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Буча приступає до розробки Плану
дій сталого енергетичного розвитку

Наявність такого документа слугує своєрідною перепусткою для міста до багатьох можливостей
грантового фінансування енергоефективності.

Стор. 6, 10
Перші кроки ДО втілення
нового проекту
Від підписання меморандуму
під час презентації Агенції регіонального розвитку до початку
втілення нового проекту не минуло й місяця.

Б

учанський
міський
голова
Анатолій Федорук провів робочу зустріч із директором ТОВ «СІКА
Україна» Олександром Панченком та
фінансовим директором товариства
Мариною Ігнатенко.
Керівники компанії вивчають
можливість розміщення майбутнього підприємства з урахуванням наявної містобудівної документації.
Уже у квітні керівник концерну по
Східній Європі приїде, аби узгодити
всі етапи на старті проекту.

Довідково

Стор. 2

Зробимо місто чистим разом!

За кілька днів синоптики прогнозують стійке тепло, а це автоматично вмикає
зелене світло старту двомісячника з благоустрою.
Приємно зазначити, що на деяких прибудинкових територіях уже працювали
граблі і минулорічне листя, сміття прибрано, а територія має охайний вигляд.
Важливо, аби таких зразкових дворів, вулиць, парків та скверів щодня ставало
більше.
Прохання до керівників організацій і установ, закладів харчування і торговельних мереж також прибрати закріплені території.

Весняна толока

разом
приберемо
рідне
місто

20 березня – 20 травня – двомісячник благоустрою!

Sika - провідний світовий виробник
матеріалів для промисловості з 190
виробничими об’єктами в 97 країнах
світу. До складу компанії Sika входять
виробничі підприємства, наукові лабораторії, центри технічної підтримки та торгові представництва.
Швейцарський концерн працює
з 1910 року, в Україні - з 2004 року.
Головний офіс розташований у Києві,
філії у Львові та Дніпрі.

«Фестиваль садів» збагатить
зелену палітру міста

Ми розповідали про проведення в місті події міжнародного
масштабу, яка обрала на роки для своєї прописки Бучу.

І

це не випадково. Організатори фестивалю «Садів світу» вкотре переконалися, що обрали для проведення
наше місто після вивчення можливостей розвитку паркового мистецтва і
потрапили «у десятку».
Живі рослини та екологічно дружний ландшафт є складовою частиною концепції сталого розвитку нашого населеного пункту, - наголосив
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук. – Не лише центральний парк,
а й сквери, зелені зони на масивах доводять, що саме в цьому напрямі треба
розвивати концепцію і в подальшому.
Торік у місті пройшла акція з висаджування тисячі дерев, яку анонсував
мер міста. Проте фактично дерев, кущів
і квітів було висаджено значно більше.
У світі еко-тема набирає особливої
актуальності, і незабаром міста, що не
мають подібних стратегій, взагалі не
будуть розглядатися як конкурентоспроможні.

Ідеальним у межах цієї концепції є
місто, яке максимально розширює свій
зелений каркас, відтак і для Бучі екологічна складова розвитку перетворилася на значну перевагу для її мешканців.
Фестиваль «Садів світу» доповнить
цікавими рішеннями комплексну
стратегію, збагатить наші зони відпочинку новими насадженнями. Саме
про це говорили під час визначення
локацій у міському парку, який буде
однією з багатьох локацій, де відбуватиметься подія світового масштабу.
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Буча приступає до розробки Плану
дій сталого енергетичного розвитку

Т

орік Бучанський міський голова Анатолій Федорук підписав
Угоду мерів задля задоволення
енергетичних потреб місцевої громади без шкоди для майбутніх поколінь.
Приєднуючись до Угоди мерів, міська
влада працюватиме над підвищенням
енергоефективності та нарощенням
використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії на території об’єднаної громади.
Бучанська міська рада спільно з
Європейською ініціативою «Угода мерів» приступила до розробки Плану
дій сталого енергетичного розвитку.
- Важливо розробити план дій, щоб
до 2030 року місто виконало взяті торік зобов’язання підвищити енергоефективність міста і скоротити викиди
вуглекислого газу на 30%, що передбачено Угодою мерів,- наголосив на
початку зустрічі Бучанський міський
голова Анатолій Федорук. – Аби не
відстати від світових практик, існує
потреба розробляти документи з урахуванням вимог європейських парт-

нерів, прописати технічні заходи та
довготривалі стратегічні рішення в
кількох напрямах.
Щодо фінансування, то європейські
структури зміщують фокус із бюджетних установ на житло і транспорт та
все охочіше надають не гранти, а довгострокові кредити на вигідних умовах,
при цьому під час кредитування часто
партнерами виступають і структури,
які паралельно надають також гранти, наголосила експерт Оксана Кисіль.
Вона радить максимально сфокусуватися на стимулюючих механізмах
шляхом зростання зацікавленості
мешканців до енергоощадних заходів,

У Бучі впроваджено процедуру
публічного і прозорого обрання
директорів шкіл
Уже вдруге цю процедуру було
застосовано для призначення
директора ЗОШ№1 (нещодавно
за таким принципом було призначено завідувача дитячого закладу «Пролісок»).

Н

а сесії міської ради 26 січня депутати затвердили порядок призначення керівників комунальних
закладів загальної середньої освіти
відповідно до результатів конкурсного відбору.
Відтак, директори освітніх закладів міста обираються не за вказівкою
керівника області чи міста, а конкурсною комісією, яка складається з фахівців, депутатів, представників громадськості, батьківських комітетів та
лідерів учнівського врядування.
Учасники конкурсу подали для
конкурсного комітету мотиваційний лист, перспективний план розвитку освітнього закладу та мультимедійну презентацію, яку оцінювали
за кількома актуальними критеріями, виконали письмове тестове
завдання.

Цього разу в конкурсі взяли участь
Юлія Кисіль та Ольга Мохненко.
Після представлення перспективного
плану розвитку навчального закладу члени комісії ставили конкурсантам запитання, які стосувалися подальшої діяльності
на посаді керівника навчального закладу.
Після обговорення програм претендентів відбулося таємне голосування.
За його результатами суттєву перевагу
отримала з результатом 11 голосів «за» і
жодного «проти» Ольга Мохненко.
Уже на підставі рішення конкурсної комісії начальник відділу освіти БМР Олег
Цимбал видав відповідний наказ про її
призначення на посаду, а Юлія Кисіль
внесено в список кадрового резерву.
Вітаємо Ольгу Володимирівну і бажаємо педагогічному колективу, учням
і батькам спільно розбудовувати нову
українську школу.

Депутати змагалися
за першість
із футзалу

Київська обласна рада спільно з Київською обласною організацією спортивного товариства «Спартак» провели змагання з футзалу серед депутатів
міських рад (міст обласного значення).

З

а перемогу в Броварах змагалися п’ять команд із Бучі, Ірпеня, Славутича,
Броварів та Переяслава.
Бучанські депутати повертаються додому із срібними відзнаками. Від перемоги їх віддаляє лише один пропущений м’яч.
Заступник голови КОР Володимир Майбоженко привітав усі команди й
побажав у сесійних залах «грати» однією командою на розвиток міст і всієї
Київщини.

Довідка
Угода мерів – ініціатива Європей
ської Комісії й об’єднує європейські
місцеві муніципалітети. В Україні документ підписали очільники майже
120 міст, серед них і Буча.
План дій зі сталого енергетичного
розвитку (ПДСЕР) – це надзвичайно важливий документ, який розробляють і впроваджують міста багатьох країн світу в межах провідної
ініціативи Європейського Союзу –
Угоди мерів.

результативних міських та державних програм на допомогу ОСББ. Дуже
важливо, наголосила спікер, визначити пілотні проекти, приклади, з якими
всі зацікавлені могли б ознайомитися,
що саме зроблено, як, і яка від цього
користь.
У місті завершено проведення енергетичних аудитів соціальних закладів,
на часі - підготовка техніко-економічних досліджень та обґрунтувань (із зазначенням вартості, економії енергії та
заощаджень на рахунках і скорочення
викидів парникових газів), підготовка
бізнес-планів із зазначенням економічної ефективності, фінансової вигоди та грошових потоків.
Фінансування для них може надходити з одного або кількох джерел:
міський бюджет; кредити комерційних банків; муніципальні облігації на
внутрішньому ринку капіталу; а також
пільгова кредитна підтримка з боку
МФО (наприклад, НЕФКО, Світовий
банк, МФК, ЄІБ та ЄБРР).
Під час зустрічі обговорено такі
теми:
• Кращі практики розробки аналітичних документів.
• Аналіз видатків місцевих бюджетів
на енергоефективність.
• Комунікація результатів аналітики
для ЗМІ.
Вікторія ЛЯХОВЕЦЬ

На Київщині відбудеться перша Спартакіада
пам’яті Героїв Чорнобиля

У

квітні 2018 року до 32-ї річниці Чорнобильської трагедії Київською
обласною державною адміністрацією в Ірпені проводиться 1 обласна
Спартакіада Київської області серед учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС пам’яті Героїв Чорнобиля.
Змагання будуть проводитися з таких видів спорту:
Шахи (чоловіки)
Шашки (чоловіки та жінки окремо)
Настільний теніс (чоловіки)
Дартс (чоловіки, жінки).
До складу команди мають входити 6 ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, які мають відповідні посвідчення та прописані в місті Буча.
Всім бажаючим прийняти участь у зазначеному заході прохання до 03.04.2018
року звернутись за адресою: м. Буча, бул. Б. Хмельницького 5/5а, каб. 20.
Телефон для довідок 49-906.

Стартує міська виставка

«Моя маленька батьківщина»
На канікулах школярам сумувати ніколи.

З

апрошуємо дітей та учнівську молодь до участі у відкритій міській
виставці-конкурсі «Моя маленька
батьківщина».
Організатор виставки-конкурсу «Моя
маленька батьківщина» – Бучанський
центр позашкільної роботи.
Виставка-конкурс проводиться у
двох номінаціях:
«Декоративно-ужиткове мистецтво»
«Образотворче мистецтво»
та у двох вікових категоріях:
I вікова категорія – до 10 років;
II вікова категорія – 11-17 років.
Загальні вимоги до експозиційних
матеріалів: роботи мають відображати
символіку, історію, культуру, природу
та інші особливості рідного краю.
Роботи приймають до 20 квітня
2018 р. за адресою: Бучанський центр
позашкільної роботи (вул. Остров

ського, 36). Контактні телефони:
097 8025270 (Татарчук Любов Мико
лаївна, методист БЦПР).
Виставку робіт буде проведено в
приміщенні Центрального будинку
культури (м. Буча, вул. Пушкінська,
61-в) у період з 23 по 28 квітня 2018
року.

Зверніть увагу!

Бучанський міський голова Анатолій Федорук видав розпорядження
про перенесення 39-ї сесії Бучанської міської ради VII скликання.
Розпорядження «Про скликання чергового засідання 39-ї сесії Бучанської
міської ради VІІ скликання» від 15.03.2018 № 57 – скасовано.
39-ту чергову сесію Бучанської міської ради VII скликання заплановано провести відповідно до розпорядження о 10:00 год. 12 квітня 2018 року
в приміщенні Центрального будинку культури за адресою: м. Буча, вул.
Пушкінська, 61-В.

Поетична п’ятниця завершила
навчальний тиждень у старшокласників СЗОШ №4.

Плеяда талановитих митців слова завітала на зустріч із тими представниками молоді, хто полюбив
мелодію рідної мови, відчуває її
особливі струни звучання у витончених поетичних рядках.
Директор школи Алла Літкевич
привітала майстрів пера і передала
слово модератору зустрічі, письменнику, головному редактору газети
«Бучанські новини» Сергію Куліді.
Бучанка, поетеса Юлія БережкоКамінська, секретар Спілки письменників з роботи з молоддю
Богдана Гайворонська, секретар
Спілки письменників Олександр
Гордон були щедрими на презентацію власних доробків.

Благоустрій

У місті оголошено двомісячник
із благоустрою, проте суттєвий
сніговий покрив у парках, скверах, на узбіччях доріг гальмує
проведення санітарного очищення цих місць.

Спектакль про дорослий світ
очима дітей
У приміщенні коворкінг центру
Portal: освіта і бізнес відбулася
прем’єрна вистава за мотивами
Рея Бредбері «Важливо те, що ми
зберігаємо в собі. 451 градус за
Фарингейтом». Досить дорослу
історію-роман про війну, життя
та особистості зіграли учні альтернативної школи ГО «Освітня
платформа».
аким юним акторам вдалося зробити справжнє дійство, яке заворожило весь зал. Вони показали своє
бачення болючої теми, яке ніколи не
полишає суспільство. Сам роман написано про інший час, але актуальність його не втрачено.
Керівник вистави викладачка приватної школи Аліса Божкова розповіла: «Проблеми суспільства повторюються постійно, і змінюється
тільки їхнє бачення. Учні намагали-

Т

Зразкова
«Фантазія»

Два перших місця на Всеукраїнському фестивалі мистецтв
«Зоряна брама» у Києві – такий
результат виступу багаторазових переможців всеукраїнських
і міжнародних конкурсів хореографічного мистецтва - бучанського зразкового хореографічного колективу «Фантазія»!
о вже багатогранної колекції відзнак додалися дипломи, кубки,
медалі та приємні подарунки, а керівників - Муляр А.П. та Муляр А.М.
відзначили дипломами за високу пе-

Д

Фахівці інспекції з благоустрою
БМР особливу увагу в цей період
радять керівникам установ, організацій, торговельних та ресторанних закладів приділити утриманню
прилеглої території.
Можна не лише «допомогти» снігу
швидше покинути закріплену територію, а й привести в порядок огорожі, фасади будівель.
Серед адрес проведеної роз’яснювальної роботи – ринок, привокзальна площа, де розміщено чимало
торговельних точок.
Окремим пунктом у ці дні проходить робота з виявлення і демонтажу несанкціонованої реклами - такі
дії в комплексі забезпечать у період
до встановлення постійного тепла
отримання перших результатів.

