

хи продуктів життєдіяльності людей, осо-
бливо у вечірній час, змішуються з густими 
димами, що йдуть від кількох шашлично-
піцерійних закладів.

Фінанси
Перепрошую за тавтологію, та отри-

мується так, що стосовно питань орга-
нізації літнього відпочинку українців на 
Чорноморському й Азовському узбережжях, 
є запитання до всіх міністерств і відомств, 
навіть до міністрів культури, інформації, 
медицини, освіти, надзвичайних ситуацій – 
та всіх! Знаю, що вони скажуть на своє ви-
правдання – немає коштів. Тоді в мене за-
лишаються питання до Міністра фінансів, 
оскільки бюджети територій відпочинку, 
мабуть, формуються за рахунок надходжень 
від відпочивальників, а їх немало. По тому 
ж Приморську чи Залізному Порту люди на 
пляж і з пляжу йдуть безперервним пото-
ком, а скільки їх – повинна знати державна 
фіскальна служба. Але вона, певно, що не 
знає. У черзі біля банкоматів, що одного дня 
раптом опустіли в усьому Залізному Порту, 
ми зустріли знайомих і з Кропивницького, і 
з Олександрії, чули й західну говірку, і мол-
давську та білоруську мови, тобто люди 
сюди їдуть звідусіль; їх десятки і сотні тисяч, 
якщо не мільйони! Кажуть, що в маленькій 
Кирилівці, на Азовському морі, за сезон 
буває до півмільйона відпочивальників, але 
в чиїх кишенях осідають всі ці необліковані 
кошти, не знає ніхто. І спитати ні з кого…

Різне
Попри все, у нас є моря, які стали ко-

ристуватися шаленою популярністю серед 
мешканців України і навіть закордонних 
гостей. Я написав тільки про місця, так би 
мовити, культурного відпочинку, в умовах 
стаціонарних комплексів, але, окрім них, 
вся берегова лінія між Залізним Портом і 
Лазурним (а це пара десятків кілометрів) є 
одним безперервним кемпінгом, складеним 
з наметів і автомобілів «диких відпочиваль-
ників». У них теж є запитання до наших міні-
стрів, та, схоже, вони пішки не ходять навіть 
туди, куди і царі ходили пішки. Тому ми й від-
почиваємо так, як живемо.

 Сергій ПОЛУЛЯХ, 
спеціально для читачів.

Куди міністри 
пішки не ходять?

Минулого року я вже писав про стан справ у курортній галу-
зі Чорноморського узбережжя Миколаївської області, який мав 
можливість побачити під час відпустки в селищі Приморському 
(до декомунізації – Більшовик), Голопристанського району. Тоді 
я висловлював сподівання, що в нас є всі умови для справжньо-
го розквіту туристично-відпочинокової галузі в районі Залізного 
Порту. Нагадаю, що в статті я наводив приклад недостовірного 
повідомлення російських ЗМІ, тієї ж «Комсомольської правди в 
Україні», що після втрати Криму українцям і відпочивати ніде. Але 
погодьтеся, що Південне кримське узбережжя Північний берег 
Чорного моря таки не замінив. За рік якісного прориву в організа-
ції масового літнього відпочинку таки не сталося. Схоже, що і ця 
справа пущена в нас на самоплив…

– Я і мій чоловік Юрій Іванович 
Геращенко хочемо висловити щи-
росердну подяку Тетяні Іванівні 
Чернецькій, яка працює лікарем-
терапевтом в Олександрійській 
міській лікарні №3. 

ЦЯ жінка з добрим сер-
цем, справді, є дуже 

високопрофесійним фахівцем сво-
єї справи. Говорю ці слова, бо вже 
більше двадцяти років знаємо її, 
лікуємося в неї, користуємося її 
порадами, захоплюємося її досвід-
ченістю. Ми впевнені, що їй не зви-
кати до найкращих слів вдячності 
від своїх пацієнтів. Та все ж, нехай 
і наше величезне СПАСИБІ приєд-
нається до мажорної мелодії життя 
Тетяни Іванівни. Вона того варта, 
бо про своїх пацієнтів знає все. До 
кожного відноситься так, ніби він 
рідна їй людина. Довідавшись, що 
лише з телефонної розмови Тетяна 
Іванівна змогла встановити моєму 
чоловіку правильний діагноз, пора-
дила терміново доправити його до 
Київського інституту Ромаданова на 
операцію, славнозвісний професор 
Володимир Васильович Мороз (у 
січні минулого року саме він і зро-
бив цю операцію) назвав її Лікарем 
з великої букви. 

Такі слова моєї співрозмовниці 
Лариси Олексіївни Агапової і мені, 
автору даної публікації, додали 

гарного настрою. Адже 
спілкування з працьо-
витими, високопрофе-
сійними, просто добри-
ми людьми – справжнє 
задоволення.

З Тетяною Іванів-
ною Чернецькою я зу-
стрілася в робочому 
кабінеті завідуючого те-
рапевтичним відділен-
ням Олександрійської 
міської лікарні №3. 
Саме таку посаду, крім 
лікаря-терапевта, за-
ймає ця миловидна, з 
ледве вловимою по-
смішкою на вустах, 
жінка. На мої кілька 
слів стосовно розмови 
з Ларисою Агаповою 
вона, ледве здвигнув-
ши плечима, сказала: 
«Лікарем-терапевтом я, дійсно, 
працюю вже чимало літ. Бути са-
мовідданим в обраній справі – це 
обов’язок усіх, хто обрав професію 
лікаря».

Завідуючою терапевтичним від-
діленням Олександрійської міської 
лікарні №3 Тетяна Іванівна працює 
з 1990 року. Зараз у цьому відді-
ленні лікар-терапевт один – вона 
сама. Професію лікаря здобула, 
закінчивши в 1979 році Одеський 

медичний інститут. Проходила ін-
тернатуру з 1980 року по 1990 рік на 
базі Олександрійської міської лікар-
ні №1. У цій же лікарні в терапевтич-
ному відділенні працювала лікарем-
терапевтом. Дуже пишається тим, 
що працювала поряд з такими ви-
сокопрофесійними, добре знаними 
в нашому місті лікарями як Юрій 
Володимирович Осмоловський, 
який тоді працював головним лі-
карем зазначеної лікарні, Майєю 

Яківною Лапко, заві-
дуючою терапевтичним 
відділенням. Стосовно 
своєї нинішньої роботи 
Тетяна Іванівна була не-
багатослівною.

– Зараз у нашій лі-
карні працюють: гінеко-
логи, стоматологи, не-
вропатолог, травматолог, 
хірург, уролог. Очолює 
Олександрійську місь-
ку лікарню №3 головний 
лікар Юрій Сергійович 
Мозговий.

Якщо порівняти ни-
нішню ситуацію в лікуван-
ні хворих з тим періодом, 
що вже став минувшиною 
(при соціалізмі), то, звіс-
но, зараз наші пацієнти – 
в значно складнішій ситу-
ації. Коли раніше хворий 

поступав до лікарні, він не думав 
про матеріальну базу того чи іншо-
го призначення, обстеження. Це, 
звичайно, знижує авторитет лікаря. 
Працювати складно. Адже раніше 
про хворих людей дбала держава. 
Саме за державні кошти люди ви-
ліковувалися. На сьогоднішній день 
тільки для інвалідів війни та учас-
ників АТО лікування безкоштовне. 
Також безкоштовна невідкладна до-
помога – щоб людина не померла.

Коли ж розмова торкнулася її 
пацієнта Юрія Геращенка, Тетяна 
Іванівна стала більш красномов-
ною. Думаю, на деталях його хво-
роб не варто зупинятися. Але з 
якими щасливими очима лікарка 
розповідала про те, що наслідки 
лікування дуже хороші! Що більше 
двадцяти років тому цей чоловік, 
нехай і при допомозі московських 
лікарів, зміг подолати серйозне 
захворювання крові, що успіш-
но проведена в січні 2016 року в 
Київському інституті Ромаданова 
складна операція через субарох-
ноідальний вилив в мізки голови, 
зараз дозволяє Юрію жити повно-
цінним життям.

– З відомим у нашому місті 
підприємцем Юрієм Івановичем 
Геращенком я познайомилася десь 
у 90-х роках. Доля йому послала 
серйозні випробовування у плані 
особистого здоров’я. Такі хвороби 
як він, нехай і при допомозі лікарів, 
подолав, могли мати погані наслід-
ки. Та не для Юри! – підкреслила 
Тетяна Чернецька. – У цього чоло-
віка – чудова дружина Лариса. Коли 
в минулому році з Юрієм трапилося 
лихо, вона відразу викликала швид-
ку допомогу. Доставивши чоловіка 
до Олександрійської міської лікарні 
№1, зателефонувала мені й деталь-
но розповіла про тяжкий стан Юри. 
Не тримати на контролі, не давати 
необхідні поради щодо лікування 
чоловіка я просто не могла. Після 
обстеження кількома лікарями, 
проведених відповідних аналізів та 
спеціального консиліуму він безвід-
кладно був відправлений до Києва 

для проведення операції в інституті 
Ромаданова. 

Такі люди як Юрій просто так не 
здаються. Коли вже потрапляють у 
полон хвороби, знаходять сили, щоб 
достойно з нею боротися і неодмін-
но її перемагати. Юрій Геращенко 
– сильна духом особистість. У ньо-
го велика тяга до життя. Це людина 
передових поглядів. Він належить 
до тієї когорти людей, з якими спіл-
куватися без захоплення просто не-
можливо. Якби таких як він у нашо-
му місті, в нашій країні було більше, 
усім би жилося краще, було б більше 
й порядку. Я в цьому впевнена.

На завершення нашої розмови, 
Тетяна Іванівна Чернецька зверну-
лася до олександрійців з такими 
словами:

– На жаль, зараз часто буває 
так, що люди навіть за консульта-
цією стосовно тієї чи іншої хвороби 
звертаються до працівників меди-
цини занадто пізно. Дуже прошу, 
просто наполягаю на тому, щоб 
кожна людина ніколи не займалася 
самолікуванням. Якщо з’являється 
якась проблема зі здоров’ям, не-
гайно йдіть до будь-якого лікаря, 
якому довіряєте. Не затягуйте з 
часом. Чомусь, щоб зробити за-
чіску йдуть до майстрів перукарні, 
щоб пошити костюм чи сукню – до 
фахівців майстерні по пошиттю одя-
гу. Щоб вилікуватися ж, багато хто 
користується будь-якими порада-
ми знайомих, або й малознайомих 
людей, роблять те, чого навіть в уяві 
не можна допускати. Так робити, ні в 
якому разі, не можна. 

Записала А.ЖАРКО.

ТЕТЯНА ІВАНІВНА ЧЕРНЕЦЬКА – ТЕТЯНА ІВАНІВНА ЧЕРНЕЦЬКА – 
ЛІКАР З ВЕЛИКОЇ БУКВИЛІКАР З ВЕЛИКОЇ БУКВИ
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Олександрійська  ОДПІ  повідомляє

До  відома

Благоустрій

Ситуація на ринку праці 
м.Олександрія та Олек-
сандрійського району 
характеризується по-
стійним попитом на 
працівників сфери тор-
гівлі та послуг (16,2 %), 
менеджерів та професіо-
налів (17,8 %), робітників з 
обслуговування, експлуатації 
та контролювання за роботою тех-
нологічного устаткування, складання 
устаткування та машин (17,8%), ква-
ліфікованих робітників з інструмен-
том (19,5%), фахівців (17,9%) та най-
простіші професії (10,8%).

Станом на 1 серпня 2017 року 
на обліку в центрі зайнятості пере-
бувало 2,0 тис. осіб, з яких 68,7 % 
складали жінки, 36,2% – молодь віком 
до 35 років, кожен другий належав 
до осіб, які мають додаткові гарантії 
щодо сприяння у працевлаштуванні, 
22,3 % зареєстрованих безробітних 
були сільськими мешканцями.

Загалом на обліку в 
Олександрійському міськрайонно-
му центрі зайнятості у січні-липні 
2017 року перебувало 4,1 тис. без-
робітних, з них набули статус безро-
бітного безпосередньо у липні місяці 
– 213 осіб. 

Протягом січня-липня 2017 
року за сприяння Олександрійського 

міськрайонного центру за-
йнятості отримали роботу 

1629 осіб, з них 945 за-
реєстрованих безро-
бітних громадян. Брали 
участь у громадських та 
інших роботах тимча-

сового характеру – 380 
осіб; проходили профе-

сійне навчання за направлен-
ням Олександрійського міськрайон-
ного центру зайнятості – 452 особи.

Станом на початок серпня 2017 
року 1,3 тис. осіб отримували допо-
могу по безробіттю.

Станом на 1 серпня 2017 
року кількість вакансій у базі даних 
Олександрійського міськрайонного 
центру зайнятості становила – 185. 
У середньому на одну вакансію пре-
тендувало 11 осіб.

На сьогодні затребувані на ринку 
праці: продавці продовольчих та не-
продовольчих товарів, менеджери зі 
збуту, інженери-конструктори, спе-
ціалісти державної служби, лікарі-
стоматологи, сестри медичні, охо-
ронники, слюсарі з ремонту автомо-
білів, водії автотранспортних засобів 
та інші.

Інформацію підготував 
відділ інформаційних систем 

Олександрійського міськрайонного 
центру зайнятості.

01.09.2017 о 14.00 го-
дині в каб.№203, в будівлі 
Олександрійської міської ради 
за адресою: м.Олександрія, 
пр-т Соборний, 59 відбудеться 
засідання комісії по визначенню 
розміру збитків Територіальної 
громади м.Олександрія в особі 
Олександрійської міської ради, 
завданих зволіканням землеко-
ристувачів оформляти права на 
земельні ділянки під об’єктами 
нерухомого майна приватної влас-
ності.

