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Прес-тур регіональних ЗМІ до Бучі
Представники мас-медіа всієї
Київщини саме в нашому місті
стали свідками старту ще одного проекту з вивчення кращих
практик місцевого самоврядування, який впроваджується у
межах децентралізаційної реформи у Київському регіональному відділенні Асоціації міст
України.

Д

авати старт новому різновиду співпраці для Бучі – водночас престижно
і відповідально, адже формат передбачає вже підбиття зробленого й окреслення перспектив.
– Буча демонструє всій країні, як можна використовувати всі складові, той унікальний шанс і можливості для побудови
нової моделі самоврядності, – наголосив
Удовиченко Володимир Петрович –
координатор Офісу реформ, консультант з правових питань, депутат КОР, голова постійної депутатської комісії.
Нові технології управління, які вже
перетворилися на звичний робочий
інструмент управління містом – не що
інше, за його словами, як західна модель, яку десь лише вивчають і намагаються впровадити, а в Бучі вона вже
доводить свою ефективність.
– Євроремонт держави, децентралізація державного управління, розширення повноважень і можливостей місцевого самоврядування з відповідними
ресурсами на місцевому рівні, економічний розвиток територій – усе це під
силу лідерам муніципального руху.
Закінчення на стор. 2

зустріли переможців –
Паралімпійську збірну України!

ГО «Відгук» разом із депутатами Бучанської міської ради Людмилою
Войналович та Катериною Ціп’ящук стала ініціатором зустрічі команди
переможців.
еропорт «Бориспіль» надав
нашим героям увесь термінал «F», а площу перед ним визначив місцем зустрічі чемпіонів з уболівальниками.
Довідково. Українські паралімпійці вибороли 22 медалі – 7
золотих, 7 срібних і 8 бронзових.
У загальнокомандному заліку «синьо-жовті» посіли шосте
місце слідом за збірною США
– 13 золотих, 15 срібних, 8 бронзових нагород, командою незалежних паралімпійських атлетів
(NPA) – 8, 10, 6, представниками
Канади – 8, 4, 16, Франції – 7, 8, 5
і Німеччини – 7, 8, 4.
Загалом у Пхьончхані медалі
завоювали представники 26 країн із 49 команд-учасниць.
Чотири роки тому на минулій Паралімпіаді збірна України була четвертою в
загальнокомандному заліку і другою за загальною кількістю нагород – 25 (5, 9, 11).

А

Акція

Тримаємо зв’язок із землею

Наприкінці березня 2007-го року була проведена екологічна акція: близько 2100 фірм і компаній австралійського міста Сідней,
а також понад 2,2 млн. його жителів вимкнули освітлення на
одну годину.

З

а цей час енергоспоживання міста було скорочено більше ніж на 10%, що в свою чергу сприяло і скороченню викидів вуглекислого газу в атмосферу. За підрахунками фахівців, ефект від акції
був такий, що на той час нібито в місті на дорогах
на 48 тисяч автомобілів стало менше. Цю акцію
назвали «Година Землі».
Ідея була хороша і прийняла щорічний характер, поширилася і стала популярна в багатьох
країнах світу. Час проведення акції погоджено і
початок цієї години вибрано на 20 годин 30 хвилин в кожну останню суботу березня. Щороку у цій акції бере участь вже 147
країн і понад 5,4 тис. міст і населених пунктів.
У 2018 році Година Землі припадає на 24 березня. Буча щороку долучається до
проведення заходів: у школах проводять години екології, діти несуть інформацію у родини батькам.
Тема цьогорічної кампанії – Connect2Earth (“Злови зв’язок з Землею”) – підкреслює, що люди почали втрачати зв’язок з планетою, який нам так потрібно
відновити.

А ви підтримуєте проведення акції?
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Прес-тур регіональних ЗМІ до Бучі
Закінчення. Початок на стор. 1

Т

аким став за роки свого служіння громаді Бучанський міський
голова Анатолій Федорук, який
вже багато років поспіль доводить на
практиці, що розвиток країни – це
розвиток кожного міста і села, які вже
завтра стануть фундаментом для змін
у всіх сферах життєдіяльності.

Знайомство з роботою ЦНАПу було
заплановано в програмі перебування,
проте журналісти, переступивши поріг, виявили бажання дізнатися більш
детально про роботу бек – і фронт офісів з надання послуг.
Про етапи проведення реформи децентралізації, впровадження громадського бюджету, розробку Стратегії
розвитку громади гостям розповів
радник Бучанського міського голови
Петро Холодило, про впровадження
реформи нової української школи –
радник Сергій Шепетько, а начальник
відділу освіти Олег Цимбал детально
зупинився на етапах впровадження
реформи, будівництві освітніх закладів, освіті для дорослих, створенні інклюзивно-ресурсного центру.
Захід провели в межах проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні»
(ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст
України за підтримки USAID.

Також у межах заходу показали
презентацію Агенції регіонального
розвитку, яка стане платформою для
залучення інвестицій, майданчиком
для впровадження інноваційних моделей, простором, де буде комфортно
розвиватися і співпрацювати з владою
малий і середній бізнес.
За цей короткий час цікавий і сучасний проект – «Portal Освіта і Бізнес»
став центром, де й будуть вибудовуватися стратегічні моделі розвитку міста
фахівцями Агенції.
Про перші кроки коворкінгу – європейської моделі організації роботи людей з різним типом зайнятості у єдиному
робочому просторі, які об’єднані спільною метою розповів Петро Холодило.
На прохання гостей Петро Васильович
презентував механізм роботи Агенції,
складові, що приведуть до нового епату
розвитку міста.

Про старт, що розпочався із гнучкої
організації робочого простору і прагнення до формування спільноти та
внутрішньої культури розповіла керівник проекту Наталія Левченко.
Учасники залишаються незалежними і вільними, мають можливість
спілкуватися, обмінюватися ідеями та
допомагати один одному, на відміну
від роботи вдома. А ще – розв’язувати спільні проблеми за чашкою чаю чи
кави, перетворюючи спілкування на
теплий обмін досвідом.

2018 – рік громад Київщини

Саме таке рішення ухвалили керівники області – Олександр Горган та
Ганна Старикова.
инішнього року Київське регіональне відділення Асоціації міст України
відзначає 20-річчя з часу створення.
Уже втретє мери міст столичного регіону обирають і довіряють саме
Бучанському міському голові Анатолію Федоруку очолювати структуру, а
тому і прес-тур, який відбувся для регіональних медіа до міста – ще одне підтвердження того, що мода на децентралізацію не мине, що розвиток нашого
спільного дому – це розвиток кожного населеного пункту.
Приклад створення міської громади – факт доконаний на думку Володимира
Удовиченка, а присутні на зустрічі сільські голови Синяка – Павло Єрига та
Гаврилівки – Олег Покрасьон розповіли про ті плани, які вже спільно реалізовані і які вже чекають на вирішення після проведення перших виборів.

Н

Що це працює, могли переконатися
всі учасники прес-туру, які наголошували на важливості такої роботи, а всі
переваги оцінили, слухаючи і обмінюючись думками за чашкою кави.
Журналісти люблять слухати й цікавляться зробленим і планами, проте
ще більше намагаються побачити про
почуте на власні очі.

Оглядова екскурсія містом була
присвячена роботі освітянської галузі:
будівництво нових закладів, добудова
і реконструкція, перехід котелень на
альтернативні види палива, що дало
змогу не зупинити освітній процес за
рішенням кризового центру, розви-

«Чисто не там, де прибирають,
а там, де не смітять!»
Уже майже двадцять років працює житлово-комунальне підприємство та піклується про чистоту й охайність прибудинкових
територій і вулиць нашого міста. У День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення, кореспонденти БН довідалися, як працюється нашим комунальникам?

У

Бучі Комунальне підприємство
працює з 1999 року і за цей час різноманітність послуг постійно зростає,
адже потреби населення зростають.
Той, хто рано встає, знає, що із самого
ранку на вулицях міста можна зустріти комунальників: двірників, водіїв на
машинах прибиральної техніки. Саме
вони починають свою роботу, коли бучанська метушня ще не розпочалася.
Головний інженер ЖКГ Лариса
Матвейчик розповіла, яку саме роботу виконують їхні працівники: «В
основному - це обслуговування будинків і прибудинкової території. Решта
послуг – вивіз сміття з приватного
сектору, співпраця з ОСББ: укладаємо
договори на зазначені послуги й виконуємо свою роботу.
Також на балансі в підприємства є
шість одиниць техніки, і ми відповідаємо за чистоту та безпеку руху на
дорозі під час снігопадів та хуртовин.
Інколи в інтернеті пишуть, що на ву-

лицях не видно снігоприбиральної
техніки, та люди мають розуміти, що
спецтехніка не просто повинна стояти під їхніми вікнами, а працювати на
дорогах. Існує проблема і в культурі
наших мешканців, адже трапляються

випадки, коли прибиральні трактори не можуть проїхати, бо заважають
припарковані авто, і тоді складно розчистити дорогу. Навіть трапляються випадки, коли техніка пошкоджує
авто, та ми відшкодовуємо ці незручності. Просимо всіх водіїв толерантно
ставитися до наших працівників і до
своїх авто».
Весна крокує впевненими кроками,
нарешті тане сніг, на вулицях з’являється багато бруду. Лариса Анатоліївна
запевняє, що до свята Великодня в місті буде чисто й охайно: «Цього року
свято Великодня припадає на 8 квітня,
і наше головне завдання, щоб в місті
було чисто. Ми всі разом, керівниц-

Світлана Чешко,
начальник технічних дільниць:
– Працюю в житлово-комунальному господарстві із самого початку, з
1999 року, майстром технічних дільниць. У першу чергу опікуюся чистотою й порядком прибудинкових
територій. Під моїм керівництвом усі
двірники і я відповідаю за їхній розпорядок дня: працюємо з 6:30 годин
ранку. Кожному двірнику потрібно
виокремити час на спілкування, обговорити, що саме слід зробити в
першу чергу.
Хотілося б, щоб долучалися й молоді люди, розуміємо, що праця важка й не дуже престижна, та вкрай необхідна.
Сергій Фращенко, двірник:
– Працюю комунальником вже три
роки і для мене – це суттєва надбавка
до пенсії. Поки є здоров’я й сили можу
прибирати. Роботу свою виконую на
совість і люблю порядок.

ток позашкілля шляхом будівництва
Всеукраїнського пластового центру,
робота інклюзивно-ресурсного центру на базі ЗОШ№3.
Фото на згадку розлетиться в усі куточки Київщини.
Вікторія ЛЯХОВЕЦЬ

День працівників ЖКГ
тво і двірники, виходимо на вулиці й
прибираємо. Звичайно, запрошуємо і
мешканців долучатися до суботників,
але це за бажання містян. Так, наприклад, є будинок на вулиці Ватутіна, 4б,
там дуже активні мешканці, які допомагають двірникам, і беруть участь в
усіх акціях, які ми оголошуємо. Також,
Нове Шосе, 16 - теж відповідальні
мешканці, і піклуються про свою прибудинкову територію, підтримують
чистоту. Адже «чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять!».
А ще пані Лариса закликає, щоб
бучанці поважали працю звичайного
двірника, тому, що не кожна людина може виконувати таку роботу, а в
комфортному, чистому місті хочуть
жити всі.
Олександр Кшемінський,
лицювальник-плиточник
– Уже п’ятнадцять років ремонтую в місті покрівлі будинків, двері
в під’їздах, вікна в житлових приміщеннях. Виконую роботу й намагаюся все зробити по-людськи, адже це
необхідно для наших жителів.
Зінаїда Осипович, двірник:
– Двірником працюю вже рік, майже все влаштовує. Звичайно, хотілося
б більшу зарплату, бо грошей багато
не буває, і хочу попросити мешканців міста, щоб більше поважали нашу
роботу.
Алла Клепчинова, двірник:
– У комунальному підприємстві
працюю вже дев’ять років і можу
сказати, що робота важка, особливо
коли снігопади, негода, і хотілося б,
щоб жителі більше цінували її, адже
ми прибираємо на совість.

Відділом науково-технічної творчості Комунального закладу Київської обласної ради «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини» спільно з
Управлінням превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Київській
області проведено обласний конкурс плакатів
«Безпека дорожнього руху – це життя!».

Напишемо історію
міста разом!

Відповідно до розпорядження
Бучанського міського голови
Анатолія Федорука, проведено
робоче засідання ініціативної
групи з відновлення історичної
спадщини міста.

Н

а розгляд журі було подано 88 робіт із 22 районів та
8 міст області. У своїх творчих роботах вихованці та
учні закладів позашкільної освіти попереджали про негативні наслідки дорожньо-транспортних пригод та дитячого
травматизму.
За результатами конкурсу серед переможців і вихованці
Бучанського центру позашкільної роботи:
Молодша вікова категорія:
ІІ місце – Мілана Татарчук, вихованка гуртка «Мозаїка»
Бучанського центру позашкільної роботи, з роботою «Хочеш
виграти хвилину – можеш втратити життя!» (керівник
Мащенко С. Є.);

Середня вікова категорія:
ІІІ місце – Ілля Слупський, вихованець гуртка
«Велосипедний туризм» Бучанського центру позашкільної роботи, з роботою «Безпека дорожнього руху – це життя!» (керівник Куцевалов А. В.).

Старшокласники
відвідали Головне
управління юстиції
Довідатися про роботу Головного управління юстиції в Київській
області лідерам області вдалося
без проблем.
олова Бучанської асоціації лідерів
Марина Онищенко зустрілася
із Софією Верещинською – головою комісії партнерства та зв’язків

Г

28 лютого закінчився термін
подання проектів для участі
в громадському бюджеті міста
Нині триває розгляд і доопрацювання поданих ідей. У міській
раді відбулася робоча зустріч
з авторами проекту щодо створення молодіжного центру.

Миколайовичем. Керівники відділів провели екскурсію, де учні з
Київщини ознайомилися з роботою
працівників юстиції.
Це була найкраща профорієнтація
за останній час!

з громадськістю обласної ради дітей
Київщини.
У межах проекту «Я маю право» мали змогу поспілкуватися з
в.о. голови управління юстиції в
Київській області Кужелєвим Олегом

У
Автор Юлія Гуртова заявила про
можливість об’єднання всіх молодіжних лідерів і організацій під дахом новоствореного центру.
Передбачається залучення волонтерів, цікавих лекторів для проведення
заходів найрізноманітнішого формату.
Депутати Бучанської міської ради
підтримали ідею і готові долучитися до її реалізації.
Радник Бучанського міського голови Сергій Шепетько під час зустрічі
зауважив, що влада максимально відкрита і готова до співпраці з усіма, хто
має бажання працювати на розвиток
молодіжного руху й міста в цілому.

