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Суспільство

Ворзель: обрали
напрям розвитку

Додаткова
допомога
багатодітним

Стор. 3

Увага!

Ювілей

«Сезон тиші»

Країна дитинства –
«Веселка»
відсвяткувала 35-річчя

Стор. 4

Увійшли
в безсмерття

Стор. 11

Стор. 12

СЛАВА ГЕРОЯМ

ОФІЦІЙНО

Виконкомом вирішено
Відбулося
чергове
засідання виконавчого комітету Бучанської міської ради,
яке провів Бучанський міський голова
Анатолій Федорук.
Закінчення на стор. 2

У День українського добровольця громада міста відзначила пам’ять захисників, і в першу
чергу тих, хто віддав найцінніше – своє життя.
Урочисті заходи відбулися вранці пам’ятного
дня на Алеї Героїв.

– Віддаємо шану тим сміливцям, які першими стали на
захист нашої держави, які не побоялися ні війни, ні смерті, які мали свою принципову патріотичну позицію. Саме
завдяки їм ми змогли показати ворогові, що ми сильні, що
ми єдині і обов`язково переможемо, – зазначив у своєму
виступі від імені Бучанського міського голови Анатолія
Федорука заступник Сергій Шепетько.
Закінчення на стор. 6

На часі

Дискусія
про децентралізацію

У Львові відбувся Форум місцевого самоврядування, у якому взяв участь Бучанський міський
голова, голова Київського регіонального відділення Асоціації міст України Анатолій Федорук, а
також працівники профільних служб БМР.

Г

оловна тема панельних
дискусій – реформа децентралізації, світовий досвід створення агломерацій,
юридичний та фінансовий
аспекти впровадження реформ.

ОБМІН ДОСВІДОМ

Головна реформа
країни крізь призму
зробленого і планів
Із19 березня по 19 травня –
двомісячник благоустрою!

Стор. 2

Нові тарифи

на послуги з вивезення
твердих побутових відходів

Стор. 9

Про напрацювання, проекти і багато іншого
щодо проведення реформи децентралізації мер
Бучі Анатолій Федорук, секретар БМР Василь
Олексюк обговорили з головами громад Вишневого і Крюківщини.

Продовження на стор. 2
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офіційно
Прем’єр-міністр
України
Володимир
Гройсман:
Вся карта України в 2020
році має бути заповнена
кордонами об’єднаних громад – із новими можливостями і системою управління.
І це буде колосальний ривок
у розвитку всієї країни.

ВИБОРИ-2019
Селфі та звіти заборонені
на виборчих дільницях

На брифінгу в МВС України дали
роз’яснення, що на виборах заборонено розголошувати своє волевиявлення. За звіт про свій вибір та
фотографування бюлетеня ви можете бути покарані кримінально
або адміністративно, адже так порушується таємниця голосування.
иборець не має права фотографувати свій виборчий бюлетень, не має права демонструвати
його під час голосування, тому що
таким чином виборець порушує таємницю голосування. Тобто ніяких
селфі з бюлетенями в кабінках для голосування», – заявив радник міністра
внутрішніх справ Іван Варченко.
За так дії для виборця передбачено
покарання у вигляді трьох років обмеження волі. Якщо правопорушником виявиться член комісії чи спостерігач, йому загрожуватиме до трьох
років позбавлення волі.
Що ще не можна робити виборцям:
• Людина, яка бере гроші за свій голос, незалежно від її життєвих обставин, бере участь у злочинному
процесі – підкупі виборців.
• Керівники органів державної влади
та місцевого самоврядування також обмежені у праві здійснювати
агітацію за чи проти якогось кандидата, це обмеження стосується й
правоохоронців.
Рекорд за часів незалежності:
На виборах Президента України
має прибути велика кількість спостерігачів, що є рекордом за часи незалежності держави. На цей час уже
зареєструвалися близько 1,5 тисячі
спостерігачів, з яких 742 – представники різноманітних міжнародних організацій та іноземних держав.

«В

Хто відповідальний за тарифи?
В Україні існує невиправдана диспропорція між різними містами щодо утворення тарифів на житлово-комунальні послуги і її виправлення повністю залежить
від дій місцевої влади.
Як повідомив Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман, наприклад, в
Івано-Франківську 1 Гкал тепла коштує
1312 грн, у Житомирі – 1389 грн, у
Києві – 1317 грн. Разом з тим у Луцьку –
уже 1847 грн, у Кропивницькому –
1852 грн, у Чернігові – 1737 грн.
«Ціна на газ для теплопостачальних
організацій – однакова. Але коли ми дивимося на тарифи на тепло, то у нас є
серйозна різниця щодо вартості тепла в
одних містах та в інших, – зазначив керівник Уряду. – Вартість тепла й води
залежить від технології виробництва, обліку та заходів енергозбереження».
І дійсно, 79% в структурі оплати за житлово-комунальні послуги становлять витрати саме на опалення. І якщо розібратися в тому, як формується тариф на нього,
то стає зрозуміло, що окрім, власне, ціни
газу, яку затверджує Уряд, споживач сплачує також за ефективність виробництва
тепла та його доставку. Одна справа – модернізовані котельні й високий ККД під
час спалення газу, зовсім інша – старе обладнання і несправні мережі. В такому випадку громадянам доводиться сплачувати
за безгосподарність і неефективність.