На розгляд комісії виносяться 
питання щодо нанесених збитків те-
риторіальній громаді м.Олександрія 
через неоформлення права корис-

тування земельними ділянками за 
адресами: 

– вул. Білль-Білоцерківського, 9 
(Рудик Володимир Володимирович);

– вул. Енергетиків, 6 (Паскаль 
Владислав Анатолійович);

– вул. Петра Сагайдачного, 4 
(Чемерис Олександр Якович);

– вул. Софіївська, 38 (Хоменко 
Володимир Юрійович, Коваль Лідія 
Андріївна);

– вул. Олексія Скічка, 42А 
(Соколенко Анатолій Іванович);

– Звенигородське шосе, 8/28 
(Лебідь Лілія Юріївна);

– вул. Діброви, 44 (громадська 
організація «Олександрійська молода 
сила»).

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

ЗА КОНТРАКТОМ
Стабільне грошове забезпе-

чення (від 7000 до 15000 грн.);
Крім того:
- щороку одноразова матеріаль-

на допомога у розмірі посадового 
окладу та окладу за військовим зван-
ням; 

- щороку при вибутті в чергову 
відпустку виплачується грошова до-
помога на оздоровлення у розмірі мі-
сячного грошового забезпечення;

- щороку за зразкове виконання 
службових обов’язків грошова вина-
города у розмірі посадових окладів та 
двох окладів за військовим званням;

- грошова допомога при пере-
їзді до нового місця служби в розмірі 
100% місячного грошового забезпе-
чення;

- забезпечення речовим майном 
на період проходження служби;

- утримання на продовольчому 
забезпеченні або грошова компен-
сація у розмірі вартості набору про-
дуктів, який видається на приготуван-
ня обіду;

- безкоштовне медичне обслуго-
вування;

- соціальний та правовий захист 
військовослужбовців та членів їхніх 
сімей згідно з чинним законодав-
ством України;

- можливість отримати професію 
та військову спеціальність;

- забезпечення військовослуж-
бовців та членів їхніх сімей жилими 
приміщеннями;

- пенсійне забезпечення у 45 ро-
ків;

- можливість отримання вищої 
освіти за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» у ВВНЗ за рахунок 
держави без відриву від служби.

Надбавка за участь 
в АТО від 10000 грн./міс.

Олександрійський об’єднаний 
міський військовий комісаріат:

вул. ШЕВЧЕНКА, 85. тел: 7-27-
72, 0957037829, 0682133267 

З повагою – військовий комісар 
Олександрійського ОМВК, 
підполковник О.Балабуха.

Cервіс «Пульс» 
Державної Фіскальної 

служби України
Сервіс «Пульс» приймає звернення грома-

дян та суб’єктів господарювання (заявники) 
щодо неправомірних дій та бездіяльності, мож-
ливі корупційні правопорушення у сфері службо-
вої діяльності з боку конкретних посадових осіб 
структурних підрозділів ДФС та її територіальних 
органів (інформація).

Заявники можуть надати інформацію за 
телефоном 0800-501-007, обравши на інтер-
активному голосовому автовідповідачі напрямок 
«4», та на електронну пошту idd@sfs.gov.ua.

 Інформація приймається цілодобово.
 При наданні інформації бажано назвати 

своє прізвище, ім’я, по батькові (найменування 
підприємства, установи, організації, суб’єкта гос-
подарювання), контактний телефон, місце про-
живання/реєстрації, а також прізвище, ім’я, по 
батькові та посаду працівника органу ДФС, з яким 
пов’язана подія, дата, місце і суть події, конкрет-
ні обставини, зауваження, прохання чи вимоги. 
Якщо заявник не бажає називати своє прізвище, 
ім’я, по батькові, місце проживання/реєстрації, 
інформація реєструється як анонімна. 

У разі звернення представника заявника 
обов’язково надаються відомості стосовно його 
повноважень здійснювати представництво за-
конних інтересів та ведення справ заявника, 
пов’язаних зі сплатою податків, на підставі закону 
або довіреності. Якщо представник заявника не 
надає такі дані, інформація на сервіс «Пульс» не 
приймається. 

Про результати розгляду інформації клієнти 
повідомляються невідкладно або протягом 3 ро-
бочих днів. Якщо інформація потребує додатко-
вого розгляду, то загальний термін її опрацюван-
ня може бути подовжено.

Не повідомляються заявникам результати 
розгляду анонімної інформації та повідомлень 
про наявність на офіційному веб-порталі/субсай-
тах ДФС недостовірної/застарілої інформації; 
методологічних чи технічних проблем в роботі 
електронних сервісів чи систем; відомості, що 
надходить до ІДД ДФС електронною поштою 
щодо мінімізації сплати податків, зборів, митних 
платежів, ЄВ.

Армії надійшло більше 
33 млн.грн. від платників 

Олександрійської ОДПІ
За підсумками січня-липня 2017 року плат-

никами Олександрійської ОДПІ (головний офіс, 
Знам’янське, Олександрівське, Онуфріївське, 
Петрівське, Світловодське відділення) сплачено 

до Державного бюджету 33,4 млн.грн. військо-
вого збору. У порівнянні з відповідним періодом 
минулого року українські збройні сили отримали 
більше на 11 млн.грн. або 148,9 відсотків.

Зокрема, платниками м.Олександрія сплаче-
но 7,6 млн.грн. військового збору (на 2,5 млн.грн. 
більше проти відповідного періоду 2016 року, або 
149,7%), Олександрійського району відповідно 
3,7 млн.грн. (на 1,3 млн.грн. більше проти відпо-
відного періоду 2016 року, або 134,2%). 

Нагадаємо, військовий збір запроваджено 
з 3 серпня 2014 року, платниками військового 
збору є фізичні особи – резиденти, які отримують 
доходи як в Україні, так і іноземні доходи, нерези-
денти з доходами, отриманими в Україні, та по-
даткові агенти. Ставка податку – 1,5 відсотка від 
об’єкта оподаткування (загальний місячний або 
річний оподатковуваний дохід). Військовий збір 
у повному обсязі перераховується до державного 
бюджету.

Дії користувача 
при наявності помилки 

під час підписання 
звітності електронним 

цифровим підписом
Олександрійська ОДПІ ГУ ДФС у Кіро-

воградській області нагадує користувачам елек-
тронного цифрового підпису, що у разі якщо при 
підписанні документу виникає помилка «Невірний 
пароль або ключ пошкоджено» платник, у першу 
чергу, має перевірити, який ключ електронного 
цифрового підпису використовується першим. 
Правильна послідовність підписів для подат-
кової звітності наступна: бухгалтер-директор-
електронна печатка.

Далі необхідно перевірити правильність 
введення паролю, а саме: регістр вводу паролю, 
мову клавіатури тощо (створений пароль може 
містити особливі символи). 

У подальшому слід звернути увагу чи набра-
ний пароль відповідає ключу, який використову-
ється. Наприклад, пароль до ключа бухгалтера 
використовується тільки з ключем бухгалтера.

Окрім того, помилка може виникати, якщо 
змінювалося ім’я файлу особистого ключа.

У разі, якщо жодна з вищезазначених ре-
комендацій не допомагає вирішити проблему, 
необхідно звернутися до представництва АЦСК 
ІДД, в якому були отримані послуги електронного 
цифрового підпису, подати заяву на скасування 
посиленого сертифіката, згенерувати новий осо-
бистий ключ та отримати відповідні йому посиле-
ні сертифікати.

Нагадуємо, що ключі електронного цифро-
вого підпису АЦСК ІДД можна отримати безко-

штовно за адресою: вул. Глинки, буд. 2, Центр 
обслуговування платників Кропивницької ОДПІ, 
кабінет №15.

Графік роботи Центру обслуговування 
Кропивницької ОДПІ: понеділок-четвер з 9:00 до 
18:15, п’ятниця з 9:00 до 17:00, обідня перерва з 
13:00 до 14:00.

За 7 місяців суб’єкти 
господарювання 

Олександрійщини 
сплатили 7,5 млн.грн. 

акцизного податку
Впродовж січня-липня поточного року від 

платників Олександрійщини до місцевих бюдже-
тів надійшло 7,5 млн.грн. акцизного податку з ре-
алізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів, що складає 116,3% 
до прогнозного показника.

За результатами контрольно-перевірочної 
роботи, спрямованої на зменшення тіньового 
обігу підакцизних товарів, з початку року ГУ ДФС 
у Кіровоградській області проведено 48 переві-
рок суб’єктів господарювання, що здійснюють 
господарську діяльність у сфері виробництва та 
торгівлі підакцизними товарами, за результата-
ми яких застосовано фінансових санкцій на суму 
566,6 тис.грн.

Зокрема, за безліцензійну торгівлю алко-
гольними напоями – 340 тис.грн; за безліцен-
зійну торгівлю тютюновими виробами – 85 тис.
грн; за зберігання (реалізацію) алкогольних на-
поїв немаркованих марками акцизного податку – 
17 тис.грн.; за торгівлю алкогольними напоями 
за цінами, нижчими від встановлених мінімаль-
них роздрібних цін – 60 тис.грн.; за реалізацію 
алкогольних напоїв на розлив в місцях торгівлі, 
які не мають статусу громадського харчування – 
13,6 тис. гривень.

Також станом на 1.08.2017 року до 9 суб’єктів 
господарювання застосовано 88,4 тис. грн. фі-
нансових санкцій згідно отриманих від органів 
ГУ Національної поліції в Кіровоградській області 
справ про адміністративні правопорушення скоє-
ні в сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів.

Загалом за січень-липень 2017 року 
Головним управлінням ДФС у Кіровоградській об-
ласті платникам податків видано 2532 ліцензії на 
право здійснення роздрібної торгівлі алкогольни-
ми напоями та тютюновими виробами (1441 – на 
торгівлю алкогольними напоями та 1091 – тютю-
новими виробами).

А.ТІТЕКІНА, начальник 
Олександрійської ОДПІ  

Головного управління ДФС
у Кіровоградській області.

Кіровоградське обласне управ-
ління лісового та мисливського 
господарства інформує про те, що 
відповідно до Закону України «Про 
мисливське господарство та по-
лювання» і наказів користувачів 
мисливських угідь, 5 серпня 2017 о 
18 годині – полюванням на пернату 
дичину, починається сезон полю-
вання 2017-2018 років. Полювання 
буде проводитися на наступні види 
тварин за вказаними періодами і 
днями:

Перната дичина (качки, лиска, 
кулики, голуби, гуси)

5.08.2017 (з 18-ї години) – 3.12.2017
середа, субота, неділя

Перепілка
5.08.2017 (з 18-ї години) – 26.11.2017

середа, субота, неділя

Фазан
7.10.2017 – 3.12.2017
середа, субота, неділя

Заєць-русак
19.11.2017 – 21.01.2018

Неділя

Відповідно до наказу Мініс-
терства екології та природних ре-
сурсів України від 3 липня 2017 
№ 247, встановлені норми від-
стрілу інших мисливських тва-
рин, віднесених до державного 
мисливського фонду, одним мис-
ливцем за день полювання у се-
зон полювання 2017-2018 років:

норець великий – 2
сіра куріпка – 3
качки * – 5
фазан – 3
лиска – 6

перепілка – 15
кулики ** – 10
кріль дикий –1
голуби *** – 10
заєць-русак – 1
гуси **** – 3
 
Качки * – крім гоголя, черні бі-

лоокої і черні червонодзьобої, сав-
ки, огара, галагаза, гаги звичайної, 
креха, нерозня, середнього кроха-
ля, каменярки, казарки білощокої і 
червоноволої.

Кулики ** – крім кулика-сороки, 

ходуличника, шилодзьобки, кронш-
непів, чайки, дерихвоста, пору-
чайника, крем'яшника, кулика-
чорниша, набережника, пісочника 
морського, малого, великодзьобо-
го, пісочників, плавунців, баранчика 
великого.

Голуби *** – крім голуба-
синяка.

Гуси **** – крім гусака малого 
(білолобого малого).

 
Додатково повідомляємо, що 

на частині територій мисливських 
угідь в Світловодському адміні-
стративному районі, що протягом 
2013-2017 років перебували в ко-
ристуванні ГО «Товариство мислив-
ців і рибалок «Сапсан», полювання 
в мисливському сезоні 2017-2018 
років проводитися не буде. На тери-
торії зазначених мисливських угідь, 
як і на території інших користувачів, 
цілодобово будуть здійснюватися 
рейди по охороні державного мис-
ливського фонду та боротьби з бра-
коньєрством.

До уваги землекористувачів!

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ – 
ТВІЙ КВИТОК У МАЙБУТНЄ!

Центр  зайнятості  інформує

Заходи соціального 
захисту населення 

у січні-липні 2017 року
раці 
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Види та строки 
полювання

О дним із важливих питань, що турбува-
ло мешканців, була відсутність систе-

ми централізованого водовідведення в будинку 
№2. Жителям 30 років доводилося користува-
тися септиком.

С.Цапюк дав доручення керівництву 
ОВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та ТОВ 
«ЖИТЛО-УСТРІЙ» у найкоротший термін 
вирішити це питання. Тож, минулого тижня 
були проведені необхідні роботи. У підваль-
ному приміщенні замінено більше 70 ме-
трів труб на нові, пластикові, та прокладе-
но близько 30 метрів труб для підключення 
двоповерхівки до каналізації від сусіднього 
будинку №4.

Із 14 серпня система водовідведення в 

будинку №2 по провулку М.Конєва почала 
працювати.

Міський голова прийняв виконані роботи, 
поспілкувався з жителями зазначених будинків.

Після звернення жителів в одному з під’їздів 
будинку №4 було встановлено металеві двері.