ся пережити ті сюжети, трансформуючи їх під себе. Під час репетицій
були дискусії, та особливо приємно,
що в них є ентузіазм, і вони хотіли
це грати».
Прем’єра зірвала шквал овацій,
присутні були в захваті. На очах
батьків, бабусь блищали сльози, не
стримувалися й актори. Хто знає,
можливо, саме це покоління молодих
людей знайде відповіді на вічні питання життя і кропролиття…

дагогічну майстерність та професійне виховання творчої молоді.
Приємною несподіванкою для колективу став спеціальний приз від
спонсорів фестивалю – екскурсія в
майстерню карамелі.
Вітаємо з черговою перемогою і
бажаємо подальших творчих злетів!

Вихідний релакс

У місті Буча є чим зайнятися на вихідних, особливо, якщо ви любите
відпочивати не тільки цікаво, а й корисно.
читися правильно нарізати лосось, готувати найпопулярніші роли «Каліфорнія» та
«Філадельфія» – це дуже цікаво, особливо якщо
майстер-клас проводить справжній фахівець.
Шеф-кухар суші-бару «Kraft» у ЖК «Новатор»
Дмитро Цирковнюк показав секрети майстерності з приготування японської кухні.
Можна прочитати безліч книг із рецептами,
але ніщо не замінить участі в процесі й можливості одразу ставити запитання.
Учасники мали змогу дізнатися про особливості морепродуктів, про їх правильне приготування та вживання.
Власниця закладу Анастасія розповідає, що головна мета такого заходу заохотити якомога більше людей та показати, як саме можна готувати східні
страви: «Ми орієнтуємося на попит: багато людей запитують, чи проводимо
майстер-класи, тож вирішили спробувати. У столиці багато відбувається таких заходів, у нашому місті це вперше».

***
Дует пiанiстiв у складi Гапон
Марii та Оробчук Анни вибороли
кубок на першому Всеукраїнському
конкурсі пiанiстiв Piano ua, що відбувся в Києві.

Роботу викладачів та учнів
Бучанської дитячої школи мистецтв
iм. Л.Ревуцького відзначили подякою.
***
Одними з перших, хто завжди
без додаткових розпоряджень і
вказівок розпочинає прибирання,
- колектив міських стадіонів.

II місце – Циганенко Анна –
Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст.
- ЗОШ I-III ст.» №4;
III місце – Менжерес Дарина –
Бучанська ЗОШ I-III ст. №1.
Серед юнаків 9 - 11 класів:
I місце – Богуш Максим –
Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. ЗОШ I-III ст.» №3;
II місце – Рогозянський Антон –
Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст.
- ЗОШ I-III ст.» №4;
III місце – Будник Ілля – ПНВК
«Академія мудрості».
Серед дівчат 9 - 11 класів:
I місце – Гутніченко Вікторія –
Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст.
- ЗОШ I-III ст.» №4;
II місце – Лук’янчук Марія - ПНВК
«Академія мудрості»;
III місце – Кухаренко Марія –
Бучанська СЗОШ I-III ст. №5.

Вони щоразу не обмежуються
лише стадіонами, а знаходять можливості зробити і навколишню територію не менш охайною і привабливою.
Ось і нинішнє прибирання демонструє відоме прислів›я, що командою і перемагати, і прибирати
краще.
А біля Вашого будинку, підприємства також чисто?
***
ВОЛОНТЕРИ - люди, які не
проходять повз чужу біду і роблять свій посильний внесок у
розвиток громади.

Міські змагання з настільного тенісу серед учнів 5-11 класів нещодавно пройшли в спортивному залі Бучанської Української гімназії.
змаганнях взяли участь команди
всіх ЗЗСО міста, а також команда
ПНВК «Академія мудрості».
Відповідно до умов проведення,
змагання відбувалися у двох групах:
середній - 5-8 та старшій – 9-11 класи
окремо у юнаків та дівчат. Ігри проходили до двох очок із трьох партій.
За остаточними підсумками суддівських протоколів, в особистій першості переможцями стали:
Серед юнаків 5-8 класів:
I місце – Єгоров Вадим –
Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. ЗОШ I-III ст.» №4;
II місце – Колесник Іван –
Бучанська Українська гімназія;
III місце – Мотруніч Андрій –
Бучанська СЗОШ I-III ст. №5.
Серед дівчат 5-8 класів:
I місце – Горбатенко Анна –
Бучанська СЗОШ I-III ст. №5;

У Дніпрі відбувся чемпіонат федерації Тхеквондо ІТФ України серед дітей та юнаків, який зібрав 800
учасників з усіх куточків України.
Виступаючи в складі команди м.
Київ, учень 2-Д класу СЗОШ №5
Стасів Серафим здобув І місце та
став чемпіоном України в розділі –
спаринг, І див. до 35 кг серед хлопчиків віком 7-8 років.
Вітаємо чемпіона! Так тримати!

В

юні майстри малої ракетки

У

Бучанець - чемпіон України
Після
танцювально-співочих
перемог, естафету перейняли
спортсмени міста.

В загальнокомандному заліку переможцями стали:
Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. ЗОШ I-III ст.» №4 – I місце;
Бучанська СЗОШ I-III ст. №5 з
поглибленим вивченням іноземних
мов - II місце;
Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. ЗОШ I-III ст.» №3 - III місце.
Наступні міські змагання з баскетболу між ЗЗСО відбудуться вже у
квітні.

З командою волонтерів, яку очолює Чернишов Ігор Володимирович,
територіальний центр співпрацює
із січня 2017 року. Вони допомагають малозабезпеченим підопічним
терцентру продуктовими наборами. Ось і тепер до свята весни одинокі, самотні люди отримали пайок
з найнеобхіднішими продуктами:
крупи, цукор, чай, олія, консерви.
Підопічні і працівники терцентру
щиро вдячні за надану допомогу.
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На часі

У лікарню – вибирати … лікаря

Тепер медична допомога не прив’язана до місця прописки, проживання чи розміру хабара. Кожен українець може вибрати терапевта, педіатра, або сімейного лікаря в будь-якому медичному закладі, а гроші за ваше медичне обслуговування заплатить
держава. Поки приписна кампанія (процес вибору лікаря і укладення договорів) триває в пілотному режимі.
Крок перший — визначіться з
лікарем
Найпростіший варіант — ви знаєте
хорошого лікаря, обслуговувались у
нього і залишилися задоволені результатами. Якщо ж такого лікаря ви поки
не знайшли, поцікавтеся в родичів, сусідів, друзів, колег — можливо, у них
був позитивний досвід в амбулаторії
сімейної медицини або поліклініці, яка
підходить вам географічно.
Ви також можете звернутися в місцевий відділ охорони здоров’я. Там
вам розкажуть, які лікарі працюють у
вашому населеному пункті чи районі.
Інший варіант — зверніться в будьякий медичний заклад і познайомтеся з лікарями. Інформацію про них
можна отримати в місцевому відділі
охорони здоров’я або безпосередньо
в реєстратурі. Деякі медичні заклади
вже мають свої власні сайти з такою
інформацією.
Пам’ятайте, що зараз ви не мусите звертатися до лікаря за пропискою —можете обрати того, який
працює біля вашого дому, роботи тощо.
Крок другий — підпишіть
декларацію
Заклади первинної медичної допомоги, в яких працюють сімейні лікарі,
підписують контракт з Національною
службою здоров’я, а пацієнти — декларацію з тими лікарями, яких самі собі
обрали.
Декларацію підписують безстроково,

тобто вам не потрібно це робити щороку. З іншого боку, якщо ви вирішите
підписати угоду з іншим лікарем, ви
зможете зробити це в будь-який час.
Документи, які знадобляться для
підписання угоди з лікарем, — ваш
паспорт та ідентифікаційний номер.
Якщо ви підписуєте декларацію з педіатром (чи сімейним лікарем, який буде
обслуговувати вашу дитину), то також
знадобиться свідоцтво про народження дитини та документи (паспорт та
код) обох батьків або опікунів.
Лікар внесе ваші дані в систему, роздрукує декларацію, яку ви підпишете
у двох примірниках (один із них залишається у вас), — і з цього моменту ви
можете звертатися до лікаря в будьякий час.
ВАЖЛИВО: уважно перевірте дані
перед тим, як підписати декларацію. Вона з’явиться в системі після подвійної авторизації: лікар попросить
назвати код, який надійде вам СМСповідомленням. Якщо ж у вас немає
мобільного телефону, лікар сфотографує чи відсканує ваші документи, щоб
долучити їх до декларації. Тільки після
цього декларація з’явиться в системі.
На випадок відпустки або хвороби
у вашого лікаря має бути заміна — інший лікар первинної ланки або черговий заклад первинної медичної
допомоги. Якщо вам знадобиться допомога, а ви перебуватимете в іншому
місті, звертайтеся до найближчого закладу первинної медичної допомоги.

Один лікар може обслуговувати
максимум 2 тисячі пацієнтів. Таку
кількість пацієнтів рекомендує МОЗ.
Можуть бути і виняткові ситуації, наприклад, коли лікар працює в селі, де
проживає понад 2 тисячі людей. Тож
якщо ви впевнені, що знайшли хорошого лікаря, не гайте часу, адже в нього може просто не залишитися місць
для нових пацієнтів.

НАВІЩО ПІДПИСУВАТИ
ДЕКЛАРАЦІЮ
ІЗ СІМЕЙНИМ ЛІКАРЕМ
З квітня кожен українець зможе обрати собі сімейного лікаря
(дорослі та діти), терапевта (дорослі) та педіатра (діти) й підписати з ним декларацію.
Що має робити сімейний
лікар:
Лікар первинної допомоги обстежує пацієнта та призначає необхідні
аналізи, забір більшості з яких буде
проводитися одразу в амбулаторії.
На основі отриманої інформації він
приймає рішення про лікування. За
потреби лікар дає направлення до
профільних спеціалістів.
Що ще входитиме в його
обов’язки:
• профілактика захворювань у
груп ризику
• вакцинація
• видача медичних довідок та лікарняних листків;
• видача рецептів за програмою
відшкодування вартості ліків
«Доступні ліки», у тому числі рецепти на ліки для хронічних хворих.
• планування візитів телефоном,
згодом – онлайн.
Якщо ви перебуваєте в чужому
місті і вам необхідна первинна медична допомога, можна звернутися
до найближчого чергового центру
первинної допомоги.
Крок третій — звертайтеся за
першої необхідності
Ви зможете звертатися до вашого лікаря з будь-якими питаннями,
пов’язаними зі здоров’ям. Як показує
світовий досвід більшість проблем із
здоров’ям можуть бути розв’язані на
рівні первинної ланки, особливо в разі
вчасного звернення. Крім безпосереднього обстеження і лікування, лікарі
первинної ланки у випадку необхідності будуть також видавати направлення до вузькопрофільних спеціалістів,
виписувати рецепти на ліки, в т.ч. ті,
що підпадають під програму «Доступні
ліки» (безкоштовні ліки в аптеці, за які
платить держава), та будь-які медичні
довідки, наприклад, до басейну тощо.
Тож із цих міркувань краще обирати лікаря, який практикує поряд з
вами — це скоротить час на дорогу.
Богдан ЛЯХОВЕЦЬ

UA:Перший

6:00 М/с «Чорний Джек».
14:00 Перша шпальта.
14:30 Радiо. День.
15:00,21:00,3:00 Новини.
15:15,0:55 Лайфхак українською.
15:25 М/с «Гон».
15:40 М/с «Чорний Джек».
16:10 Хто в домi хазяїн?
16:35 Телепродаж.
16:55 Розсекречена iсторiя.
18:00,0:05 Iнформацiйна година.
19:00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
19:40 До справи.
20:15,1:10 Вiйна i мир.
21:30,3:25 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Окупованi».
22:40 Д/с «Найекстримальнiший».
23:35 Д/ф «Доньки Єви. Iсторiя
Девори».
0:00,3:40 Погода.
1:50,3:50 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».
11:00,12:20 «Одруження наослiп».
12:50,14:05,15:30 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Cувенiр з Одеси». (12+).
22:00,4:25 «Грошi».
23:15,0:25 «Голос країни 8».

Iнтер

5:30,2:05,5:20 «Подробицi» «Час».
6:00 М/ф.
6:15,22:45 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:10 Х/ф «Три плюс два».
12:00 «Новини».
12:25 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi».
14:20 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».
16:10 «Чекай на мене».
18:00,19:00,4:05 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
20:40 Т/с «Заради любовi я все
зможу!»
0:30 Х/ф «Тiльки повернися».
2:45 «Орел i решка. Шопiнг».
4:50 «Top Shop».

ICTV

4:40 Скарб нацiї.
4:50 Еврика!
4:55 Служба розшуку дiтей.
5:00 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.
10:10 Антизомбi.
11:10,13:20 Секретний фронт.

Дайджест.
12:45,15:45 Факти. День.
13:45 Х/ф «Форсаж 4». (16+).
16:20 Х/ф «Форсаж 5: Шалена
п`ятiрка». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
21:25 Т/с «Пес 3». (16+).
22:30 Свобода слова.
0:40 Х/ф «Сповiдь небезпечної
людини». (16+).
2:30 Небачене Євробачення.
2:45 Х/ф «Свiтла особистiсть».