Виконкомом вирішено
Закінчення.
Початок на стор. 1
Члени комітету розглянули понад
100 питань, серед яких – затвердження
кошторисної частини проектної документації щодо капітальних ремонтів доріг і тротуарів, встановлення тарифів на
вивіз сміття, надання матеріальної допомоги, фінансування видатків на літнє
оздоровлення дітей, питання містобудування та архітектури.
У роботі взяли участь представники
ЗМІ, громадськість.

Головна реформа країни крізь призму
зробленого і планів
Закінчення. Початок на стор. 1
им, хто йде першим у впровадженні реформ – завжди складніше: без
досвіду, з набити гулями, але із солідним багажем – напрацюваннями, які
пройшли не одне коло «перевірок»
часом і мешканцями на придатність,
готовність ефективної роботи саме в
цьому населеному пункті.
Так і з реалізацією реформи з питань
децентралізації, де методики допрацьовуються чи не щодня, аби якість і
зручність домінували в кожному населеному пункті.
Вишнівський міський голова Ілля
Діков та сільський голова Крюківщини
Андрій Кріпак після проведення зустрічі з головою КОДА Олександром
Терещуком приїхали до нашого міста,

аби поспілкуватися про готові «рецепти» з Бучанським міським головою, головою Київського регіонального відділення Асоціації міст України
Анатолієм Федоруком та секретарем
БМР Василем Олексюком.
– Кожна громада має пройти свій шлях
і набити свої гулі, – зазначив Анатолій
Федорук. – Головне, діяти з думкою про

громаду і наздогнати час втрачених
можливостей, не згубивши дорогою напрацювань, своєї самобутності.
У підсумку ми всі повинні отримати
нову якість життя в усіх без виключення
сферах. А помічником у цьому є рада громади, в. о. старост, які в Бучанській ОТГ
стали членами виконкому, громадськість.
Про виїзні прийоми, кадрові питання, розвиток, а не оптимізацію, нові
проекти, діяльність ЦНАПів на місцях – усіма напрацюваннями детально
з присутніми поділився Бучанський
міський голова, наголосивши, що одного оптимального рецепту навіть уявити неможливо.
Поступові кроки, практика, негайний
пошук відповідей на щоденні питання –
ось у такому робочому ритмі і вималюється схема для кожної громади.
Прес-служба БМР

Інспекції з благоустрою доручено зобов’язати керівників підприємств, організацій,
установ, дошкільних та шкільних закладів,
керівників торговельної мережі, жителів приватного сектору виконати комплекс заходів,
спрямованих на поліпшення стану довкілля, а саме: благоустрою населених пунктів
Бучанської ОТГ, санітарному очищенню лісосмуг уздовж доріг, прилеглих територій до
будівель закладів освіти, культури, медицини,

житлового фонду, парків, скверів, дитячих та
спортивних майданчиків, вулиць, ліквідацію
виявлених стихійних сміттєзвалищ.
Депутатам Бучанської міської ради та в.о.
старост населених пунктів важливо залучати громадськість до проведення заходів.
Інспекція з благоустрою проінформує про
хід виконання цього рішення на засіданні
виконавчого комітету Бучанської міської
ради в травні 2019 року.

Т

Благоустрій

Весняна толока
У місті оголошено весняний двомісячник із санітарного очищення та
благоустрою територій населених
пунктів Бучанської об’єднаної територіальної громади.

Ч

лени виконкому на засіданні одноголосно підтримали рішення оголосити з 19
березня по 19 травня 2019 року весняний
двомісячник із благоустрою та санітарного очищення населених пунктів Бучанської
об’єднаної територіальної громади.
Утворити штаб з питань організації проведення у населених пунктах Бучанської
об’єднаної територіальної громади весняного двомісячника, який очолює Бучанський
міський голова Анатолій Федорук.

Володимир Гройсман:

Місцева влада має навести лад
з тарифоутворенням
Прем’єр-міністр України дав доручення органам місцевої влади розробити чіткий план модернізації та
розвитку ЖКГ на найближчі два роки.
При цьому переважна більшість підприємств Теплокомуненерго (98%!) підпорядковані органам місцевого самоврядування.
«Сьогодні
з
1644
підприємств
Теплокомуненерго тільки 26 – ліцензіати
НКРЕКП, всі інші підпорядковані органам місцевого самоврядування. Тож формування тарифної політики на послуги з
теплопостачання належить до компетенції
органів місцевого самоврядування. Тому я
ще раз хочу наголосити, що органи місцевого самоврядування несуть повну відповідальність за кожну цифру в затверджених ними тарифах, які мають бути 100%
справедливими», – зазначив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Едуард Кругляк.
Проте, як саме місцева влада розпоряджається майном? Як виявилося, до неї є
багато питань.