Стосовно облаштування дитячого майдан-
чика С.Цапюк зазначив, що ТОВ ЗПТУ «Віра-
Сервіс Інтермаш» виготовить 2 гойдалки, що 
будуть встановлені у дворі п’ятиповерхівки.

Із сайту міської ради.

Будинок №2 по пров.М.Конєва підключено
до централізованого водовідведення

Кілька тижнів тому міський голова 
С.Цапюк зустрічався з жителями 

будинків №2 та №4 по пров.Маршала 
Конєва у Заводському мікрорайоні.
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06.00 Д/с "Орегонський путiвник"
06.40, 17.10 М/с
07.30 РАНКОВИЙ БЛОК ПРО-
ГРАМ
08.20 М/ф
08.50 Д/с "Супервiдчуття"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честi"
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.10 
Новини
13.15, 23.00 Перша шпальта
14.00 Д/ф "Тi десять рокiв. Євген 
Сверстюк"
15.20 Д/с "Бог в Америцi"
16.40 Д/с "Садовi скарби"
18.00 Вiкно в Америку
18.45 Всесвiтнi iгри-2017. 
Яскравi моменти
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 
Америки"
19.55 Д/ф "Микола Руденко. 
Формулу життя знайдено" iз 
циклу "Дисиденти"
20.30 Вересень
21.30, 01.35 ХХIХ Всесвiтня 
Унiверсiада-2017. Щоденник
21.50 Т/с "Серце океану"
23.30 Чоловiчий клуб
02.05 Д/ф "Володимир Iвасюк. 
Щоб народитися знову"
03.00 Т/с "Таксi"

06.00 Д/с "Орегонський путiвник"
06.40, 17.30 М/с
07.30 РАНКОВИЙ БЛОК ПРО-
ГРАМ
08.20 М/ф
09.05 Д/ф "Садовi скарби"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честi"
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.10 
Новини
13.15, 23.00 Вересень
14.00 Мiй Шевченко. М. Жулин-
ський. Роздуми
15.20 Фольк-music
16.40 Д/с "Садовi скарби"
17.10 Хто в домi хазяїн?
18.45 Д/ф "Яскравi перемоги. 
Дефлiмпiада-2017"
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 
Америки"
19.55 Д/ф "Олесь Шевченко. Як 
на сповiдi" iз циклу "Дисиденти"
20.30 Нашi грошi
21.30, 01.35 ХХIХ Всесвiтня 
Унiверсiада-2017. Щоденник
21.50 Т/с "Серце океану"
23.30 Чоловiчий клуб
02.05 Д/ф "Василь Стус. Фено-
мен суток"
03.00 Т/с "Таксi"

06.00 Д/с "Орегонський путiвник"
06.30 Анонс дня
06.40, 17.30 М/с
07.30 РАНКОВИЙ БЛОК ПРОГРАМ
08.20 М/ф
09.05 Д/ф "Садовi скарби"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честi"
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.10 
Новини
13.15, 23.00 Нашi грошi
13.55 Мiй Шевченко. Р. Балаян
14.25 Д/ф "Микола Руденко. 
Формулу життя знайдено" iз циклу 
"Дисиденти"
15.20, 04.45 Свiтло
16.40 Д/с "Садовi скарби"
17.10 Хочу бути
18.45 Д/ф "Яскравi перемоги. 
Дефлiмпiада-2017"
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 
Америки"
19.55 Д/ф "Левко Лук'яненко. Йти 
за совiстю" iз циклу "Дисиденти"
20.30 Слiдство. Iнфо
21.30, 01.35 ХХIХ Всесвiтня 
Унiверсiада-2017. Щоденник
21.50 Т/с "Серце океану"
22.45 Мегалот
23.30 Чоловiчий клуб
02.05 Д/ф "Операцiя "Тютюн"

06.00 Д/ф "Тi десять рокiв. Євген 
Сверстюк"
06.30, 07.40, 08.40, 09.00, 09.20, 
11.05, 11.45, 12.40, 14.05, 14.40, 
17.00, 18.55, 20.00 Ролик "ВIРЮ В 
УКРАЇНУ"
06.40 Д/ф "Українська Гельсiнська 
спiлка-вектор визначено"
07.45, 04.30 Д/ф "Олесь Шевченко. 
Як на сповiдi" iз циклу "Дисиденти"
08.10, 03.05 Д/ф "Левко 
Лук'яненко. Йти за совiстю" iз циклу 
"Дисиденти"
08.45, 09.10, 09.35, 11.00, 20.15 
Марафон "Україна 26"
09.45 "ЗРОДИЛИСЬ МИ ВЕЛИКОЇ 
ГОДИНИ". Парад з нагоди Дня 
Незалежностi України
11.15 Д/ф "Генiчеськ"
12.05 Українська рапсодiя
12.45 Фольк-music
14.10 Д/ф "Кардинал Любомир Гузар"
14.45, 21.35 Розсекречена iсторiя
17.05 Х/ф "Жива"
19.05 Первiсний авангард
19.45 Українська музика. Онука
21.00, 01.10 Новини
23.30, 01.50 ЗРОДИЛИСЬ МИ 
ВЕЛИКОЇ ГОДИНИ
00.45 Мiй Шевченко. Р. Балаян
01.35 Всесвiтнi iгри-2017. Яскравi 
моменти

06.00 Д/с "Орегонський путiвник"
06.40 М/с
07.30 РАНКОВИЙ БЛОК ПРОГРАМ
08.20 М/ф
09.05 Д/ф "Садовi скарби"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честi"
13.00, 21.00, 01.10 Новини
13.15 Слiдство. Iнфо
13.50 Д/ф "Кардинал Любомир 
Гузар"
14.40 Д/ф "Iван Франко"
15.40 Первiсний авангард
16.45 Українська музика. Онука
17.00 Портрети учасникiв ДПКЄ-
2017
17.30 Нацiональний вiдбiр до 
Дитячого пiсенного конкурсу 
Євробачення-2017
21.30, 01.35 ХХIХ Всесвiтня 
Унiверсiада-2017. Щоденник
21.50 Богатирськi iгри
22.40 Д/с "Пiвденна Корея 
сьогоднi"
23.00 "Схеми" з Наталiєю Сед-
лецькою
23.30 Д/с "Дикi тварини"
00.35 Д/с "Мистецький пульс 
Америки"
01.45 Всесвiтнi iгри-2017. Яскравi 
моменти. Перемоги українських 
спортсменiв

06.00 Д/с "Орегонський 
путiвник"
06.35, 09.30 М/с
07.20 М/ф
08.30, 01.55 Д/с "Традицiйнi 
свята Мацурi"
10.00 Нацiональний вiдбiр до 
Дитячого пiсенного конкурсу 
Євробачення-2017
13.45 Т/с "Серце океану"
17.25 Український корт
18.00 Богатирськi iгри
18.50 Х/ф "Королiвський 
генерал"
21.00, 01.10 Новини
21.30 ХХIХ Всесвiтня 
Унiверсiада-2017. Щоденник
21.40 Д/ф "Яскравi перемоги. 
Дефлiмпiада-2017"
22.10 Д/ф "Генiчеськ"
22.40 Мегалот
23.00 Книга.ua
23.30 Д/с "Бог в Америцi"
00.35 Д/с "Мистецький пульс 
Америки"
01.30 Вiкно в Америку
02.40 Д/ф "Микола Руденко. 
Формулу життя знайдено" iз 
циклу "Дисиденти"

06.00 Д/с "Орегонський 
путiвник"
06.35 М/с
07.20 М/ф
08.30, 02.05 Д/с "Традицiйнi 
свята Мацурi"
09.30 Х/ф "Королiвський 
генерал"
11.50, 01.40 Театральнi сезони
12.20 Мистецькi iсторiї
12.35 Фольк-music
13.55 Перший на селi
14.25 Т/с "Гранд-готель"
20.30 Перша шпальта
21.00, 01.10 Новини
21.30, 01.30 ХХIХ Всесвiтня 
Унiверсiада-2017. Щоденник
21.40 Д/с "Супервiдчуття"
22.15 Д/с "Вагасi - японськi 
смаколики"
23.00 Книга.ua
23.30 Богатирськi iгри
00.20 Д/с "Пiвденна Корея 
сьогоднi"
00.35 Д/с "Мистецький пульс 
Америки"
02.50 Д/ф "Василь Симоненко. 
Тиша i грiм"
03.20 Т/с "Роксолана"

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 "ТСН"
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок 
з 1+1"
09.30 "Чотири весiлля"
10.50 "Мiняю жiнку - 4"
12.20 Х/ф "Тещинi млинцi"
16.10, 17.10 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
20.15, 21.15, 22.15, 23.15 Т/с "Цен-
тральна лiкарня"
00.15, 02.00 Х/ф "Пiсля тебе - 
нiкого"

05.25 "Ескiмоска - 2: пригоди в 
Арктицi"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 "ТСН"
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 "Снiданок 
з 1+1"
09.30, 10.55 "Чотири весiлля"
12.20, 13.50 "Мiняю жiнку - 4"
15.05, 17.10 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
20.15, 21.15, 22.15, 23.15 Т/с "Цен-
тральна лiкарня"
00.15, 02.00 Х/ф "Зеленi гори"

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 16.45, 
19.30 "ТСН"
06.45, 07.10, 08.10 "Снiданок з 1+1"
09.00 "Трансляцiя урочистостей з 
нагоди Дня Прапора"
09.30, 10.55 "Чотири весiлля -2"
12.20 "Мiняю жiнку - 4"
13.55 "Мiняю жiнку - 5"
15.10, 17.10 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана"
20.15, 21.15, 22.15, 23.15 Т/с "Цен-
тральна лiкарня"
00.15, 02.00 Х/ф "Стати зiркою"

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 09.45, 
11.15, 19.30 "ТСН"
06.45, 07.10, 08.10, 09.10, 11.30 
"Снiданок з 1+1"
10.00 "Трансляцiя урочистого па-
раду вiйськ "Зродились ми великої 
години"
13.10 Х/ф "Столiття Якова"
17.15 Х/ф "Дiамантова рука"
20.15 Т/с "Слуга народу - 2"
22.15 "Україна. Повернення своєї 
iсторiї -2"
00.15 Концерт "Океан Ельзи. Без меж"

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 "ТСН"
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
"Снiданок з 1+1"
09.30, 10.55 "Чотири весiлля 
-2"
12.20, 13.50 "Мiняю жiнку - 5"
15.10, 17.10 Т/с "Величне 
столiття. Роксолана"
20.15 "Лiга смiху"
23.00 "Юрмалiто з Кварталом 
95"
02.00 "Вечiрнiй Київ"

06.05, 19.30, 05.05 "ТСН"
07.00 "Грошi"
08.00 "Снiданок. Вихiдний"
10.00, 23.10 "Свiтське життя"
11.00 "Вгадай ящик"
12.05 Х/ф "Дiвчата"
14.05 Х/ф "Дiамантова рука"
16.10 "Вечiрнiй квартал"
18.30 "Розсмiши комiка 2017"
20.15 "Українськi сенсацiї"
21.15 "Вечiрнiй квартал "
00.10 "Юрмалiто з Кварталом 95"

06.00 "Україна. Повернення своєї 
iсторiї -2"
08.00 "Снiданок. Вихiдний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф
09.50 "Розсмiши комiка 2017"
10.50 "Свiт навиворiт - 3"
12.00 Т/с "народу"
17.30 Т/с "Слуга народу - 2"
19.30, 05.15 "ТСН"
21.00 "Танцi с зiрками"
23.00 "Лiга смiху"
01.45 "Свiтське життя"

05.55 М/ф
06.20, 13.30, 22.40 "Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 "Ранок з IНТЕРом"
09.20, 12.25 Т/с "Диван для само-
тнього чоловiка"
16.10 "Жди меня"
18.00, 19.00, 04.30 "Стосується 
кожного"
20.00, 02.05, 05.15 "Подробицi"
20.40 Т/с "Схiднi солодощi"
00.25 Т/с "Особистi обставини"

05.55 М/ф
06.20, 13.30, 22.40 "Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським"
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 "Ранок з IНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.35, 20.40 Т/с "Схiднi солодощi"
16.45 "Речдок"
18.00, 04.30 "Стосується кожного"
20.00, 02.05, 05.15 "Подробицi"
00.25 Т/с "Особистi обставини"
02.45 Док.проект "Квiтка. Голос в 
єдиному екземплярi"

05.55 М/ф
06.20, 13.30, 22.40 "Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським"
07.00, 08.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10 "Ранок з IНТЕРом"
09.00 Официальные мероприятия 
ко Дню украинского флага
09.30 "Давай одружимося"
11.10, 12.25, 20.40 Т/с "Схiднi 
солодощi"
16.45 "Речдок"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
20.00, 05.15 "Подробицi"
00.25 Т/с "Особистi обставини"

06.25, 04.25 Х/ф "Вiрнi друзi"
08.25 Х/ф "Ласкаво просимо, або 
Стороннiм вхiд заборонено"
10.00 Официальные мероприятия 
ко Дню независимости Украины
11.20 Х/ф "За двома зайцями"
13.00 Х/ф "Королева бензоколонки"
14.30 Х/ф "Пес Барбос"
14.45 Х/ф "Самогонники"
15.00 Х/ф "Джентльмени удачi"
16.50 Х/ф "Службовий роман"
20.00, 01.40 "Подробицi"
20.40 Концерт "Мрiя про Україну"
00.00 Т/с "Особистi обставини"

06.00, 20.00, 04.10 "Подробицi"
06.40 М/ф
07.30, 02.40 Х/ф "Дiвчина з 
гiтарою"
09.20 Х/ф "Джентльмени удачi"
11.10, 00.30 Х/ф "Закоханий за 
власним бажанням"
13.00 Х/ф "Службовий роман"
16.10 Х/ф "Обмiняйтесь обруч-
ками"
18.00 "Стосується кожного"
20.40 Т/с "Домогосподар"
02.15 Х/ф "Пес Барбос та незви-
чайний крос"