Новий канал

3:00,2:35 Зона ночi.
3:40 Абзац.
5:30,6:45 Kids` Time.
5:35 М/с «Лунi Тюнз шоу».
6:50 Т/с «Бiблiотекарi».
11:20 Х/ф «Пустун». (16+).
13:10 Х/ф «Iсторiя лицаря».
15:50 Х/ф «Гарi Поттер i Принцнапiвкровка».
19:00 Ревiзор. Магазини.
21:10 Таємний агент.
22:50 Таємний агент. Пост-шоу.
0:25 Х/ф «Мисливцi на вiдьом».
2:15 Небачене Євробачення.
2:30 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:55,15:35 «Все буде добре!»
7:50 «Свiтами за скарбами». (12+).
11:15 Х/ф «Вам i не снилося».
13:05 «Битва екстрасенсiв 18».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
19:55,22:40 «Слiдство ведуть
екстрасенси». (16+).
23:35 «Один за всiх».
2:55 «Найкраще на ТБ».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:30 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти справедливостi
16:00 Iсторiя одного злочину 2.
18:00 Т/с «Перстень з рубiном».
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Благi намiри», 11 i 12 с.
23:30 Х/ф «Брехун, брехун».
4:50 Реальна мiстика.
5:30 Агенти справедливостi 5.

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 «Повiтрянi воїни».
22:15,3:40 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:15 «Мультляндiя».

Зверніть увагу!
Бучанську підстанцію екстреної
медичної допомоги з підрозділами (Гостомель та Коцюбинське) під’єднано до єдиної диспетчерської служби в Київській
області, яка розташована в місті
Біла Церква.
Усі виклики щодо надання екстреної медичної допомоги приймаються виключно за телефоном 103 з
усіх мобільних операторів і стаціонарних телефонів.
Міські телефони Бучанської
ПЕМД 97-805 і телефон ППБ
Коцюбинське 72-203 не дійсні.
Телефон невідкладної допомоги
залишився без змін: 40- 012.

Вівторок • 3 квітня

UA:Перший

6:00,15:40 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!
9:30,10:50,11:50,14:20,0:00,3:40
Погода.
9:40 Д/с «Африка. Небезпечна
реальнiсть».
10:35,13:35,16:35 Телепродаж.
11:00 Д/с «Незвичайнi культури».
12:00 Д/с «Смаки культур».
13:10 РадiоДень.
13:55 Складна розмова.
14:30 Радiо. День.
15:15,0:55 Лайфхак українською.
15:25 М/с «Гон».
16:55 Свiтло.
18:00,0:05 Iнформацiйна година.
19:00 Перший на селi.
19:25 Посттравматичний синдром.
20:25 Нашi грошi.
21:30,3:25 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Окупованi».
22:40 Д/с «Найекстримальнiший».
23:35 Д/ф «Доньки Єви. Iсторiя Рут
i Ноеми».
1:10 Розсекречена iсторiя.
2:05 Д/с «Смачнi iсторiї».
3:50 Такашотам.
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».
10:55,12:20 «Одруження наослiп».
12:50,14:05,15:30 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
20:30,5:00 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Cувенiр з Одеси». (12+).
22:00 «Повернiть менi красу 3».
23:25,0:25 Комедiя «Джентльмени
удачi».
1:30 Мелодрама «Любовнi рани».

Iнтер

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

ICTV

4:25 Скарб нацiї.
4:35 Еврика!
4:40 Факти.
5:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:50,20:20 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.

8:45 Факти. Ранок.
9:20,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:05 Бiльше нiж правда.
11:00,13:20 Т/с «Менталiст». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:35 Т/с «У полi зору». (16+).
15:25,16:20,22:35 «На трьох».
(16+).
17:35,21:25 Т/с «Пес 3». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
23:45 Х/ф «Нестримнi». (16+).
1:35 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).
3:00 Труба мiстера Сосиски. (12+).

Новий канал

3:00,2:10 Зона ночi.
4:10 Абзац.
6:00,7:55 Kids` Time.
6:05 М/с «Лунi Тюнз шоу».
8:00 Т/с «Мерлiн».
11:40 Т/с «Друзi».
12:35 Т/с «Статус вiдносин - все
складно». (12+).
17:15,19:00 Дешево i сердито.
21:00 Аферисти в мережах. (16+).
22:00 Вiд пацанки до панянки.

СТБ

6:40,15:35 «Все буде добре!»
8:25 «Все буде смачно!»
10:35 «МастерШеф 7». (12+).
13:45 «Хата на тата». (12+).
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
19:55 «Наречена для тата». (12+).
22:45 «Давай поговоримо про
секс». (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 Мiсiя: краса.
11:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 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», 13 i 14
с. (12+).
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).
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 «Повiтрянi воїни».
22:15,3:40 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:15 «Життєвi iсторiї».

Середа • 4 квітня

UA:Перший

6:00,15:40 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!
9:30,10:50,11:50,14:20,0:00,3:40
Погода.
9:40 Д/с «Африка. Небезпечна
реальнiсть».
10:35,13:35,16:35 Телепродаж.
11:00 Д/с «Незвичайнi культури».
12:00 Д/с «Смаки культур».
13:10 РадiоДень.
13:55 Нашi грошi.
14:30 52 вiкенди.
15:15,0:55 Лайфхак українською.
15:25 М/с «Гон».
16:55 Вiйна i мир.
17:40,3:50 Такашотам.
18:00,0:05 Iнформацiйна година.
19:00 Д/с «Плiч-о-плiч».
19:25 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса».
20:25 Складна розмова.
21:30,3:25 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Окупованi».
22:40 Д/с «Найекстримальнiший».
23:35 Д/ф «Доньки Єви. Iсторiя
Марiї Магдалини».
1:10 Свiтло.
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».
11:00,12:20 «Одруження наослiп».
12:50,14:05,15:30 «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».
23:35,0:25,1:55 Комедiя
«Фальшивi заручини». (16+).

Iнтер

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

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:35 Служба розшуку дiтей.
4:40 Студiя Вашингтон.
4:45 Факти.
5:05 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:50,10:05 Громадянська оборона.

6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:20,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
11:00,17:35,21:25 Т/с «Пес 3».
(16+).
12:05,13:20 Т/с «У полi зору».
12:45,15:45 Факти. День.
15:25,16:20,22:35 «На трьох».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
23:40 Х/ф «Нестримнi 2». (16+).
1:25 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).
2:45 Труба мiстера Сосиски. (12+).

Новий канал

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

СТБ

6:25 «Все буде добре!»
8:25 «МастерШеф 7». (12+).
11:55 «Хата на тата». (12+).
15:35 «Все буде добре!» (12+).
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00,22:40 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний». (12+).

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 Мiсiя: краса.
11:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 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», 15 i 16 с
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
1:30 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 «Дива природи».
8:00,9:00,21:00,23:00,
0:00,3:20 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
8:15,2:40 «Школа права».
9:15,20:20,23:50,2:30 «Ситуацiя».
9:25,23:20 «Київ музика».
10:00,4:15 «Мультляндiя».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
15:55 «Щоденники Другої свiтової
вiйни: день за днем».
17:00,0:20 «Київ Live».
19:25 «Таємницi людського
мозку».
20:30 «Якiсне життя».
21:25 «Повiтрянi воїни».
22:15,3:40 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської радивідповідно до статей 211 -215 З
акону України «Про культуру», Закону України № 955-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури
призначення керівників державних та комунальних закладів культури», оголошує конкурс на заміщення
посади керівника закладу культури, а саме:

• завідувач Центру культури і дозвілля

Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не
менше трьох років, володіє державною мовою, та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:
• заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних;
• автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому
числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку,
відомості про наявність чи відсутність судимості;
• копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
• два рекомендаційні листи довільної форми;
• мотиваційний лист довільної форми.
Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення з 18 травня до 18 червня
2018 р. за адресою: 08292, Київська область, м Буча, вул. Героїв Майдану, 15 або на електронну адресу Kulturabucha@ukr.
net, тел. (04597) 26993 телефакс (04597) 49743
За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці, матеріально-технічної бази закладів культури звертатись до Відділу культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської
ради.
Персональний склад конкурсної комісії формується з 18 травня 2018 р. До складу конкурсної комісії подають по три
кандидатури члени трудового колективу, громадські організації в сфері культури відповідного функціонального спрямування та орган управління.
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Понеділок • 2 квітня

30 березня 2018 року

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ЧАС РЕЛАКСУ +TV 2–8 квітня 2018 року
газета вихідного дня

ЧАС РЕЛАКСУ

№ 13 від 23 березня 2018 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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газета вихідного дня
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ОВЕН (21.03-20.04).
Вас
супроводжуватиме
успiх, але якщо ви самi проявите iнiцiативу. На iнших надiї
мало. Зараз кожен сам за себе. Втiм,
у понедiлок прихильну увагу начальства i колег по роботi вам забезпечено. Бережiть добрi стосунки мiж
близькими вам людьми вiд образ i
непорозумiнь. Подiї, початок яким
буде покладено на цьому тижнi,
можуть мати невiдворотний характер. У середу можлива емоцiйна нестiйкiсть i пiдвищена вразливiсть.
Субота - вдалий день для планiв i
нових проектiв.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Гарний тиждень для завершення розпочатих справ,
в цi днi легко можна надолужити
згаяне. Ви в змозі змiнити стосунки
з оточенням у кращий бік. Тiльки
утримайтеся вiд критики, будьте
тактовнiшими. У понедiлок i п`ятницю не вступайте в суперечки,
вони будуть неконструктивними.
Вiвторок сприятливий для поїздок,
будуть дуже успiшнi вiдрядження.
У четвер очікуйте на цiкаву iнформацiю, яка дасть змогу вам просунутися кар`єрними щаблями. Не
забувайте про свiй будинок, вихiднi
проведiть із сiм`єю.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Усi думки цього тижня будуть про вiдпочинок. Навiть
якщо вiдпустка ще далеко, саме час
забронювати готель на березi озера
або моря. I не перевантажуйте себе
роботою. Тим бiльше, що в цiй сферi
все буде спокiйно. Ви зумiєте швидко та ефективно вирiшити всi нагальнi справи. I скласти графiк так,
щоб вам було зручно.

За тиждень – Великдень

Вербна неділя цього року припадає на 1 квітня і, як зазвичай,
вона відзначається вірянами за тиждень до Православної Пасхи. Інша назва цього дня – Вхід Господній в Єрусалим, і він вважається одним із найшанованіших церковних свят.

Ц

ікава не тільки історія виникнення
цієї події, але ще й особливі традиції
святкування Вербної неділі.
Вона відзначається православними
християнами вже протягом 11 століть.
Історія цього світлого свята сягає
далеких біблійних часів і описана у
Святому Письмі.
В той час Ісус Христос із Назарета
воскресив померлого Лазаря у Віфанії,
чим немало здивував очевидців цієї події.
Звістка про чудотворне воскресіння
відразу розлетілася багатьма містами, і
люди дивувалися й раділи одночасно.
Тому коли Ісус вирішив відвідати
Єрусалим, городяни захоплено зустріли
його біля воріт міста. Його прославляли
гімнами, кидали під ноги квіти і пальмові
гілки як символ того дива, яке він створив.
Багато людей навіть стелили під ноги
власний одяг для того, щоб отримати
благословення Спасителя.
З тих пір у пам’ять про вчинене Ісусом
чудо зцілення православні віряни в усьому
світі щороку згадують цю дивовижну
подію подібно до того, як кілька тисяч
років тому люди прославляли Христа.
Особливий день вшанування отримав
назву Вхід Господній в Єрусалим, а в
народі його називають Вербна неділя,
адже святкування регулярно припадає на
7-й день тижня.
І хоча Ісуса Христа спочатку
здивований натовп вітав пальмовими
гілками, свято називається Вербною
неділею, тому що на теренах Європи, де
живе більшість християн, пальми не ростуть. А ось верба є досить поширеним
деревом, яке здавна цінується за сильну
волю до життя.
Вхід Господній в Єрусалим відзначають
православні, протестанти і католики.
Церковний статус це свято набуло в IV
столітті н. е, а на території Київської Русі

Поради

РАК (22.06-22.07)
На цьому тижнi традицiйний пiдхiд до вирiшення питань не завжди буде вдалим: можливо, вам варто переглянути свої
погляди. У вiвторок може виникнути ефект дежа-вю. У вихiднi кохана
людина приємно вас здивує. Нудно
вам з нею точно не буде.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Настає сприятливий період
для кар`єрних досягнень, але
для цього вам доведеться пiдвищити
свiй професiйний рiвень. У вiвторок
проявите рiшучiсть i активнiсть, та
якщо виникнуть якiсь неточностi,
найближче майбутнє розставить
все на свої мiсця. Не вiдмовляйтеся
вiд допомоги оточення. У п`ятницю
краще не планувати дiлових зустрiчей i переговорiв з партнерами, вас
навряд чи пiдтримає начальство.
ДІВА (24.08-23.09)
Ретельно аналiзуйте подiї,
що вiдбуваються, опираючись на життєвий досвiд i логiку. Постарайтеся утриматися вiд критики
колег по роботi. Можливе кар`єрне
зростання i перехiд на нову посаду. Постарайтеся уникнути зоряної
хвороби. Попереду ось-ось з’явиться щось новеньке, i воно обiцяє
вам справжнiй успiх i полiпшення
фiнансового становища. Однак вашi
плани можуть не збiгтися із задумами вашого супутника життя.

його стали відзначати в X столітті н. е. В
цей же період подію було названо Вербною
неділею.