ОБМІН ДОСВІДОМ

3 мільярди з 12
Гроші на підвищення енергоефективності і, у підсумку, на зниження вартості
ЖКП, як виявилося, є. Так, на підготовку
до опалювального сезону 2018-2019 років Уряд надав місцевим органам влади
12,5 мільярда грн. Ці гроші мали піти на
ремонт тепломереж, відновлення системи водопостачання, встановлення енергоефективного обладнання. Проте з цієї
величезної суми було витрачено… лише
3 млрд грн.
Ще один сумний приклад. В Україні існує 20 тис. км тепломереж, з них 7 тисяч
перебувають в аварійному стані, втім то-

рік органи місцевого самоврядування відремонтували з них лише 240 км.
Є проблеми із забезпеченням будинків
лічильниками тепла. Так, по всій Україні
середній рівень забезпечення лічильниками становить 80%, проте лише в п’яти
областях цей показник майже стовідсотковий. Інші відстають.
Очільник Кабміну нагадав, що Уряд
зобов’язав НАК «Нафтогаз» та теплопостачальників на місцях безкоштовно
встановити громадянам близько 3,5 млн
лічильників.
Такі заходи мають допомогти ліквідувати корупцію в газовій сфері та суттєво
зменшити кінцеве навантаження на вартість природного газу для громадян.

Що пропонує Уряд?
У такій ситуації Кабінет Міністрів не
міг залишитися осторонь.
«Закликаю міських голів – подайте чіткий план модернізації й розвитку ЖКГ на
2019-2020 роки. І хотів би, аби більшість
коштів інвестували в котельні, у мережі»,
– сказав Володимир Гройсман.
Тож очільник Уряду закликав місцеву
владу максимально ефективно використати кошти, надані Кабінетом Міністрів,
для оптимізації виробництва тепла та
його транспортування до кінцевого споживача. Такі дії гарантовано зменшать
вартість послуг у платіжках громадян.
Дмитро Солодкий

Єдина родина

Блиставиця

Бабинці

Вокальний ансамбль «Веселка» на Х Всеукраїнському фольклорно-етнографічному фестивалі «Золоті ключі» посів I місце.

У селищній раді відбулися майстер-класи з писання олійними фарбами
«Малюємо квіти» для мешканців громади від відомого художника Сергія
Вутянова. Кожен учасник створював маленькі шедеври, які допомогли поринути в чарівний світ мистецтва. Під час майстер-класу художник розповідав дітям і дорослим про різноманітні відтінки кольорів.

К

олектив «Веселка» створили
у вересні з п’яти талановитих
учениць молодшої школи, які займаються і вокалом, і хореографією.
– Усі дівчата співали сольно,
– розповідає директор Будинку
культури с. Блиставиця Оксана
Прокаєва. – Восени ми вирішили спробувати гуртом, результат сподобався, і виник ансамбль
«Веселка».
На фестивалі колектив блискуче
виконав три твори: «Рідна серцю Україна», «Пісню про кульбабу» і «Масляну», за
що отримав щиру любов та схвалення глядачів і журі, а також диплом I ступеня
в номінації «Дитячі вокальні ансамблі».

НА ЧАСІ

Ефективне управління –
якісні зміни

Відбувся регіональний форум
«ОСББ та ЖБК – як драйвери змін
та розвитку країни».

рганізатор першого, але такого
необхідного заходу, нещодавно
створена ГО «Бучанський міський
ресурсний центр «Управління будинками», яку очолює Іван Лисенко.
Бучанський
міський
голова
Анатолій Федорук наголосив на важливості такого першого кроку.
– Простіше розв’язувати проблеми,
якщо знаєш про це не з розповідей, а
щодня працюючи над їхнім вирішенням, – зазначив Анатолій Петрович.
– Головне завдання таких зустрічей:
напрацювати дорожню карту впровадження нових механізмів для ефективного управління будинками, для
тих якісних змін, на які очікують
мешканці будинків.
Серед питань, які заплановано обговорити – про Національну політику
у сфері енергоефективності, фінансові можливості для впровадження сучасних світових технологій.
Йтиметься про затверджені міські програми, механізми технічної
підтримки для реалізації важливих
проектів, розгляд прикладів вдалої
енергомодернізації, презентація банківських програм тощо.
У роботі форуму взяли участь керівники ОСББ та ЖБК Бучі, Ворзеля,
Ірпеня.
Громадська організація «Управління
будинками» є на сьогоднішній день
однією з найбільш ефективних і дієвих організацій щодо обстоювання
прав своїх членів. А ними, нагадаю, є
голови ОСББ, ЖБК та управляючих
компаній м. Буча, які об‘єдналися з
метою обміну досвідом та спільному
напрацюванню якісних рішень. І таких напрацювань, що безпосередньо
зачіпають гаманці бучанців, тільки
за останні півроку було кілька: зміна
тарифу на тепло, вивезення ТПВ, проблематика виплати субсидій тощо.
Одним з якісних підсумків форуму стало обговорення необхідності
створення в місті дорадчого органу,
на зразок наявної в сусідніх містах
наглядової ради, що тісно співпрацює із владою задля поліпшення
якості життя пересічних буранців.