06.20 Х/ф "Королева бензоколонки"
08.00 Х/ф "Сладкая женщина"
10.00, 03.15 Док.проект "Наталя 
Гундарева. Запам'ятайте мене 
такою"
11.00, 04.05 Х/ф "На Вас чекає 
громадянка Никанорова"
12.50 Т/с "Домогосподар"
16.30 Т/с "Яблуневий сад"
20.00, 05.25 "Подробицi"
20.30 Великий концерт "Україна 
вiд А до Я"
00.05 Х/ф "Обмiняйтесь обручками"
01.55 Х/ф "Дiдька лисиго"

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, 04.25 Х/ф "Шалене весiллля"
14.00 Х/ф "Наречена-втiкачка"
16.10 Х/ф "Як же бути серцю"
18.10 Х/ф "Як же бути серцю. Про-
довження"
20.00 "Подробицi"
20.30 Концерт Олега Винника "Моя 
душа..."
23.10 Т/с "Яблуневий сад"

07.05, 16.00 "Все буде добре!"
09.00 Х/ф "Два береги"
10.35 "Україна має талант!-3"
13.15 Битва екстрасенсiв
18.00, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.40, 00.55 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
20.35, 22.35 "Хата на тата"
02.50 "Найкраще на ТБ"

06.55, 16.00 "Все буде добре!"
08.55 "Україна має талант!-3"
11.40, 00.55 "Мiстичнi iсторiї-5 з 
Павлом Костiциним"
13.20 Битва екстрасенсiв
18.00, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.40, 00.00, 01.50 "Слiдство 
ведуть екстрасенси"
20.35, 22.45 "Вагiтна у 16"
23.05 "Доньки-матерi"

07.00, 16.00 "Все буде добре!"
09.00 "Пiдняття Державного Прапора"
09.30 "Україна має талант!-3"
12.30 "Вiдкриття Президентом 
України виставки озброєння"
13.00 "Мiстичнi iсторiї-5"
13.55 Битва екстрасенсiв
18.00, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.40 "Слiдство ведуть екстрасенси"
20.35, 22.35 "Кохана, ми вбиваємо дiтей"

06.45, 16.00 "Все буде добре!"
08.40, 11.20 "Україна має талант!"
10.00 "Парад вiйськ на Майданi 
Незалежностi"
13.10 Х/ф "Коли сонце було Богом"
18.00, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.40, 00.55 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
20.35, 22.35 "Я соромлюсь свого 
тiла 3"

06.55 Х/ф "Коли сонце було Богом"
09.40 Х/ф "Дамське танго"
11.25 Х/ф "Коли його зовсiм не 
чекаєш"
18.00, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 Х/ф "Дорога моя донечко"
20.20, 22.45 Х/ф "Щастя за 
рецептом"
23.20 "Слiдство ведуть екстра-
сенси"

06.05 "Все буде добре!"
08.00 "Караоке на Майданi"
08.55 "Все буде смачно!"
10.45 "Хата на тата"
12.20 "Вагiтна у 16"
14.10 "Доньки-матерi"
15.05 Х/ф "Дорога моя донечко"
16.55 Х/ф "Щастя за рецептом"
19.00 Х/ф "Мама буде проти"
23.10 Х/ф "Службовий роман"

05.40 "Все буде добре!"
06.50 "Хата на тата"
08.50 "Все буде смачно!"
09.45 "Караоке на Майданi"
10.40 "Полювання"
11.40 Х/ф "Службовий роман"
14.45 Х/ф "Мама буде проти"
19.00, 02.30 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
22.50 "Я соромлюсь свого тiла 3"

06.30 М/ф
08.00 Х/ф "Двоє: я i моя тiнь"
10.00 Х/ф "За бортом"
12.30 Х/ф "Дуже поганi матусi"
14.30 Т/с "Не родись вродлива"
18.00 Абзац
19.00 Хто зверху
21.00 Х/ф "Година пiк"
23.00 Х/ф "Ми - Мiллери"
01.10 Х/ф "Секс-вiдео"

04.25, 18.00 Абзац
05.19, 06.35 Kids Time
05.20, 05.40 М/с
06.40 Т/с "Щасливi разом"
10.30 Т/с "Моя прекрасна нянька"
14.30 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Хто зверху
21.00 Х/ф "Година пiк 2"
22.50 Х/ф "Убивцi на замiну"
00.40 Х/ф "Це кiнець"

04.25, 18.00 Абзац
05.19, 06.35 Kids Time
05.20, 05.40 М/с
06.40 Т/с "Щасливi разом"
10.30 Т/с "Моя прекрасна нянька"
14.30 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Хто зверху
21.00 Х/ф "Година пiк 3"
22.45 Х/ф "Брати Грiмм"
01.00 Х/ф "Убивцi на замiну"

07.40, 09.30, 17.10 М/ф
10.50 Х/ф "Київський торт"
12.50 Х/ф "Самотнiй за контр-
актом"
15.00, 01.00 Х/ф "Тiнi незабутих 
предкiв"
19.00 Х/ф "Iнфоголiк"
21.00 Х/ф "Кохання у великому 
мiстi 2"
22.50 Х/ф "Селфiпатi"

05.24, 07.39 Kids Time
05.25, 05.45 М/с
07.40 Київ вдень та вночi
19.00 Х/ф "Смокiнг"
21.00 Х/ф "Громобiй"
23.10 Х/ф "Бiйка у Бронксi"
01.00 Х/ф "Брати Грiмм"

06.09, 07.25 Kids Time
06.10 М/с
07.30 Т/с "Сашатаня"
14.00 Х/ф "Смокiнг"
16.00 Х/ф "Карате-пацан"
18.50 Х/ф "Затятi напарники"
21.00 Х/ф "Три iкси"
23.20 Х/ф "Гiсть"

06.40, 08.10 М/ф
10.00 Х/ф "Затятi напарники"
12.10 Х/ф "Година пiк"
14.10 Х/ф "Година пiк 2"
16.00 Х/ф "Година пiк 3"
17.45 Х/ф "Три iкси"
20.00 Х/ф "Коммандо"
22.00 Х/ф "Механiк"
00.00 Х/ф "Неймовiрний блок-
бастер"

07.00, 04.25, 08.45, 12.45, 15.45, 
18.45, 21.05 Факти
07.45, 19.20 Надзвичайнi новини
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайнi новини
09.55 Х/ф "Мишаче полювання"
11.50, 13.20 Х/ф "Моя супер-
колишня"
14.10, 16.10 Х/ф "Електра"
16.30 Х/ф "Шибайголова"
20.20 Бiльше нiж правда
21.25 Скетч-шоу "На трьох"
22.40 Х/ф "Спецiальне завдання"
00.35 Т/с "Лас-Вегас"

05.35, 15.05, 16.10, 20.20 Грома-
дянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 
04.25 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00 Бiльше нiж правда
11.00, 13.20 Х/ф "Спецiальне за-
вдання"
13.30 Я зняв!
14.15, 21.25 Скетч-шоу "На трьох"
22.45 Х/ф "Вороги"
00.40 Т/с "Лас-Вегас"
02.05, 04.45 Дивитись усiм!

05.35, 09.35, 04.50 Громадянська 
оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45, 15.45, 18.45, 21.05 Факти
09.00 День Державного Прапора 
України
10.35 Х/ф "Вороги"
12.30, 21.25 Скетч-шоу "На трьох"
15.00, 16.10, 20.20 Секретний 
фронт
19.20 Надзвичайнi новини
22.40 Х/ф "Останнiй король"
00.40 Т/с "Морська полiцiя. Лос-
Анджелес"

06.30 Ранок у великому мiстi
08.45, 18.45 Факти
09.00 Надзвичайнi новини
10.00 Урочистий парад до Дня 
Незалежностi України
11.20, 01.45 Скетч-шоу "На трьох"
12.25 Х/ф "Полiцейський з Беверлi 
Гiллз"
14.25 Х/ф "Полiцейський-2"
16.40 Х/ф "Полiцейський-3"
19.55 Дизель-шоу
22.25 С/п "26 речей, якi нас змiнили"
23.25 Х/ф "Мiськi пiжони"
02.00 Д/ф "Карлсберг"

05.20, 08.45, 18.45, 21.05 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
09.15 Х/ф "Останнiй король"
11.10 Х/ф "Голий пiстолет. З файлiв 
полiцiйного вiддiлку"
12.55 Х/ф "Голий пiстолет-2. Запах 
страху"
14.25 Х/ф "Голий пiстолет-3. Остан-
ня образа"
16.00 Дизель-шоу
19.20 Надзвичайнi новини
20.20 Антизомбi
21.25 Скетч-шоу "На трьох"
00.25 Х/ф "Код доступу "Кейптаун"

07.50 М i Ж
08.55 С/п "26 речей, якi нас змiнили"
09.55 Х/ф "Помiнятися мiсцями"
12.10, 13.00 Х/ф "Полiцейський з 
Беверлi Гiллз"
12.45, 18.45, 04.20 Факти
14.40 Х/ф "Полiцейський з Беверлi 
Гiллз-2"
16.40 Х/ф "Полiцейський з Беверлi 
Гiллз-3"
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки
20.05 Х/ф "Облiвiон"
22.45 Х/ф "Зелена миля"

07.25 Х/ф "Голий пiстолет. З файлiв 
полiцiйного вiддiлку"
08.55 Х/ф "Голий пiстолет-2. Запах 
страху"
10.40 Х/ф "Голий пiстолет-3. Остан-
ня образа"
12.05, 13.00 Х/ф "Зелена миля"
12.45, 18.45 Факти
16.10 Х/ф "Облiвiон"
20.35 Х/ф "Людина з залiзними 
кулаками"
22.25 Х/ф "Людина з залiзними 
кулаками-2"
00.15 Х/ф "Код доступу "Кейптаун"

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 01.30 Сьогоднi
09.15, 03.20 Зiрковий шлях
11.00 Т/с "Дочки - матерi"
14.45, 15.30 Т/с "Якби я була 
цариця"
19.45, 02.20 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Друге життя Єви"
23.30 Х/ф "Подвiйний форсаж"

06.10 Т/с "Черговий лiкар"
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.15 Сьогоднi
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 04.00 Зiрковий шлях
10.50 Реальна мiстика. Новий 
сезон
12.50 Т/с "Черговий лiкар 2"
14.45, 15.30 Т/с "Жiночий лiкар 2"
19.45 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Друге життя Єви"
23.30 Т/с "Закон i порядок"
01.20 Х/ф "Подвiйний форсаж"

07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.00 Церемонiя пiдняття Держав-
ного Прапора України
09.30, 03.40 Зiрковий шлях
10.30 Реальна мiстика. Новий сезон
12.30 Вiдкриття Президентом 
України виставки озброєння
12.50 Т/с "Черговий лiкар 2"
14.45, 15.30 Т/с "Жiночий лiкар 2"
19.45 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Друге життя Євыи"
23.30 Т/с "Закон i порядок"

06.10 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.00 Сьогоднi
07.15, 08.15, 09.15 Ранок з Украї-
ною. День Незалежностi
10.00 Урочистостi з приводу 26-ї 
рiчницi Незалежностi України
11.20 Х/ф "Якби да каби"
13.30, 15.20, 19.50 Т/с "Друге 
життя Єви"
23.00 Концерт. Музична платформа
00.15 Д/ф "ДНК. Портрет нацiй"
01.50 Д/ф "ДНК. В пошуках жiнки"

07.00, 15.00, 19.00, 23.00, 
03.10 Сьогоднi
07.50, 05.20 Зiрковий шлях
09.00, 15.20 Т/с "Кохання у 
спадок"
16.20, 19.50 Т/с "Пощастить у 
коханнi"
21.00 Х/ф "Чого хочуть 
чоловiки"
23.20 Спецiальний репортаж
00.00 Т/с "Закон i порядок: 
Спецiальний корпус"
03.50 Реальна мiстика

07.00, 15.00, 19.00, 02.10 
Сьогоднi
07.50, 05.30 Зiрковий шлях
09.00 Х/ф "Якби да каби"
11.10 Х/ф "Чого хочуть 
чоловiки"
13.10, 15.20 Т/с "Русалка"
17.20, 19.40 Т/с "Сила Вiри"
22.00 Х/ф "Готель для По-
пелюшки"
00.10 Реальна мiстика
02.50 Т/с "Закон i порядок: 
Спецiальний корпус"

06.50 Сьогоднi
07.40 Зiрковий шлях
09.15 Т/с "Пощастить у коханнi"
13.10 Т/с "Сила Вiри"
17.00, 20.00 Т/с "Його любов"
19.00, 05.50 Подiї тижня з Оле-
гом Панютою
21.40 Т/с "Квиток на двох"
01.30 Реальна мiстика
03.30 Т/с "Черговий лiкар 2"

05.25 Х/ф "Погана гарна людина"
07.10 Х/ф "Генiй"
09.55, 10.50 Х/ф "Лавина"
11.55, 13.20 Х/ф "Чарiвники"
14.50 Х/ф "Живе такий хлопець"
16.35, 17.40 Х/ф "Бережiть жiнок"
19.00, 20.00 Х/ф "Про Червону 
шапочку"
21.25 Х/ф "Пророцтво"
23.30 Х/ф "Вовкодав"
01.10, 02.25 Х/ф "Старший син"

07.40, 09.00 Х/ф "Моонзунд"
10.20 Х/ф "Сентиментальний роман"
12.05, 13.25 Х/ф "Надбання республiки"
14.45 Х/ф "Пiсля дощичка в четвер"
16.10 Х/ф "Хронiка пiкiруючого 
бомбардувальника"
17.40 Х/ф "Поцiлунок"
19.00 Х/ф "Здрастуйте, я ваша тiтка!"
20.50 Х/ф "Солодка жiнка"
22.35 Х/ф "Смерть у кiно"
23.50 Х/ф "Лавина"