«Кришталева мрія»
юних тацюристів

Туристи – бронзові призери
У Борисполі відбулися обласні
змагання серед учнівської молоді з пішохідного туризму в закритих приміщеннях. Організаторами заходу стали Центр творчості
дітей та юнацтва Київщини та Бориспільський міський Центр туризму і краєзнавства учнівської
молоді.

часниками заходу стали 16 команд із регіонів Київщини. 96
юних туристів протягом двох днів
змагалися на двох дистанціях: «Смуга
перешкод для зв’язок» та «Командна
смуга перешкод».

У межах реалізації проекту буде
створено робочу групу, члени якої
збиратимуть історичний матеріал
від витоків до сьогодення з метою
упорядкування і друку історичного
нарису про місто.
Усі охочі можуть долучитися до
роботи, а також приносити фото
матеріали, речі, книжки, про які
згодом напишуть автори розповіді
для наступних поколінь.
Перші зібрані й опрацьовані документи будуть опубліковані в наступних номерах «Бучанських новин» з
тим, аби окремі епізоди, події з допомогою читачів були доповнені.
Робота лише стартувала, долучайтеся до створення літопису краю.
Продовження теми на стор. 11

Кращими в загальнокомандному
заліку стали:
І місце – команда міста Бориспіль
(тренери Нестеренко Є. В., Мороз В. К.);
ІІ місце – команда Васильківського
району (тренер Бойко Р. П.);
ІІІ місце – команда міста Буча (тренер Карабут О. М.)
Наступні змагання – з водного туризму пройдуть у с. Хохітва
Богуславського району 19-21 квітня,
велосипедного туризму в місті Буча
3-6 травня, пішохідного туризму в
урочищі «Кошик» Білоцерківського
району в кінці травня.
Володимир Ковальський

Колекція нагород наймолодшого колективу поповнилася новими відзнаками за творчість,
талант і майстерність.

17 березня учасники хореографічного колективу «Фієста» взяли
участь у Міжнародному конкурсіфестивалі мистецтв молодих виконавців «Кришталева мрія», де були
достойно відзначені.

Прибирайте за своїми
улюбленцями!

У місті встановлено понад 10 сучасних контейнерів для прибирання за домашніми улюбленцями. Місця для встановлення
вибирали з урахуванням частоти і кількості тварин на тій чи
іншій вулиці.
Однак власники чотирилапих
друзів не завжди прибирають за
своїми песиками та котиками, а
тому на тротуарах залишаються
«сюрпризи» пішоходам.

Фестиваль дитячої творчості

На базі Бучанської дитячої школи мистецтв ім. Л. Ревуцького
проходила обласна олімпіада із сольфеджіо та теорії музики
в межах ХХІ фестивалю дитячої творчості «ДЕБЮТ».

В

олімпіаді брали участь учні VІІ
класів (термін навчання 8 років), V класів (термін навчання 6 років) з Українки,Фастова, Рокитного,
Броварів, Білої Церкви (6 шкіл),
Бучі, Боярки, Вишневого, Ірпеня,
Борисполя, Великої Олександрівки.
Серед 40 учасників старших класів ІІ місце посіла Яна Малашкіна,
Ангеліна Котик (викладач Жанна
Перехожук).
Серед 35 учасників середніх класів
ІІІ місце виборов Ян Понятовський
(викладач Пріткова Галина), Анастасія
Денисенко (викладач Пінчук Зоя).

Зверніть увагу!

З березня 2018 року надавачем
послуг у місті з вивезення твердих
побутових відходів визначено КП
«Бучанське УЖКГ».
Встановлені контейнерні майданчики призначено для збору лише твердих
побутових відходів.
Великогабаритне, будівельне сміття, бур’ян, гілки не входять в норму
надання цих послуг. Таке сміття мешканці мають утилізувати самостійно,
або замовивши таку послугу в спеціалізованій організації, в тому числі КП
«Бучанське УЖКГ» за тел. 04597-49092
- приймальня; 04597-25790- диспетчер
(цілодобово).
За несанкціоноване вивезення сміття передбачена адміністративна відповідальність!
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Виконкомом вирішено…

Порядок денний
пленарного засідання
39 сесії VII скликання
29 березня 2018 року

Пройшло чергове засідання виконавчого комітету, яке розпочалося із вшанування пам’яті Максима Ридзанича - добровольця,
який загинув 20 березня три роки тому біля селища Опитне Ясинуватського району Донецької області. Після вшанування героя
перейшли до порядку денного, на якому було розглянуто понад
40 питань.

С

еред них - щодо коригування тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій
по вул. К. Білокур, 1а та встановлення тарифів по будинкам по вул. А.
Михайловського, 8б, 8б/1 та Я.Мудрого,
10/1. Відповідно ухвалено позитивні рішення.
Також розглянули питання про
охорону зелених насаджень і торфовищ від пожеж у 2018 році, організацію та проведення призову громадян
України на строкову військову службу
до Збройних сил України та інших військових формувань України у квітні травні 2018 року.
Затвердили тарифи на платні соціальні послуги, підтримали пропозицію про надання матеріальної допомоги довгожителям міста.

іНФРАСТРУКТУРА

П

опервах платних доріг в Україні
буде три. Про одну з них стало відомо ще в серпні: це траса Київ – Біла
Церква.
Дві інші платні дороги – Львів –
Краковець, а також шосе, яке з’єднає
Житомирську та Одеську траси, що
дасть змогу розвантажити столичну окружну дорогу.
Спершу дороги зроблять платними тільки для вантажних авто. У
Міністерстві інфраструктури хочуть
повністю заборонити проїзд важких
машин київською окружною на ділянці ст. м. Академмістечко – ст. метро
Теремки. В такому випадку водії змушені будуть користуватися платною
дорогою. Довгань підкреслив, що орієнтовна ціна платних доріг в Україні
становитиме 11 євроцентів за кілометр.
В Україні 2018 року розпочнеться
будівництво концесійних доріг, проїзд якими буде платним. На думку
міністра інфраструктури Володимира
Омеляна, платні автобани будуватимуть паралельно з уже наявними безкоштовними дорогами. Але наскільки
вигідно вкладати гроші в будівництво
платних доріг?

Пілотні проекти
Уряд планує не тільки дати старт
будівництву концесійних доріг, але й
пов’язати їх з проектами з розвитку європейських транспортних коридорів.
Планується, що перші платні дороги Київ – Умань та Львів – Краковець в
перспективі стануть частиною транс’європейського автобану Гданськ – Одеса,
що з’єднує Балтійське і Чорне моря.
Для цього заплановано будівництво
нової автомагістралі Львів – Тернопіль –
Вінниця – Одеса – Миколаїв.
Керівник Укравтодору Славомір
Новак заявив, що роботи з будівництва першої платної дороги Київ – Біла
Церква розпочнуться вже в 2018 році.
Також цього року планується дати
старт будівництву дороги Львів –

Також, затвердили Порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів місцевого
бюджету в літній період 2018 року.
Розглянули і звернення до ТОВ
«ЕКО-маркет» щодо укладання договору оренди розважального кіноконцертного комплексу «Акваріус».
Секретар Бучанської міської ради
зауважив, що послуги, які надавав
кінотеатр перестали користуватися
попитом, адже в регіоні є чудова альтернатива в розважальному центрі
«LAVINA», і наголосив, на необхідності використання приміщення для
потреб проведення культурних заходів місцевих і загальнонаціональних
рівнів.
Ще було розглянуто питання містобудування та архітектури.

Краковець, з перспективою її продовження до Рівного.
Цікавими для інвесторів можуть стати окремі ділянки нової кільцевої дороги навколо Києва і нової автодороги
Київ – Одеса.

Стартував весняний
двомісячник з благоустрою
Із 20 березня по 20 травня 2018 року
в місті пройде весняний двомісячник з
благоустрою та санітарної очистки.
Саме таке рішення ухвалили під
час засідання виконкому. Бучанський
міський голова Анатолій Федорук очолює міський штаб з питань організації
його проведення.
Інспекції з благоустрою важливо
зобов’язати керівників підприємств,
організацій, установ, дошкільних та
шкільних закладів, керівників торговельної мережі, жителів приватного
сектору виконати комплекс заходів,
спрямованих на поліпшення стану
довкілля, а саме: благоустрою міста,
санітарній очистці лісосмуг уздовж
доріг, прилеглих територій до будівель
закладів освіти, культури, медицини,
житлового фонду міста, парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків, вулиць міста, ліквідацію стихійних
сміттєзвалищ.
Депутатам Бучанської міської ради
за визначеними округами потрібно залучити громадськість для проведення
заходів, спрямованих на поліпшення
стану довкілля.
Інформація «БН»

млн євро. Також не доведеться витрачати бюджетні гроші на обслуговування дороги, поки вона перебуває в
управлінні приватної компанії.
У деяких країнах на платних дорогах проїзд для легкових автомобілів з

Платні дороги:

панацея для хворої галузі?

Проект платних доріг в Україні наближається до реальності.
Його збираються втілити в життя в межах нової Національної
транспортної стратегії до 2030 року.
Як це працює в Європі?
Європейські країни активно залучають приватні капітали для будівництва
концесійних доріг. З появою Євросоюзу
практика будівництва платних доріг
поширилася на більшість країн.
Інвесторів залучають у випадку,
якщо потрібні нові дороги, а грошей
на будівництво немає. Приватній компанії надають дозвіл побудувати дорогу і керувати нею протягом 30-40 років.
Державі це вигідно, оскільки якість
дорожньої інфраструктури поліпшиться, а гроші для будівництва шукати не потрібно.
Вартість будівництва кілометра автомагістралі в країнах ЄС коштує 10

місцевою реєстрацією безкоштовний,
плата стягується з вантажівок і автомобілів з іноземною реєстрацією.
В більшості сусідніх країн уже
функціонують платні дороги, вони є в
Румунії, Угорщині, Польщі, Молдові,
Білорусі та Росії.

Чому платні дороги потрібні
Для водіїв поява платних доріг в
Україні також може стати непоганою
альтернативою, враховуючи низький
рівень якості безкоштовної інфраструктури в нашій державі.
З’являється можливість вибору.
Концесійні дороги будуються так, щоб
не бути єдиним можливим маршрутом.

1. Про внесення змін до рішення
36 сесії Бучанської міської ради
VII скликання від 21 грудня 2017
року за № 1623-36-VII «Про бюджет міста Буча на 2018 рік»
2. Про внесення змін до штатного
розпису Бучанської міської ради
3. Про роботу КП «Ірпіньводоканал»
щодо стану водоканалізаційного
господарства в місті Буча
4. Про роботу відділу освіти
Бучанської міської ради щодо виконання Програми системи розвитку освіти міста Буча за 2017 рік
5. Про роботу КП «Бучабудзамовник»
щодо здійснення технічного нагляду за об’єктами будівництва у
місті Буча
6. Про затвердження місцевої Про
грами з фінансування видатків
на реєстрацію речового права на
об’єкти комунальної власності територіальної громади міста Буча
7. Про зменшення розміру пайової
участі у розвиток інфраструктури
м. Буча Ліневича Є.В.
8. Про зменшення розміру пайової
участі у розвиток інфраструктури м. Буча Рибальченко Ю.А.,
Побігай Д.В.
9. Про зменшення розміру пайової
участі у розвиток інфраструктури
м. Буча ПрАТ «Меліоратор»
10. Про розгляд звернень депутатів Київської міської ради щодо
ініціювання утворення асоціації
органів місцевого самоврядування
11. Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та
організацій
12. Депутатські запити
13. Різне

Водій зможе вибирати: їхати безкоштовно більш довгою дорогою низької
якості або платити за проїзд коротким
шляхом на сучасній автомагістралі.
В українських реаліях проїзд платною дорогою дасть можливість скоротити витрати пального за рахунок
меншої відстані проїзду і знизити
зношення автомобіля за рахунок якості дорожнього полотна.
По суті, всі дороги в Україні вже зараз
можна вважати платними, оскільки у
вартість палива закладається податок на
будівництво та обслуговування доріг.
З 175 тис. км доріг загального призначення 90% потребують ремонту та
реконструкції.
Однак розраховувати на помітне
поліпшення дорожнього господарства в 2017 році не варто. Бюджет
Укравтодору на цей рік – 16,7 млрд
грн, з яких 7 млрд грн призначені для
виплати зобов’язань за кредитами, 1
млрд. – оплата боргів минулих років,
приблизно 4 млрд – адміністративні
витрати та проведення дрібного ремонту доріг.
Так, на ремонт і відновлення доріг
у компанії залишається менше ніж 5
млрд грн, цього вистачить, щоб відремонтувати майже 700 км автодоріг. А
ось будівництво нових доріг у поточному році фінансувати нема чим.
Що стосується нинішнього стану
дорожнього полотна в Україні, за даними Укравтодору, з 175 тис. км доріг
загального призначення 90% потребують ремонту та реконструкції.
Для цього, за розрахунками Мін
інфраструктури, знадобиться понад 1
трлн гривень, за існуючого фінансування це займе 30-40 років. А враховуючи, що дороги поступово руйнуються, остаточна вартість ремонту може
виявитися значно більшою.
За якістю доріг у рейтингу Global
Competitiveness Report 2016 наша країна посіла 132 місце із 140. Якщо нічого не робити, скоро можемо опинитися в самому низу списку.
Підготував Богдан Ляховець

UA:Перший

6:00,15:35 М/с «Чорний Джек».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:0
0,21:00,3:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,10:50,11:50,14:20,15:15,1:00,
1:50 Погода.
9:40 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса».
10:35,13:35,16:25 Телепродаж.
11:00 Д/с «Спiльноти тварин».
12:00 Смачнi iсторiї.
13:10 РадiоДень.
13:55 Перша шпальта.
14:30 Радiо. День.
15:20 М/с «Гон».
16:45 Розсекречена iсторiя.
17:50,0:00 Iнформацiйна година.
19:00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
19:40 До справи.
20:15,1:10 Вiйна i мир.
21:30,3:25 Тема дня.
21:45,3:40 Новини. Спорт.
22:05 Д/с «Найбiльш
завантажений у свiтi».
22:55 Д/с «Таємницi акул».
1:55 Такашотам.
2:05 Д/с «Смачнi iсторiї».
4:00 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
5:00 Д/с «Орегонський путiвник».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:
15,5:20 «ТСН».
9:30 «Чотири весiлля».
10:40,12:20 «Одруження наослiп».
12:45,14:00,15:30 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Cувенiр з Одеси». (12+).
22:00 «Грошi».
23:15,0:25 «Голос країни 8».
4:30 «Життя без обману».