Звичаї святкування Вербної
неділі
Здавна склався певний алгоритм
святкування Вербної неділі, який не
втратив своєї актуальності. Традиційно
віряни відзначають це світле свято,
дотримуючись таких звичаїв.
Освячення гілочок верби – необхідно
взяти таку кількість молодих гілок,
скільки людей у родині, і віднести їх до
церкви для кроплення святою водою.
Розміщення вербових гілок у будинку –
освячені в храмі вербові гілки поміщають
по кутках будинку на цілий рік для захисту
від лихих людей, хвороб і різних подій.
Обмивання за допомогою вербових
гілок – обов’язково потрібно зробити водні
процедури, поплескуючи себе або своїх
рідних тричі гілочками освяченої верби,
примовляючи при цьому «Не я б’ю, верба
б’є. На здоров’я, на красу, на захист. Амінь».
Прикмети
Крім звичаїв у народі з покоління в
покоління передаються ознаки, які вже
протягом багатьох століть не втрачають
своєї актуальності. До найпоширеніших
з них належать такі народні повір’я як:
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Що ставити на стіл?
В це свято люди дотримуються посту,
тому дозволено їсти лише пісні страви.
Варто відзначити, що після цього дня
починається Страсний тиждень, тому
не забороняється ввести в раціон рибу,
а також вино.
Що заборонено?
Дотримуватися традицій замало,
потрібно знати, що не можна робити
у Вербну неділю. Цей день належить
до священних свят. Враховуючи це,
працювати заборонялося. Якщо людина
наважувалася на це, вона брала на душу
великий гріх. Будь-яка фізична праця
суворо заборонялася.
Краще не займатися приготуванням
гарячих страв у це свято. Слід
підготуватися заздалегідь.

Великодні паски
•

ід час випікання пасок необхідно
дотримуватися таких порад:
Тісто для паски не повинно бути рідким (паски розпливуться і будуть
пласкими) і не повинно бути густим
(паски будуть дуже важкими і швидко зачерствіють).
Тісто має бути такої щільності, щоб
його можна було розрізати ножем, і
воно до нього не прилипало.
Тісто для паски місять довго, щоб
воно відставало від рук чи від столу.
Тісто має підходити тричі: перший
раз підходить опара, другий раз –
коли додано всі продукти, втретє –
коли тісто помістили у форми.
Пасхальне тісто не любить протягів,
паски повинні підходити в теплому
місці за температури 30-45 градусів.
Форму для випікання пасок заповнюють тістом лише наполовину, дають
піднятися до 3/4 висоти форми, а потім ставлять у духовку.
Готові до випічки паски змащують
яйцем, збитим з 1 ст. ложкою води, і

• відсутність заморозків на Вербну
неділю передвіщає багатий урожай
фруктів;
• сонячна і безвітряна погода цього дня
обіцяє тепле літо;
• якщо у Вербну неділю дме вітер,
то весь літній сезон обіцяє бути
легковажним;
• до людини, яка з’їсть бруньку
освяченої верби, обов’язково прийде
успіх у важливій справі.

•
•

маслом, посипають горішками, цукром і сухарями.
Щоб паска піднялася рівно, перед випіканням в її середину встромляють
дерев’яну паличку. Через певний час
паличку виймають. Якщо вона суха,
паска готова.
Випікають паску у зволоженій духовці
(для цього вниз ставлять ємність із водою) за температури 200-220 градусів.
Маленькі паски масою менше кілограма випікають 30 хвилин, середні
(масою 1 кг) – 45 хвилин, великі (масою 1,5 кг) – годину, величезні (масою
2 кг) – 1,5 години.
Якщо паска починає зверху пригорати, то її прикривають сухим папером.
Готову паску виймають з духовки,
кладуть на бік і залишають в такому
положенні, поки дно охолоне.

Царська
Дріжджі 50 г,
вершки 3 склянки,
пшеничне борошно 1200 г,
вершкове масло 200 г,
цукровий пісок 200 г,
15 жовтків,
товчений кардамон (10 зерен),
1 товчений мускатний горіх,
мигдаль шматочками (50 г),
100 г цукатів,
100 г родзинок,
товчені сухарі 1 ст. ложка.
Розвести дріжджі в склянці вершків
і поставити з них густу опару, додавши
половину пшеничного борошна. Коли
опара підніметься, ввести в неї розтерті
з вершковим маслом і цукровим піском
яєчні жовтки, додати решту борошна, 2
склянки вершків, товчений кардамон,

товчений мускатний горіх, мигдаль,
дрібно нарізані цукати і промитий, висушений ізюм. Добре вимісити тісто й
залишити на півтори-дві години. Потім
знову вимісити, покласти в змащену
маслом і обсипану товченими сухарями
високу форму. Наповнити її до половини, дати тісту піднятися до 3 / 4 висоти
форми і поставити в духовку.
Паски з такого здобного тіста краще
випікати в невеликих ємностях.

З цукатами
4 склянки пшеничного борошна
70 г свіжих дріжджів
1 стакан молока
200 г вершкового масла
6 яєць
0,5 склянки цукру
0,5 склянки апельсинових цукатів
0,5 склянки дрібного ізюму
0,5 порошку ванільного цукру
1 ч. л. солі
Приготувати тісто опарним способом:
розвести дріжджі в невеликій кількості
молока, половину борошна з’єднати з
теплим молоком, додати дріжджі. Коли
тісто підніметься, всипати борошно,
що залишилося, яйця, цукор, цукати
і родзинки, ванільний цукор, сіль. Усе
ретельно вимісити. Дати тісту піднятися двічі-тричі. Готове тісто викласти
(1/3 по висоті) у форму для паски або в
каструлю з високими стінками, вистелену промасленим папером, і поставити на деякий час до збільшення обсягу
приблизно до середини висоти форми.
Після цього поставити форму в нагріту
піч (духовку), випікати за температури
200-210 градусів. Готову паску змастити
глазур’ю.
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Подарунки, які не можна
дарувати і приймати

Подарунки – невід’ємна частина нашого життя. Найбільше інформації про сакральний сенс будь-якого подарунка містять народні прикмети та повір’я.

З

давна відомо, що подарунки можуть
містити не тільки радість, а й негативну енергію. Існує як мінімум 7 подарунків, які не можна приймати, щоб не
накликати на себе біди і хвороби.
ӹӹ Погана прикмета – дарувати годинник: вважається, що такий подарунок може стати передвісником розлуки.
ӹӹ Отриманий в подарунок ніж може
«розрізати» вашу долю. Для того,
щоб цього не сталося, необхідно
«заплатити» за подарований предмет монетою.
ӹӹ Блюдця і тарілки не можна дарувати
подругам або сестрам. Разом із посудом ви можете, не бажаючи цьо-

ӹӹ

ӹӹ
ӹӹ

го, віддати свої проблеми, прикрощі
та хвороби.
ӹӹ Великі вази необхідно дарувати і
приймати в дар вкрай обережно:
такий подарунок може забрати здоров’я і зіпсувати плани на майбутнє.
ӹӹ Будь-який гаманець, сумку або рюк-

ӹӹ
ӹӹ

зак необхідно дарувати з невеликою
сумою грошей всередині. Інакше
грошовий потік може перейти до
дарувальника.
Вважається, що на весілля молодятам обов’язково потрібно піднести
мішечок із зерном. Зроблений з любов’ю і хорошими побажаннями,
він може стати найсильнішим оберегом сімейного щастя.
Квіти в горщиках, подаровані від
душі, приносять в домівку мир і
злагоду.
Якщо чоловікові подобається жінка, то подарований їй гребінець
може викликати у відповідь сильні
почуття. Якщо жінка бажає викликати любов чоловіка, їй слід зв’язати і подарувати йому шарф.
Глиняний посуд, вручений на новосілля, залучає в будинок багатство і
є захистом від сварок.
Кухонний рушник, подарований
незаміжній дівчині «сімейною» подругою, здатен привернути до неї
гідного чоловіка.

Кліматична катастрофа

Упродовж століття глобальне
потепління затопить території,
де проживає 5 млн людей. Співробітники Прінстонського університету з колегами з університетів Ратгерса і Тафтса (США) і
незалежних організацій Climate
Central і ICF International розповіли про можливі наслідки підвищення глобальної температури.
видкість зростання середнього рівня моря залежить від
зміни глобальної середньої температури, тому її стабілізація, на думку кліматологів, запобігає ризику
виникнення численних повеней.
Одна з цілей Паризької угоди, підписаної ще в 2015 році, – утримання зростання середньої температури в межах 2 ° C
і подальше обмеження до 1,5 ° C.
Однак американські вчені дійшли
висновку, що і це не допоможе нам
уникнути стихійних лих. Вони вивчили дані датчиків, які стежать за приливами, відливами і змінами рівня
моря в прибережних районах, а потім
звернулися до теорії екстремальних
значень. У підсумку фахівці дійшли
висновку, що до 2150 року зростання
температури в межах 1,5 і 2 ° C може
призвести до того, що під водою опиняться землі, де нині проживають 5
мільйонів людей, включаючи 60 000
жителів малих острівних держав.

на 2–1 квітня 2018 року

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Цей час сприяє вирiшенню робочих проблем, ви
зможете впоратися з усiма спiрними питаннями. Якщо ви задумали
змiнити роботу, здiйснюйте свої
задуми, тим бiльше, що саме зараз з`являться цiкавi пропозицiї.
Найсприятливішим для вас днем
буде вiвторок. Намагайтеся покладатися на свою iнтуїцiю i частiше
усмiхайтеся.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Будьте об`єктивнi в оцiнках власних можливостей,
планувати варто тiльки те, що в цей
момент буде вам пiд силу. На роботi
вас чекає успiх. Але постарайтеся поводитися стримано, слухайте оточуючих уважно, не пропускайте важливих новин. Витратьте свої сили та
енергiю на налагодження нових дiлових зв`язкiв. Вдома вас очiкує спокiй
i благополуччя. У суботу реалiзуйте
вашi давнi задуми. Недiля - чудовий
день для вiдпочинку.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Оптимiстичний настрiй
дасть вам змогу легко здолати перешкоди i вийти переможцем з будь-якої ситуацiї. На
початку тижня бажано нiкуди не
спiзнюватися. У середу узгодьте
все до дрiбниць, щоб не довелося
переробляти роботу. У четвер не
варто розпочинати розмови про
проблеми з начальством. У недiлю
не дозволяйте родичам обтяжувати вас своїми труднощами.

Ш

«Багато хто вважає, що дотримання принципів Паризької угоди врятує всіх від кліматичних катастроф,
– каже провідний автор дослідження,
аспірант Прінстонського університету Д. Расмуссен (D. Rasmussen). – Але
ми довели, що в будь-якому випадку
людство буде стикатися з частими
прибережними повенями».
На думку дослідників, у разі підвищення температури на 1,5 градуса рівень моря буде рости, і в кінці
XXI століття Нью-Йорку кожні п’ять
років будуть загрожувати урагани,
подібні «Сенді» – одному з недавніх
найпотужніших тропічних циклонів.
Експерти прогнозують, що навіть
якщо глобальна температура стабілізується, рівень Світового океану буде
й далі збільшуватися через те, що вуглекислий газ залишається в атмосфері протягом тривалого часу, а крижані
щити повільно реагують на потепління й не встигають охолоджувати поверхню Землі.

Астрологічний прогноз

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На цьому тижнi у вас
з`явиться можливiсть завершити давнiй проект i навiть отримати вiд цього не тiльки моральне, а й
матерiальне задоволення. Понедiлок
обiцяє бути досить виснажливим i
сумбурним, але це не завадить вам
продовжити трудовi подвиги i чималого досягти. У четвер вам доведеться
обстоювати свої iнтереси, використовуючи багатий життєвий досвiд, i
зiрки вважають, що ви приреченi на
перемогу. У вихiднi вас можуть порадувати цiкавi зустрiчi i новi знайомства.

У королівській сім’ї розповіли про
захоплення принцеси

Британський принц Вільям зізнався, що найбільше полюбляє
робити його молодша донька Шарлотта.

Як відомо, герцогиня Кембриджська Кейт
Міддлтон та її чоловік не часто разом з’являються на заходах, проте люб’язно відповідають на всі запитання журналістів та
прихильників. Особливо, якщо вони стосуються виховання двох дітей.
Так, під час відзначення Дня Співдружності
націй, який відбувся 12 березня, принц
Вільям зізнався, що його трирічна донька
Шарлотта полюбляє танцювати. Ймовірно,
хореографічним рухам дівчинку вчать у дитячій школі Віллок, яку вона відвідує із січня 2018 року.
Зазначимо, що в королівській сім’ї чекають на появу третьої дитини. Нині
щасливі батьки не розголошують, хто це буде - хлопчик чи дівчинка. Водночас
вагітна Кейт Міддлтон активно займається благодійністю та відвідує чимало
заходів у Великобританії, чим неабияк тішить британців.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Заспокойтеся i не метушiться, пливiть за течiєю.
В потрiбний час вона сама винесе
вас туди, куди слiд. На роботi можливi проблеми, пов`язанi з браком
iнформацiї. Втiм, не забувайте, що
чим менше знаєш, тим мiцнiше
спиш. Постарайтеся рацiонально
витрачати сили, уникайте перевантажень. Хоча б короткий вiдпочинок вам необхiдний. Понедiлок i
вiвторок сприятливi для дiлових
зустрiчей i пiдписання контрактiв.
У п`ятницю можливi звiстки вiд
далеких ( географiчно) друзiв або
родичiв. У недiлю вiдмовтеся вiд непотрiбних зустрiчей.
РИБИ (20.02-20.03)
Постарайтеся не форсувати подiї. Бажано не пiддаватися невиправданому ризику,
вирiшивши взяти занадто велику
висоту. Iнакше вам багато чим доведеться пожертвувати, а це того не
варте. Прямота i цiлеспрямованiсть
допоможуть вам досягти бажаного
успiху в професiйнiй сферi. Субота найсприятливiший день для розв’язання сiмейних проблем. Бiльше
часу проводите з дiтьми.
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газета вихідного дня
П`ятниця • 6 квітня

Четвер • 5 квітня
UA:Перший

6:00,15:40 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!
9:30,10:50,11:50,14:20,0:00,3:40
Погода.
9:40 Д/с «Африка. Небезпечна
реальнiсть».
10:35,13:35,16:35 Телепродаж.
11:00 Д/с «Незвичайнi культури».
12:00 Д/с «Смаки культур».
13:10 РадiоДень.
13:55 До справи.
14:30 Радiо. День.
15:15,0:55 Лайфхак українською.
15:25 М/с «Гон».
16:55 Твiй дiм.
17:20 #ВУкраїнi. «Карабазiвка.
Маленький український Кувейт».
18:00,0:05 Iнформацiйна година.
19:00 #ВУкраїнi. «Нижня Апша.
Румунськi королi».
19:25 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса».
20:25 Схеми. Корупцiя в деталях.
21:30,3:25 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Окупованi».
22:40 Д/с «Найекстримальнiший».
23:35 Д/ф «Доньки Єви. Iсторiя
Сари i Агар».
1:10 Д/с «Музична одiсея Арiрант.
Шоу».
2:05 Д/с «Смачнi iсторiї».
3:50 Такашотам.
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:
40,5:20 «ТСН».
9:30 «Чотири весiлля».
10:55,12:20 «Одруження наослiп».
12:55,14:10,15:30 «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 «Право на владу».
0:45 Бойовик «Громобiй».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:15,22:40 «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».
10:10,12:25,20:40 Т/с «Заради
любовi я все зможу!»
12:50 Т/с «Що робить твоя
дружина?» (12+).
14:50,15:45,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:05 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:25 Х/ф «До Парижа!» (16+).
2:40 “Орел i решка. Шопiнг”.
4:50 “Top Shop”.
5:20 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Студiя Вашингтон.
4:35 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт.
11:00,17:35,21:25 Т/с «Пес 3».
(16+).
12:05,13:20 Т/с «У полi зору».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:20,16:20 «На трьох». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Iнсайдер.
23:40 Х/ф «Нестримнi 3». (16+).
1:50 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).
3:15 Труба мiстера Сосиски. (12+).