06.25 Х/ф "Мiо, мiй Мiо"
08.15 Х/ф "Погана гарна людина"
10.05 Х/ф "Живе такий хлопець"
11.50 Х/ф "Пророцтво"
13.55, 15.15 Х/ф "Бережiть жiнок"
16.30, 17.35 Х/ф "Про Червону 
шапочку"
19.00, 20.15 Х/ф "Кримiнальний 
талант"
21.55 Х/ф "Злодiй"
23.45 Х/ф "Генiй"

06.15 Х/ф "Пророцтво"
08.20, 09.30 Х/ф "Чарiвники"
11.00 Х/ф "Нiжний вiк"
12.35 Х/ф "Смерть у кiно"
14.05 Х/ф "Поцiлунок"
15.20 Х/ф "Здрастуйте, я ваша тiтка!"
17.10 Х/ф "Солодка жiнка"
19.00, 20.00 Х/ф "Два гусари"
21.20 Х/ф "Ворошиловський стрiлок"
23.05 Х/ф "Полювання на єдинорога"
00.20 Х/ф "Бiлий Бiм Чорне вухо"

08.55, 10.10 Х/ф "Надбання республiки"
11.35 Х/ф "Злодiй"
13.20, 14.35 Х/ф "Про Червону 
шапочку"
16.00, 17.20 Х/ф "Кримiнальний 
талант"
19.00, 20.25, 22.10 Х/ф "Д'Артаньян 
i три мушкетери"
23.35 Х/ф "Приходь на мене по-
дивитися..."
Суббота

08.15 Х/ф "Мiо, мiй Мiо"
10.00 Х/ф "Пiсля дощичка в четвер"
11.30, 12.40 Х/ф "Чарiвники"
14.10, 15.15 Х/ф "Про Червону 
шапочку"
16.35, 17.40 Х/ф "Два гусари"
19.00 Х/ф "Синьйор Робiнзон"
21.00 Х/ф "Здрастуйте, я ваша тiтка!"
22.50, 23.50 Х/ф "Надбання 
республiки"
01.15 Х/ф "Бiлий Бiм Чорне вухо"

06.25 Х/ф "Погана гарна людина"
08.15 Х/ф "Шукачi пригод"
10.05 Х/ф "Поцiлунок"
11.20, 12.35 Х/ф "Бережiть жiнок"
13.55 Х/ф "Пророцтво"
16.00, 17.20 Х/ф "Кримiнальний 
талант"
19.00, 20.40, 22.25 Х/ф "Д'Артаньян 
i три мушкетери"
23.50 Х/ф "Смерть у кiно"
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06.00, 08.00, 21.05, 03.40 Топ-матч
06.10 Свонсi - МЮ. Ч-т Англiї
08.10 Ворскла - Марiуполь. Ч-т 
України
10.00, 15.40, 22.00 Футбол NEWS
10.15 "Великий футбол"
12.00 Депортiво - Реал. Ч-т Iспанiї
13.50 Зiрка - Зоря. Ч-т України
16.00 Ч-т Англiї. Огляд туру. 
Прем'єра
16.55 Тоттенгем - Челсi. Ч-т Англiї
18.45 Свiт Прем'єр-Лiги
19.15 Шахтар - Олiмпiк. Ч-т України
21.10 LIVE. Леванте - Вiльярреал. 
Ч-т Iспанiї
23.10 LIVE. Малага - Ейбар. Ч-т 
Iспанiї
00.55 Ч-т Iспанiї. Огляд туру
01.50 Гаддерсфiлд - Ньюкасл. Ч-т 
Англiї
03.55 Сельта - Сосьєдад. Ч-т Iспанiї

06.00, 16.00 "Європейський 
WEEKEND"
07.15 Ман Сiтi - Евертон. Ч-т Англiї
09.05, 17.15 Ч-т Iспанiї. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE
10.20 Шахтар - Олiмпiк. Ч-т України
12.05 "Великий футбол"
13.50 Барселона - Бетiс. Ч-т Iспанiї
18.15 Астана - Селтiк. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
20.25 Огляд середи. Лiга Чемпiонiв 
УЄФА
21.00 "Лiга Чемпiонiв. ONLINE"
23.45 Севiлья - Еспаньйол. Ч-т 
Iспанiї
01.35, 03.35, 05.35 Топ-матч
01.45 Ворскла - Марiуполь. Ч-т 
України
03.45 Лiверпуль - Кристал Пелес. 
Ч-т Англiї

06.00 Ч-т Англiї. Огляд туру
06.55, 18.30, 23.40, 02.45 Топ-
матч
07.15 Шахтар - Олiмпiк. Ч-т 
України
09.05, 20.35, 04.45 Огляд вiвторка. 
Лiга Чемпiонiв УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE
10.20 Астана - Селтiк. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
12.05 Ман Сiтi - Евертон. Ч-т Англiї
13.55, 00.55 Нiцца - Наполi. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
16.00 "Лiга Чемпiонiв. ONLINE"
18.45 Барселона - Бетiс. Ч-т 
Iспанiї
21.30 Лiверпуль - Гоффенгайм. 
Лiга Чемпiонiв УЄФА
00.00 Огляд середи. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА. Прем'єра

06.00 Ч-т Iспанiї. Огляд туру
06.55, 20.20, 22.20 Топ-матч
07.15 Депортiво - Реал. Ч-т Iспанiї
09.05, 22.50 Огляд середи. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE
10.20 Славiя - АПОЕЛ. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
12.05 Тоттенгем - Челсi. Ч-т Англiї
13.55 Астана - Селтiк. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
16.00 "Лiга Чемпiонiв. ONLINE"
18.30 "Сiткорiзи"
19.00 LIVE. Жеребкування групової 
стадiї. Лiга Чемпiонiв УЄФА
20.30 Лiверпуль - Гоффенгайм. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
23.45 Барселона - Бетiс. Ч-т Iспанiї
01.35 Олександрiя - БАТЕ. Лiга 
Європи УЄФА

07.45, 15.10 "Сiткорiзи"
08.15 Зiрка - Зоря. Ч-т України
10.00, 15.40, 22.00 Футбол NEWS
10.20 Огляд вiвторка. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
11.10 Барселона - Бетiс. Ч-т Iспанiї
12.55 Огляд середи. Лiга Чемпiонiв
13.45, 14.45, 18.20 "Студiя LIVE"
14.00 LIVE. Жеребкування групової 
стадiї. Лiга Європи УЄФА
15.05 Коефiцiєнти ФIФА/УЄФА
16.00 Ч-т Iспанiї. Передмова до 
туру. Прем'єра
16.30 Олександрiя - БАТЕ. Лiга 
Європи УЄФА
18.50 Нiцца - Наполi. Лiга Ч-в УЄФА
20.40 Ч-т Iспанiї. Передмова до туру
21.10 Сосьєдад - Вiльярреал. Ч-т 
Iспанiї
23.10 Свiт Прем'єр-Лiги
23.40 Свонсi - МЮ. Ч-т Англiї

06.00, 08.00, 23.10, 03.30, 05.35 
Топ-матч
06.10 Олександрiя - БАТЕ. Лiга 
Європи УЄФА
08.10 Тоттенгем - Челсi. Ч-т Англiї
10.00, 22.00 Футбол NEWS. LIVE
10.20 Сосьєдад - Вiльярреал. Ч-т 
Iспанiї
12.10 Лiверпуль - Гоффенгайм. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
13.55 Ч-т Англiї. Передмова до туру
14.25 Борнмут - Ман Сiтi. Ч-т Англiї
16.30 Бетiс - Сельта. Ч-т Iспанiї
18.20 Огляд вiвторка. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА
19.20 МЮ - Лестер. Ч-т Англiї
21.25 LIVE. Леванте - Депортiво. 
Ч-т Iспанiї
23.20 Алавес - Барселона. Ч-т 
Iспанiї. Прем'єра
01.10 Свiт Прем'єр-Лiги

06.00, 08.00, 03.35, 05.35 Топ-матч
06.10 Олiмпiк - Карпати. Ч-т 
України
08.10 Борнмут - Ман Сiтi. Ч-т Англiї
10.00, 15.40, 20.15 Футбол NEWS. 
LIVE
10.20 Сталь - Зiрка. Ч-т України
12.05 МЮ - Лестер. Ч-т Англiї
13.55 Алавес - Барселона. Ч-т 
Iспанiї
16.00 Свiт Прем'єр-Лiги
16.30, 18.55 "Тур ONLINE"
16.55 LIVE. Марiуполь - Динамо. 
Ч-т України
17.45 Футбол Tables
19.25, 03.45 Олександрiя - Вор-
скла. Ч-т України
21.20 "Великий футбол"
23.00 Челсi - Евертон. Ч-т Англiї
00.50 Огляд вiвторка. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

04.30 Х/ф "Нiагара"
06.00 Т/с "Життя, якого не 
було"
09.15, 19.30 Т/с "Кулагiн та 
партнери"
11.35 "Страх у твоєму домi"
13.25, 15.05, 21.30 Т/с "Еле-
ментарно"
14.45, 19.00, 23.15, 02.30 
"Свiдок"
15.20 Т/с "13"
23.45 Т/с "Удар у вiдповiдь - 4"
01.45 Т/с "Полiцiя маямi"
03.00 "Речовий доказ"

04.00 "Легенди бандитської Одеси"
05.15 Х/ф "Нi пуху, нi пера"
06.20 Х/ф "Невиправний брехун"
07.50, 09.00, 19.30 Т/с "Кулагiн та 
партнери"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 02.30 
"Свiдок"
10.30, 17.25 Т/с "Детективи"
12.00 "Страх у твоєму домi"
13.45, 15.05, 21.30 Т/с "Елемен-
тарно"
15.35 Т/с "Болота"
23.45 Т/с "Удар у вiдповiдь - 4"
01.45 Т/с "Полiцiя маямi"

04.15 "Легенди бандитської Одеси"
05.05 Х/ф "Москаль-чарiвник"
06.20 Х/ф "Зникла грамота"
07.55, 09.00, 19.30 Т/с "Кулагiн та 
партнери"
08.30, 14.45, 19.00, 23.15, 02.15 
"Свiдок"
10.30, 17.25 Т/с "Детективи"
12.00 "Страх у твоєму домi"
13.45, 15.05, 21.30 Т/с "Елемен-
тарно"
15.40 Т/с "Болота"
23.45 Т/с "Пiд куполом - 3"
01.30 Т/с "Полiцiя маямi"

04.20 Х/ф "Гетьманськi клейноди"
05.45 Х/ф "Ярослав Мудрий"
08.25, 19.30 Т/с "Кулагiн та парт-
нери"
10.25, 17.25 Т/с "Детективи"
12.00 "Страх у твоєму домi"
13.50, 21.30 Т/с "Елементарно"
15.30 Т/с "Болота"
19.00, 02.40 "Свiдок"
00.10 Т/с "Пiд куполом - 3"
01.55 Т/с "Полiцiя маямi"
03.10 "Випадковий свiдок"
03.25 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитської Одеси"

04.45 Х/ф "Звинувачення"
06.00 Х/ф "Слухати у вiдсiках"
08.30, 19.30 Т/с "Кулагiн та парт-
нери"
10.30, 17.25 Т/с "Детективи"
12.00 "Страх у твоєму домi"
13.45, 21.30 Т/с "Елементарно"
15.30 Т/с "Болота"
19.00, 02.35 "Свiдок"
00.10 Т/с "Пiд куполом - 3"
01.50 Т/с "Полiцiя маямi"
03.05 "Випадковий свiдок"
03.10 "Речовий доказ"

04.10 "Легенди бандитської Одеси"
05.25 "Правда життя. Професiї"
06.35 Х/ф "Людина в прохiдному 
дворi"
11.30, 03.45 "Речовий доказ"
13.50 "Склад злочину"
15.30 "Переломнi 80-тi"
17.20 "Речдок"
19.00, 03.00 "Свiдок"
19.30 Х/ф "Перевертень у погонах"
21.10 Х/ф "Дев'ятi врата"
23.35 Х/ф "Нестримнi"
01.15 Т/с "Полiцiя маямi"
03.30 "Випадковий свiдок"

04.45 Х/ф "Все перемагає любов"
06.05 Х/ф "Беремо все на себе"
07.40 Т/с "Життя, якого не було"
11.05 Х/ф "Перевертень у погонах"
12.50 Х/ф "Сiм старих i одна 
дiвчина"
14.50 "Легенди карного розшуку"
15.55 "Склад злочину"
17.20 "Речдок"
19.00 Т/с "13"
23.00 Х/ф "Областi темряви"
00.55 Х/ф "Дев'ятi врата"
03.10 "Таємницi кримiнального 
свiту"

07.20 Мультмiкс
10.30 Х/ф "Панi Метелиця"
11.40 Х/ф "Спляча красуня"
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за 
тиждень
13.50, 19.55 Одного разу пiд 
Полтавою
14.55 Одного разу в Одесi
15.20 Т/с "Домашнiй арешт"
15.55, 03.30 Вiталька
17.50, 22.00, 02.40 Країна У
18.50 Казки У Кiно
20.55 Танька i Володька
23.00 Панянка-селянка

07.20 Мультмiкс
10.30 Х/ф "Король Дроздобород"
11.40 Х/ф "Панi Метелиця"
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за 
тиждень
13.50, 19.55 Одного разу пiд 
Полтавою
14.55 Одного разу в Одесi
15.20 Т/с "Домашнiй арешт"
15.55, 03.30 Вiталька
17.50, 22.00, 02.40 Країна У
18.50 Казки У Кiно
20.55 Танька i Володька
23.00 Панянка-селянка