Iнтер

6:05 М/ф.
6:15,22:35 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 Х/ф «За двома зайцями».
11:40,12:25 Т/с «Що робить твоя
дружина?» (12+).
12:00 «Новини».
16:10 «Чекай на мене».
18:00,19:00,4:15 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
20:40 Т/с «Запитаєте у осенi».
0:20 Х/ф «Хронiки зради». (16+).
2:10,5:30 «Подробицi» - «Час».
2:50 “Орел i решка. Шопiнг”.
5:00 “Top Shop”.

ICTV

4:35 Скарб нацiї.
4:45 Еврика!
4:50 Служба розшуку дiтей.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:45,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
6:35 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
8:45 Факти. Ранок.
9:15 Спорт.
9:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10:15 Антизомбi.
11:05,13:20 Секретний фронт.

Дайджест.
12:45,15:45 Факти. День.
14:00 Х/ф «Я, Франкенштейн».
(16+).
15:25,16:20 Х/ф «Пiднесення
Юпiтер». (16+).
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
21:30 Т/с «Менталiст». (16+).
22:35 Свобода слова.
0:50 Х/ф «Здоровань». (16+).
2:30 Х/ф «Екiпаж машини
бойової».
3:35 Труба мiстера Сосиски. (12+).

Новий канал

3:00,2:25 Зона ночi.
4:40 Абзац.
6:30,8:45 Kids` Time.
6:35 М/с «Лунi Тюнз шоу».
8:50 Х/ф «Помста пухнастих».
10:40 Х/ф «Амулет Земномор`я».
(16+).
14:00 Х/ф «Час вiдьом». (16+).
16:00 Х/ф «Гарi Поттер i кубок
вогню».
19:00 Ревiзор. Магазини.
21:00 Таємний агент.
22:15 Таємний агент. Пост-шоу.
0:10 Х/ф «Не стукай двiчi». (18+).
2:05 Небачене Євробачення.
2:20 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:45,15:30 «Все буде добре!»
8:35 Х/ф «Дiвчата».
10:25 Х/ф «Мама мимоволi».
(16+).
13:05 «Битва екстрасенсiв 18».
(16+).
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00,22:40 «Слiдство ведуть
екстрасенси». (16+).
23:35 «Один за всiх». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:
30 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:30,3:20 Реальна мiстика.
13:30 Т/с «Соломонове рiшення»,
1 i 2 с.
15:30 Т/с «Соломонове рiшення».
18:00 Т/с «Перстень з рубiном».
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Благi намiри», 1 i 2 с.
23:30 Х/ф «Морський бiй». (16+).
2:00 Телемагазин.
4:45 Агенти справедливостi 3.
(16+).

ТК «Київ»

7:00,19:25 «Дива природи».
8:00,9:00,21:00,23:00,3:20
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,2:40 «Поради лiкаря».
9:15,20:20,2:30 «Ситуацiя».
9:25 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
15:55 «Щоденники Другої свiтової
вiйни: день за днем».
17:00,0:20 «Київ Live».
20:30 «Служба порятунку».
21:25 «Бойовi сили».
22:15,3:40 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:15 «Мультляндiя».

Вівторок • 27 березня

UA:Перший

6:00,15:35 М/с «Чорний Джек».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:0
0,21:00,3:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,10:50,11:50,14:20,15:15,1:0
0 Погода.
9:40 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса».
10:35,13:35,16:25 Телепродаж.
11:00 Д/с «Спiльноти тварин».
12:00 Смачнi iсторiї.
13:10 РадiоДень.
13:55 Складна розмова.
14:30 Радiо. День.
15:20 М/с «Гон».
16:45 Свiтло.
17:50,0:00 Iнформацiйна година.
19:00 Перший на селi.
19:25 Посттравматичний синдром.
20:25 Нашi грошi.
21:30,3:25 Тема дня.
21:45,3:40 Новини. Спорт.
22:05 Д/с «Найбiльш
завантажений у свiтi».
22:55 Д/с «Таємницi акул».
1:10 Розсекречена iсторiя.
2:10 Д/с «Смачнi iсторiї».
4:00 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
5:00 Д/с «Орегонський путiвник».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:
15,5:20 «ТСН».
9:30 «Чотири весiлля».
10:40,12:20 «Одруження наослiп».
12:40,14:00,15:30 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Cувенiр з Одеси». (12+).
22:00 «Повернiть менi красу 3».
23:25,0:25 Драма «Нащадки».
(16+).
1:55 Драма «Хiчкок». (16+).

Iнтер

6:10 М/ф.
6:20,22:30 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:20,12:25,20:40 Т/с «Запитаєте
у осенi».
12:00 «Новини».
12:50 Т/с «Що робить твоя
дружина?» (12+).
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:10 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:15 Х/ф «Все можливо».
2:05,5:25 «Подробицi» - «Час».
2:45 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Top Shop».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:20 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:20,19:20 Надзвичайнi новини з

К. Стогнiєм.
10:10 Бiльше нiж правда.
11:15,17:35,21:30 Т/с «Менталiст».
(16+).
12:15,13:20 Х/ф «Гарлi Девiдсон i
ковбой Мальборо». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:40,22:30 «На трьох». (16+).
15:00,16:20 Т/с «Нiконов i Ко».
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
23:45 Х/ф «Колонiя». (16+).
1:20 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).
2:45 Труба мiстера Сосиски. (12+).

Новий канал

3:00,1:50 Зона ночi.
4:30 Абзац.
6:20,7:40 Kids` Time.
6:25 М/с «Лунi Тюнз шоу».
7:45 Т/с «Мерлiн».
11:25 Т/с «Друзi».
12:20 Т/с «Статус вiдносин - все
складно». (12+).
17:00,19:00 Дешево i сердито.
20:45 Аферисти в мережах. (16+).
21:45 Вiд пацанки до панянки.
(16+).

СТБ

6:45,15:30 «Все буде добре!»
8:35 «Все буде смачно!»
9:30 «МастерШеф 7». (12+).
13:25 «Хата на тата». (12+).
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00 «Наречена для тата». (12+).
22:45 «Давай поговоримо про
секс». (16+).
0:40 «Один за всiх». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:
00 Сьогоднi.
9:30,2:50 Зоряний шлях.
11:00,3:10 Реальна мiстика.
13:00,4:45 Агенти справедливостi
5. (12+).
15:20 Футбол. Товариський матч.
Японiя - Україна.
17:10 Iсторiя одного злочину.
18:00 Т/с «Перстень з рубiном».
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Благi намiри», 3 i 4 с.
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
1:30 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00,19:25 «Дива природи».
8:00,9:00,21:00,23:00,3:20
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,2:40 «Поради лiкаря».
9:15,20:20,2:30 «Ситуацiя».
9:25 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
15:55 «Щоденники Другої свiтової
вiйни: день за днем».
17:00,0:20 «Київ Live».
20:30 «Київськi iсторiї».
21:25 «Бойовi сили».
22:15,3:40 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:15 «Мультляндiя».

Середа • 28 березня

UA:Перший

6:00,16:00 М/с «Чорний Джек».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:0
0,21:00,3:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,10:50,11:50,14:20,15:15,1:00,
2:00 Погода.
9:40,19:25 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса».
10:35,13:35,16:25 Телепродаж.
11:00 Д/с «Спiльноти тварин».
11:25 Д/с «Незвичайнi культури».
12:00 Смачнi iсторiї.
13:10 РадiоДень.
13:55 Нашi грошi.
14:30 52 вiкенди.
15:20 М/с «Гон».
16:50 Вiйна i мир.
17:30 Такашотам.
17:50,0:00 Iнформацiйна година.
19:00 Д/с «Плiч-о-плiч».
20:25 Складна розмова.
21:30,3:25 Тема дня.
21:45,3:40 Новини. Спорт.
22:05 Д/с «Найбiльш
завантажений у свiтi».
22:55 Д/с «Таємницi акул».
1:10 Свiтло.
2:10 Д/с «Смачнi iсторiї».
4:00 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
5:00 Д/с «Орегонський путiвник».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:
15,5:10 «ТСН».
9:30 «Чотири весiлля».
10:40,12:20 «Одруження наослiп».
12:45,14:00,15:30 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Cувенiр з Одеси». (12+).
22:00 «Одруження наослiп 4».
23:35,0:25 Драма «Робiть вашi
ставки!» (16+).
1:45 Мелодрама «Наїзницi та
янголи».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:15,22:35 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:20,12:25,20:40 Т/с «Запитаєте
у осенi».
12:50 Т/с «Що робить твоя
дружина?» (12+).
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:10 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:20 Х/ф «Любов за розкладом».
2:05,5:25 «Подробицi» - «Час».
2:45 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Top Shop».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:10 Громадянська оборона.

ХОЛОДНО БУДЕ ДО ТРАВНЯ

6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:20,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
11:15,17:40,21:30 Т/с «Менталiст».
12:15,13:20 Х/ф «Колонiя». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:35,22:35 «На трьох». (16+).
15:05,16:20 Т/с «Нiконов i Ко».
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
23:45 Х/ф «Кривавий спорт».
1:25 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).
2:45 Труба мiстера Сосиски. (12+).

Новий канал

3:00,2:10 Зона ночi.
4:05 Абзац.
5:50,7:45 Kids` Time.
5:55 М/с «Лунi Тюнз шоу».
7:50 Т/с «Мерлiн».
11:30 Т/с «Друзi».
12:30 Т/с «Статус вiдносин - все
складно». (12+).
17:00,19:00 Вiд пацанки до
панянки. (16+).
21:00 Аферисти в мережах.
22:10 Суперiнтуїцiя.
2:05 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:20,15:30 «Все буде добре!»
8:10 «Все буде смачно!»
9:05 «МастерШеф 7». (12+).
13:00 «Хата на тата». (12+).
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00,22:40 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний». (12+).
23:45 «Один за всiх». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:
00 Сьогоднi.
9:30,2:50 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi 5. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
18:00 Т/с «Перстень з рубiном».
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Благi намiри», 5 i 6 с.
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
1:30 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00,19:25 «Дива природи».
8:00,9:00,21:00,23:00,3:20
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,2:40 «Школа права».
9:15,20:20,2:30 «Ситуацiя».
9:25 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
15:55 «Щоденники Другої свiтової
вiйни: день за днем».
17:00,0:20 «Київ Live».
20:30 «Якiсне життя».
21:25 «Повiтрянi воїни».
22:15,3:40 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:15 «Мультляндiя».

прогноз погоди

Якою буде весна 2018, та чи довго ще нам доведеться чекати на Каширського Володимир Деркач каже, жаного тепла, а в останні 5 днів добряпотепління, чи прийде вона за календарем, буде теплою і со- що весна 2018 року буде холодною аж че похолодає і варто чекати середнього
до травня.
рівня опадів.
нячною або ж дощовою.
Володимир Деркач визначає погоду

Н

а думку синоптиків, температура
повітря цієї весни буде підвищуватися поступово, а довгоочікуване
потепління прийде не за календарем,
на початку березня, а трохи пізніше.
Начальник Укргідрометцентру Микола
Кульбіда пояснив, що прихід весни характеризує стійкий перехід температури
від 0 градусів у бік підвищення.
Також глава Укргідрометцентру зазначив, що тенденції останніх років вказують на прихід весни в «нормальні терміни». Однак вона буде трохи затяжною з
поступовим підвищенням температури.
Про те, якою буде весна 2018, розповів і
народний синоптик Леонід Горбань. На
його думку, з приходом березня не стане
тепліше. Морози ще протримаються: до
10-го березня має потеплішати до -3-1
градуса. І тільки до середини місяця
стовпчик термометра почне рости до +5
градусів. Стійкого потепління варто чекати тільки під кінець місяця.

Леонід Горбань зазначив, що перший місяць весни буде прохолодним,
до 20 числа можливі опади у вигляді
снігу з дощем.

Справжнє весняне тепло встановиться тільки наприкінці квітня 2018.
На початку травня пройдуть зливи
із сильним вітром, а після 18 числа очікується спекотна погода.
Народний синоптик із Каменя-

за тим самим методом, яким колись
користувався журналіст і письменник
Володимир Лис: спостерігаючи за природою з 25 грудня до 7 січня (від католицького Різдва до православного).
Кожен день у зазначеному періоді
відповідає за один із місяців року й
підказує, якої погоди очікувати. Свого
часу прогнози Лиса мали велику популярність: вважалося, що вони напрочуд правдиві.
Отож прогноз Володимира Деркача
такий:
Березень
Середина декади виявиться прохолодною, лише наприкінці цього відрізка трохи потеплішає.
Друга десятиденка дещо холодніша від першої. У цей час зима боротиметься з весною: вночі — «мінус»
майже постійно, вдень — вище нуля,
опади невеликі.
Третя декада березня не принесе ба-

Квітень
На початку місяця знову ж таки
дощитиме, температура повітря буде
невисокою, лише десь наприкінці декади, приблизно на Великдень, трохи
потеплішає (1–3 дні).
Друга десятиденка теж не принесе
багато тепла, сильні опади на початку
(1–2 дні), далі — менше, і температура
підвищиться.
Третя декада ледь не із самого початку принесе теплі дні з маленьким
дощиком або й без нього, а от наприкінці квітня трохи похолоднішає.
Травень
Перші дні травня ще будуть досить
прохолодні, але потроху температура
підвищуватиметься, опадів мало.
А вже друга декада — н
 абагато тепліша, іноді — просто літо.
Остання десятиденка також не розчарує: буде тепло, лише трохи зіпсують
картину невеликі короткочасні дощі.

5
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Астрологічний прогноз

та психологічно тиснути на вас.
Але якщо ви почнете щось робити
за межами соцмережі, то проблему
буде розв’язано. Тому що в реальному
житті все потрібно закінчувати — ви
можете дочитати книжку, посадити
рослини в саду, помити посуд.