Новий канал

3:00,2:05 Зона ночi.
4:00 Абзац.
5:50,7:45 Kids` Time.
5:55 М/с «Лунi Тюнз шоу».
7:50 Т/с «Мерлiн».
11:10 Т/с «Друзi».
12:05 Т/с «Статус вiдносин - все
складно». (12+).
16:50,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Аферисти в мережах. (16+).

22:00 Вар`яти.
2:00 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:55 «Все буде добре!» (12+).
8:40 «МастерШеф 7». (12+).
12:00 «Хата на тата». (12+).
15:35 «Все буде добре!»
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+).
23:00 «Я соромлюсь свого тiла
5». (18+).

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 Мiсiя: краса.
11:30,3:10 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».
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Благi намiри», 17 i 18
с. (12+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
1:50 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00,19:25 «Таємницi людського
мозку».
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».

UA:Перший

6:00,15:25 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!
9:30,10:50,11:50,14:20,16:35,0:00,
3:40 Погода.
9:40 Д/с «Африка. Небезпечна
реальнiсть».
10:35,13:35,16:20 Телепродаж.
11:00 Д/с «Незвичайнi культури».
12:00 Д/с «Смаки культур».
13:10 РадiоДень.
13:55 Схеми. Корупцiя в деталях.
14:30 Радiо. День.
15:15,0:55 Лайфхак українською.
16:50 Фольк-music.
18:00,0:05 Iнформацiйна година.
19:00 Культурна афiша здорової
людини.
19:25 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса».
20:25 Перша шпальта.
21:30,3:25 Новини. Спорт.
21:50 Фiльм-концерт
«Supernation» гурту Друга рiка.
22:40 Д/с
«Найекстримальнiший».
23:35 Д/ф «Доньки Єви. Iсторiя
Рахiлi i Лiї».
1:10 Культурна афiша.
1:35 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Шоу».
2:05 Д/с «Смачнi iсторiї».
3:50 Такашотам.
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».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:3
0 «ТСН».
9:30 «Чотири весiлля».
10:50,12:20 «Одруження
наослiп».
12:55,14:10,15:30 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
20:15 «Лiга смiху».
22:20 «Iгри приколiв».
23:20,0:15,5:05 «Розсмiши
комiка».
1:10 «Вечiрнiй Київ».

Iнтер

СТБ

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».
10:10,12:25 Т/с «Заради любовi я
все зможу!»
12:50 Т/с «Що робить твоя
дружина?» (12+).
14:50,15:45,16:45,1:45 «Речдок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00,3:10 «Подробицi тижня».
23:50 Х/ф «Побiчний ефект».
4:50 «Top Shop».
5:20 «Воскресiння».

5:50 «Моя правда. Тото Кутуньо.
Любовний трикутник».
6:45 «Моя правда. Альбано.
Пiдступна фелiчiта».
7:45 Х/ф «П`ять рокiв та один
день». (12+).
9:35 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».
0:00 «Як вийти замiж». (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.
11:30,3:50 Реальна мiстика.
13:35 Т/с «Секрет майя», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Секрет майя». (12+).
18:00 Т/с «Перстень з рубiном».
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Благi намiри». (12+).
23:20 По слiдах.
0:00,2:20 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (16+).
1:50 Телемагазин.

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30,2:00 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.
10:05 Iнсайдер.
11:00,17:35 Т/с «Пес 3». (16+).
12:05,13:20 Т/с «У полi зору».
12:45,15:45 Факти. День.
15:25,16:20 «На трьох». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:25 Дизель-шоу. (12+).
0:00 Х/ф «Мутанти». (18+).
2:20 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).
3:45 Труба мiстера Сосиски. (12+).

ТК «Київ»

7:00,19:25 «Таємницi людського
мозку».
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 «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».
23:20 «Супер вiдчуття».
5:05 «Мультляндiя».

Новий канал

3:00,2:00 Зона ночi.
4:10 Абзац.
6:00,7:55 Kids` Time.
6:05 М/с «Лунi Тюнз шоу».
8:00 Т/с «Мерлiн».
11:35 Т/с «Друзi».
12:35 Т/с «Статус вiдносин - все
складно». (12+).
17:00,19:00 Суперiнтуїцiя.
21:00 Аферисти в мережах. (16+).
22:00 Хто зверху? (12+).

Субота • 7 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 Новини.
9:30,16:15,23:25 Погода.
9:35 М/с «Гон».
10:05 Хто в домi хазяїн?
10:30 Лайфхак українською.
10:45,16:00 Телепродаж.
11:05 Д/с «Незвiданi шляхи».
12:00 Х/ф «Iсус. Бог i Людина».
15:30 Д/с «Незвичайнi культури».
16:25 Д/с «Найекстримальнiший».
18:10 Т/с «Окупованi».
20:00 Розсекречена iсторiя.
21:35 Як дивитися кiно.
22:00 Х/ф «Червона черепаха».
23:35 Д/ф «Доньки Єви. Iсторiя
Марiї - матерi Iсуса».
0:00 Великодня Божественна
Лiтургiя.

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
6:45 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:45,23:20 «Свiтське життя».
11:00 «Голос країни 8».

14:00 «Лiга смiху».
16:25,21:15 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка. Дiти».
20:15 «Українськi сенсацiї».
0:20,4:20 «Вечiрнiй Київ».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:30 «Чекай на мене».
8:00,5:05 Х/ф «Одруження
Бальзамiнова».
9:50 Х/ф «Мiцний горiшок».
11:30 Х/ф «Королева
бензоколонки».
13:00 «Сходження Благодатного
Вогню в Храмi Гробу
Господнього».
15:00,20:30 Т/с «Я прийду сама».
(16+).
20:00 «Подробицi».
23:00 «Пасхальне богослужiння.
Пряма трансляцiя».
3:00 «Паломництво на Святу
землю».
3:45 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».

ICTV

5:15 Скарб нацiї.
5:25 Еврика!
5:30 Факти.

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА!

5:50 Бiльше нiж правда.
7:35 Я зняв!
9:25 Дизель-шоу. (12+).
10:40,11:40 Особливостi
нацiональної роботи.
12:35,13:00 Х/ф «Нестримнi».
(16+).
12:45 Факти. День.
14:35 Х/ф «Нестримнi 2». (16+).
16:30 Х/ф «Нестримнi 3». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20:05 Х/ф «Бiлоснiжка i
мисливець». (16+).
22:25 Х/ф «Хоббiт: Несподiвана
подорож». (16+).
1:30 Х/ф «Мутанти». (18+).
3:20 Х/ф «Бережiть жiнок».

Новий канал

3:00,1:40 Зона ночi.
5:05,7:45 Kids` Time.
5:10 М/с «Лунтiк i його друзi».
6:30 М/с «Лунi Тюнз шоу».
7:50 Ревiзор. Магазини.
10:00 Таємний агент.
11:30 Таємний агент. Пост-шоу.
13:20 Т/с «Бiблiотекарi».
18:00 М/ф «Як зловити перо

Жарптицi».
19:20 М/ф «Iван Царевич i Сiрий
Вовк 2». (16+).
21:00 Х/ф «Гарi Поттер i Дари
смертi. Частина 1». (16+).
23:50 Х/ф «Непроханi». (16+).

СТБ

6:10 «Караоке на Майданi».
7:10 «Хата на тата». (12+).
9:00 «Все буде смачно!»
10:35 «МастерШеф. Кулiнарний
випускний». (12+).
14:05 «Холостяк 8». (12+).
17:05 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
19:00 «Свiтами за скарбами».
(12+).
21:30 «Вечiр з Наталею Гарiповою.
Павло Зiбров». (12+).
22:30 Т/с «Коли ми вдома. Нова

iсторiя».
1:20 Т/с «Коли ми вдома».

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00,2:55 Сьогоднi.
7:15,5:10 Зоряний шлях.
8:45 Т/с «Благi намiри», 11-15 с.
(12+).
13:30,15:20 Х/ф «Паперовi квiти».
(12+).
16:00 Т/с «Всупереч долi», 1-3 с.
19:40 Т/с «Всупереч долi».
21:00 Шоу Братiв Шумахерiв.
23:00 Т/с «Я житиму», 1-3 с.
1:50 Телемагазин.
2:20 Т/с «Я житиму».
3:35 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

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

9:00 «Якiсне життя».
9:25 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Концерт «Юний орел».
16:50 «Паспортний стiл».
17:00,4:30 «Київ Live».
19:25 «Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни».
20:20 «Ситуацiя».
20:30 «Життєвi iсторiї».
21:00,0:05 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
21:25 Х/ф «Франческо».
0:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
0:25 «Доньки Єви».
2:35 Х/ф «Снiданок у Тiффанi».
6:40 «Мультляндiя».
7:30 Мультяха Жвоник.

Недiля • 8 квітня
UA:Перший

6:00 Великодня Божественна
Лiтургiя.
10:00 Х/ф «Iмперiя Святого
Петра».
13:35 Перший на селi.
14:00,16:00 Телепродаж.
14:20,3:00 Фольк-music.
15:30 Д/ф «Спадок на кiнчиках
пальцiв».
16:15,1:10 Погода.
16:25 Д/с
«Найекстримальнiший».
18:10 Т/с «Окупованi».
19:55 Д/с «Iмперiя».
21:00,0:40 Новини.
21:30 «Сонце». Концертна
програма гурту Антитiла.
23:50 «Гордiсть свiту».
1:15 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Шоу».
2:05 Д/с «Смачнi iсторiї».
4:00 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
5:00 Д/с «Орегонський путiвник».

Канал «1+1»

6:10 «ТСН».
7:05 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9:50 «Розсмiши комiка. Дiти».
10:45,11:45,12:45 «Свiт навиворiт
2: Iндiя».
13:50 Т/с «Cувенiр з Одеси».
17:35 Комедiя «Операцiя «И» та
iншi пригоди Шурика».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос країни 8».
0:10 «Iгри приколiв».

Iнтер

6:30 Х/ф «Мiцний горiшок».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Морський
сезон».
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження. Америка».
12:10 Х/ф «Я нiчого не знаю, але
скажу все».
13:45 Х/ф «Людина з Рiо».
16:00 Х/ф «Дiвчата».
18:00 «Крутiше за всiх».
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Я прийду сама». (16+).

23:10 Х/ф «Дев`ять ознак зради».
1:00 «Тисяча рокiв на Афонi».
2:15 «Подробицi» - «Час».

ICTV

5:55 Скарб нацiї.
6:05 Еврика!
6:10 Факти.
6:30,3:30 М/ф «Деннiсбешкетник: Вдалий круїз».
8:00 Я зняв!
9:50 Х/ф «Дiти шпигунiв».
11:20,13:00 Х/ф «Дiти шпигунiв
12:45 Факти. День.
13:10 Х/ф «Бiлоснiжка i
мисливець».
15:35 Х/ф «Хоббiт: Несподiвана
подорож». (16+).
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з
О. Соколовою.
20:35 Х/ф «Хоббiт: Пустка Смога».
23:35 Х/ф «Ера драконiв».
1:25 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:55 Стендап-шоу.
5:55,9:00 Kids` Time.
6:00 М/с «Лунi Тюнз шоу».
9:05 Х/ф «Мармадьюк».
11:00 М/ф «Велика собача
втеча».
12:50 М/ф «Як зловити перо
Жарптицi».
14:10 М/ф «Iван Царевич i Сiрий
Вовк 2». (16+).
15:45 Х/ф «Гарi Поттер i Дари
смертi. Частина 1». (16+).
18:35 Х/ф «Гарi Поттер i Дари
смертi. Частина 2».
21:00 Х/ф «Конан-варвар». (16+).
23:10 Х/ф «Орел дев`ятого
легiону».

СТБ

5:55 «Хата на тата».
7:40 «Як вийти замiж».
9:00 «Все буде смачно!»
10:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя».
11:05 «Караоке на
Майданi».
12:05 «Вечiр з Наталею
Гарiповою. Павло
Зiбров». (12+).
13:00 Х/ф «Наречена

для тата».
15:05 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
16:55,23:35 «Я соромлюсь свого
тiла 5». (16+).
19:00 «Битва екстрасенсiв 18».
21:20 «Один за всiх». (16+).
22:35 «Слiдство ведуть
екстрасенси». (16+).
23:50 «Я соромлюсь свого тiла

Канал «Україна»

6:50 Сьогоднi.
7:45,4:50 Зоряний шлях.
8:15 Т/с «Благi намiри». (12+).
13:10 Т/с «Всупереч долi».
17:10 Т/с «Наречений для
дурненької», 1 i 2 с. (12+).
19:00,1:40 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20:00 Т/с «Наречений для
дурненької». (12+).
22:00 Т/с «Бабине лiто».
2:30 Iсторiя одного злочину 2.