07.20 Мультмiкс
10.30 Х/ф "Столику, накрийся"
11.40 Х/ф "Король Дроздобород"
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за 
тиждень
13.50, 19.55 Одного разу пiд 
Полтавою
14.55 Одного разу в Одесi
15.20 Т/с "Домашнiй арешт"
15.55, 03.30 Вiталька
17.50, 22.00, 02.40 Країна У
18.50 Казки У Кiно
20.55 Танька i Володька
23.00 Панянка-селянка

06.00 Байдикiвка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Кориснi пiдказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмiкс
10.30 Х/ф "У пошуках скарбiв 
тамплiєрiв 2"
12.05 М/с
13.05 Одного разу пiд Полтавою
17.50 Танька i Володька
00.00 Т/с "Баффi - винищувачка 
вампiрiв"
01.50 Казки У
02.40 Країна У

06.50, 05.30 Кориснi пiдказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмiкс
10.30 Т/с "Нiделяндiя"
13.50 Одного разу пiд Полтавою
14.55 Одного разу в Одесi
15.20 Т/с "Домашнiй арешт"
15.55, 03.00 Вiталька
17.50, 01.10 Країна У
18.50 Казки У Кiно
20.00 Х/ф "Бiблiотекар. Прокляття 
Юдиного потира"
22.00 Х/ф "Дуже страшне кiно"
23.40 Х/ф "Дуже страшне кiно 2"

06.00 Байдикiвка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Кориснi пiдказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмiкс
10.20 М/с
10.50 М/ф
12.20, 01.45 Х/ф "Я твiй герой"
14.50, 22.05 Казки У Кiно
18.00 Х/ф "Бiблiотекар. Прокляття 
Юдиного потира"
19.55 Одного разу пiд Полтавою
00.05 Х/ф "Дуже страшне кiно"
03.45 Вiталька

06.00 Байдикiвка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Кориснi пiдказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмiкс
09.30 М/ф
11.00 М/с
16.00 Танька i Володька
19.55 Одного разу пiд Полтавою
22.05 Казки У Кiно
00.05 Х/ф "Дуже страшне кiно 2"
01.35 Х/ф "Страченi свiтанки"
03.15 Вiталька

06.00 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.25 "Мультфiльми"
10.00, 16.20 "Файна Юкрайна"
10.30 "Розсмiши комiка"
11.25, 19.00 "Орел i Решка"
12.25, 01.25 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.25, 20.00 "Орел i Решка. На краю 
свiту"
15.25, 21.00 "Орел i Решка. 
Ювiлейний 2"
18.00 "Орел i Решка. Шопiнг 2016"
22.00 Х/ф "Бiлявка в ефiрi"
23.50 Х/ф "Прикинься моїм хлопцем"

06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.25 "Мультфiльми"
10.00 "Файна Юкрайна"
10.30 "Розсмiши комiка"
11.25, 19.00 "Орел i Решка"
12.25 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.25, 20.00 "Орел i Решка. На краю 
свiту"
15.25, 21.00 "Орел i Решка. 
Ювiлейний 2"
16.20, 23.00 Т/с "Доктор Хаус"
18.00 "Орел i Решка. Шопiнг 2016"
22.00 "КВН на БIС"
00.45 Т/с "Ти - моє життя"

06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.25 "Мультфiльми"
10.00 "Файна Юкрайна"
10.30 "Розсмiши комiка"
11.25, 19.00 "Орел i Решка"
12.25 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.25, 20.00 "Орел i Решка. На краю 
свiту"
15.25, 21.00 "Орел i Решка. 
Ювiлейний 2"
16.20, 23.00 Т/с "Доктор Хаус"
18.00 "Орел i Решка. Шопiнг 2016"
22.00 "КВН на БIС"
00.45 Т/с "Ти - моє життя"

06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.25 "Мультфiльми"
10.00 "Файна Юкрайна"
10.30 "Розсмiши комiка"
11.25, 19.00 "Орел i Решка"
12.25 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.25, 20.00 "Орел i Решка. На краю 
свiту"
15.25, 21.00 "Орел i Решка. 
Ювiлейний 2"
16.20, 23.00 Т/с "Доктор Хаус"
18.00 "Орел i Решка. Шопiнг 2016"
22.00 "КВН на БIС"
00.45 Т/с "Ти - моє життя"

06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.25 "Мультфiльми"
10.00, 16.20 "Файна Юкрайна"
10.30, 00.50 "Розсмiши комiка"
11.25, 19.00 "Орел i Решка"
12.25 "Орел i Решка. Шопiнг"
14.25, 20.00 "Орел i Решка. На краю 
свiту"
15.25, 21.00 "Орел i Решка. 
Ювiлейний 2"
18.00 "Орел i Решка. Шопiнг 2016"
22.00 "КВН на БIС"
23.00 "Вечiрнiй квартал"
01.40 "Нiчне життя"

05.10 "Рецепти щастя. Нова 
iсторiя"
06.00 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.25 "Мультфiльми"
09.30 М/ф
11.15 Т/с "H2O: Просто додай 
води"
12.50 "Орел i Решка. 
Навколосвiтня подорож"
00.00 Х/ф "Блондинка i блон-
динка"
01.45 "Нiчне життя"

05.10 "Рецепти щастя. Нова 
iсторiя"
06.00 "Спецiя"
06.30 "TOP SHOP"
07.50 "Чи знаєте ви, що..."
08.25 "Мультфiльми"
09.50 Т/с "H2O: Просто додай 
води"
11.15 М/ф
13.00 "Орел i Решка. Навколосвiтня 
подорож"
23.00 Х/ф "Моє велике грецьке 
весiлля 2"
00.50 "Вечiрнiй квартал"
02.25 "Нiчне життя"

06.00 М/ф
08.00, 10.55 "Вiн, Вона i телевiзор"
10.00, 18.40 "ДжеДАI"
10.30, 18.15 "Спецкор"
13.00 Х/ф "Загiн спецiального при-
значення"
15.10 Х/ф "Великий переполох у 
малому Китаї"
17.15 "Загублений свiт"
19.05 "Бандерлоги"
19.30, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни. 
Одеса"
21.35 Х/ф "Заручник"
23.55 Х/ф "Убити Бiлла"

06.00 М/ф
08.00, 12.15 "Вiн, Вона i телевiзор"
10.00, 18.40 "ДжеДАI"
10.30, 18.15 "Спецкор"
10.55, 19.05 "Бандерлоги"
11.15, 17.15, 00.05 "Загублений 
свiт"
13.40 Х/ф "Що приховує брехня"
15.20 Т/с "Одинак"
19.30, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни. 
Одеса"
21.35 Х/ф "Чужий"
01.05 Т/с "Iнспектор Алекс"
02.00 Х/ф "Все перемагає любов"

06.00 М/ф
08.00, 12.15 "Вiн, Вона i телевiзор"
10.00, 18.40 "ДжеДАI"
10.30, 18.15 "Спецкор"
10.55, 19.05 "Бандерлоги"
11.15, 17.15 "Загублений свiт"
13.00 Х/ф "Чужий"
15.20 Т/с "Одинак"
19.30, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни. 
Одеса"
21.35 Х/ф "Безодня"
01.10 Т/с "Iнспектор Алекс"
02.05 Х/ф "Страченi свiтанки"
03.35 "Облом.UA."

06.00 М/ф
08.00 "Вiн, Вона i телевiзор"
14.50 Х/ф "День незалежностi"
17.25, 23.00 "Загублений свiт"
18.25 "Таємницi нацiї"
19.40 Трансляцiя матчу Лiги Європи 
УЄФА. Плей-оф. Динамо (Київ) - 
Марiтiму (Португалiя)
21.40 ПРОФУТБОЛ
00.00 Т/с "Iнспектор Алекс"
00.55 "Територiя обману"
01.55 Х/ф "Лiсова пiсня"
03.25 "Облом.UA."

06.00 М/ф
08.00 "Вiн, Вона i телевiзор"
13.15 Х/ф "Великий переполох у 
малому Китаї"
15.20 Т/с "Одинак"
17.15 "Загублений свiт"
18.15 "Спецкор"
18.40 "ДжеДАI"
19.05 Х/ф "У тилу ворога: вiсь зла"
21.00 Х/ф "У тилу ворога: Колумбiя"
22.50 "Змiшанi єдиноборства. 
UFC."
01.30 "Територiя обману"
02.30 "Нишпорки"

06.00 М/ф
08.00 "Загублений свiт"
12.00 "Цiлком таємно"
12.35 Т/с "Зустрiчна смуга"
16.25 Х/ф "У тилу ворога: вiсь зла"
18.20 Х/ф "Свiтанок планети мавп"
20.55 Х/ф "Убити Бiлла 2"
23.20 Х/ф "Вiдчайдушний месник"
01.15 "Територiя обману"
02.15 Х/ф "Двiйник"
03.25 "Облом.UA."
04.00 Пряма трансляцiя з 
Лас-Вегаса : Флойд Мейвезер-
молодший vs Конор Макгрегор

06.00, 15.30, 23.15 Пряма 
трансляцiя з Лас-Вегаса: Флойд 
Мейвезер-молодший vs Конор 
Макгрегор
08.00 "Бандерлоги"
09.10 "Вiн, Вона i телевiзор"
10.50 Х/ф "День незалежностi"
13.40 Х/ф "У тилу ворога: Колумбiя"
16.30 Х/ф "Чужi"
19.20 7 тур ЧУ з футболу "Зоря" - 
"Чорноморець"
21.25 ПРОФУТБОЛ
00.15 "Змiшанi єдиноборства. 
UFC."

06.30 "Жить вкусно с Д.Оливером"
07.30, 08.00 "По делам несовер-
шеннолетних"
07.55 "Бодрый шаг в утро"
11.30 "Давай разведемся!"
14.30 "Тест на отцовство"
16.30 Т/с "Понять. Простить"
17.05, 18.05, 19.00 Т/с "Женский 
доктор"
18.00, 23.50 "6 кадров"
20.50 Т/с "Подкидыши"
22.50 "Свадебный размер"
00.30 Т/с "Соблазн"

06.30 "Жить вкусно с Д.Оливером"
07.30, 08.00 "По делам несовер-
шеннолетних"
07.55 "Бодрый шаг в утро"
11.30 "Давай разведемся!"
14.30 "Тест на отцовство"
16.30 Т/с "Понять. Простить"
17.05, 18.05, 19.00 Т/с "Женский 
доктор"
18.00, 23.50 "6 кадров"
20.50 Т/с "Подкидыши"
22.50 "Свадебный размер"
00.30 Т/с "Соблазн"

06.30 "Жить вкусно с Д.Оливером"
07.30, 08.00 "По делам несовер-
шеннолетних"
07.55 "Бодрый шаг в утро"
11.30 "Давай разведемся!"
14.30 "Тест на отцовство"
16.30 Т/с "Понять. Простить"
17.05, 18.05, 19.00 Т/с "Женский 
доктор"
18.00, 23.50 "6 кадров"
20.50 Т/с "Подкидыши"
22.50 "Свадебный размер"
00.30 Т/с "Соблазн"

06.30, 06.00 "Джейми у себя дома"
07.30, 08.00 "По делам несовер-
шеннолетних"
07.55 "Бодрый шаг в утро"
11.30 "Давай разведемся!"
14.30 "Тест на отцовство"
16.30 Т/с "Понять. Простить"
17.05, 18.05, 19.00 Т/с "Женский 
доктор"
18.00, 23.50, 00.00 "6 кадров"
20.50 Т/с "Подкидыши"
22.50 "Свадебный размер"
00.30 Т/с "Соблазн"

06.30, 05.30 "Джейми у себя 
дома"
07.30, 23.50 "6 кадров"
07.55 "По делам несовершен-
нолетних"
09.55 Х/ф "Жених"
18.00, 22.50 "Свадебный 
размер"
19.00 Х/ф "Лжесвидетельница"
00.30 Х/ф "Дом-фантом в при-
даное"
04.35 Т/с "Доктор Хаус"

06.30, 05.30 "Джейми у себя 
дома"
07.30, 23.30 "6 кадров"
08.15 Х/ф "Сестренка"
10.10 Т/с "Любить и ненави-
деть"
13.55 Х/ф "Процесс"
18.00, 22.30 Д/ф "Женщины со 
сверхспособностями"
19.00 Х/ф "Любка"
00.30 Х/ф "Жених для Барби"

06.30, 06.00 "Джейми у себя 
дома"
07.30, 23.35 "6 кадров"
08.45 Х/ф "Возвращение в 
Эдем"
14.10 Х/ф "Лжесвидетельница"
18.00, 22.35 Д/ф "Женщины со 
сверхспособностями"
19.00 Х/ф "Лекарство для 
бабушки"
00.30 Т/с "Процесс"
04.30 Т/с "1001 ночь"

05.45, 07.40, 08.40 М/ф
07.10, 09.00 Телекрамниця
07.50 "Своя роль"
09.30 "Лiтнiй жарт з..."
10.25 Х/ф "Повернення немає"
12.20 Х/ф "Вас чекає громадянка 
Никанорова"
14.00 Х/ф "Принцеса цирку"
16.55 Х/ф "Шукайте жiнку"
19.40 Т/с "Комiсар Рекс"
21.30 Т/с "Пригоди Шерлока Холмса"
23.30 Моя правда

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.10, 09.00 Телекрамниця
07.50, 23.30 Моя правда
10.30 "Лiтнiй жарт з..."
11.30 Х/ф "Як стати щасливим"
13.15 Х/ф "Сiм няньок"
14.35, 19.40 Т/с "Комiсар Рекс"
16.25 Х/ф "Корпус генерала 
Шубникова"
18.10 Х/ф "До мене, Мухтар!"
21.30 Т/с "Пригоди Шерлока Холмса"
00.20 "Смiхопанорама"