У

часники швидко знайшли
спільну мову, і це не дивно,
адже творчість об’єднує: митці відчули атмосферу добра та
взаєморозуміння.
Голова Бабинецької селищної ради Андрій Купраш
від імені учасників висловив подяку Сергію Вутянову,
організаторам заходу Надії
Ліпінській та Анні Внуковій
і всім активним мешканцям
громади.

Ворзель

Обрали напрям розвитку

Відбулося засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку селища Ворзель, у якому взяли участь також представники Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «ДІПРОМІСТО»
– розробника генерального плану населеного пункту, депутати селищної
ради, представники підприємств, громадськість.

І
О

Малювали маленькі шедеври

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Браво за чудовий виступ

нститут «ДІПРОМІСТО» представив
напрацювання щодо сценарію розвитку населеного пункту, а головний архітектор проекту презентував три варіанти/сценарії розвитку селища Ворзель:
• перший: усе селище розглядається як
курорт;
• другий: курортною територією зробити частину селища – від залізниці на
південь;

• третій: на всій території селища пропонується рекреаційне та оздоровче спрямування за рахунок існуючих закладів
та природно-заповідного фонду.
Учасники засідання проаналізували
кожен із варіантів, назвали ризики і переваги, порушили питання, на які представники інституту дали відповіді.
Після ретельних обговорень усіх варіантів учасники групи одноголосно

дійшли висновку, що зберегти рекреаційний та оздоровчий потенціал селища
Ворзель у нинішніх умовах та досягнути
належного розвитку можливо при рекреаційно-оздоровчому спрямуванні за
рахунок існуючих оздоровчих закладів
та природно-заповідного фонду.

Луб’янка

Вітражний розпис

Здібності можуть проявитися в різних сферах: музиці,
літературі, техніці, тощо. А вчителі та батьки допомагають дитині розвинути свій дар, скористатися своєю
унікальністю з користю для себе та оточуючих.
чням Луб’янського ЗЗСО І-ІІ ступенів № 7 організували
майстер-клас «Вітражний розпис».
Школярі з цікавістю спробували нове заняття і старанно
розкривали свої таланти.

У

Фестиваль

Запрошуємо таланти

Громадська організація інвалідів «Відгук» приймає заявки на участь у
щорічному відкритому фестивалі «Таланти без меж». Головним партнером у проведенні фестивалю є Бучанська міська рада. Головним медіапартнером – газета «Бучанські новини».
Для учасників туру Майстри пера в
До участі запрошуються люди з
друкованому або електронному вигляКиївської області:
1) діти та дорослі люди з інвалідністю; ді подати три вірші не більше як по 7
2) батьки, які виховують дитину з ін- куплетів.
Для учасників туру Співоча душа та
валідністю до 18 років;
3) батьки, які виховують молодь до Супер плюс надати відео-, аудіозаписи
25 років з першою групою інвалідності. не більше, ніж 3 виступів. (У випадку
До 15 квітня учасникам потрібно по- неможливості зробити аудіо-, відеозапис
заявка погоджується з оргкомітетом).
дати конкурсний пакет.
Заявки (конкурсні пакети) подаються:
Без подачі ПОВНОГО конкурсного
а) Укрпоштою на адресу: 08292,
пакета заявка вважається не поданою.
Громадська
організація
інвалідів
Конкурсний пакет складається із:
– заявки затвердженого зраз- «Відгук», вул. Києво-Мироцька, б.76, м.
ка (її можна отримати за адресою Буча, Київська обл.;
б) особисто за адресою м. Буча. бульм. Буча, бульвар Б. Хмельницького,
5/5а (УПССЗЗН), кабінет № 10 ГОІ вар Б.Хмельницького, 5/5а (УПССЗЗН),
«Відгук» або через електронну пошту кабінет № 10 ГОІ «Відгук»;
bdgilkabucha@gmail.com);
в) на електронну адресу bdgilkabucha@
– автобіографії (подається в довіль- gmail.com, у рядку «тема» вписати
ній формі від третьої особи, обов’язко- «Таланти без меж» і назву туру.
Фестиваль складатиметься з 4 турів:
во вказати: прізвище, ім’я, по батькові;
Виставкове мистецтво (1 тур)
вік і місце народження, інвалідність,
Номінація: малюнок, вишивка, плеосвіта, творчі здобутки та місце роботи
(якщо є), повна адреса та засоби зв’яз- тіння, інші поробки
Майстри пера (2 тур)
ку – телефон, електронна пошта тощо);
Номінація: лірика, гумор, дитяча поВиставкове мистецтво надати фото не
більше трьох робіт з коротким описом.
езія, патріотична лірика;