на 26 березня -1 квітня 2018 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Понедiлок i середа будуть
особливо вдалими для роботи, причому на самотi. Iнакше вас
вiдволiкатимуть розмовами i спорами. У вiвторок на вашi успiхи може
звернути увагу начальство, iмовiрний кар`єрний рiст. У п`ятницю проявiть увагу до друзiв. Ви отримаєте
допомогу в здiйсненнi своїх планiв. У
недiлю бажано бути осторонь подiй,
краще спостерiгати, а не дiяти.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
На цьому тижнi є ризик
надмiрної активностi. Це не
страшно, але безлiч планiв можуть
втомити. Стримуйте полiт фантазiї,
вибирайте тiльки важливе. У другiй
половинi тижня матимете проблеми з пунктуальнiстю, як з вашої
провини, так i з незалежних вiд вас
причин. Це потрiбно враховувати,
вирушаючи на важливi зустрiчi. У
спiлкуваннi з рiднею необхiдно набратися терпiння й намагатися уникати конфлiктiв.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Зосередьтеся на важливiй
метi, тодi дрiбнi неприємностi не завадять здiйсненню ваших
амбiтних планiв. Перед напором
вашої енергiї будуть безсилi обмеження i перешкоди, якi виникали
на вашому шляху. Сприятливий
момент для кар`єрного зростання
i отримання прибутку. Всi офiцiйнi i банкiвськi питання вирiшаться
швидко i в вашу користь. Партнери
та оточення потребуватимуть ваших iдеях i вашу участь. Поставтеся
з розумiнням до проблем ваших
близьких.
РАК (22.06-22.07)
Позитивний погляд на
життя вiдкриє перед вами
новi можливостi. Поставтеся серйозно до справ, пов`язаних із
кар`єрою. Саме зараз вiдкриваються цiкавi перспективи. Можливо, на
цьому тижнi доведеться поговорити
з начальством. Вiрогiднi позитивнi
змiни у фiнансовiй сферi. Вас може
потягнути в далеку дорогу, будьте
обережнi, так як вiрогiднi непередбаченi обставини. У вихiднi постарайтеся вiдпочити й виспатися.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Чим менше зусиль докладатимете до будь-якої справи, тим простiше вона вирiшуватиметься. Можливi не дуже приємнi
змiни на роботi i нерозумiння з боку
начальства. Але не вихлюпуйте роздратування на оточення. Проявiть
терпiння i працьовитiсть, i все вирiшиться на вашу користь. У п`ятницю завершіть справи, розпочатi ранiше. У вихiднi змiна мiсць i вражень
- головний атрибут успiху.
ДІВА (24.08-23.09)
На цьому тижнi найкращими лiками вiд життєвих
розчарувань буде занурення в улюблену роботу. Не намагайтеся шукати винних. Якщо знайдете в собi
сили й оптимiзм, буднi пройдуть
спокiйно. З вами буде приємно спiлкуватися. У стосунках з близькими
намагайтеся тримати дистанцiю, не
перекладайте на них свої проблеми.

6. Ви позбудетеся
переслідувачів
Майже в кожного користувача
Фейсбуку є переслідувач. Це особливо
стосується жінок. Люди дивляться на
ваші фотографії, оновлення. Вони можуть і не бути вашими друзями, однак
все одно матимуть доступ до вашої інформації. Вони знають, де ви та з ким.

Життя із Фейсбук

7. Ви краще почуватиметеся
Дослідження довели, що через
Фейсбук користувачі часто мають занижену самооцінку. От, наприклад, ви
щось публікуєте там, але ніхто цього не
лайкає. Тоді ви починаєте почуватися
ніяково. Якщо ви публікуєте свої фото, а
представники протилежної статі не лайкають їх, то почуваєтеся некрасивими.
Так, ви постійно перебуваєте під
впливом інших людей, які можуть
бути успішніші за вас, щасливіші тощо.
А через це ви постійно почуватиметеся пригніченими та неповноцінними.

Соціальні мережі можуть бути чудовим інструментом для підтримання контактів з іншими людьми, вони допомагають знаходити нових друзів, надаючи змогу постійно спілкуватися. На
жаль, не всі використовують їх належним чином, зокрема, «перевіряють» свою сторінку кожні 5 хвилин. Якщо вам цікаво, як
може змінитися життя, якщо ви припините це робити, читайте
8. Ви почнете більше цінувати
цю статтю.

Д

ля багатьох людей перевірка сторінки в Фейсбуці стало майже роботою. Вони публікують дописи для
того, щоб отримати «лайки», спостерігають за тим, що публікують інші,
і стають одержимими необхідністю
знати, що відбувається. Вони грають у
всі ігри й беруть участь у всіх розіграшах. Це може стосуватися як вас, так
і людей, яких ви знаєте. Якщо це так,
тоді, мабуть, настав час припинити це
робити.

1. Ви не «випадатимете»
із життя
Якщо ви постійно сидите у
Фейсбуці, то не помічаєте, що відбувається навколо. Можливо, ваші домашні улюбленці голодні, або їм потрібно
погуляти. Проте ви цього не зробите,
поки не відповісте на всі повідомлення
або не переглянете всю стрічку новин.
Ви можете піти гуляти, однак все
одно будете втуплювати погляд у свій
телефон і навіть не помітите, як вийшли з будинку, та не сприйматимете те,
що відбувається навколо.
2. Ви більше встигатимете
Якщо ваша робота пов’язана з інтернетом, тоді ви самі розумієте, що соціальні мережі — ваш найбільший ворог. Ви думаєте, що зайдете у Фейсбук
лише на хвилинку, а насправді вона
затягнеться на 15 хвилин, а потім і на
півгодини.

Д

еякі напої чудово усувають симптоми застуди й полегшують перебіг хвороби, а деякі навпаки погіршують стан організму. Ось кілька порад
щодо того, що варто пити під час застуди й грипу.

Трав’яні та ягідні чаї
Теплі напої заспокоюють хворе горло,
усувають закладеність носа, полегшують дихання. Чашка теплого чаю підбадьорить вас і поліпшить настрій. Якщо
ви оберете, наприклад, корінь імбиру,
зможете допомогти своєму імунітету.
Для отримання більшого ефекту додайте в чай трохи меду — це заспокоїть кашель і допоможе вам заснути.
Тепла вода з лимоном
Запобігає зневодненню, полегшує
дихання. Також лимон містить велику кількість вітаміну С і є джерелом
антиоксидантів, які прискорюють
процес одужання в разі регулярного
вживання.

Завдяки смартфонам та швидкісному інтернету ви можете перевіряти
соцмережі, де завгодно, зокрема й на
роботі. Однак щойно ви відкладете
телефон, то одразу помітите, що ваша
продуктивність зросла.

3. Ви зможете зосередитися на
інших речах
Фейсбук забирає багато часу. Якщо
ви відкладете телефон чи вимкнете
комп’ютер, зможете зайнятися чимось
більш корисним. Наприклад, проведете час із друзями та близькими, сходите в тренажерний зал тощо.
4. Ви зможете з’ясувати, хто
ваш справжній друг
Маючи хороший інтернет — дружити легко. Ви тиснете «лайк» під чужими
фотографіями та коментуєте дописи,
хтось робить те саме на вашій сторінці.
Вам здаватиметься, що це ваші
справжні друзі, але щойно ви вийдете
із соцмережі — багато що зміниться.
Тому що друзі — це ті люди, які перебувають поруч, проводять з вами час,
турбуються про вас.
5. Ви працюватимете
продуктивніше
Одна
з
характерних
ознак
Фейсбуку — це те, що його можна назвати безкінечним. Там завжди буде
щось таке, чого ви ще не бачили, про
що ще не знаєте. А це може емоційно

Застуда й грип:

які напої зцілюють,
а які ослаблюють
організм

те, що у вас є
Репортер Reuters Белінда Голдсміт
опублікувала статтю про дослідження,
проведене в Німеччині. Воно довело,
що через те, що люди бачать у Фейсбуці,
вони починають заздрити. Адже хтось
публікує фото свого нового телефону,
автомобіля, будинку чи ще чогось, інші
починають заздрити. У них з’являється
відчуття, що хтось щасливіший за них.
9. Ви зрозумієте, що були
лише частиною аудиторії, яка
переглядала рекламу
Звичайно, і у Фейсбуці є люди, які
по-справжньому піклуються про вас.
Але з іншого боку, кожен користувач
Фейсбуку — це частина величезної
бази даних, яку використовують в чиїхось цілях.
Проблема в тому, що за останні 10
років люди забули, для чого взагалі
були створені соцмережі. Вони більше не допомагають знаходити когось,
спілкуватися чи підтримувати стосунки. Вони стали пасткою.
Оновлення статусів та «лайки» стали
для користувачів такими «необхідними», як сигарета для курця. Це залежність і робота, від якої ви нічого не отримуєте.
Однак це не означає, що слід видалитися із Фейсбуку, це було б занадто різко. Однак ви повинні зменшити його
значення у вашому житті. Ви нічого не
втратите, якщо не зайдете туди 30 разів протягом дня.
Супи
Легкі супи й бульйони чудово відновлюють сили організму, особливо це важливо в період, коли нічого не хочеться
їсти. Крім того, як доводять деякі дослідження, вони зменшують запальні процеси в організмі. Також гарячий бульйон
сприяє розрідженню мокротиння.
Небезпечні напої
Вони не допоможуть вам впоратися із
застудою, а можуть погіршити ваш стан.
Енергетичні напої
Користі від них мало. До того ж
вони містять велику кількість цукру.

Коли ви хворієте, вам постійно
говорять, що потрібно більше
пити. І це дійсно так, адже щоб
одужати, вашому організму
необхідна додаткова кількість
рідини. Але що у вас має бути
в чашці?

Кава і чай
Ці напої не рекомендують вживати
під час хвороби, оскільки вони зумовлюють зневоднення організму.
Фруктові соки в пакетах
На перший погляд, здається, що дуже
корисно пити соки під час застуди, осо-
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Інна Цимбалюк:

із «пишки»
у «Міс Україна-Всесвіт»

Суворий тато
Інна була пізньою дитиною – батьки
чекали її 10 років. Звичайно ж, вона
була їхньою улюбленицею. Однак незважаючи на це, дівчинку виховували
суворо.
Коли Інні було три роки, тато вперше
поставив її в куток. При цьому йому доводилося буквально змушувати дитину
залишатися на одному місці – вона не
розуміла, чому треба стояти й виривалася. Будучи підлітком, Цимбалюк «і на
горосі стояла, і на гречці».
Коли Інні виповнилося 18 років,
тато сказав їй, що відтепер вона «самостійна людина і повинна приймати
рішення сама». При цьому батьки не
припинили піклуватися про дівчинку.
Просто дали їй можливість самостійного вибору.
Спортивна «пампушка»
Коли Інні було п’ять років, її віддали
на заняття в секцію художньої гімнастики. З огляду на те, що дівчинка була,
за визнанням самої Інни, досить-таки

«пухленькою», тренер спочатку сумнівалася в її успіху. Згодом Інна схудла,
витягнулася й стала однією з найвищих у групі.
У майбутньому Інна отримала спортивне звання кандидата в майстри
спорту. Дівчина мріяла про кар’єру тренера з художньої гімнастики, будувала
великі плани, проте її мрії зруйнувала
тpaвма хpeбта: у дівчинки був нестерпний біль у спині. Інна «не могла ні гнутися, ні стрибати» до розігріву.

Кар’єра фотомоделі
Коли Інні виповнилося 13 років, відбулася її перша фотосесія. Зробив її
звичайний київський журналіст, якого
прийняли за професійного фотографа.
Відразу після зйомок Інна взяла участь
у конкурсі «Міс Західна Україна-98», де
отримала свою першу нагороду – приз
глядацьких симпатій.
Протягом наступних років – з 1998
по 2005 рік – Інна взяла участь у восьми конкурсах краси. На кожному з
них вона виборювала титул «Міс глядацьких симпатій». Крім того, у 2001
році дівчина перемогла в регіональному конкурсі краси «Панна Західна
Україна-2001», в 2003 – виграла титул
«Королева Києва-2003».
У 2006 році Інна здобула першу
свою «велику перемогу» – вона отри-

Цікаві рейтинги
У
країна посіла шосте місце в рейтингу найдешевших для проживання країн світу. Відповідний рейтинг був складений американським
порталом GoBankingRates.

Повідомляється, що сам рейтинг
складається з 50 країн. При його складанні враховувалися країни, де люди
найменше витрачають на житло, продукти, товари і різні послуги. Всі ціни

мала престижний титул «Міс УкраїнаВсесвіт». Дівчина вирушила в ЛосАнджелес боротися за звання Міс
Всесвіт, хоча їй не вдалося посісти
перше місце, представниця України
вперше за багато років увійшла в 20-ку
фіналісток і стала однією з найкрасивіших дівчат у Всесвіті.

Інна на ТБ
У 2007 році Цимбалюк почала свою
акторську кар’єру – вона знімалася в
серіалі «Серцю не накажеш». Пізніше
з’явилася ще в кількох епізодичних і
головних ролях.
Крім того, в 2008 році Інна була телеведучої на проекті «Танцюю для тебе».
Глядач Інну полюбив, і вона стала постійною ведучою на телеканалі.
У 2010 році її запросили стати партнеркою Олександра Буйнова в проекті
каналу «1 + 1» «Зірка + Зірка». Після
закінчення проекту дівчина повернулася до роботи ведучою.
У 2012 році Інна Цимбалюк стала ведучою проекту «Королеви балу» разом
із Тео Деканом і Євгеном Калкатова.
Особисте життя
У 2015 році Інна народила доньку
від російського бізнесмена. Тому й не
дивно, що зірка останні роки живе в
Москві, куди переїхала до чоловіка.
враховувалися в доларовому еквіваленті, а вартість проживання порівнювалася з цінами в Нью-Йорку.
Так, найдешевшою країною для проживання стала Індія, в той час як останнє місце дісталося Угорщині. Серед
іншого в рейтинг також була включена
Грузія (16 місце), Молдова (19 місце),
Білорусь (27 місце), Казахстан (31 місце), Вірменія (34 місце) і Азербайджан
(35 місце).
Раніше повідомлялося, що український паспорт зайняв нове місце
в рейтингу привабливості громадянств. Згідно з результатами, найбільше в світі цінують громадянство
Ірландії, Швейцарії, Португалії та
Швеції.
Як виявилося, що найбільше заробляють іноземні фахівці в індійському
місті Мумбаї. Друге місце зайняв американський Сан-Франциско, а третє –
швейцарський Цюріх.

бливо дітям, але в них міститься велика кількість цукру. А цитрусові до того
ж можуть спричинити подразнення
хворого горла. Якщо все-таки вашій
дитині хочеться соку, можна додати в
чашку з водою кілька ложок соку.