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.10, 09.00 Телекрамниця
07.50 Моя правда
10.25 "Лiтнiй жарт з..."
11.25 Х/ф "Казка про загублений час"
13.00 Х/ф "Як стати щасливим"
14.35, 19.40 Т/с "Комiсар Рекс"
16.25 Х/ф "До мене, Мухтар!"
18.05 Х/ф "Корпус генерала 
Шубникова"
21.30 Т/с "Пригоди Шерлока Холмса"
23.30 Х/ф "Вiч-на-вiч"

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.10, 09.00 Телекрамниця
07.50 "Своя роль"
10.05 "Ролан Бикiв"
11.00 Х/ф "Сiм няньок"
12.25 Х/ф "Казка про загублений час"
14.00 Х/ф "Скарб Срiбного озера"
16.00 Х/ф "Серед шулiк"
17.55, 19.40 Х/ф "Вождь Вiнету"
21.30 Х/ф "Вiрна рука - друг iндiанцiв"
23.20 Х/ф "Де 0-42?"
00.40 Х/ф "Веселi Жабокричi"

05.45, 07.40, 08.40 М/ф
07.10, 09.00 Телекрамниця
07.50 "Своя роль"
09.30 "Костянтин Меладзе. Сiрий 
кардинал"
10.20 Х/ф "Сповiдь Дон Жуана"
12.05 Х/ф "Сiм днiв до весiлля"
14.00 Т/с "Все заради тебе"
21.10 Х/ф "Казка про жiнку та чоловiка"
22.45 Х/ф "Ялинка, кролик i папуга"
00.20 Х/ф "Вечiр напередоднi Iвана 
Купала"

08.40 М/ф
09.00 Телекрамниця
09.30 "Невiдома. Корона Iмперiї"
10.10 Х/ф "Синдбад-мореплавець"
12.20 Х/ф "Якщо є вiтрила"
13.50 Х/ф "Матрос з "Комети"
15.40 Х/ф "Люди в океанi"
17.05 Х/ф "Блакитна стрiла"
18.55 Х/ф "У зонi особливої уваги"
20.45 Х/ф "Хiд у вiдповiдь"
22.15 "Невiдома. Невловимi месники"
23.00 Х/ф "Вир"

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.10, 09.00 Телекрамниця
07.50 "Своя роль"
10.45 "Невiдома. Невловимi месники"
11.30 Х/ф "Де 0-42?"
13.00 Х/ф "Скарб Срiбного озера"
15.00 Х/ф "Серед шулiк"
16.55, 18.40 Х/ф "Вождь Вiнету"
20.30 Х/ф "Вiрна рука - друг iндiанцiв"
22.20 "Невiдома версiя. Корона 
Росiйської Iмперiї"
23.00 Х/ф "Блакитна стрiла"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 01.10 Посмiхнiться, вам це 
личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00 Клiнiка
11.30, 00.20 Пробач мене, моє 
кохання
12.20, 18.50, 22.40 Ворожка
13.20, 20.45 Т/с "Уламки щастя"
14.20, 19.45 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.20, 21.40 Сiмейнi мелодрами
23.40 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 01.10 Посмiхнiться, вам це 
личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00 Клiнiка
11.30, 00.20 Пробач мене, моє 
кохання
12.20, 18.50, 22.40 Ворожка
13.20, 20.45 Т/с "Уламки щастя"
14.20, 19.45 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.20, 21.40 Сiмейнi мелодрами
23.40 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 01.10 Посмiхнiться, вам це 
личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00 Клiнiка
11.30, 00.20 Пробач мене, моє 
кохання
12.20, 18.50, 22.40 Ворожка
13.20, 20.45 Т/с "Уламки щастя"
14.20, 19.45 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.20, 21.40 Сiмейнi мелодрами
23.40 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 01.10 Посмiхнiться, вам це 
личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00 Клiнiка
11.30, 00.20 Пробач мене, моє 
кохання
12.20, 18.50, 22.40 Ворожка
13.20, 20.45 Т/с "Уламки щастя"
14.20, 19.45 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.20, 21.40 Сiмейнi мелодрами
23.40 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 01.10 Посмiхнiться, вам це 
личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00 Клiнiка
11.30, 00.20 Пробач мене, моє 
кохання
12.20, 18.50, 22.40 Ворожка
13.20, 20.45 Т/с "Уламки щастя"
14.20, 19.45 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.20, 21.40 Сiмейнi мелодрами
23.40 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 01.10 Посмiхнiться, вам це 
личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00 Клiнiка
11.30, 00.20 Пробач мене, моє 
кохання
12.20, 18.50, 22.40 Ворожка
13.20, 20.45 Т/с "Уламки щастя"
14.20, 19.45 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.20, 21.40 Сiмейнi мелодрами
23.40 Т/с "Щоденники темного"

06.00 Країна мультфiльмiв
07.00, 01.10 Посмiхнiться, вам це 
личить
07.30 Красуня за 12 годин
09.30 Телемагазин
11.00 Клiнiка
11.30, 00.20 Пробач мене, моє 
кохання
12.20, 18.50, 22.40 Ворожка
13.20, 20.45 Т/с "Уламки щастя"
14.20, 19.45 Т/с "Моя кохана Дiла"
15.20, 21.40 Сiмейнi мелодрами
23.40 Т/с "Щоденники темного"
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Якщо Вашу сім’ю спіткало горе,
Ви втратили рідну, близьку людину

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ

Державне КП «Ритуал».
Вам нададуть кваліфіковану консультацію 

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

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

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

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

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

По горизонтали: 3. 10 дециметров. 5. Древняя письменность на глине 
в виде черточек, клиньев. 10. Разудалый танец с прихлопом и притопом. 15. 
Начальный удар в волейболе. 18. Денежная награда- поощрение. 19. Розовый 
весенний корнеплод. 20. Дамская сладкая фруктовая водка. 21. Летательный 
аппарат Мюнхгаузена. 22. Оружие подводной лодки. 26. Туман промышленных 
районов. 27. Все мужчины для Эллочки-Людоедки. 28. Бабушкины фруктовые 
консервы. 29. Двойной агент среди своих. 31. Местный говор. 32. Мебель для 
обеда. 34. Белорусские оладьи. 36. Водитель комбайна. 37. Вечерний пиджак. 
41. Веревочные лапти. 43. Калькуляция расходов. 44. День перед праздником. 45. 
Тяга к победе. 47. Щепка под кожей. 48. Гербовое тавро. 51. Дорожная колдоби-
на. 52. Бульварная литература. 53. Американская ферма. 54. Полуденный зной. 
56. Верхняя треугольная часть фасада дома. 58. Цветок с хорошей памятью. 62. 
Лесной оракул. 66. Металлосодержащая горная порода. 69. Отрицательное суж-
дение о кинофильме, спектакле. 71. Самое начало утра. 73. Из-за них Клара украла 
кларнет. 74. Реализация товара. 75. Город, до которого язык доведет. 77. Краткий 
вояж в историю. 81. Театральный шут. 82. Велик с мотором. 83. Каркающий вещун. 
84. Истории от братьев Гримм. 85. Предмет постоянного поиска в стоге сена. 86. 
Хлебный напиток. 87. Размах колебаний. 88. Кровососущая муха.

По вертикали: 1. Окантовка тротуара. 2. Кружевной воротник. 3. 
Кулинарный жир. 4. Рыба к пиву. 6. Банный прилипала. 7. Каустическая сода. 
8. Нива чудес Якубовича. 9. Солому ломит, ум заменяет. 11. Пенсне с руч-
кой. 12. Спальный мешок. 13. И чартер, и полосатый. 14. Платный кавалер. 
16. Дыхательная аритмия. 17. От "до" до "до". 23. Религия как наркотик. 24. 
Ни глаз, ни ушей, а слепцов водит. 25. Директор факультета. 29. Пасхальный 
хлеб. 30. Гимнастическая перекладина. 32. Цвет небесного простора. 33. 
Шахматная тура. 35. Щит организма от инфекции. 38. Желтый цветок, разм-
ножающийся "парашютистами". 39. Распродажный журнал. 40. Вывоз товаров 
за границу. 42. Удача, от которой кружится голова. 46. Гиперболоид инженера 
Гарина. 49. Монтаж атомобиля. 50. Карточный шут. 51. Наваристый компот из 
сухофруктов. 55. Брат Каина. 57. Рабочий без отрыва от порога. 59. Клятва, 
данная себе самому. 60. Магазин с товарами эксклюзив. 61. Портовый рабо-
чий. 63. Авторитет, приобретаемый с годами. 64. Сельский магазин. 65. Врач 
со скальпелем. 67. Обитательница раковины. 68. Круговая полоска на посуде. 
70. Высотный дом. 72. "Н" в классном журнале. 76. Поросячье выражение удо-
вольствия. 77. Земной рай. 78. Срез дерева. 79. Подсчет наличности в кошель-
ке. 80. Сборник законов. 81. Всегда запретная сладость. 
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Тел: 095-886-40-41, 
068-459-41-41.

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

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

Нове БТІ в Олександрії
Звертатись за адресою: 

м.Олександрія, 
пр-т Соборний, 88, 

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

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

Свербіж шкіри: що це може бути?

Якщо у Вас час від часу з’являється 
бажання розчесати ті чи інші ді-
лянки шкіри, варто звернутися 
до лікаря. Адже це може свідчити 
про наявність якогось більш сер-
йозного захворювання. Позбутися 
набридливого симптому можна 
тільки після усунення причини 
його появи. А, значить, потрібно 
звернутися до фахівця і пройти 
лікування. І чим раніше - тим кра-
ще. Оскільки неприємні відчуття 
на перших порах з’являються час 
від часу, людина звертається за 
медичною допомогою тільки тоді, 

коли починає свербіти, практич-
но не перестаючи. А в цьому ви-
падку допомогти вже набагато 
 складніше.
Основними причинами свербежу 
можуть бути різні захворювання 
шкіри (короста, псоріаз, дермати-
ти, алергічні, грибкові, запальні 
та інші), нирок, печінки і жовчо-
вивідних шляхів, хвороби нерво-
вої системи та психічні розлади. 
Свербіж шкіри часто зустрічаєть-
ся у людей зі схильною до сухості 
шкірою, частіше в більш похилому 
віці. Саме через те, що причиною 
можуть бути різні захворювання, 
діагностика забирає у фахівця 
чимало часу і може бути досить 
складною. А лікування залежить 
саме від причини, що викликала 
хворобу.
Дуже важливо перед зверненням 
до дерматолога не змащувати і не 
обробляти вражені місця, так як 
це значно ускладнить діагностику. 

Не варто відтягувати свій візит до 
лікаря – тільки він зможе встано-
вити причину появи свербежу та 
призначити адекватне лікування. 
Бабусині рецепти в цьому випадку 
можуть тільки нашкодити і погір-
шити ситуацію. 

Ніколи не займайтеся 
самолікуванням!

У медичному центрі  «ДокторПРО» 
можна записатися на прийом до 
досвідченого дерматолога. Дзвін-
ки тут приймаються цілодобово! 
Вам допоможуть вибрати зручний 
час відвідування лікаря  і дадуть 
відповідь на всі питання.  До речі, 
в «ДокторПРО» Ви можете отри-
мати допомогу не тільки при шкір-
ній сверблячці, але і при наявності 
інших поширених захворювань: 
екземі, псоріазі, акне (вугреві ви-
сипання), грибку стопи та нігтів. 
Тут також проводиться видалення 
кондилом, бородавок і папілом  
радіохвильовим  методом, в тому 
числі області паху.

Дбайте про здоров’я і красу 
своєї шкіри!

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

Шановні читачі!
Передплатіть газету “Вільне Слово” 

Передплатний індекс – 61265

Шановні жителі міста та області!

продам
 ТЕРМІНОВО квартиру, 40 м2, з 

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

Тел. (067) 87-69-301.
 БУДИНОК на Перемозі з ме-

блями 6 тис. у.о., 7x8 (вода, газ, 
опалення), х/п, 2 погреби, ділянка 
12 соток. 

Тел. (097) 80-50-974.
 ГАРАЖ в кооперативі №7 (в ра-

йоні Користівського мосту). Двері 
нові. Тел. (067) 408-95-06.

 БУДИНОК в р-ні Користівського 
мосту, є город, гараж, погріб, вода у 
дворі. У будинку газове опалення.

Тел: 066-025-95-00, 
096-474-55-39.

 В’ЯЗАЛЬНА МАШИНКА «Буко-
винка» - 300, холодильник «Атлант» - 
2Т; пральна машинка «Ауріка», 

500 грн; «Малютка», 300 грн; 2 
швейні машинки ножні «Чайка», 800 
грн; б/в, у хорошому стані. 

Тел. (097) 80-50-974.

послуги
 Привезу дрова твердих порід 

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

Тел: (096) 120-56-36, 
(095) 586-22-44.

куплю
 НА ДЕТАЛІ: годинники, холо-

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

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

"МУЖ НА ЧАС" –  
ДОМАШНІЙ МАЙСТЕР

Сантехніка, електрика, установка 
побутової техніки, будь-яка допо-
мога в домі в зручний для Вас час.

Звертайтеся: (066) 109-08-83,
 (096) 849-83-13.

ПРОДАМ
Півбудинку в Покровському 

мкрн.,  газифікований,  вхід окре-
мий. Площа 53 м2, газифікована 
літня кухня, окрема земельна ді-
лянка, погріб, господарчі будівлі. 

Тел. (095) 804-95-34.

Вітаємо з днем Вітаємо з днем 
народження!народження!
ЛІПЕЦЬКУ Віту Іванівну, 

голову квартального комітету № 4,

ЗАПАРІЙ Тетяну Анатоліївну, 
голову квартального комітету № 24.