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Співоча душа (3тур)
Номінація: композиторське мистецтво, вокал, інструментальне виконання,танці;
Супер плюс (4 тур)
всі інші номінації, які не враховані
попередньо. Наприклад, пісочна анімація, циркове мистецтво, тощо.
Під час кожного туру заплановано
нагородження учасників дипломами.
Найкращих учасників запросять
на гала-концерт, де відбудеться нагородження подарунками та вручення
гран-прі мера м. Буча (1000 грн) та два
гран-прі від засновників ГОІ «Відгук»
(по 500 грн).
За роз’ясненнями звертатися за телефонами: 096-764-63-11 або 063-769-76-59.
Голова ГОІ «Відгук»
Світлана Стадніченко

№ 12 від 21 березня 2019 року
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Актуально
ОСВІТА

Свідоцтво замість
атестата

Міністерство освіти і науки України повідомило: уряд ухвалив
постанову про скасування атестатів у школах. Починаючи із цього
року випускникам шкіл вручать
свідоцтва про повну загальну середню освіту.

«У

країнські школярі відтепер отримуватимуть після 4-го класу свідоцтво про отримання початкової освіти;
після 9-го – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти; а після завершення
школи в 11-му (12-му) класі – свідоцтво
про здобуття повної загальної середньої
освіти», – йдеться в повідомленні МОНу.
Крім того, щоб усі ці документи були
доступні і для осіб з вадами зору, їх
почнуть виготовляти з використанням
шрифту Брайля.

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Ми чекаємо тебе

М

олодіжна рада Бучанської ОТГ запрошує до своєї команди нових
учасників:
• «Ти активний і творчий?
• Маєш багато креативних ідей та готовий втілювати їх у життя?
• Хочеш розвивати об’єднану територіальну громаду?
• Тобі 14-35 років?
• Долучайся до нашої команди!»

Глава держави: Зростання економіки має бути відчутним для пенсіонера, вчителя,
лікаря, студента і має забезпечити ефективні кроки в боротьбі з бідністю
Президент Петро Порошенко назвав успішні кроки в реалізації реформ та
відродженні економіки країни. Глава держави наголосив, що економічне
зростання має обов’язково бути відчутним для кожного українця.

«У

країна не просто відродила, Україна
створила нову армію. Саме армія, а
не підписані папірці є гарантом суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави», - підкреслив Петро
Порошенко.
Президент також наголосив, що було забезпечено державну платформу в позиціях
захисту української мови. «Ніхто нікого не
примушував (говорити українською мовою
– ред.). Ми абсолютно захищаємо права інших національних меншин говорити своєю
мовою. Але це стало модно, стало драйвово.
Коли вмикаєш українське радіо, українське
телебачення, відкриваєш книжку – ти точно
знайдеш там українську мову», - зауважив
він. «Я пишаюся тим, що це є потужний
фундамент», - додав Петро Порошенко.
Глава держави також підкреслив, що
Україна отримала Томос про автокефалію
Православної Церкви.
Він зазначив, що в питанні просування
нашої країни до Євросоюзу було укладено
Угоду про асоціацію Україна – ЄС, укладено угоду про поглиблену та всеохоплюючу
зону вільної торгівлі, відкрито європейські
ринки для українських товарів. Українці отримали право вільно пересуватися країнами ЄС завдяки запровадженню безвізового
режиму.

«Ми створили нову українську школу. І запитайте в першокласників, які відбуваються
кардинальні зміни. Зараз йдеться про створення сільської медицини, телемедицини»,
- підкреслив Петро Порошенко.
Президент також нагадав, що за останні
п’ять років відбулося створення принципово нової системи державних закупівель,
Україна вийшла на енергетичну незалежність від країни-агресора.
«Дуже довго можна перелічувати реальні
зрушення, які не відбувалися в нашій країні
23 роки. І мені приємно, що всі міжнародні
експерти, МВФ, Міжнародна фінансова корпорація, Європейський банк реконструкції
та розвитку, країни Великої сімки наполегливо стверджують, що за останні п’ять років
Україна зробила більше реформ, ніж за попередні 23 роки», - наголосив Глава держави.
Водночас Президент зазначив, що не вдалося зробити за ці п’ять років, – не вдалося
відновити територіальну цілісність України:
«Не вдалося звільнити Крим. Не вдалося
звільнити Донбас. Хоча ми звільнили дві
третини окупованого Донбасу. Згадайте, і
Сєвєродонецьк, і Краматорськ, і Лисичанськ,
і Слов’янськ, і Маріуполь, і Волноваха, і багато інших населених пунктів – міст, сіл, селищ, де було піднято український прапор».
За словами Петра Порошенка, тільки
пряма збройна агресія регулярних військ
Російської Федерації зупинила просування
наших військ на схід для звільнення Донбасу
до державного кордону.
Також Президент зазначив, що в питанні подолання бідності держава тільки зараз
отримала можливість і ресурси для підвищення пенсій та інших соціальних виплат.
«Лише зараз, після проведення потужного
комплексу реформ, коли відновилось економічне зростання, коли створено фундамент
державності, ми запроваджуємо рішучий
наступ на бідність», - сказав він.