Алкоголь
Погіршує стан організму під час
хвороби: може виникнути нудота, головний біль і ломота в тілі.
Спиртні напої знижують здатність
організму боротися з інфекцією.
Тому їхнє вживання варто відкласти до кращих часів. Але якщо під
час хвороби для відновлення водного балансу і виведення продуктів розпаду вірусів рекомендується
рясне пиття, то це не означає, що
потрібно випивати протягом дня
кілька літрів води. Особливо обережними мають бути люди з нирковою недостатністю і цукровим
діабетом. Не забувайте проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем!

КИТАЙ ХОЧЕ ЗРОБИТИ ЮАНЬ
СВІТОВОЮ ВАЛЮТОЮ

Влада Китаю планує продовжувати курс поступової інтернаціоналізації юаня.

З

а словами глави Народного банку
КНР Чжоу Сяочуаня, мета Пекіна –
використовувати національну валюту
в міжнародних фінансових операціях
і інвестиціях. Також Китай планує відкрити свій фінансовий ринок.
«Що стосується подальшої ролі
уряду або ЦБ в інтернаціоналізації

юаня, то, на мій погляд, можна налагодити комунікацію між внутрішнім
і міжнародними ринками капіталу», – додав Сяочуань.
У листопаді 2015 року юань за рішенням МВФ було внесено до кошика SDR, куди входять долар, євро,
фунт стерлінгів та єна.

Астрологічний прогноз

на 26 березня -1 квітня 2018 року
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Непоганий тиждень для
пошуку роботи. До того ж
знайдете нових друзiв. Зараз вашi
слова можуть мати магiчну дiю на
оточення. У середу будьте обережнi й терплячi: тiльки за цiєї умови
досягнете бажаної мети. Четвер - це
день гарного настрою, коли радiсть
вiдкриває перед нами новi горизонти. У п`ятницю краще позбутися
зайвого мотлоху й потішити себе
обновкою.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
На цьому тижнi настає
сприятливий момент для
весняного оновлення. Можете вибудовувати грандiознi плани. Середа
обiцяє подарувати радiсть спiлкування й творчу роботу. У четвер i
п`ятницю вам вдасться продемонструвати високий професiоналiзм.
Начальство це оцiнить. Можете розраховувати на додатковий дохiд.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Говорити про справи не
варто, краще їх робити.
Тим бiльше, що якщо в понедiлок
ви докладете певних зусиль, досягнете хороших результатiв майже в усьому. У п`ятницю не слід
вiддаватися роботі, згадайте про
сiм`ю, адже їй теж потрiбнi турбота й увага. У вихiднi постарайтеся
бути разом i розв’язати дрiбнi побутовi проблеми.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Вас
переповнюватимуть
творчі задуми. Постарайтеся
не давати обiцянок, їх важко буде
виконати, навiть якщо дуже захочеться допомогти. На цьому тижнi
сприятливi зустрiчi з друзями i родиною. Запросiть усiх в ресторан.
Потіште себе вишуканими стравами.
Проявляючи турботу, ви вiдчуєте, що
теж оточенi увагою. Сприятливi днi
- вiвторок i субота, несприятливий п`ятниця.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Весь тиждень ви розв’язуватимете проблеми на роботi. Однак перш нiж рiшуче дiяти,
варто все ретельно продумати. На
початку тижня вам доведеться кiлька разiв повторити оточуючим, що
саме ви вiд них хочете. Не турбуйтеся, ваша наполегливiсть i увага
до деталей допоможуть домогтися
бажаного. У четвер постарайтеся
досягти поставлених цiлей без зайвого тиску. У п`ятницю актуальна
проблема може вирiшитися сама.
У вихiднi не приймайте поспiхом
важливих рiшень.
РИБИ (20.02-20.03)
Майте на увазi, що дуже
багато з того, що ви захочете
на цьому тижнi, може здійснитися,
так що варто бути обережнiшими у
своїх бажаннях. Або хоча б стежити
за чiткiстю формулювань. Вчiться
поєднувати старе i нове, вiдкидаючи зайве. У сiмейному життi вам
обiцяють затишок i спокій. У п`ятницю можете чудово відпочити на
дружнiй вечiрцi. А ось у вихiднi
краще залишитися вдома.
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/

6:00,15:35 М с «Чорний Джек».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:0
0,21:00,3:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,10:50,11:50,14:20,15:15,1:0
0 Погода.
9:40,19:25 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса».
10:35,13:35,16:25 Телепродаж.
11:00 Д/с «Незвичайнi культури».
12:00 Д/с «Смаки культур».
13:10 РадiоДень.
13:55 До справи.
14:30 Радiо. День.
15:20 М/с «Гон».
16:50 Твiй дiм.
17:20 Такашотам.
17:50,0:00 Iнформацiйна година.
19:00 #ВУкраїнi.
20:25 «Схеми» з Н. Седлецькою.
21:30,3:25 Тема дня.
21:45,3:40 Новини. Спорт.
22:05 Д/с «Найбiльш
завантажений у свiтi».
22:55 Д/с «Таємницi акул».
1:10 Iнтермарiум.
2:10 Д/с «Смачнi iсторiї».
4:00 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
5:00 Д/с «Орегонський путiвник».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:
15,5:20 «ТСН».
9:30 «Чотири весiлля».
10:40,12:20 «Одруження наослiп».
12:45,14:05,15:30 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
20:30,4:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Cувенiр з Одеси». (12+).
22:00 «Мiняю жiнку 13».
23:00,0:20 «Право на владу».
0:45 Драма «Пiсля тебе - нiкого».
(16+).

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,22:35 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».

10:20,12:25 Т/с «Запитаєте у
осенi».
12:50 Т/с «Що робить твоя
дружина?» (12+).
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
20:40 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
0:20 Х/ф «Дике кохання».
2:35 «Орел i решка. Шопiнг».
4:45 «Top Shop».
5:15 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:15,17:35,21:30 Т/с «Менталiст».
(16+).
12:15,13:20 Х/ф «Кривавий
спорт». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:30 «На трьох». (16+).
15:05,16:20 Т/с «Нiконов i Ко».
(16+).
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:20 Iнсайдер.
23:45 Х/ф «Бiйцiвський клуб».
(16+).
2:15 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).
2:55 Труба мiстера Сосиски. (12+).

Новий канал

3:00,2:20 Зона ночi.
3:45 Абзац.
5:35,7:50 Kids` Time.
5:40 М/с «Лунi Тюнз шоу».
7:55 Т/с «Мерлiн».
11:35 Т/с «Друзi».
12:30 Т/с «Статус вiдносин - все
складно». (12+).
17:00,19:00 Хто зверху. (12+).
21:10 Аферисти в мережах. (16+).
22:10 Вар`яти.
2:15 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:25,15:30 «Все буде добре!»
8:15 «Все буде смачно!»
10:10 «МастерШеф 7». (12+).
13:25 «Хата на тата». (12+).
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00,22:40 «Я соромлюсь свого
тiла 5». (16+).
0:00 «Один за всiх». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:
20 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi 5. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину 2.
(16+).
18:00 Т/с «Перстень з рубiном».
(12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Благi намiри», 7 i 8 с.
(12+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).
1:50 Телемагазин.

ТК «Київ»

UA:Перший

6:00,15:20 М/с «Чорний Джек».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:
00,21:00,3:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
9:30,10:50,11:50,14:20,15:15,16:3
0,0:55 Погода.
9:40 Д/с «Африка. Небезпечна
реальнiсть».
10:35,13:35,16:10 Телепродаж.
11:00 Д/с «Незвичайнi культури».
12:00 Д/с «Смаки культур».
13:10 РадiоДень.
13:55 «Схеми» з Н. Седлецькою.
14:30 Радiо. День.
16:40 Фольк-music.
17:50,0:00 Iнформацiйна година.
18:50 VoxCheck.
19:00 Твiй дiм.
19:25 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса».
20:25 Перша шпальта.
21:30,3:25 Тема дня.
21:45,3:40 Новини. Спорт.
22:15 Хресна дорога за участю
святiйшого отця Франциска в
Колiзеї.
1:10 Iнтермарiум.
2:10 Д/с «Смачнi iсторiї».
4:00 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
5:00 Д/с «Орегонський путiвник».

Канал «1+1»

7:00,19:25 «Дива природи».
8:00,9:00,21:00,23:00,3:20
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,2:40 «Поради лiкаря».
9:15,20:20,2:30 «Ситуацiя».
9:25 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
15:55 «Щоденники Другої свiтової
вiйни: день за днем».
17:00,0:20 «Київ Live».
20:30 «Прогулянки мiстом».
21:25 «Повiтрянi воїни».
22:15,3:40 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:15 «Мультляндiя».
6:30 «Дотик з Чарльзом Стенлi».
Пятница, 30 марта

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:3
0 «ТСН».
9:30 «Чотири весiлля».
10:40,12:20 «Одруження
наослiп».
12:45,14:00,15:30 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
20:15 «Лiга смiху».
22:20 «Iгри приколiв».
23:20,0:15,5:00 «Розсмiши
комiка».
1:10 «Вечiрнiй Київ».

4:35 «Сергiй Юрський. Людина не
звiдси».
5:15 “Top Shop”.

8:20 Ревiзор. Магазини.
10:20 Таємний агент.
11:50 Таємний агент. Пост-шоу.
13:45 Т/с «Бiблiотекарi».
17:20 М/ф «Шрек назавжди».
19:10 М/ф «Iван Царевич i Сiрий
Вовк». (16+).
21:00 Х/ф «Гарi Поттер i Орден
Фенiкса».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:15,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40

Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:20,12:25 Х/ф «Казка про Жiнку
i Чоловiка».
12:40 Т/с «Що робить твоя
дружина?» (12+).
14:50,15:50,16:45,1:50 «Речдок».
18:00,3:20 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
23:50 Х/ф «Лiнкольн для
адвоката». (16+).
4:05 «Два Миронова».
4:45 «Top Shop».
5:15 «Вдалий проект».

22:00 Хто зверху. (12+).
1:50 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:45 «Моя правда. Ектор ХiменесБраво».
7:40 Х/ф «Вам i не снилося».
9:25 Х/ф «Пiзнє каяття». (16+).
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00,23:05 «Холостяк 8». (12+).
22:40 «Небачене Євробачення
2018».
0:15 «Холостяк 8. Пост-шоу».
(12+).

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30,1:55 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:20,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
9:55 Iнсайдер.
10:50,16:35 Т/с «Менталiст».
(16+).
11:50,13:20 Х/ф «Бiйцiвський
клуб». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:00,16:20 Т/с «Нiконов i Ко».
(16+).
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:30,22:50 Дизель-шоу. (12+).
0:05 Х/ф «Гарлi Девiдсон i ковбой
Мальборо». (16+).
2:15 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).
3:40 Труба мiстера Сосиски.
(12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3
:10 Сьогоднi.
9:30,5:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,3:50 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти
справедливостi 5. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину 2.
18:00 Т/с «Перстень з рубiном».
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Благi намiри», 9 i 10
с. (12+).
23:20 По слiдах.
0:00,2:20 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (16+).
1:50 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00,19:25 «Дива природи».
8:00,9:00,21:00,23:00,3:20
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,2:40 «Школа права».
9:15,20:20,2:30 «Ситуацiя».
9:25 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська
приймальня».
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».
17:00,0:20 «Київ Live».
20:30 «Мiсто добра».
21:25,4:15 «Повiтрянi воїни».
22:15,3:40 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
5:05 «Мультляндiя».

Новий канал

3:00,1:55 Зона ночi.
3:45 Абзац.
5:35,7:50 Kids` Time.
5:40 М/с «Лунi Тюнз шоу».
7:55 Т/с «Мерлiн».
11:35 Т/с «Друзi».
12:30 Т/с «Статус вiдносин - все
складно». (12+).
17:00,19:00 Суперiнтуїцiя.
21:00 Аферисти в мережах. (16+).

Субота • 31 березня
UA:Перший.
/

6:00 М с «Чорний Джек»
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,0:40 Новини.
9:30,13:45,16:15,3:50 Погода.
9:35 М/с «Гон».
10:05 Хто в домi хазяїн?
10:30 Лайфхак українською.
10:45,13:55,15:55 Телепродаж.
11:05 Д/с «Незвiданi шляхи».
12:00 Х/ф «Святе сiмейство».
14:15 Концертна програма Євгена
Хмари «Колесо живого шоу».
15:30 Д/с «Спiльноти тварин».
16:30 Д/с «Найбiльш
завантажений у свiтi».
18:10 Т/с «Окупованi».
20:00 Розсекречена iсторiя.
21:35 Як дивитися кiно.
22:00 Х/ф «Служниця».
0:30 Такашотам.
1:10 Iнтермарiум.
2:10 Д/с «Смачнi iсторiї».
3:00 Д/ф «Кардинал Мар`ян
Яворський».
4:00 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
5:00 Д/с «Орегонський путiвник».

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
6:45 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:45,11:20 «Життя без обману».
12:55,23:15 «Свiтське життя».
14:00 «Лiга смiху».
16:25,21:15 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка. Дiти».
20:15 «Українськi сенсацiї».
0:15 «Голос країни 8».

Iнтер

6:00 «Готуємо разом».
7:00 М/ф.
7:20 «Чекай на мене».
8:50 Х/ф «Покровськi ворота».
11:30 Х/ф «Баламут».
13:15 Х/ф «Три плюс два».
15:00 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi».
17:00,20:30 Т/с «Що робить твоя
дружина?» (12+).
20:00 «Подробицi».
22:30 Концерт «Максим Галкiн.
Ми знову разом».
0:25 Х/ф «Гра в пiжмурки».
2:05 «Життя в кредит».
2:45 «Подробицi» - «Час».
3:15 Х/ф «Казка про Жiнку i
Чоловiка».

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА!

ICTV

5:15 Скарб нацiї.
5:20 Еврика!
5:30 Факти.
5:50 Бiльше нiж правда.
7:30 Я зняв!
9:25 Дизель-шоу. (12+).
10:45,11:45 Особливостi
нацiональної роботи.
12:45 Факти. День.
13:00 «На трьох». (16+).
16:40 Х/ф «Пограбування поiталiйськи».
18:45 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20:05 Х/ф «Форсаж 6». (16+).
22:35 Х/ф «Потрiйний форсаж:
Токiйський дрифт». (16+).
0:40 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).

Новий канал

3:00,1:55 Зона ночi.
5:10 М/с «Лунтiк i його друзi».
6:55,8:15 Kids` Time.
7:00 М/с «Лунi Тюнз шоу».