Вітаємо з ювілеєм!Вітаємо з ювілеєм!
БУГРИМ Ірину Миколаївну, 

голову квартального комітету № 40.
Щиро дякуємо Вам за нелегку працю, 

за дієву допомогу в роботі Олександрійської 
міської ради, за вміння розуміти та підтриму-
вати людей. Бажаємо Вам нових здобутків, не-
згасної енергії та невтомності в повсякденній 
відповідальній діяльності. Ваша творча енергія 
і життєлюбність, організаторський талант, від-
даність 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!

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

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

Відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 04 
червня 2015 року № 389 «Про за-
твердження Порядку надання пільг 
окремим категоріям громадян з ура-
хуванням середньомісячного сукуп-
ного доходу сім'ї» пільги надаються 
за умови, якщо середньомісячний 
сукупний дохід сім'ї пільговика в роз-
рахунку на одну особу, за попередні 
шість місяців, не перевищує величи-
ну доходу, що дає право на податко-
ву соціальну пільгу.

З 01 січня 2017 року величи-
на доходу, що дає право на подат-
кову соціальну пільгу, становить 
2240, 00 грн.

Пільга надається протягом два-
надцяти місяців.

Після закінчення дванадцяти мі-
сяців структурні підрозділи з питань 
соціального захисту населення ви-
значають право пільговиків на отри-
мання пільг на наступний період, 
тобто з 01 липня 2017 по 30 червня 
2018 року.

Пунктом 8 вищезазначеної по-
станови передбачено, що пільгови-
ки, які мають доходи (крім пенсій та 
соціальної допомоги), або до складу 
яких входять працездатні особи, по-
дають до структурного підрозділу з 
питань соціального захисту населен-
ня декларацію про доходи сім'ї піль-

говика, а також довідки про доходи 
свої та членів сім'ї (крім довідок про 
розмір пенсії та соціальної допомо-
ги) за шість місяців, що передують 
місяцю звернення, або документи, 
що підтверджують відсутність дохо-
дів за такий період.

Якщо в пільговика зменшився 
дохід сім'ї, він має право звернутися 
до управління для визначення права 
на пільги з місця звернення.

Порядком передбачена відпо-
відальність пільговиків за подання 
недостовірних даних. Якщо пільго-
виком приховано або навмисно по-
дано недостовірні дані про доходи 
будь-кого із членів сім'ї, надання 
пільг припиняється з місяця, в якому 
виявлено порушення, а сума надміру 
перерахованої пільги повертається 
ним. У разі, коли пільговик добро-
вільно не повертає цю суму коштів, 
питання вирішується в судовому по-
рядку.

Для продовження пільг необхід-
но звернутися до управління праці 
та соціального захисту населення 
Олександрійської міської ради за 
адресою: вул. Шевченка, 109, кім-
ната 7.

За додатковою інформацією 
звертатися за номером 

телефону: 7-16-72.

Надання пільг окремим категоріям
громадян з урахуванням середньомісячного 
сукупного доходу сім’ї з 1 липня 2017 року
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Дозвілля

Факт

Духовність

Футбол

Оздоровча мандрівка КарпатамиОздоровча мандрівка Карпатами
Завершальну туристичну мандрівку цього літнього 

сезону здійснили юні туристи Будинку дитячої 
та юнацької творчості Олександрійської міської 
ради в період з 25 липня по 8 серпня 2017 року.

У перші дні було здійсне-
но екскурсійні походи 

до курортного міста Моршина, 
де розливають найпопулярні-
шу в Україні столову мінераль-
ну воду «Моршинська», та до 
греко-католицького монастиря в 
селі Гошові. Діти також відвідали 
Свято-Преображенську церкву, де 
на Ясній горі розмістився монас-
тир, заснований ще в 1570 р. 

Туристичний пішохідний мар-
шрут юних гуртківців пролягав че-
рез село Тухлю, відомого за пові-
стю Івана Франка «Захар Беркут». 
У XIII ст. на Тухлю напали монголо-
татари, вони були розгромлені 
мужніми тухольцями із Захаром 
Беркутом на чолі. 

Надалі туристи підкори-
ли одну з вершин у Сколівських 
Бескидах – гору Лопату, звідки 
відкриваються чудові краєвиди 
та де в часи Другої світової війни 
відбувся десятиденний бій (з 6 до 

16 липня 1944 року). Це був бій 
між воїнами УПА та об'єднаними 
німецько-угорськими військами. 
Загалом же було кілька зіткнень – 
на горі Лопата, в Чорному Лісі та в 
околицях міст Сколе і Долини.

На вершині встановлено 
хрест, присвячений пам'яті воїнів 
Української Повстанської Армії.

Мандрівники закінчили похід 
у місті Сколе, що розташоване на 
березі річки Опір. Через неї про-
ходить залізниця Львів-Мукачеве. 
Річка має свою унікальну історію, 
пов’язану з формуванням україн-
ської держави та часами Київської 
Русі і Галицько-Волинського кня-
зівства.

Юні туристи повернулися 
до рідного міста, сповнені нових 
вражень. Відпочинок у Карпатах 
запам’ятається їм надовго. 

Ю.МАЖАЄВ, 
помічник керівника групи, 

заступник директора 
з навчально-виховної роботи.

С обранные по крупицам 
материалы, куда входят 

биографии, протоколы допросов в 
органах НКВД, ордера прокуроров, 
выданные на их арест, воспоминания 
современников, исторические ис-
следования и фото, свидетельства 
очевидцев о молитвенной помощи 
месточтимых святых, передаются в 
Киевскую митрополию Украинской 
Православной Церкви для рассмо-
трения Синодом и прославления в 
сонме новомучеников и исповедни-
ков земли нашей.

Уже причислены к лику 
Александрийских святых священ-
номученики Николай Искровский, 
Адриан и Димитрий Александрий-
ские, преподобномученик Варсоно-
фий (Юрченко) и преподобный 
Вонифатий (Виноградов).

Вот только некоторые фак-
ты из жизни четырех новомуче-
ников нашего края.

В небольшом селе Искров-
ке, что в Петровском районе, 
покоятся мощи священному-
ченика Николая Искровского, 
истинного поборника право-
славной веры, погибшего от 
рук безбожников в смутные 
революционные годы начала 
ХХ века. Он был настоятелем 
здешнего храма. Еще при жизни 
искровского батюшку считали 
святым: он молитвой и святой 
водой исцелял болящих, из-
гонял бесов, своим примером на-
ставлял сельчан на путь к вере, 
проповедовал любовь к ближнему и 
Отечеству. Отец Николай был про-
зорливым – он предсказывал крова-
вые события революции и граждан-
ской войны, в связи с чем учил свою 
паству усердной молитве и стоя-
нию за веру. Даже день и час своей 
смерти – 2 октября 1919 г. – он знал 
заранее. Благословив прихожан и 
семью покинуть храм, один остался 
ждать своих мучителей. Безбожники 
жестоко убили священнослужителя, 
отстаивающего церковь. На могиле, 
вскоре после его погребения, на-
чали совершаться исцеления. Даже 
в годы богоборческой власти к его 
храму, превращенному в склад, и 
обустроенной рядом могилке не пе-
реставали приходить страждущие. 
Мощи священномученика Николая 
Искровского были обретены в 2001 
году после прославления его в сон-
ме новомучеников и исповедников 

на Архиерейском Соборе. 
Протоиерей Адриан Вожаков 

(1887-1937 г.г.) служил в церк-
ви с юных лет – сначала псалом-
щиком, затем диаконом и свя-
щенником в Елисаветградском и 
Александрийском уездах. Отцу 
Адриану выпал нелегкий священ-
нический крест: служить Господу в 
самый тяжелый период большевиц-
ких гонений на церковь. В 1923 г. он 
стал благочинным Глинского окру-
га, а 29 апреля 1926 года назначен 
настоятелем Покровской церкви в 
Александрии. В годы репрессий, ког-
да каждый шаг священнослужителей 
был под пристальным вниманием 
властей, о. Адриан не боялся от-
стаивать интересы верующих перед 
обличенными властью безбожника-

ми. Первый арест он пережил еще в 
1919 г., второй в 1924 г., в 1931 г. ба-
тюшка отбыл третий срок, а в 1934 г. 
– «за контрреволюционную деятель-
ность». Последний арест состоялся в 
1937г., и вскоре, на заседании трой-
ки УНКВД по Николаевской области, 
протоиерей Адриан Вожаков при-
говорен к высшей мере наказания 
и расстрелян 25 ноября 1937 года. 
Обвинения сводились к тому, что, 
несмотря на запрет властей, после 
закрытия Покровского храма, свя-
щенник крестил детей и совершал 
другие таинства на дому. «Зачли» и 
контрреволюционную пропаганду 
– отец Адриан не скрывал, что был 
против закрытия Покровской церк-
ви. Священный Синод УПЦ 5 января 
2013 г. благословил местное про-
славление и почитание в пределах 
Александрийской епархии протоие-
рея Адриана Вожакова. 

(Продолжение – 
в следующем номере)

Р азом із вчителем в 
Іспанії побували й учні 

НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів №9 – спе-
ціалізована школа».

За 5 днів олександрійські 
діти відвідали 20 уроків іспан-
ської мови, отримали нові знання 
та показали свої.

Для групи педагогів протя-
гом 5 днів провели 20 уроків ме-
тодики, літератури та технології. 
Група слухачів складалася з 16 

чоловік, більшість із них – амери-
канцями.

Щодня після обіду проводи-
лася безкоштовна екскурсійна 
програма, під час якої учасни-
ки курсів відвідали університет 
Саламанки, а також місто Авейро 
в Португалії.

Наступна зустріч із Сала-
манкою та академією запланова-
на на квітень 2018 року. 

Із сайту міської ради.

Вчитель та учні школи №9 побували в ІспаніїВчитель та учні школи №9 побували в Іспанії
За досягнення в роботі з учнями та популяризацію 

іспанської мови в Україні учитель іспанської мови НВК 
«ЗНЗ І-ІІІ ступенів №9 – спеціалізована школа» Балуба 
Олена Анатоліївна отримала від посольства Королівства 
Іспанії стипендію на тижневі курси підвищення кваліфі-
кації в мовній академії Mester в місті Саламанка.

Святые имена 
Александрии 
В Александрийской епархии в течение последних лет ак-

тивно проводит научно-поисковую деятельность Комиссия 
по канонизации святых, родившихся или прославившихся 
в нашем крае. Авторитетные священнослужители и крае-
веды, входящие в ее состав, ведут поиск документов в 
государственных и церковных архивах, подтверждающих 
выдающуюся роль земляков в истории церкви, их противо-
стояние атеистической политике советской власти, компа-
нии по закрытию храмов, факты мученического принятия 
ими смерти от гонителей веры Христовой. 

День памяти священномученика 
Николая Искровского.

Адриан Иоаннович Вожаков

ФК «Олександрія» - «Шахтар» 
(Донецьк) – 1:2 (1:1)

12.08.2017 р., 19-30, КСК «Ніка», 
3800 глядачів, +33 0С

Голи: Є. Банада (38) – Фред 
(41), Феррера (60)

П ісля драматичного, бойо-
вого, по-своєму цікавого 

матчу з одеським «Чорноморцем», 
у 5-ому турі Української Прем’єр-Ліги 
футболісти «Олександрії» на стадіо-
ні «Ніка» приймали чинного чемпіо-
на України – донецький «Шахтар».

Матч розпочався без розвідки. 
Уже в дебюті зустрічі команди обмі-
нялися перспективними момента-

ми. Спочатку атака «гірників» завер-
шилася ударом Факундо Феррери, 
але Юрій Паньків без труднощів 
заволодів м’ячем. Наші земляки 
відповіли кількома стандартами, 
що не несли особливої загрози. 
Заслуговує на увагу атака олек-
сандрійців, яку розпочав Василь 
Грицук. Василь виконав навіс на 
Андрія Цурікова, який головою ски-
нув на хід Сергію Старенькому, але, 
на жаль, голкіпер прочитав цей пас і 
заволодів м’ячем. 

У цілому, якщо підсумовувати 
гру в першому таймі, то головна 
увага приділялася надійному захис-
ту власних воріт. І так було до 38-ої 
хвилини. «Трьохколорові» заробили 

право на виконання кутового, яким 
розпорядилися сповна. Василь 
Грицук виконав навіс у штрафний 
майданчик, а Євген Банада ударом 
головою результативно замкнув пе-
редачу. Та недовго наші гравці вели 
в рахунку. Знову стандарт, знову 
гол, але цього разу – в наші ворота. 
Бернард виконав простріл низом, 
м’яч зрикошетив під удар Фреду, 
який обвідним ударом поцілив у 
«дев’ятку».

Другий тайм ознаменувався 
гострою атакою гостей та завер-
шальним ударом по воротах олек-
сандрійців, але Юрій Паньків без 
проблем упорався з цим пострілом. 
Наші земляки відповіли масованою 
атакою, але Сергію Чеботаєву бра-
кувало точності. Заслуговує на увагу 
потужний удар Тараса Степаненка 

з-за меж штрафного, але, на щастя, 
він прийшовся в стійку. 

Наступний контрвипад «гір-
ників» увінчався взяттям воріт. 
Бернард виконав навіс з лівого 
флангу, а Феррера влучно його 
замкнув головою – 1:2. Ближче до 
кінця матчу олександрійці мали 
шанси зрівняти рахунок. Спочатку 
Андрій Цуріков, після прострільної 
передачі Андрія Бацули, не потра-
пив у ціль, а в другому епізоді Євген 
Банада після навісної передачі про-
бив головою, але влучив у стійку. 
Ярослав Ракіцький,  який був пер-
шим на м’ячі, виніс його майже з 
лінії незахищених воріт.

Незважаючи на поразку, сьо-
годні наша команда провела чи не 
найкращий матч у зустрічах з «гір-
никами». 

Гідний бій чемпіону