Петро Порошенко зауважив, що опозиція називає підвищення пенсій і соцвиплат
підкупом виборців і навіть зареєструвала
проект рішення Верховної Ради, вимагаючи
негайно припинити такі виплати. «Не дочекаються», - підкреслив Петро Порошенко.
Він наголосив, що боротьба з бідністю –
це програма, яка складається з двох частин.
За його словами, є негайні кроки, які можна зробити вже зараз, базуючись на тому,
що українська економіка зростає дванадцять кварталів поспіль. «Створено потужний фундамент, накопичено певні кошти в
Пенсійному фонді. І тому перші, кому ми маємо допомогти, це пенсіонери. Бо вони постраждали найбільше», - сказав Президент.
Він зауважив, що мінімальна і середня
зарплати зросли, а підвищення пенсій відбувалося найменше.
Петро Порошенко зазначив, що потрібно
зробити три потужних кроки для боротьби з бідністю. По-перше, індексація пенсій.
Рішення про це було ухвалено ще в 2017
році, що з 1 березня 2019 року пенсії будуть
проіндексовані. «Я наголошую, що вже 5
мільйонів пенсіонерів отримали індексовані
пенсії», - повідомив він.
Глава держави додав, що до цього додається і компенсація – виплата у розмірі 2410 грн,
тим пенсіонерам, які отримують найнижчу
пенсію. «Ці кошти ми отримали в Пенсійний
фонд за рахунок закриття «чорних дірок» на
розмитненні «євроблях». І ці кошти, до останньої копійки, мають іти тим пенсіонерам,
які отримують мінімальну пенсію», - розповів Петро Порошенко і додав, що таких пенсіонерів в Україні близько 4 мільйонів.
«Кожен рік ми будемо підвищувати, індексувати пенсії. І зростання економіки має
бути відображено на кишені пенсіонера,
вчителя, лікаря, студента для того, щоб забезпечити ефективні кроки в боротьбі з бідністю», - сказав Петро Порошенко.
Президент особливо відзначив рішення
про підвищення виплат на кожну третю і наступну дитину в багатодітних родинах.
Ольга Авраменко

СУСПІЛЬСТВО

Охочі приєднатися до творчої молодої команди, яка активно долучається до
розвитку громади і цікаво проводить час,
заповнюйте Google форму. Посилання
знайдете на сторінці голови ради Діани
Прідьми в соцмережі «Фейсбук».

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

Герої благополуччя
і комфорту

На початку весни своє професійне свято відзначають працівники
житлово-комунального
господарства та побутового обслуговування населення.
омунальні блага стали настільки
звичними, що ми інколи не замислюємося, якою важкою працею забезпечується стабільна робота комунального
господарства. Важко навіть уявити наше
сьогодення без комунальної служби.
Адже від їхньої роботи значною мірою
залежить благополуччя і побут людей,
комфорт у їхніх помешканнях.
Житлово-комунальна галузь потребує
оновлення. У місті триває величезна робота із заміни теплових мереж, станція
очищення і знезалізнення води розв’язала проблему із подаванням якісної води,
працюємо над осучасненням обладнання
й техніки на котельнях, термосанацією будівель, створенням ОСББ. Але наш найголовніший і найцінніший ресурс – це люди,
досвідчені фахівці, невтомні робітники.

К

Багатодітні сім’ї отримуватимуть щомісячну допомогу на третю і наступних дітей до 6 років обсягом 1700
грн, починаючи з 1 квітня. Відповідне рішення було ухвалено під час
засідання уряду, – зазначив міністр
соціальної політики Андрій Рева.
а його словами, кожна багатодітна сім’я
отримає на 3-х і наступних дітей до 6 років щомісячну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму на дитину.
Ці виплати становитимуть: з 1 квітня – 1626
грн щомісяця, з 1 липня – 1699 грн, з 1 грудня
– 1799 грн. За пропозицією Прем’єр-міністра
Володимира Гройсмана, виплати мають становити 1700 грн на дитину вже з 1 квітня.
Як повідомив Рева, в Україні налічується
понад 334 тисячі багатодітних родин, у яких

З

Додаткова допомога багатодітним
виховується 1 млн 136,7 тис. дітей, 158,8 тис.
з них – до 6 років.
При цьому міністр додав, що цю ініціативу
підтримали міжнародні партнери України.
Вона дасть змогу покращити матеріальний
стан багатодітних сімей, а також забезпечить
їм належний розвиток.
У Бучанській об’єднаній
територіальній громаді

383,
у яких виховується 1219 дітей.
багатодітних родин –

Підтримка родин
із дітьми

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
«Українців має бути більше. Для цього ми створюємо як нові
стандарти життя, так і механізми соціальної підтримки.
Серед них програма «Пакунок малюка», «Муніципальна няня»,
підтримка дітей-сиріт: минулого року вперше придбали 829
квартир для тих, хто виховувався лише в дитячих будинках».