СТБ

5:55 «Караоке на Майданi».
6:55 «Хата на тата». (12+).
8:55 «Все буде смачно!»
10:00,23:35 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
11:00 «МастерШеф. Кулiнарний
випускний». (12+).
14:05 «Холостяк 8». (12+).
17:05 Х/ф «Спортлото-82».
19:00 «Свiтами за скарбами».

22:30 «Вечiр з Наталею Гарiповою.
Олександр Педан». (12+).
0:35 «Давай поговоримо про
секс». (16+).

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00,3:10 Сьогоднi.
7:15,5:30 Зоряний шлях.
8:55 Т/с «Благi намiри», 1-5 с.
13:30,15:20 Х/ф «Погана сусiдка».
16:00 Т/с «Нi слова про любов»,
1 i 2 с.
19:40 Т/с «Нi слова про любов».
21:00 Шоу Братiв Шумахерiв.
23:00 Х/ф «Райський куточок».
0:50,2:20 Х/ф «Таємниця в їхнiх
очах». (16+).

ТК «Київ»

8:00 «Київськi iсторiї».
8:30 «Прогулянки мiстом».

9:00 «Якiсне життя».
9:25 «Київ музика».
10:00,23:35 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Концерт «Приречений на
любов».
16:50 «Паспортний стiл».
17:00,3:35 «Київ Live».
19:25 «Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни».
20:20 «Ситуацiя».
20:30 «Життєвi iсторiї».
21:00,23:15 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
21:25 Х/ф «Вони були солдатами».
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
0:35 Х/ф «Катастрофа».
2:05 Х/ф «Доказ».
3:00 «Битва звірів 18».

Недiля • 1 квітня
UA:Перший

6:00 М/с «Чорний Джек».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,0:40 Новини.
9:30 Х/ф «Святе сiмейство».
11:00 Пасхальна служба Божа та
апостольське благословення для
Рима й цiлого свiту святiйшого
отця Франциска з площi Св.
Петра в Римi.
13:35 Перший на селi.
14:00,16:00 Телепродаж.
14:20 Фольк-music.
15:30,2:35 Д/ф «Спадок на
кiнчиках пальцiв».
16:15,23:30,3:55 Погода.
16:30 Д/с «Найбiльш
завантажений у свiтi».
18:10 Т/с «Окупованi».
19:55 Д/с «Iмперiя».
21:35 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:15,4:05 Д/с «Весняний
фестиваль».
23:10 Д/с «Жива природа».
23:40 «Гордiсть свiту».
0:30 Такашотам.
1:10 Iнтермарiум.
2:10 Д/с «Смачнi iсторiї».

Канал
«1+1».
/

6:00 М ф «Маша i ведмiдь»
6:10 «ТСН».
7:05 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:40 «Розсмiши комiка. Дiти».
10:40,11:55,12:50 «Свiт навиворiт
3: Танзанiя, Ефiопiя».
13:55 Т/с «Cувенiр з Одеси».
17:40 Комедiя «Джентльмени
удачi».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос країни 8».
0:10 «Iгри приколiв».
1:05 Драма «Судове
обвинувачення Кейсi Ентонi».

Iнтер

5:45,1:25 «Подробицi» - «Час».
6:15 Х/ф «Баламут».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Морський
сезон».
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження. Америка».

12:00 Х/ф «Укол парасолькою».
13:50 Х/ф «Пограбування».
16:10 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
18:00 «Крутiше за всiх».
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Що робить твоя
дружина?» (12+).

11:55 «Вечiр з Наталею
Гарiповою. Олександр Педан».
13:00 «Наречена для тата». (12+).
15:05 Х/ф «Спортлото-82».
16:55,23:35 «Я соромлюсь свого
тiла 5». (16+).
19:00 «Битва екстрасенсiв 18».
21:20 «Один за всiх». (16+).

4:30 Скарб нацiї.
4:35 Еврика!
4:45 Факти.
5:15 Iнсайдер.
7:00 Т/с «Код Костянтина». (16+).
9:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11:50,13:00 Х/ф «Пограбування
по-iталiйськи».
12:45 Факти. День.
14:10 Х/ф «Потрiйний форсаж:
Токiйський дрифт». (16+).
16:05 Х/ф «Форсаж 6». (16+).
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з
О. Соколовою.
20:35 Х/ф «Форсаж 5». (16+).
23:10 Х/ф «Форсаж 4». (16+).
1:15 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).

6:50 Сьогоднi.
7:45,3:40 Зоряний шлях.
8:15 Т/с «Благi намiри», 6-10 с.
13:00 Т/с «Нi слова про любов».
17:00 Т/с «Секрет майя», 1 i 2 с.
19:00,2:50 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Секрет майя». (12+).
23:00 Т/с «Нелюбимий», 1-3 с.
1:40 Телемагазин.
2:10 Т/с «Нелюбий». (16+).
4:00 Iсторiя одного злочину 2.

ICTV

Новий канал

3:00,2:50 Зона ночi.
4:50 Стендап-шоу.
5:45,7:55 Kids` Time.
5:50 М/с «Лунi Тюнз шоу».
8:00 Х/ф «Незламний шпигун».
9:45 Х/ф «Пустун». (16+).
11:40 М/ф «Шрек назавжди».
13:20 М/ф «Iван Царевич i Сiрий
Вовк». (16+).
15:00 Х/ф «Гарi Поттер i Орден
Фенiкса».
17:50 Х/ф «Гарi Поттер i Принцнапiвкровка».
21:00 Х/ф «Мисливцi на вiдьом».
22:45 Х/ф «Сховище».
0:45 Х/ф «Привид будинку на
пагорбi».

СТБ

5:10 «Хата на тата».
7:35 «Холостяк 8. Постшоу».
8:55 «Все буде смачно!»
9:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя».
10:55 «Караоке на
Майданi».

Канал «Україна»

ТК «Київ»

8:20 «Життєвi iсторiї».
8:50 «Паспортний стiл».
9:00 «Київ музика».
9:35 «Шеф-кухар країни».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Рецепт успiху Михайла
Поплавського».
15:40 «Ситуацiя».
16:20 «Служба порятунку».
16:50,2:15 Х/ф «Золотий кубок».
19:10 Х/ф «Пiвденнiше Гранади».
21:00,1:25,4:20 «СТН-тижневик».
21:30,1:55,4:50 «СТН-спорттижневик».
21:50 Х/ф «Примари Гойї».
23:40 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 Х/ф «Той, що йде у снiгах».
5:10 «Мультляндiя».

Ремонт холодильників

куплю б/у
або неробочий холодильник

(066) 021 22 18
(073) 156 36 99

Заява про наміри планованої діяльності
Згідно зі ст. 11 Закону України «Про екологічну експертизу», ТОВ
«АВАНТАЖ-РЕМІ» проводить консультації з громадськістю по питанню
оцінки впливів планованої діяльності на навколишнє середовище при будівництві об’єкту «Будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою:
Київська область, м.Буча, в межах бульв. Леоніда Бірюкова, вул.Вишнева, вул.
Лесі Українки».
Проектом передбачається будівництво 5-ти 9-ти поверхових багатоквартирних житлових будинки на 470 квартир. Кількість машиномісць – 225.
Загальна площа будинків – 36424,14 м2.
Будівництво багатоквартирних житлових будинків здійснюється на власній
земельній ділянці площею 2,1799 га.
В період проведення будівельно-монтажних робіт певне забруднення атмосфери буде пов’язане з експлуатацією автомобільної та будівельної техніки
(викиди відпрацьованих газів від двигунів, шумовий вплив), проведенням
земляних, зварювальних та лакофарбових робіт (викиди забруднюючих речовин на ділянках проведення робіт).
Для виробничих та господарсько-побутових потреб в період будівництва
буде використовуватись вода згідно укладених підрядником договорів.
Вплив на ґрунт буде пов’язаний з техногенним порушенням існуючих форм
рельєфу внаслідок земляних робіт. Після закінчення будівельно-монтажних
робіт проектом передбачено благоустрій території будівництва.
При експлуатації запроектовано об’єкту вплив на навколишнє середовище
пов’язаний з викидами в атмосферу продуктів згоряння природного газу від котлів
опалення теплогенераторної, індивідуальних котлів опалення та кухонних плит.
Тверді побутові відходи і відходи будівництва та експлуатації розміщуються на полігонах ТПВ або передаються іншим підприємствам для їх використання, переробки і знешкодження, згідно укладених договорів.
При виконанні будівельно-монтажних робіт передбачається здійснення
всіх природоохоронних заходів.
Роботи по будівництву будуть проведені протягом 2018-2020 роки.
З матеріалами проекту можна ознайомитись у Генпроектувальника – ТОВ
«ГЛОБАЛ-ПРО» (04053 м.Київ, вул. Кудрявська, 3/5, літера А, офіс 310).
Зауваження, пропозиції або скарги до проекту можна направити офіційно
поштою до 25.04.18 р. в адресу Генпроектувальника.

ВІДДІЛ ОСВІТИ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади:
ДИРЕКТОРА ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ
БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»,
стаж педагогічної роботи не менше 3 років, знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», досконале володіння державною мовою.
До заяви про участь у конкурсі додаються наступні документи:
ӹӹ біографічна довідка;
ӹӹ ксерокопія паспорта;
ӹӹ ксерокопія трудової книжки;
ӹӹ копії документів про освіту;
ӹӹ мотиваційний лист і перспективний план розвитку інклюзивно-ресурсного
центру Бучанської міської ради Київської області.
Документи необхідно подавати спеціалісту по роботі з педагогічними кадрами відділу освіти Бучанської міської ради за адресою: вул. Островського,
36, м. Буча, 08292 до 06.04.2018 року.
Додаткова інформація надається за телефоном: 49-705.
Термін прийняття документів (протягом 15 календарних днів із дня оголошення про проведення конкурсу).
ТОВ « Управляюча компанія «Паркова Оселя» доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну діючих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у будинках за адресою:
м.Буча, вул.Ярослава Мудрого, буд.10/3 та 10/4 керуючись п.2.4 Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг,
структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності,
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та
житлово-комунального господарства України від 30.07.2012р. № 390.
м.Буча, вул. Ярослава Мудрого, 10/3
Тариф 1 м2 на утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій для
квартир вище 1 поверху
Тариф 1 м2 на утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій для
квартир 1 поверху
Тариф 1 м2 на утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій для
комерційних приміщень

Діючий тариф
2016р.

Плановий тариф
2018

4,86

6,47

4,19

5,58

3,07

7,50

Діючий тариф
2016р.

Плановий тариф
2018

4,67

6,43

3,88

5,26

4,42

7,50

м.Буча, вул.Ярослава Мудрого, 10/4
Тариф 1 м на утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій для
квартир вище 1 поверху
Тариф 1 м2 на утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій для
квартир 1 поверху
Тариф 1 м2 на утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій для
комерційних приміщень
2

Надання допомоги з тимчасової
втрати працездатності

З

а оперативними даними, упродовж січня-лютого 2018 року
управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування у
Київській області було профінансовано надання допомоги з тимчасової втрати працездатності за 30 тис.
лікарняних листків на загальну тривалість 404934 дні. Фінансування
здійснюється Фондом своєчасно та в
повному обсязі.
Фонд компенсує застрахованим
особам втрату заробітку за період
хвороби або травми з 6-го дня непрацездатності. Щороку в Київській області надходить до оплати майже 200
тис лікарняних листків. Загалом у минулому році Фондом профінансовано
170 тис. лікарняних, на що направлено
майже 410 млн. грн., що на 60 млн. грн.
або 17% більше, ніж у 2016 році.
Допомога по тимчасовій втраті
працездатності надається застрахованій особі в формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати
(доходу). Підставою для призначення
допомоги є виданий у встановленому
порядку листок непрацездатності.

Крім того, Фонд соціального страхування України також компенсує
втрату заробітку у разі необхідності
догляду за хворою дитиною або членом сім’ї.
Розмір допомоги у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності,
що надається за рахунок коштів
Фонду, залежить від страхового
стажу та виплачується в таких розмірах:
1) 50% середньої заробітної плати
(доходу) – застрахованим особам, які
мають страховий стаж до 3 років;
2) 60% середньої заробітної плати
(доходу) – страховий стаж від 3 до 5
років;
3) 70% середньої заробітної плати
(доходу) – страховий стаж від 5 до 8
років;
4) 100% середньої заробітної плати
(доходу) – страховий стаж понад 8
років;
5) 100% середньої заробітної плати
(доходу) – застрахованим особам, які
мають пільги відповідно до законодавства.
Фонд здійснює фінансування допомоги по тимчасовій втраті працездатності впродовж 10 робочих
днів після подачі роботодавцем заяви-розрахунку до робочого органу
Фонду за місцем обліку. Кошти перераховуються на окремий поточний
рахунок роботодавця для виплати застрахованій особі у найближчий після дня призначення допомоги строк,
установлений для виплати заробітної
плати.

Ірпінським МВ проведено позапланове
комплексне пожежно – профілактичне
відпрацювання м. Буча

20 березня працівниками Ірпінського міського відділу спільно з начальником начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонно-мобілізаційної роботи Бучанської міської ради проведено позапланове комплексне пожежно-профілактичне відпрацювання житлового сектору м. Буча.

П

редставники державних органів
перевірили стан печей, газових котлів
опалення,
оглянули
електроприлади
та
надали поради по їх
безпечному використанню. Наголосили на
статистиці пожеж та
причинах, що призводять до них в приватних домоволодіннях.
Всім
мешканцям
відпрацьованих домоволодінь було вручено агітаційні листівки з елементарними
правилами пожежної
безпеки в побуті. Також велику увагу звернули на правилах поведінки при
виявленні невідомих вибухонебезпечних предметів.