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 «Концерт «Музика рiдного
дому».
16:10,2:30 Х/ф «Iоанна - жiнка на
папському престолi».
18:30 «Концерт П. Зiброва «В
епiцентрi кохання».
21:00,1:40,4:40 «СТН-тижневик».
21:30,2:10,5:10 «СТН-спорттижневик».
21:50 Х/ф «Без копiйки у Беверлi
Хiллз».
23:40 Х/ф «Гарний день для
смертi».
5:30 «Мультляндiя».

Ремонт холодильників

куплю б/у
або неробочий холодильник

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

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (099) 608-28-31; (098) 468-14-96; (063) 271-72-24, (063) 656-89-33

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Comfort Clinic:

мы созданы, чтобы сделать эффективное
лечение комфортным

Comfort Clinic – это первая комфортная семейная клиника рядом с домом.
Мы находимся в пешей доступности от таких новостроек Ирпеня, как «Рич Таун»,
«Гранд Лайф», «Синергия». В клинике работают лучшие специалисты с большим
опытом работы и любовью к выбранной профессии.
КАЧЕСТВО
В Comfort Clinic – не конвейер, на каждого пациента выделяется достаточно времени для полноценного осмотра, сбора анамнеза, составления плана обследования и схемы лечения.
Для нас важен результат и безопасность, а процесс
лечения – не самоцель.
Клиника практикует систему контроля качества и
сопровождения пациентов на всех этапах диагностики и лечения по принципу обратной связи доктор-пациент. Вы можете контактировать с доктором
в онлайн-режиме в социально приемлемое время и
по удобному каналу (эл. почта, Вайбер, Фейсбук).
В Comfort Clinic существует возможность использования телемедицины и специализированных интернет-ресурсов в сложных диагностических случаях, коммуникация докторов клиники с коллегами
из ведущих медицинских учреждений Украины. Мы
имеем огромную сеть контактов с профессорами
и высококвалифицированными специалистами, и
сможем организовать консилиум или консультацию
с ними как онлайн, так и лично.

ДОСТУПНОСТЬ
Ничего лишнего! В Comfort Clinic мы подбираем
оптимальные схемы диагностики и лечения с учетом показаний и финансовых пожеланий пациента.
Доктора назначают только те исследования, которые
необходимы в конкретной клинической ситуации, а
также могут откорректировать прием препаратов,
подобрав оптимальный по цене аналог и указать на
медикаменты, не имеющие доказательной базы.
Comfort Clinic постоянно проводит акции, позволяющие снизить стоимость диагностики и лечения.
Цены Comfort Clinic – одни из самых доступных в
регионе.
КОМФОРТ
У нас Вам будет комфортно! Для комфорта пациентов в Comfort Clinic делается все: забота о пациентах
является основой любого нашего действия. В клинике высокий уровень обслуживания, доброжелательный персонал. Если у Вас возникла необходимость

посетить врача либо сдать анализы, но Вам не с кем
оставить ребенка, Вы можете взять его с собой – персонал клиники с удовольствием за ним присмотрит.

СПЕКТР УСЛУГ
В Comfort Clinic вы можете не только получить
консультацию специалиста, но и сдать лабораторные
анализы или пройти диагностические процедуры,
такие как УЗИ, кольпоскопия, дерматоскопия, ЕКГ и
прочие. В клинике ведут прием семейный врач, педиатр-неонатолог, ЛОР, ортопед-травматолог, невропатолог, эндокринолог, кардиолог, акушер-гинеколог,
уролог, дерматовенеролог, косметолог, врач УЗИ.
Клиника производит забор биологического материала (кровь, моча, соскоб с кожи, урогенитальный
материал, кал, соскоб из раны) для проведения лабораторной диагностики. Диагностику осуществляет
киевская лаборатория «МедЛаб».
В Comfort Clinic вы можете пройти УЗИ брюшной
полости, органов забрюшинного пространства, щитовидной железы, органов малого таза и молочных
желез, гинекологическое УЗИ. Для малышей до года
проводится нейросонография и УЗИ тазобедренных
суставов по Граффу. Также Вы можете пройти УЗИ
сосудов шеи и головы и эхокардиографию (УЗИ сердца). Диагностика осуществляется на современном
аппарате SimensAcusonNX 2, оснащённом четырьмя
датчиками, что позволяет получить максимально
достоверные результаты исследования.
Также здесь проводится дерматоскопическое обследование кожи пациента с использованием современного дерматоскопа марки DermLite производства
США. Исследование позволяет неинвазивно (без повреждения) изучить новообразования кожи пациента, диагностировать рак кожи, солнечный кератоз,
меланому и др.
В кабинете акушера-гинеколога Comfort Clinic
представительницы прекрасного пола могут пройти
полное обследование женского здоровья с использованием современной аппаратуры (цифровой кольпоскоп, УЗИ органов малого таза), а также сдать
все необходимые анализы для постановки точного
диагноза. При необходимости пациентки могут получить радиоволновое лечение патологии шейки
матки.
В клинике ведет прием ортопед-травматолог, который осуществляет профилактические осмотры
детей в первые годы их жизни, занимается лечением
различных травм и патологии суставов. У пожилых
людей или тех, кто страдает какими-либо заболеваниями суставов, количество суставной жидкости
резко снижается, она перестает выполнять свои защитные и смазывающие функции, хрящевая ткань
разрушается. Для борьбы с этой проблемой применяется введение гиалуроновой кислоты в полость
сустава, благодаря чему восполняется количество
синовиальной жидкости, повышается ее вязкость,
трение суставных поверхностей уменьшается, движения в пораженном суставе становятся менее болезненными, их амплитуда увеличивается. Введение
препарата осуществляется под контролем УЗИ.
В клинике ведет прием врач-кардиолог с большим

У квітні в Ірпінському регіоні триватиме місячник
добровільної здачі зброї
З 1 по 30 квітня 2018 року в Ірпінському регіоні триватиме місячник добровільної здачі зброї.

І

рпінський відділ поліції нагадує, що згідно зі ст. 263 Кримінального кодексу
України «носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача
чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або пристроїв без передбаченого законом дозволу» караються позбавленням волі
строком до 7 років.
Громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними
незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.
Якщо громадянин у вказаний термін добровільно здав до Національної поліції України мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то в подальшому
після оформлення відповідних документів він має можливість зареєструвати
цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах.
Просимо врахувати, що пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної дії, реєструється у випадках і в порядку, передбаченому законодавством України.
Також попереджають волонтерів та інших осіб, які відвідують зону АТО,
їх родичів і знайомих від прийняття у подарунок, перевезення чи зберігання
будь-яких боєприпасів або інших їх частин, будь-яких видів зброї. Це не тільки є кримінальним діянням, а й становить небезпеку для вас та оточуючих.
За більш детальною інформацією можна звернутися до інспектора дозвільної системи за тел.: (04597) 56073, або дільничних офіцерів поліції.
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Клиника находится по адресу:
г. Ирпень, ул. Западная, 6.
Предварительная запись на консультацию
осуществляется по телефонам:
(095) 422-00-32, (097) 422-00-32.
Более полную информацию, а также цены
на услуги Вы можете изучить на сайте:
comfortclinic.com.ua
стажем работы. Консультация данного специалиста
понадобится пациентам с диагнозами «ишемическая
болезнь сердца», «гипертония», «нарушение сердечного ритма» или имеющим жалобы кардиологического характера. Для более детальной диагностики
в клинике можно пройти электрокардиограмму, а
также эхокардиографию (УЗИ сердца).
В Comfort Clinic есть услуга «личный семейный
врач». Такой специалист знает Вас и Вашу семью,
может комплексно позаботится о вашем здоровье,
прийти на дом и проконсультировать по телефону.

УДОБСТВО
В Comfort Clinic Вы приходите в гости к друзьям,
здесь Вас всегда встретят как близкого человека.
Comfort Clinic основала династия врачей, мы отвечаем своей репутацией перед пациентами.
У нас удобный график работы.
С 8:00 до 11:00 с понедельника по пятницу – прием
анализов.
Прием специалистов – с 8:00 до 19:00 без обеда, с
понедельника по субботу.
В случае необходимости мы готовы организовать
прием даже в нерабочее время. Comfort Clinic по
запросу предоставляет услугу «трансфер в клинику». Мы подберем максимально удобное время для
Вашего визита и подумаем, как сделать Ваше лечение
не только эффективным, но и комфортным.
Мы можем еще долго рассказывать о себе, но лучше Вам побывать в Comfort Clinic лично! Звоните,
приезжайте – и сами все увидите!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ДІЛОВИЙ ТИЖДЕНЬ

№ 13 від 30 березня 2018 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Порядок денний пленарного
засідання 39 сесії
VII скликання12 квітня 2018 р.

1.Про затвердження на посади заступників міського голови
2.Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради № 10-1-VII від
03.11.2015 року «Про затвердження складу
постійних депутатських комісій VII скликання»
3.Про припинення повноважень помічника-консультанта депутата Бучанської
міської ради VII скликання
4.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»
5.Про внесення змін до штатного розпису Бучанської міської ради
6.Про розгляд звернень щодо застосування відсоткової ставки орендної плати за
землю та внесення змін до договорів оренди земельних ділянок:
6.1. Про розгляд звернення ПрАТ
«Європорт», земельна ділянка, площею 6463
кв. м, по вул. Героїв Майдану, 12, в м. Буча
6.2. Про розгляд звернення ПрАТ
«Європорт», земельна ділянка, площею 2554
кв. м, по вул. Героїв Майдану, 12, в м. Буча
6.3. Про розгляд звернення ФОП Щибрі
Михайла Івановича, земельна ділянка, площею 40 кв. м, по вул. Островського, 18-б, в
м. Буча
6.4. Про розгляд звернення ФОП Валяра
Олександра Володимировича, земельна, ділянка площею 250 кв. м, по вул. Горького,
10-б, в м. Буча
6.5. Про розгляд звернення ФОП
Прокопчук Олени Юріївни, земельна ділянка, площею 140 кв. м, по вул. Жовтнева,
39, в м. Буча
6.6. Про розгляд звернення ФОП
Прокопчук Олени Юріївни, земельна ділянка, площею 20 кв.м, по вул. Жовтнева,
б/н, в м. Буча
6.7. Про розгляд звернення гр. Кольги
Анатолія Олександровича, земельна ділянка, площею 1000 кв.м, по вул. А. Михай
ловського, 6, в м. Буча
6.8. Про розгляд звернення ТОВ
«Молодіжний
житловий
комплекс
Оболонь», земельна ділянка, площею
21799 кв. м, в межах вулиць М.Булгакова,
Вишневої та Л.Українки
6.9. Про розгляд звернення Захарчука Ю.О,
площа 563 кв.м, вул. Є.Патона, 2
7. Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради «Про затвердження Програми соціально-економічного та
культурного розвитку міста Буча на 2018
рік» № 1700-37-VII від 26.01.2018 року
8. Про управління майном, яке належать
до комунальної власності територіальної
громади міста Буча:
8.1. Про розгляд звернення ФОП
Клепченка В.В. вул. Склозаводська, 3, площа 67,7 кв.м
8.2. Про розгляд звернення ОСББ
«ЗОРЯ», бул.Б.Хмельницького, 4,
приміщення №237, 238
8.3. Про розгляд звернення ГО «Каскада»,
вул. Вокзальна, 104, Бучанська СЗОШ I-III
ст. №5, площа 96,4 кв. м
8.4. Про розгляд звернення ФО Торбас О.О.,
бульв. Б.Хмельницького, 2, приміщення № 249
8.5. Про скасування рішення Бучанської
міської ради № 1510-34-VII від 09.10.2017 р.
«Про розгляд звернення ФОП Зубок Д.А.»
9. Про роботу КП «Ірпіньводоканал»
щодо стану водоканалізаційного господарства в місті Буча
10. Про роботу відділу освіти Бучанської
міської ради щодо виконання Програми
системи розвитку освіти міста Буча за 2017
рік
11. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора Бучанського міського інклюзивно-ресурсного центру Бучанської міської ради
Київської області
12. Про внесення змін до штатного розпису Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ
І-ІІІ ст.» № 4 та Бучанської СЗОШ І-ІІІ ст. № 5
з поглибленим вивченням іноземних мов
12. Про внесення змін до штатного розпису Бучанської дитячо-юнацької спортивної школи
14. Про роботу КП «Бучабудзамовник»
щодо здійснення технічного нагляду за
об’єктами будівництва у місті Буча
15. Про затвердження статуту КП
«Бучазеленбуд» Бучанської міської ради в
новій редакції
16. Про затвердження місцевої Програми
з фінансування видатків на реєстрацію речового права на об’єкти комунальної власності територіальної громади міста Буча на
2018-2019 роки
17. Про зменшення розміру пайової
участі у розвиток інфраструктури м. Буча
Ліневича Є.В.
18. Про зменшення розміру пайової
участі у розвиток інфраструктури м. Буча
Рибальченко Ю.А., Побігай Д.В.
19. Про зменшення розміру пайової
участі у розвиток інфраструктури м. Буча
ПрАТ «Меліоратор»
20. Про прийняття квартир до комунальної власності територіальної громади
м.Буча
21. Про зменшення розміру пайової участі АТ «Південтеплоенергомонтаж»
22. Про розгляд звернень депутатів
Київської міської ради щодо ініціювання
утворення асоціації органів місцевого самоврядування
23. Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій
24.Депутатські запити
25. Різне

ТРАДИЦІЇ

Великодні писанки – закодований Всесвіт

Мудрі люди кажуть: «У світі доти існуватиме любов, доки люди писатимуть писанки». Кожна писанка – це ніби маленький світ. Тут і небо із зорями, і вода з рибами, і дерево життя з оленями й
птахами, і засіяне поле, і трибанні церкви – усе це вималюване в певному порядку для того, аби
підтримати лад та рівновагу в нашому світі.