Заступник голови Київської обласної державної адміністрації В’ячеслав Кучер ще раз акцентував увагу на заходах Кабміну, спрямованих на підтримку родин з дітьми та збільшення народжуваності в країні.
рім щойно ухваленої щомісячної додаткової допомоги багатодітним родинам, з вересня минулого року всі новонароджені
отримують «пакунки малюка»: на сьогодні їх отримали близько
144 300 родин. З боку Уряду це вагома допомога для молодих
батьків, і вони вже відчувають підтримку держави.
Також цього року в родин з’явилася можливість отримувати
від держави доплату за послуги няні, яку сім’я може самостійно обрати та безповоротно щомісяця отримувати ще 1 626 гривень (редакція розповідала про це в минулому номері газети).
Номери телефонів управління праці, соціального захисту та
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
БМР 49-904, 49-905.

У Бучі «пакунки малюка»
отримали

184 дитини.

К

UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:30,2:00,5:10 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
12:30 Д/с «Аромати Перу».
13:15,3:40 РадiоДень.
13:45,4:10 Яскравi моменти ЧС з
фiгурного катання 2019.
15:10,23:20,3:30,5:30 Погода.
15:20 Д/с «Неповторна природа».
16:20 Хто в домi хазяїн?
16:55 По обiдi шоу.
18:30 Зворотнiй вiдлiк.
21:25,2:20 UA:Спорт.
21:40 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:15 Д/с «Життя з левами».
22:45 Перша шпальта.
0:00 Телепродаж Тюсо.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:0
0,5:20 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
11:25,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».
14:30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45,21:15,21:45,22:15 Т/с «Слуга
народу 2». (12+).
22:45,4:20 «Грошi».
0:05 «Голос країни 9».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
9:30,18:00,19:00 «Стосується
кожного».
11:20,12:25 Х/ф «Вiзьми мене
штурмом». (12+).
12:00 «Новини».
14:00 Х/ф «Мадам». (12+).
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».
23:55 Х/ф «Неможливе». (16+).

ICTV

4:40 Скарб нацiї.
4:45 Еврика!
4:55 Служба розшуку дiтей.
5:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:45 Цивiльна оборона.
6:40 Факти тижня. 100 хвилин
з О. Соколовою.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини.
10:10 Антизомбi. Дайджест.
11:00 Секретний фронт. Дайджест.
12:45,15:45 Факти. День.
13:25 Х/ф «Мiсiя нездiйснима 3».
16:15 Х/ф «Мiсiя нездiйснима 5:
Нацiя iзгоїв». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.

20:15 Багач-Бiдняк 2.
21:25 Т/с «Пес». (16+).
22:30 Свобода слова.
23:50 Х/ф «Насiння смертi». (18+).
1:55 Я зняв!

Новий канал

5:15 Абзац.
7:00,8:55 Kids` Time.
7:05 М/с «Майлз з майбутнього».
8:00 М/с «Том i Джерi шоу».
9:00 М/ф «Елвiн i бурундуки 3».
10:45 Х/ф «Мармадюк».
12:30 Х/ф «Хербi: божевiльнi
перегони».
14:30 Х/ф «В пастцi часу».
16:45 Х/ф «Доктор Стрендж». (12+).
19:00 Ревiзор. Магазини.
21:00 Таємний агент.
22:10 Таємний агент. Пост-шоу.
0:00 Х/ф «Без сну». (16+).
2:10 Нацiональний вiдбiр
Євробачення 2019. Пiдсумки.
2:25 Служба розшуку дiтей.

СТБ

7:15 Т/с «Коли ми вдома».
8:15 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним. (16+).
10:10 Х/ф «Клiк: з пультом по
життю». (16+).
12:35 Х/ф «Бруднi танцi». (16+).
14:30 Хата на тата. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «З вовками жити», 1 с.
20:55 Т/с «З вовками жити», 2 с.
22:50 Т/с «Подвiйне життя», 1 с.
23:55 Т/с «Подвiйне життя», 2 с.
1:00 Один за всiх. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:50,3:2
0 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Мiсiя: краса.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:35 Футбол. Вiдбiр до Євро-2020.
Люксембург - Україна.
0:10 Х/ф «Халк». (16+).

ТК «Київ»