Бармен та офіціант у кафе,Оператор-касир,
прибиральниця на АЗС,
м. Буча, вул. Шевченка, 4-а
Офіційне працевлаштування, з/п - ставка+чай; ставка+%, г/р - 1/3.
Вікторія (067) 412-26-71
Втрачено єдиний квиток дитини, позбавленої батьківського піклування, серія
БВО №63, на ім’я Первушин Леонід Владиславович, вважати недійсним.
Втрачено єдиний квиток дитини, позбавленої батьківського піклування, на ім’я
Первушин Андрій Владиславович, серія БОВ №62, вважати недійсним.
Втрачений диплом молодшого спеціаліста КВ №21525732 виданий Київським
будівельним технікумом на ім`я Яремчука Сергія Валентиновича, вважати
недійсним.
Втрачено військовий квиток, серія та номер 14/0205, виданий Ірпінським МВК
Київської області на ім’я Гончар Олександр Леонідович, вважати недійсним.
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екологія
Чиновники планують,
природа - створює
За один день перебування в зоні побачити всі його кольори неможливо,
проте з деякими його представниками
нам пощастило зустрітися дорогою до
самоселів. У тих, хто роками залишається на обпаленій землі, свої будні і
боротьба за виживання. Вони не чекають чиновницьких циркулярів і хапаються за новий день чотирма лапами
наперекір радіації. Це історія про тварин, які перетворили це покинуте місце
на своє житло. При цьому вони, схоже,
не відчувають, що воно заражене.
Чиновники повідомляють, що до
Чорнобильського біосферного заповідника площею приблизно 230 тис.
га заплановано внести більшу частину
зони відчуження навколо ЧАЕС, що,
відповідно, буде поділено на три функціональні зони - заповідну, буферну
та антропогенну. Під час розподілу
враховуватимуть рівень радіаційного
забруднення, природний ландшафт і
наявність промислових підприємств.
Це, на їхнє переконання, дасть змогу більш детально простежити вплив
аварії на флору і фауну. Однак за поставарійні роки тут відбулися значні
зміни. Про це кажуть ті, хто ні на день
не покидав малу батьківщину і кого
називають «самоселами».

Дорога до Паришкова від суму за колесами автомобілів «сиплеться» і тому
мусимо перескакувати через ями, змушувати стрілку «бігати» на максимальній позначці 50 кілометрів. Є час роздивитися тишу за вікном, поговорити з
нашим попутником. Дільничний, майор
міліції Олександр Олексійченко розповідає про «самоселів» Залісся, Іллінців,
Купованого, Ладижичів, Чорнобиля.
– А чи не «гостюють» у їхніх дворах
непрохані гості з лісу? – цікавимося
в нього.
– «Заглядають» у двори і навіть сараї
найчастіше вовки.
У дворі 80-річного Івана Семенюка
труться об ноги два коти.
– А чого собаку не тримаєте?
– Був Шарик два роки тому: дзвінок,
а не собака. Вовки його загризли: закопав кістки на межі городу. Відтоді й
не заводимо. Бувало прийдуть сірі господарі лісу, обсядуть з усіх боків хату
і починають вити на всі всюди. Тоді ще
більший сум огортає…
- А які лісові мешканці ще навідуються чи прогулюються самотніми
вулицями? - цікавимося в діда.

Чорнобильська
земля обітована

Уже не один рік у Міністерстві екології говорять про створення
на забруднених територіях ЧАЕС заповідника. І поки чиновники
Та такі «посиденьки» - не саме
підшукують базу, відміряють територію і «нашкрібають» на про- страшніше.
Дід щовечора на кілька
ект кошти, у рослинно-тваринному царстві триває своє життя.
навісних замків закриває старенький
- Багато років мешкає по сусід- У певної частини тварин зберігся
ству новий для нашої місцевості кінь потяг до людини, - каже міліціонер. Пржевальського. Бачив цілі табуни. Вони нас не бояться і підходять дуже
Та такі сусіди шкоди не роблять: су- близько. Нещодавно табунок конячок
тривалий час забавляв працівників
хостою їм вистачає.
Років три тому, пригадує щасливий просто біля Чорнобильської АЕС.
Біолог Чорнобильського екоцентру
від зустрічі з нами чоловік, коли ще
автобуси їздили повз село, дорогою Ігор Чижевський каже, що останні
три роки коней ніхто
зустрічав частенько коне рахував. За словами
суль, кабанів, тетеревів,
У Чорнобильській
дослідника, популяція
лосів і бобрів. Тепер
зоні зареєстровано коней, які живуть тут у
із двору навіть рідко
умовах, зменшувиходить, а тому про
вид рослин, диких
тварин, що ховаються
ється. Тут уже знаходифауна нараховує
в густій стіні лісу нічоли кількох застрелених
тварин. Браконьєрство
го не знає. Іноді чує, як
види ссавців,
стає дедалі серйознікопита землю будять
видів риб,
ранком, або вечір засишою проблемою.
Є в чорнобильській
нає під вовчі «співи».
видів птахів.
зоні й новосели: тут баСкільки їх поблизу – не
знає.
чили орланів і беркутів.
- Весною повертаються в закинуті краї Цих птахів-падальників приваблює
білі чаплі, лелеки і тоді заводять такі піс- велика кількість їжі на території.
Серед густої високої трави зустрічані, що на призьбі здається, що у дворі на
старих яблунях посіли «хористи».
- А чи не бачили, бува, мутантів,
про яких розповідають?
- Мені такі не зустрічалися. Та й сусіди ніколи про такі «чудеса» не казали,
а значить такого нема.

1251
54
25
280

Транзитна стежка
У 1998 році біосферним заповідником «Асканія-Нова» було розроблено
Програму створення природної популяції коней Пржевальського в зоні
відчуження Чорнобильської АЕС. Тоді
Державним спеціалізованим виробничим комплексним лісовим підприємством «Чорнобильліс» було завезено
31 коня Пржевальського. Лісовими
звірами вони не стали, хоча транзитні
стежки через лісові масиви подекуди
зустрічаються: вибита до травинки дорога вказує на те, що тут їм комфортно.

ли тутешні мешканці рись, яка раніше
була аборигеном Полісся, а внаслідок
зведення лісів і переслідування людиною стала рідкісним звіром, а на початку XX ст. зовсім зникла. Звідки забрела
сюди – ніхто не знає. Лісники сказали,
що налічили минулої зими 18 особин
рисі, найбільше - у Яковецькому лісництві та поблизу ділянки «Рудий Ліс».
– А кабани на городах восени «пораються»? - допитуємося в діда Івана.
– Буває, за ніч перериють усі десять соток: зглумлять картоплю, огірки і кабачки найбільше, що іноді вже
й ладу не можна дати. Буває, цілий
виводок вечеряє, тоді для нас із бабою лише перебирки залишаються.
Пробував палкою по одвірках бити,
об відро лопатою – не діє. Щедрі грядки тут тепер рідкість, а тому вони й не
поспішають залишати багатий «стіл»
посеред городу.

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЗНАЧНОГО ЛІКАРЯ-ГІДРОПАТА ВІТОЛЬДА
КАМІНСЬКОГО БУЧА ВІДКРИВАЄ ДЛЯ СЕБЕ ПО-НОВОМУ
20 березня у залі засідань Бучанської міської ради відбулася презентація результатів дослідницького проекту «Вітольд Камінський – відомий гідропат Приірпіння:
історіографічна проблема», що продовжилася прес-конференцією.

Д

ослідження було проведено в межах конкурсу історичних дослідницьких проектів для молоді, оголошених Представництвом
Асоціації Німецьких Народних Університетів в
Україні (DVV International Ukraine) у партнерстві
з Всеукраїнською асоціацією викладачів історії
«Нова Доба». Безпосередніми учасниками дослідження стали студенти Українського гуманітарного інституту Ткачук Діана, Журба Ольга, Олійник
Іванна, Гонтар Катерина та підлітки-представники
Спілки поляків міста Буча Квітковський Даниїл і
Виноградова Катерина під керівництвом Лариси
Георгінової.
Захід було розпочато виступом Катерини
Виноградової з авторською піснею «Буча».
Присутні познайомилися з напрацюваннями
щодо нових граней життя та діяльності нашого зем-

ляка, відомого лікаря, який лікував за власною системою простою водою, автора всесвітньо відомої
наукової праці – книжки «Друг здравія» (1906 р.),
але незаслужено забутого навіть нами, мешканцями
Бучі - міста, в якому жив і лікував надзвичайно талановитий лікар.

хлів, де двоє поросят і семеро курей.
Вовки його вже не раз «атакували»,
проте амбарні замки їм не по зубах.
Дорогою додому дізнаємося, що поголів’я кабанів у Чорнобильській зоні
сягає мінімум 2,5 тисячі.

Гіркувата екологія
Природа тут уже десятиліттями
заліковує рани, нанесені їй катастрофою на ЧАЕС. Тварини давно створили свою країну, присипану попелом
полині. Вони заселяють міста і села,
поспіхом кинуті людьми, стають повноправними господарями на території
тиші. За ці роки земля, смертельна для
людини на багато тисячоліть, стала
унікальним заповідником для багатьох видів, що не зустрічалися в тих
краях століттями без усіляких указів і
постанов.
Екологічна трагедія має гіркувато-солодкий присмак. Ця рукотворна
катастрофа, що зруйнувала місцевість
і зробила її безлюдною, уже перетворила її на унікальний заповідник для
диких тварин без участі людини. Хоч
як дивно, природа зализала рани і відвоювала цю територію.
Рекорди з води
Поблизу селища Страхолісся рибалки
дістали з водойми рибину вагою 74 кг.
Витягнути її було складно, довелося стріляти з рушниці картеччю,
- розповів один із рибалок-щасливчиків Сергій Брехов. - Така рибина для
тутешніх місць – виняток, - додав він.
В Асоціації рибалок України підтверджують, що риба такого розміру
дійсно рідкість для Київського водосховища.
Добре почуваються роками велетенські соми в ставку-охолоджувачі
ЧАЕС. Поряд з головним адмінкорпусом станції здавна побутує такий вид
післяобіднього моціону працівників
ЧАЕС, як підгодовування приручених
риб хлібом. Вони вже знають, коли
чергова партія харчів потрапить у
воду, і ніби чергують попід берегами.
Про вагу цих підопічних працівники
не розповідають, проте зізнаються, що
старожили сягають понад метр у довжину. Від одного хліба такі розміри не
з’являться, а тому й цю загадку природи ще повинні розгадати вчені.
Вікторія ЛЯХОВЕЦЬ

У прес-конференції взяли участь Сергій
Бучинський, головний фізіотерапевт департаменту охорони здоров’я м. Києва, віце-президент Академії реабілітації та здоров'я людини,
Людмила Борисенко, зав. кафедри дієтології
Європейського інституту досліджень та освіти,
Анатолій Зборовський, директор історико-краєзнавчого музею, члени Спілки поляків міста Буча
та ін.
Неочікуваним сюрпризом і подарунком для присутніх стала рідкісна та цінна книжка з гідропатії
«Друг здравія» В. Камінського (у скороченому варіанті), що була видана за ініціативою Товариства
охорони пам’яток історії та культури Київської області завдячуючи значному внеску в цю справу краєзнавців М.В. Тюменцева та Н.І. Хвилі.
Засідання відзначилося дружньою атмосферою,
взаєморозумінням, обміном ідеями та пропозиціями.
Для учасників засідання була також подарунком безкоштовна експрес-діагностика на адаптивність організму, проведена наприкінці зустрічі Л.М. Борисенко.
Результатом події стала узгодженість дій щодо
подальшого розвитку проекту, проведення у квітні 2018 р. круглого столу з питання використання
надбань В. Камінського в сучасних умовах.
Ольга Журба

terra historica

Коли потяг у даль загуркоче…
Класик ніби у воду дивився: новий
імпульс дачному життю дали залізниці.
«Чавунка» стала для тодішньої імперії, так само як хайвеї для Америки,
справжньою кровоносною артерією,
що з’єднувала центральну європейську частину з важкодоступними та
вельми віддаленими азіатськими околицями.
«Санкт-Петербургские ведомости»
писали: «Шістдесят верст на годину,
страшно подумати... Тим часом ви
сидите спокійно, ви не помічаєте цієї
швидкості… тільки вітер свистить,
тільки кінь пашить вогненною піною,
залишаючи за собою білу хмару пари.
Яка ж сила несе всі ці величезні екіпажі з швидкістю вітру в пустелі; яка
сила знищує простір, поглинає час? Ця
сила - розум людський!»
Із плином часу павутина «чавунки»
розгорталася й освоювала нові кілометри до міст і сіл, що були відрізані від
центру.
У червні 1870 року Києво-Брестська,
Одеська та Брестсько-Граєвска залізниці об’єдналися в Товариство
Південно-Західних залізниць. На той
час ця магістраль стає найдовшою в
країні - 2167 кілометрів.
У липні 1896-го начальником
Південно-Західної залізниці було призначено Клавдій Немєшаєв, під чиїм
керівництво проводилося будівництво
нового напряму - з Києва до Ковеля.

Історія Бучі в постатях

У 1903 році в передмісті Лондона, біля села Лечворт, англійський філософ
і соціолог-утопіст Ебенезер Говард на основі праць французьких колег СенСимона і Фур’є, взявся реалізовувати свою мрію з облаштування «міста-саду». На думку Говарда, навколо міста-метрополії повинні були розташовуватися ферми, гаї і місця відпочинку для городян.
Ідея англійця, незважаючи на її ідеалізм, мала вплив також на принципи
облаштування дачних селищ навколо Києва та інших міст України. Щоправда,
з деякими застереженнями. Відгукуючись на публікації Говарда, професор
Київського політехнічного інституту, автор монографій «Планування міст»
(1910 р.) і «Міські вулиці і мостові» (1912 р.) Григорій Дубелір писав, що насаджувати в реаліях імперії «міста-сади в тому вигляді, як вони виникли за
кордоном, - це якщо не утопія, то в усякому разі завдання, що має обмежений інтерес. Інша річ - прищепити існуючим містам ті деталі благоустрою,
які можуть сьогодні ж знайти застосування».
І тут слід зазначити, що набагато раніше англійця, ще в 1837 році, «заклятий друг» Олександра Пушкіна журналіст Тадей Булгарін розмірковував у
газеті «Северная пчела»: «Заміські будинки, або дачі, суть барометри народної сили, народного добробуту, освіти, громадянськості і гуртожитки».
Подробиці в конторі: Інститутська,
4. Здійснення купчих безперешкодно... » або: «Біля станції Буча, в маєтку
Сагатовського продаються дачні ділянки; справлятися щодня в будні від
5 до 7 год. по полудні».
До слова, дістатися з Києва до Бучі
поїздом коштувало 30 копійок. За цей
«дріб’язок» у той час можна було купити півкіло м’яса і два кілограми макаронів.
До 1909 року було облаштовано вже
79 ділянок, а в 1912-му в Бучі налічувалося 9 вулиць (Вокзальна, як продовження села Яблунька, Києво-Мироцька,
Володимирська, Семафорна, Полтавська,
Васильківська, Пушкінська, Ровки і
Петербурзька) та майже 350 ділянок.