І

сторія писанок як символу весняного
відродження природи сягає у далеке
минуле і пов’язана з ритуалом весняного відродження на землі. Перетворювати
звичайне куряче яйце на чарівну писанку
за старих часів уміла кожна слов’янська
жінка. Хранителька домашнього вогнища повинна була з року в рік «оновлювати світ». Для цієї святої справи їй, окрім
яєць, потрібні були: непочата вода, непочатий вогонь, нові горщики, нова полотняна серветка, бджолиний віск, свічка,
фарби, розламана надвоє кісточка-вилка,
узята з півнячих грудок.
Непочатий вогонь добував господар
сім’ї, непочату воду господиня брала
опівночі із семи джерел. Фарби добували
з пелюсток квітів, кори, коріння і листя
дерев. Узор майстрині не вигадували, а
списували з торішніх писанок – з року в
рік, від бабусь-прабабусь. А до предметів,
причетних до приготування писанок, ніхто, окрім самої господині, не смів навіть
торкатися.
Так писали писанки наші далекі пращури, наші прабабусі. Ця традиція нараховує
вже близько 8 тисяч років. Звичайно ж, з
часом правила писання спростилися. Вода
проста, кип’ячена, писанок – спеціально
виготовлений у вигляді невеликої металевої воронки, а фарби беруться як «від Бога,
так і від людей». Але традиція здолала всі
труднощі і змогла вижити й донині.
Досліджуючи писанки, вчені висловили
припущення, що в давнину існував восьмирічний календарний цикл. У народній
міфології небо має вісім сфер – «облоків»:
сім синіх, а восьме червоне, на якому сидить сам Бог.
Дуже цікавий поділ на сорок частин, так
звані сорококлинці. Кожен клинець позначав якийсь вид людської діяльності або
явище природи, а в християнському баченні – сорок днів посту.

кож пролиту за людей кров воскреслого
Спасителя і радість життя.
Жовтий – небесне світило, тепло, врожай.
Зелений – означає весняне пробудження природи, надію, життя.
Блакитний – небо, повітря,
чистота і здоров’я.
Бурий, коричневий –
землю і її приховану
життєдайну силу.
Чорний – колір ночі,
потойбіччя, всього невідомого і таємного. В
писанці, будучи тлом,
виявляє силу інших
кольорів, так само, як у
житті темрява дає змогу зрозуміти, що таке
світло. Також символізує
нескінченність життя людини, продовження буття після
смерті.

Символіка кольорів
Червоний, мабуть, є найбагатозначнішим кольором і найдавнішим. Символізує
добро, радість життя, для молодих – надію
на щасливий шлюб. Саме червоне яйце
- головний символ Воскресіння, жертовності й небесного вогню. Символізує та-

ХРЕСТ
Сонячний знак, стародавній символ
сонця, вогню, душі. В орнаменті його називають «божим знаком» і пов’язують із
Древом Життя (світовим деревом). Хрест
– це перетинання двох ліній: горизонтальної (часу) і вертикальної (вічності)

СОНЦЕ
У давнину Великдень був
одним із традиційних свят вшанування
сонця. Люди вважали, що небесне світило – то Боже око. У міфологічному світогляді світло символізує видющість і правду, а темрява, ніч, туман є своєрідними
синонімами сліпоти і кривди. Народне
повір’я стверджує, що з першим променем вранішнього сонця, зі співом півня
гаснуть сили темряви. Отож сонце символізує знання, справедливість, переможця
всілякого зла.
Христа називають Сонцем Правди.
Сонячне світло – це символ єдності, впорядкованості світу. Це також символ ясного і тверезого бачення, правосуддя. Сонце
зображали на писанках різними спеціальними знаками – у вигляді кола, восьмираменної зірки, хреста, тринога, свасті.

– волі людської з волею Божою. Хрест є
водночас і буттям, і небуттям.
Походить від схематичного зображення птаха, в давнину сонце уявлялося птицею, що летить у небі. Також є символом чотирьох сторін світу,
чотирьох вітрів, чотирьох
пір року.

КВІТИ
Образ квітів в українській традиції багато
в чому подібний до образу зірок. Квіти і зірки символізують душі
людей, а образ квітів
більше пов’язаний із
дітьми.
За традицією, жінкам,
які довго не мають дітей,
радять розмальовувати писанки квітами і дарувати їх дітям.
Оселя, сповнена дитячим сміхом, –
немов Божий квітник.
ЗМІЙ, СПІРАЛЬ
Завиток, спіраль або змій, як символ
життєвої сили та зародження життя, відомий у мистецтві з найдавніших часів.
Завиткові форми часто трапляються у
природі: галактики, мушлі, бруньки, паростки, рельєфні заглиблення шкіри на
долонях, подвійна спіраль молекули ДНК,
що є в кожній клітині живого організму.
Спіраль є символом часу, циклічних
ритмів року, народжень і смертей. Вона позначає розвиток, рух до вдосконалення. За
давніми віруваннями змій був володарем
земних вод, богом прадавнього океану – хаосу, з якого постав світ. Змієві приписували
безсмертність, мудрість і лікувальну силу.
Писанки зі спіралями дарують на здоров’я.
Виноградна лоза
У християнстві виноград – символ духовного відродження. Виноград – це стародавній символ роду. Він часто зустрічається в
обрядових піснях для дівчини. Існує легенда, що коли хтось виявляє до людей особливу любов і доброту, відбувається чудо: звичайна вода перетворюється на вино.
Богдан ЛЯХОВЕЦЬ

репортаж з місця подій

Щоб не трапилася біда

28 березня видано наказ начальником міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області Анатолієм Федоруком з метою створення
комісії (очолює її секретар ради Василь Олексюк) і проведення
обстеження стану закладів масового перебування людей у місті
– шкіл, садків, торговельних центрів, закладів культури і спорту.

В

сього у перелік по місту внесено 56 таких об’єктів. Відпрацювання проводитимуть із 2 по 30 квітня.
ДСНС, інші служби та місцева влада повинні у найкоротший термін провести
відповідні перевірки, щоб подібні історії, як у Кемерово, не трапилися в жодному українському місті. Торговельні центри, школи і дитячі садки мають бути
безпечними, – повідомив Володимир Гройсман.
Він також зауважив на необхідності створення публічного реєстру відповідності
закладів. Глава Уряду наголосив, що за місяць ДСНС звітуватиме про результати перевірок по всій країні.
На території дошкільного закладу «Капітошка» проведено тренувальні відпрацювання.

Оксана Гура, вихователь-методист
дошкільного навчального закладу
«Капітошка»:
– Безпека – це найперше чого ми маємо навчити дітей. А саме - вироблення в дітей певних навичок: як потрібно
діяти в екстремальних ситуаціях.
Юрій Осьмина, провідний інспектор
Ірпінського МВ ГУ ДСНС України:
– Такий захід наближує до реальних
подій, які могли б статися. Діти у формі гри моделюють її, але разом з тим,
якщо, не дай Боже, станеться така ситуація, вони знатимуть, як реагувати.
Сергій Коваленко, начальник відділу
з питань надзвичайних ситуацій,
цивільного захисту населення та
оборонно-мобілізаційної роботи:
– Головна мета таких тренувань - навчити, в першу чергу, персонал швидко реагувати на виникнення пожежі.
Показати малечі, що потрібно робити,
якщо сталася біда.

єдина родина

«ПОСЛУХАЙТЕ, ЯК ДИХАЄ ЗЕМЛЯ…»

Саме так назвав вірш письменник Іван Гончар, в якому розповідає про своє рідне село – Гаврилівку. І справді, тут панує особлива атмосфера мальовничої природи та домашнього затишку, в
якому мешкають люди простої душі та завзятої натури.

Буденні справи, щоденна рутина особливо не різнило населений пункт серед
інших. Хоча місцеві подейкують, що в їхньому селі мав маєтність Іван Сікорський,
батько того самого видатного авіаконструктора Ігоря Сікорського, чиї літальні
апарати відомі в усьому світі.
І тільки в 60-х на початку 70-х почався
розквіт тієї Гаврилівки, яку ми знаємо тепер. Саме за програми «з підняття села»
тут вирішили збудувати птахофабрику. Все
велике починається з малого: і навіть той
факт, що в місцевому клубі доглядали отих
перших курчат говорить про це. Річ у тім,
що на вулиці було холодно і треба було їх
десь розмістити. А вже в 1974 році було збудовано Державну племінну птахофабрику
«Полісся».
Саме з того часу почалося бурхливе
життя знаної на всю Україну Гаврилівки.
Будуються чотириповерхові будинки, садочок, розбудовується школа, укладаються
дороги.
Приїздили делегації переймати досвід
із різних областей України: з Вінниччини,
Житомирщини, Донбасу. Направляли й
спеціалістів працювати на птахофабрику,
які й нині тут живуть цілими родинами.
У 80-ті село сягнуло свого апогею і перетворилося на зразково-показове. Люди
працювали та мали достойну заробітну
плату. Найвищий рівень мало культурне та

спортивне життя. Населення збільшувалося і потреби зростали: відкрився Будинок
культури, який зараз має статус районного, розвивалася художня самодіяльність,
активно проводилися конкурси, змагання, зимові і літні олімпіади. А от у районі
гаврилівську громаду не любили, бо були
надто багаті.
Ось так, немов у казці, одне з найбідніших сіл Вишгородського району перетворилося на забезпечене, охайне, чисте та
квітуче, де щасливі люди жили і знали, що
завтрашній день у них забезпечений.
Тяжкі роки видалися для села після
розпаду Радянського Союзу. Та ніщо так
не гуртує громаду, як спільна праця та
сподівання на краще майбутнє. А люди в
Гаврилівці такі, які не лишають один одного в біді.
Раніше знаний птахоплемінний завод
«Полісся» перейшов у приватні руки і став
називатися «Гаврилівські курчата».
Потреб у села багато, та фінансова неспроможність не задовольняє всіх інтересів місцевих. Спільними зусиллями
громади з Бучанським міським головою
Анатолієм Федоруком на базі сільської
школи встановили спортивний майданчик та проклали тротуари на вулиці
Садовій та набережній озера.
Попри скрутні роки, після перебудови
люди в Гаврилівці об’єднувалися, збира-

Великомученик із Пришивальні

Я

кось мій брат Юрій Радецький надумався відвідати село Пришивальню
біля Фастова, де багато років служив його
дід-священик, де й по смерті дідовій сім’я
Радецьких перебула воєнне лихоліття —
час Юриного дитинства. На фастівському
вокзалі товариш звернув увагу брата на жалюгідного безхатька, який примостився під
дальньою лавою.
— Знаєш, хто це? — запитав.
— Хто?
— Той чоловік, який відправив твого
діда на розстріл. Свого часу він був дуже
успішним і партійним начальничком у
рідному селі. А як тільки взяв на душу той
тяжкий гріх, одразу захворіла й померла
красуня-дружина, трагічно закінчили свій
земний шлях діти. Цей же — з дозволу сказати чоловік — десятиріччями спокутує…
Бог і смерті не дає, і життя його вже не
життя, як бачиш…
Юра зачаєно вдивлявся в брудну, занехаяну постать, яка вовтузилася посеред купи
лахміття, немов ховаючись від ненависті й
зневаги його очей.
Діда Григорія Радецького за наклепом
було заарештовано й розстріляно 1938-го.
Односельці впевнені, що ні в страшні роки
репресій, ні у війну їхнє село не постраждало саме завдяки благословенню і страдницькій смерті отця Григорія. Адже не
було знищено жодної будівлі, не загинула
жодна людина. Рідкісний випадок у нашій
багатостраждальній Україні!
Коли отця Григорія вели його останньою в житті дорогою від Пришивальні до
Фастова, він, зійшовши на верхівку гори,
попросив своїх катів на якусь мить зупи-

На фото — отець Григорій Радецький
в молоді роки, з матінкою Анною
й тещею Ольгою

нитися, повернувся обличчям в бік рідного
села і осяяв його хресним знаменем, прочитав молитву й коротко сказав: «Ходімо!..»,
зробивши рішучий крок у свою вічність…
Післямова: Була у моєї бабусі Людмили
(1880 — 1968) сестра Анна, старша на два
роки. Молодою Анна Будкевич одружилася зі священиком Григорієм Радецьким
(народився 15 листопада 1876 року в селі
Левківка Погребищенського району), випускником Київської духовної семінарії. Служив отець Григорій у церкві села
Пришивальня під Фастовом. Мешкала

родина в будиночку поряд із церквою (на
одному з фото видно той дім). Часто до них
приїздила, а по смерті батька Анни, священика Василя Будкевича у 1919 році (похований на старому лісовому кладовищі в
Бучі) його дружина Ольга, теща Григорія,
наша прабабуся. Вона й померла пізніше в
Пришивальні й була похована десь недалечко від церкви. Коли наші дідусь і бабуся
(Митрофан та Людмила Гоцики) почали
будуватися в Бучі на Києво-Мироцькій, то
Радецькі придбали ділянку лісу поряд (між
Гоциками та Мурашками) і хотіли вже оселятися там, але прийшла радянська влада,
почалися непевні часи, і молоді Радецькі
залишилися в давно вже рідній для них
Пришивальні.
На жаль, і там їм не вдалося одержати
доброго прихистку, бо церкву зачинили,
дім і город забрали (змушені були переселитися до якоїсь із прихожанок на квартиру), роботи позбавили. Але, незважаючи на це, у 1921 році священика Григорія
Радецького засудили за вироком ревтрибуналу на 3 роки умовно «за уклонение от
уплаты хлебопоставки государству». Ніякі
аргументи про те, що він не має нічого і не
може ніде заробити, не приймалися. Коли
Григорія Васильовича заарештують вдруге,
той перший вирок згадають. І вже до нього
додаватимуть інші «злочини». А поки що
отця Григорія вважають особою «без определенного занятия», яка «нигде не работает», за що знову ж таки переслідують.
Вже в листопаді 1937 року за нього візьмуться знову. Сфабрикують справу, звинувативши в постійній контрреволюційній
агітації серед селян проти колективізації,