Клавдій Семенович зробив професію залізничника не тільки престижною, але і високооплачуваною. Так
якщо простий стрілочник отримував
оклад в 160 рублів на рік, то технік
- 1500, інженери в канцелярії - 2400,
а їх колеги високого, 7-го класу, - аж
3600. Це дозволило його підлеглим
обзавестися ділянками в Ірпені, Бучі,
Ворзелі, Кичеєвому, Немішаєвому,
Клавдієвому, Тетереві, які стали виникати на землях, що належали місцевим поміщикам - Миколі фон Мекку,
Северину Сагатовському, Василю і
Володимиру Красовським й іншим
дрібнішим латифундистам. Відтепер
новоявлені дачники могли насолоджуватися симбіозом природи і благ урбанізації. Пам’ятаєте, як захоплювалася
таким поєднанням Віра з оповідання
Чехова «Дачники»: «Ти подивися, як
затишно і ласкаво виглядає цей лісок!
Які милі ці солідні, мовчазні телеграфні стовпи! Вони... оживлюють ландшафт і кажуть, що там, десь, є люди...
цивілізація... А хіба тобі не подобається, коли до твого слуху вітер слабо доносить гуркіт потяга, що йде?»

Мінімум умовностей
Своєрідним культурним центром
нового селища став вокзал - невелика будова з башточками зі шпилями.
За спогадами мешканки Бучі Галини
Кошут «на вокзалі була вся Буча, так
як це наш Хрещатик». Тут зустрічалися
і прощалися жителі і гості бучанських
дач - актори і письменники, лікарі та
інженери, гімназисти і студенти київських вищих навчальних закладів зі
своїми панянками. Це для них щонеділі грав духовий оркестр, маршовими мелодіями зустрічаючи прибуття
до перону з вирядженою публікою в
модних нарядах київського поїзда полегшеної конструкції, що курсував 12
разів на добу, і лише в літній час.
Тут же, у приміщенні вокзалу, розміщувався лікарський кабінет ПівденноЗахідної залізниці. А на привокзальній площі радісних пасажирів чекали
брички, вози, ландо чи карети (що
кому по кишені) з привітно усміхненими візниками, готовими «з вітерцем»
доставити клієнтів «за призначенням», загалом - кому куди потрібно...
До речі, для осіб, які займалися візництвом була встановлена, згідно з
прейскурантом, певна такса: поїздка
селищем в один кінець коштувала пасажиру 20 копійок, година їзди - полтиник. Причому, для критих екіпажів
на гумовому ходу плата за проїзд, незалежно від відстані, підвищувалася
вдвічі...

Бучанські дачі вражали різноманітністю стилю. Так, наприклад, радник
правління Києво-Ковельської залізниці Штам вибудував дачу в стилі
середньовічного французького шато,
оточеного мальовничим парком з екзотичними деревами і фруктовим садом.
Алеї прикрашали античні скульптури і
фонтани, а посеред цього витвору паркового мистецтва красувався чудовий
басейн, який «напувався» водою, що
подавалася повітряним насосом. Люди
подейкували, що Штам, за прикладом
далеких предків, обладнав під замком
таємний хід, який вів до залізниці...
Так, про всяк випадок...
Не менш казкова за зовнішнім оздобленням була в архітектурному плані
дача (розташовувалася в районі нинішньої вулиці Кірова, 203) відомого
київського адвоката Віктора Неметті
і його дружини актриси Інсарової.
Подейкували, що Неметті придбав цей
маєток завдяки допомозі поміщика
Сагатовського в його маніпуляціяхіз
відведенням земель під «чавунку».
Старожили розповідали, що палац
юриста-крутія потопав у квітах прилеглого розкішного саду. А в двох рукотворних ставках, береги яких з’єднували ажурні містки, плавали білі та
чорні лебеді...
І все-таки дачники-кияни надавали перевагу модному тоді модерну.
Загалом вони зводили будинки в стилі
a la russe: дерев’яні будови прикрашали різьбленими лиштвами і декоративними башточками. Ці «будинки з
мезоніном» мали два входи і вміщували кілька сімейств з усіма їхніми домочадцями.
Особливо цінувалися ажурні веранди, де вечорами під кряхтіння самовару влаштовували веселі чаювання.

Життя з «мінімумом умовностей»
визначали і дачні меблі - бамбукові
столи і плетені стільці з вигнутими
спинками.
День дачника був вельми насичений
- прогулянки в прилеглому лісі, «амури» або флірт, купання і рибна ловля,
пікніки.
На початку минулого століття в
моду ввійшов «лаун-теніс», як писали репортери, «дуже складна і дорога гра». І це не було перебільшенням.
Набір, що складався з двох ракеток,
сітки і м’ячів, коштував 30 рублів
(для порівняння - робота землекопа
в той час оцінювалася у півтора рубля
в день). Тоді ж стали популярні «громадські ігри за системою професора
Лесгафта». Це були фізичні вправи з
духовним ухилом: дачники не тільки
займалися присіданням, віджиманням
і вправами на турніку, але й одночасно
«споглядали самих себе і природу». А
ось дітвора вважала за краще «гігантські кроки» та «мандрівну жабу». А ще
грали в крокет і городки, ганяли футбольний м’яч, каталися, на заздрість
сільським хлопчакам, на велосипедах.
Продовження у наступному номері

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

«Продається вишневий сад…»
А незабаром продаж земельних ділянок біля «чавунки» і взагалі перетворився в досить вигідну і прибуткову справу.
Тим часом син поміщика Валенса
Северинович, працюючи в комісії з будівництва залізниці Київ - Ковель, незрозуміло як «вирішив» питання того,
що пряма як стріла гілка «чавунки»,
що проходила, згідно з проектом, далеко від батьківського землеволодіння, раптом дивним чином зігнулася,
увібравши в себе територію, що належить родині.
Тим часом київські газети зарясніли
такими оголошеннями: «Платформа
34 версти. Дачні ділянки з чудовим
лісом. У мальовничій і здоровій місцевості дешево продаються біля першої
станції Києво-Ковельської залізниці
«Буча». Земля від 10 копійок квадратний сажень і ліс по казенній оцінці.
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Дачна лихоманка
Дачний бум охопив Київ у кінці ХIX
століття. «З настанням літа в місті
нема чим дихати. Разом з повітрям в
легені потрапляють пил, дим і мікроби, шкідливі для організму. У літню
спекотну пору життя в нашому тісному місті - це катування», - писали київські газети.
Тому й прагнули городяни, як колись герой Ільфа і Петрова, «на волю,
в пампаси».
І якщо аристократи і «пани з вищого світу» виїжджали «на води»
за кордон - в Ніццу, Баден-Баден,
Карлові Вари, Крим або, у крайньому
випадку, до власних маєтків (де, як
влучно підмітив Осип Мандельштам,
«однодумы-генералы свой коротают
век усталый, читая «Ниву» и Дюма.
Особняки, а не дома»), - то люди бідніші - інженери, вчителі, лікарі, чиновники - воліли недешевим заморським
курортам пасторальну і, що важливо,
більш доступну гаманцю принадність
приміської природи, з її мальовничими лісами і луками, річками й озерами.
До початку ХХ століття мода «відпочинку на пленері» стала серед киян
всепоглинаючою - дачниками (в лісистій місцевості Святошин, Боярки,
Пущі-Водиці, Дарниці, Пріорки та інших мальовничих київських околиць)
стали близько 50 тисяч городян: одні
купували дачі, а інші - брали в оренду.
«До цих пір в селі були тільки пани і
мужики, а тепер з’явилися ще дачники, - зазначав у п’єсі «Вишневий сад»,
написаній в 1903 році, Антон Чехов.
- Всі міста, навіть найменші, оточені
тепер дачами. І можна сказати, дачник
років через двадцять розмножиться до
незвичайності».
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БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

№ 12 від 23 березня 2018 року

Вітаємо

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Вітаємо
з Днем народження!

з Днем народження!

федорук
Ларису Петрівну,

Мацак Мирославу Миколаївну,

Ворзельського селищного голову

начальника дільниці благоустрою КП «Бучазеленбуд»

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!
Редакція газнти
«Бучанські новини»

Шпака Ігоря Володимировича,
директора видавничого дому «АДЕФ–Україна»
Вітаємо з 55-річним ювілеєм шановного

Вакуленка Анатолія Івановича!

Бажаємо ВАМ міцного здоров’я, сімейного
благополуччя, енергії, щастя, достатку, мирного неба, здійснення всіх Ваших задумів!
З повагою, голова Щербак О. І.
та колектив Бучанської міської організації
інвалідів війни, Збройних сил
та учасників бойових дій

Саміт для перспективної молоді
«Б.У.М.»

Міністерство молоді та спорту України та Українська
Академія Лідерства у партнерстві з Міністерством освіти і
науки України, Київською обласною державною адміністрацією та за підтримки програми USAID «Децентралізація
приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)
організовують Саміт проактивних «Б.У.М. – Бажай.
Удосконалюй. Мотивуй».
Подія відбуватиметься 2 – 4 травня 2018 року в ПущіВодиці, на базі міжнародного дитячого центру «Артек».
Учасниками Саміту будуть близько 800 молодих людей
віком від 15 до 18 років зі всіх куточків України.
Програма заходу поєднує в собі три блоки: «Бажай»,
«Удосконалюй», «Мотивуй», під час яких на молодь чекають лекції та воркшопи від провідних експертів України
з освіти, бізнесу, маркетингу, громадської діяльності
тощо. Саміт надасть можливість учасникам не тільки
здобути нові знання, але й познайомитися з ініціативною
молоддю з інших міст та сіл і разом творити зміни як на
локальному, так і національному рівнях.
Для підтримки ефективного зв’язку з учасниками та
між ними буде створено онлайн-спільноту, де відбуватиметься комунікація перед, під час та після заходу.
Охочі мають заповнити анкету до 15 квітня 2018 року:
https://goo.gl/forms/CQlIRAQz6vuTcZgb2
Інформацію про учасників, які пройшли відбір, буде
повідомлено 18 квітня 2018 року.
Контактна особа: Софія Школик, +380638383244.

Фієста Open Fest чекає!

Вітаємо

з 90-річним ювілеєм

Кисельову Віру Іванівну!

Уже третій рік поспіль Фієста відкриває свої
Гурти MniShek, Go A, The Doox додадуть драйву сводвері для вас, додаючи щось нове.
їми піснями.

Нехай сьогодні
наші привітання
У серці Вашому залишать
добрий слід,
Отож прийміть
найкращі побажання
Здоров’я й щастя
на багато літ!
Бучанська організація
«Ветеранів України»

О

рганізатори запевняють, що цього року на гостей
чекає багато цікавих подій - щотижневі концерти,
спортивні події та трансляції, оновлені лаундж-зони,
дитячий театр та пінні-вечірки для дітей і дорослих.
Де: Буча, вул. Депутатська, 1-В, містечко «Фієста»
Коли: 30 квітня 15:00.
Саме цього дня відбудеться відкриття літнього розважального містечка «Фієста».

6 локацій фуд-корту будуть працювати щоденно, і
ви зможете скуштувати улюблені страви - мангальна
зона, грузинська кухня, стріт-фуд (піца, бургери, фрі),
дуже круті стейки та сендвічі на жару, Wok меню, а також буде представлено морську кухню (устриці, мідії,
риба).
Приходьте на відкриття та заряджайтеся позитивом
на все літо.

Робота в Польщі, Чехії, Литві. Оформлення за наш
рахунок. Великий вибір вакансій. З/п від 18 000 грн.
Безкоштовне проживання. Тел.: 067-755-05-95, 066-755-05-95.
Ліцензія № 460927 серія АЕ Тарасенко Олександр Веніамінович

од я г

ВЗУ Т ТЯ

Магазину терміново потрібні
продавці-консультанти.
Оплата гідна.

м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 22а
(073) 401 04 44 (Діма), (097) 734 89 20 (Олександр)

В аптеку запрошуємо

Магазину одягу та взуття
терміново потрібні
продавці-консультанти.
Оплата гідна.

провізора, фармацевта
Компанія пропонує високий рівень ЗП.

Торговельному центру «Буча Пасаж»
на постійну роботу потрібні

• прибиральниця;
• двірник;
• оператор поломиючої машини.

ТЕРМІНОВО!!!

КП «БУЧАЗЕЛЕНБУД»
запрошує на ПОСТІЙНУ РОБОТУ!!!

Робо

та

Офіційне оформлення.
Тел.: 097-483-51-52, 067-509-87-49

Працівників:

Фото Віктора Земляного

• водіїв категорії С;
• озеленювачів
(догляд за газонами
та клумбами, косарів);
• охоронців;
• двірників.

Офтальмологічний центр

ЖАБОЄДОВА Д. Г.
АКЦІЯ до 8 березня

Початок акції 1березня 2018 до 30 квітня 2018

ЗАРОБІТНА ПЛАТА
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ

Лише 9000 грн. замість 18000 грн.

Пропонуємо гнучкий графік роботи.
Звертатись за адресою: м. Буча, вул. Сілезька 3/23,
2 поверх, каб. КП «Бучазеленбуд».
Тел.: 097-276-63-65, 097-276-63-65, 097-276-63-65,
096-618-49-59, 096-618-49-59, 096-618-49-59.

тел.: (04597) 48-305;

У об’єктиві зупинилась мить…

Тел.: 050-323-58-41, 067-828-85-06,
063-563-70-54.

м. Буча, вул. Островського, 18
(біля ТЦ «Буча-Пасаж» зі сторони міста)
(073) 401 04 44 (Діма)
(097) 734 89 20 (Олександр)

Головний редактор: Сергій КУЛІДА
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,

Фотоконкурс

ВИДАЛЕННЯ КАТАРКТИ
Кришталик виробництва
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Тел.: (068) 439-70-68. Сайт: zir.clinic
Адреса: м. Київ, Дніпровська набережна, 23
Ліц. МОЗУ № 173 від 23.02.2017 р.

e-mail: buchanews@ukr.net

www.bucha-rada.gov.ua
Свідоцтво «Про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації»
КВ №7360 ВІД 30.05.2003

На Фотоконкурс приймаються оригінальні авторські фотографії, відповідні темі фотоконкурсу.
Усі надані фотографії повинні мати назву місця
зйомки, опис і оригінальна назва. Місце зйомки географічно обмежене територією бучанської об’єднаної громади.
Фотографії можуть бути як кольорові, так і чорно-білі, оброблені в фоторедакторі з метою поліпшення кольорів, контрасту, чіткості і кадрування.
Технічні характеристики фотографії:
формати: jpg, png, gif.,
розмір: не менше 1 МБ.
Роботи надсилайте на електронну адресу:
wiktoria-pres@ukr.net.
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