лися і проводили різні заходи: свято Івана
Купала, Гаврилівський ярмарок, Родові
династії, Жінка року тощо.
«Миру без добра не буває», тож у скрутні часи гаврилівці звикли допомагати іншим. Так, із початком антитерористичної
операції на сході, волонтери допомагають
нашим захисникам. Так, зокрема, мила
жіночка на ім’я Людмила Гусєва, - з великим серцем та доброю душею, закриває
тушковане м’ясо, маринує гриби, сушить
борщі та передає на передову. Її рух підтримують і місцеві підприємці.
Також у Гаврилівці одні з перших почали проводити акцію «Міжнародний день
миру», аби показати, що життя сповнене
добра та надії.
В сучасній Гаврилівці зберігся надзвичайно високий рівень культури, що підтверджено відповідними здобутками в
цій галузі. Громада пишається народним
аматорським хором «Співуче Полісся»,
який працює вже аж 32 роки і є лауреатом
районних, обласних, всеукраїнських та
міжнародних фестивалів. Вони незмінні
лідери у вокально-хоровій майстерності.
Керівники хору Дарія та Мар’ян Гисяк
- люди фанатичні, віддані своїй професії і
своєму покликанню не зраджують. Адже
живуть тим, щоб зберегти народну творчість і пісню, навчити дітей культурі вокалу.
Також на базі Будинку культури працює народний аматорський ансамбль
«Калиновий цвіт» - відомий на просторах
не тільки рідної країни, а й за кордоном у Німеччині, Польщі, Болгарії.
Талановиті
й найменші жителі
Гаврилівки та мають свій хоровий колектив «Дармаринки», який цього року вперше став лауреатом районного конкурсу
«Різдвяна коляда».
Та не одними культурними здобутками знане село, а ще своїми шкільним та
дошкільним закладами, які відомі в усій
окрузі. А потреба в них дуже суттєва,
адже лелека в село навідується часто, і
найменших жителів чимало. В селі висока
народжуваність, крім того щасливі батьки Гаврилівки виховують десять двієнь та
одну трійню.
Про село Гаврилівку можна говорити
багато, адже край цей унікальний, і люди
тут щирі та відкриті, працьовиті та завзяті. Хоч нелегко їм вдається пережити
втрату того комфорту, який був за часів
Радянського Союзу, та все одно сподіваються на гідне майбутнє в Бучанській територіальній громаді.
Євгенія МАКАРЕНКО

сталінської конституції, виборів, політзанять. Переслідуватимуть за заклики молитися Богові. До речі, основні свідчення дасть
якийсь мешканець Фастова, який невідомо,
чи й бував коли у Пришивальні, тим паче
на православних молебнях, адже той чоловік був євреєм. Припишуть (як виявиться
набагато пізніше) якісь недолугі свідчення
односельцям. Заарештують, триматимуть в
ув’язненні, а вже 9 березня 1938 року з’явиться витяг із протоколу трійки київського облуправління НКВС з висновком — розстріляти, особисті речі конфіскувати. Вирок
буде виконано 22 березня 1938 року (у День
Сорока святих!) о 23.00. Але родині про це
навіть не повідомлять. І на постійні запити
сина згодом прийде брехлива відписка, що
батько помер на засланні 1942 року від гнійного плевриту. 1968 року прадіда Григорія
Васильовича Радецького повністю реабілітують. Але переслідування для родини не
скінчаться (про це я свого часу вже писала у
своїй статті в газеті «Українська доля»).
Син Анни та Григорія Микола згодом продовжить справу батька — стане священиком. І благословить його на служіння отець
Полікарп Сікорський в Андріївській церкві
в Києві в період Другої світової війни. Отець
Микола Радецький служитиме в батьківській церкві в Пришивальні, потім у багатьох
храмах Києва. Довший час був настоятелем
Володимирського собору і особистим секретарем отця Філарета (теперішнього предстоятеля УПЦ КП). Саме дядько Микола відспівував у час перепоховання Стуса, Литвина
й Тихого — він був єдиним священиком
Києва, який ризикнув це зробити. А родина
священика на тому похороні була за півчих.
Алла Гоцик (Диба)

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

аврилівка – одне з людних і великих сіл,
яке розташоване на пологому схилі та
оточене живописними лісами. Самі жителі приємні, усміхнені, розумні, говіркі та
гарно вдягнені й зовсім не схожі на селян
в установлених поглядах сучасних українців.
Однієї розповіді про появу села немає.
Але є кілька маловідомих легенд, які не
знайти навіть у всесвітній мережі інтернет.
За історичною довідкою, перші згадування про село можна знайти в літописах
ще в ХІІ столітті тоді, коли біглі козаки
населили ці землі. Їхнього ватажка звали
Гаврило, від нього село й отримало назву
- Гаврилівка.
За іншими джерелами, відомо, що якось
цими краями їхав дворянин, який називав
місцевості від першого враження: земля
нинішньої Гаврилівки йому дуже сподобалася, отож віддав пан її своїм синам.
Одного звали Гаврило – дуже добра і щедра
людина, так і стали називати містину.
Ще одна легенда говорить про людину
на ім’я Гаврило, який викупив хутір і назвав на свою честь.
А ще відомо, що, наприклад, за часів
кріпацтва до початку революції село неодноразово програвалося в карти, пани
змінювалися один за одним і порядку тут
не було.
У цілому окрузі Гаврилівка була найбідніша, адже мала неродючі землі - глину і
пісок. Оскільки врожаї були малими, селяни почали займатися гончарством. Від
цього і прізвищ Гончарів в селі дуже багато. Ліпили горщики і заробляли на цьому
гроші, і в Київській губернії кращих виробів гончарства не було. Від цього гаврилівців і прозвали – «горшколюби».
А ще займалися ковальством, звідси –
Ковалі, Коваленки, Ковальчуки.
З часом місцеві жителі навчилися робити
цеглу, будували та заробляли на цьому гроші.
За часів Революції та встановлення
Радянської влади нічим село не вирізнялося від інших. Часи були тяжкі: війна, колективізація, голодомор. Головною метою
для гаврилівців було вижити. На щастя,
поряд великий ліс, де було чим поживитися: збирали гриби і ягоди та кормили
свої сім’ї.
Під час Другої світової втрати були величезними: на війну пішло 150 чоловік, а
повернулося лише 45. Нині в Гаврилівці є
братське кладовище, куди селяни приносять квіти, аби вшанувати подвиг своїх
земляків.
Звільнили село від фашистських окупантів у 1944-му і почали завзято відбудовувати.
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Вітаємо
з Днем народження!
Войтенко Ларису Леонідівну,

Великодній кошик:
доведеться економити
Зібрати традиційні продукти до великоднього кошика цього року обійдеться в середньому в 506
грн. Це на третину дорожче, ніж було торік.
радиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина,
сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін
та сіль обійдуться українцям на 129 грн дорожче – тобто на третину (+34,2%). Такі дані розрахунків науковців
Інституту аграрної економіки, повідомив директор цієї
установи академік НААН Юрій Лупенко.
Вартість основної складової великоднього кошика –
паски домашнього випікання – становитиме приблизно
80 грн за 1 кг. У магазинах і супермаркетах готова паска
обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від інгредієнтів випічки та її оздоблення. Зростання вартості паски
зумовлене двома чинниками. З одного боку, це подорожчання молока, вершкового масла, яєць та родзинок,
з іншого – збільшення вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств.
Найдорожчими складовими святкового кошика цього року традиційно будуть м’ясні продукти: домашня
ковбаса (0,5 кг) – 102 грн (190-216 грн за 1 кг) та бу-
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заступника начальника фінансового управління –
начальника бюджетного відділу

Бєлякова Максима Сергійовича,
головного спеціаліста юридичного відділу відділу
Бучанської міської ради

Новиченка Анатолія Петровича,
голову Луб’янківської сільської ради

Ямненка Олександра
Вікторовича,
депутата Бучанської міської ради

Вітаємо

Бучанська міська рада

з 90-річним ювілеєм

Полешко Мотрону Омел’янівну!
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»
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

ТЕРМІНОВО!!!

КП «БУЧАЗЕЛЕНБУД»
запрошує на ПОСТІЙНУ РОБОТУ!!!
• водіїв категорії С;
• озеленювачів
(догляд за газонами
та клумбами, косарів);
• охоронців;
• двірників.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ

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.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
«Про затвердження Положення про оренду майна
Бучанської територіальної громади»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Бучанська міська рада повідомляє, що проект рішення Бучанської
міської ради «Про затвердження Положення про оренду майна Бучанської територіальної громади» та Аналіз регуляторного
впливу будуть розміщені з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань в мережі Інтернет
за адресою: http://www.bucha-rada.gov.ua/ в розділі «Регуляторна
політика» > «Оприлюднення проектів регуляторних актів»
Проект регуляторного акта розроблено юридичним відділом
Бучанської міської ради.
Проект даного регуляторного акта передбачає врегулювання
правових відносин між Бучанською міською радою та фізичними і юридичними особами, незалежно від форми власності та
підпорядкованості, що виникають у процесі здачі в оренду майна
Бучанської територіальної громади, а саме:
• визначає порядок надання в оренду майна;
• порядок проведення конкурсу на право оренди нерухомого
майна територіальної громади;
• методику розрахунку орендної плати за майно територіальної
громади м. Буча, яке передається в оренду;
• типовий договір про передачу майна територіальної громади
м. Буча в оренду.
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта від
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань просимо надсилати за
такою адресою: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків 12,
відділ економіки або на електронну пошту: bucha.ekonomika@
gmail.com., bucharada@ukr.net протягом місяця з дня оприлюднення проекту.

тел.: (04597) 48-305;

17 учасників – 17 перемог!

Справжні спортивні пристрасті вирували цими вихідними в Києві - туди з’їхалося 140 спортивних лицарів та
леді від 4 до 11 років зі столиці та всіх куточків області,
де проходили міжшкільні змагання серед вихованців
секції «Дукендо-карате» у стилі «куміте». Захід відбувся
у спортивному комплексі Київського національного університету будівництва та архітектури.

П

Працівників:

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

женина (0,5 кг) – 94 грн з розрахунку 177-200 грн за 1
кг. Порівняно з 2017 роком вартість буженини зросла
в середньому по Україні майже на 38,2%, а домашньої
ковбаси – на 41,7%.
Найдешевшими складовими будуть яйця (10 штук)
– 27 грн (25-29 грн за десяток залежно від категорії) та
хрін (250 г) – 12 грн, ціна на який лишилася на рівні минулого року – 9-14 грн.

резидент Федерації Дукендо України, чемпіон світу
Геворг Бадалян зміг підібрати кілька слів наснаги та
переможного настрою, щоб зняти напругу та запалити
юних спортсменів.
Бучанську територіальну громаду на змаганнях представляли 17 дітей:
1.Гаврилишин Андрій, 1 місце;
2.Безсонов Максим, 1 місце;
3.Філімонов Мирослав, 1 місце;
4.Савицький Дмитро, 1 місце;
5.Грищенко Артем, 1 місце;
6.Семак Павло, 2 місце;
7.Мацак Тимур, 2 місце;
8.Гуцол Ярослав, 2 місце;
9.Радчук Анастасія, 3 місце;
10.Гуцол Андрій, 3 місце;
11.Ярчевський Тимур, 3 місце;
12.Ярчевський Артем, 3 місце;
13.Ткаченко Максим, 3 місце;
14.Ткаченко Єгор, 3 місце;
15.Кушніренко Михайло, 3 місце;
16.Кожевнікова Валерія, 3 місце;
17.Стелько Іван, 3 місце.
Кожний учасник показав достойний рівень підготовки та силу волі.
Срібних та золотих переможців керівництво Федерації
триматиме на спеціальному контролі, щоб підготувати
їх до змагання «Сьомий Відкритий Чемпіонат Києва»
(версія WDF), який відбудеться 22 квітня 2018 року.
Давайте привітаємо всіх і побажаємо нових перемог у майбутньому!
Т. Шевченко

оголошує конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності на проведення експертної оцінки
комунального майна територіальної громади
м. Буча
20.04.2018 року об 10 год. 00 хв. в приміщенні Бучанської
міської ради, що знаходиться за адресою: м. Буча, вул.
Енергетиків, 12 буде проведено конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної оцінки
комунального майна, а саме: нежитлового приміщення,
яке розташоване за адресою: м. Буча, вул. Вокзальна, 101,
приміщення №180, загальна площа 67,6 кв. м.
Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочі дні до дати проведення конкурсу (включно) до відділу економіки, через Центр надання адміністративних
послуг Бучанської міської ради, телефон для довідок
(045 97) 48-392.
Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі документи:
• Заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
• Копія установчого документа учасника конкурсу;
• Копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна;
• Письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами;
• Копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
Інформація про претендента (документ, який містить
відомості про претендента щодо його досвіду роботи,
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він
не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Потрібні ремонтники
піддонів,
м. Буча, чоловік 20-40 років,

фізично міцний, без шкідливих звичок,

ЗП 7000.00,

Тел.: 0673279700

Початок акції 1березня 2018 до 30 квітня 2018

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

ВИДАЛЕННЯ КАТАРКТИ

В аптеку м. Буча запрошуємо

Офтальмологічний центр

ЖАБОЄДОВА Д. Г.
АКЦІЯ до 8 березня

Лише 9000 грн. замість 18000 грн.
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

провізора, фармацевта
Компанія пропонує високий рівень ЗП.

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