8:00,0:35 «Поради лiкаря».
8:50,20:20,1:20,3:10,5:50
«Ситуацiя».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,2
1:00,23:00,1:30,3:45,6:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10 «Вiдсутнiсть доказiв». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Бойовий план». (12+).
20:30,7:00 «Служба порятунку».
21:25 «Свiдчення вiйни». (16+).
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Вівторок • 26 березня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:30,2:00,5:10 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:35 Зворотнiй вiдлiк.
12:30 Д/с «Аромати Перу».
13:15,3:40 РадiоДень.
13:45,4:10 Яскравi моменти ЧС з
фiгурного катання 2019.
15:15 Т/с «Iспанська легенда».
16:55 UA:Фольк.
18:20,2:35 Тема дня.
18:50 Своя земля.
19:10 Передвиборна агiтацiя
кандидатiв на посаду Президента
України за кошти Державного
бюджету. Гриценко Анатолiй
Степанович.
19:30 Передвиборна агiтацiя
кандидатiв на посаду Президента
України за кошти Державного
бюджету. Кривенко Вiктор
Миколайович.
19:45 Передвиборна агiтацiя
кандидатiв на посаду Президента
України за кошти Державного
бюджету. Каплiн Сергiй
Миколайович.
20:05 Передвиборна агiтацiя
кандидатiв на посаду Президента
України за кошти Державного
бюджету. Купрiй Вiталiй Миколайович.
20:30 Разом.
21:25,2:20 UA:Спорт.
21:40 Нашi грошi.
22:15 Д/с «Життя з левами».
22:45 Складна розмова.
23:20,3:30,5:30 Погода.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:3
0,5:20 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
11:15,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».
14:30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45,21:15,21:45,22:15 Т/с «Слуга
народу 2». (12+).
22:45 «Одруження наослiп 5».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 Х/ф «Це не я, це - вiн!»
11:15,12:25 Х/ф «Укол
парасолькою».
12:00 «Новини».
13:45 «Правила виживання».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».
23:55 Х/ф «Декiлька примарних
днiв».

ICTV

6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини.
10:05 Багач-Бiдняк.
12:00 Антизомбi. Дайджест.
12:45,15:45 Факти. День.
13:30 Х/ф «Дурнi». (16+).
15:00,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
17:45 Т/с «Фантом». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:40 Iнтерв`ю з Кандидатом у
Президенти про Головне.
23:25 Х/ф «Ягуар». (16+).
1:25 Т/с «Особливо небезпечний».

Новий канал

6:40 М/с «Майлз з майбутнього».
7:35 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00 Т/с «Мерлiн».
11:30 Т/с «Загубленi». (16+).
14:00,19:00 Гастарбайтери.
21:00 Аферисти в мережах. (16+).
22:00 7я Рози. (16+).
23:45 Х/ф «Секс i нiчого особистого».

СТБ

7:00,1:00 Т/с «Коли ми вдома».
8:00 Мiстичнi iсторiї 5 з П.
Костiциним. (16+).
10:45 МастерШеф. (12+).
13:25 Хата на тата. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «З вовками жити», 3 с.
20:55 Т/с «З вовками жити», 4 с.
22:50 Т/с «Подвiйне життя», 3 с.
23:55 Т/с «Подвiйне життя», 4 с.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:1
0 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Мiсiя: краса.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Серце матерi», 9 i 10 с.
23:20 Без панiки.
0:00,2:15 Т/с «CSI: Маямi». (16+).

ТК «Київ»

8:00,0:35 «Поради лiкаря».
8:50,20:20,1:20,3:10,5:50
«Ситуацiя».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,2
1:00,23:00,1:30,3:45,6:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10,21:25 «Свiдчення вiйни».
(16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Бойовий план». (12+).
20:30,7:00 «Київськi iсторiї».
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».

Середа • 27 березня

UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:30,2:00,5:10 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
12:30 Д/с «Аромати Перу».
13:15,3:40 РадiоДень.
13:45,4:10 Яскравi моменти ЧС з
фiгурного катання 2019.
15:15 Т/с «Iспанська легенда».
(16+).
16:55 Сильна доля.
18:30 Зворотнiй вiдлiк.
21:25,2:20 UA:Спорт.
21:40 Складна розмова.
22:15 Д/с «Життя з левами».
22:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
23:20,3:30,5:30 Погода.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:0
0,5:20 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».
14:30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Слуга народу 3».
22:45,0:05 «Свiт навиворiт 10

22:40 Iнтерв`ю з Кандидатом у
Президенти про Головне.

Новий канал

7:05 М/с «Майлз з майбутнього».
8:00 М/с «Том i Джерi шоу».
8:55 Т/с «Мерлiн».
12:40 Т/с «Загубленi». (16+).
15:10 Х/ф «Черговий тато: Лiтнiй
табiр».
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Аферисти в мережах. (16+).
22:00 7я Рози. (16+).

СТБ

6:50,1:00 Т/с «Коли ми вдома».
7:45 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним. (16+).
9:40 МастерШеф. (12+).
12:45 Хата на тата. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «З вовками жити», 5 с.
20:55 Т/с «З вовками жити», 6 с.
22:50 Т/с «Подвiйне життя», 5 с.
23:55 Т/с «Подвiйне життя», 6 с.

Канал «Україна»

9:30 Зоряний шлях.
10:30 Мiсiя: краса.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).

Потрібен водій
на елетромобіль Nissan Leaf!

Робота в Києві,
ставка 700-1000 грн. за 8-9 год.
Тел.: +38(067) 249-31-37
Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 Х/ф «Близнюк». (16+).
11:20,12:25 Х/ф «Не випускай з уваги».
13:45 «Правила виживання».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».
23:55 Т/с «Крапля свiтла». (16+).

ICTV

6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини.
12:45,15:45 Факти. День.
13:35 Х/ф «Подвiйнi неприємностi».
15:05,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
17:45 Т/с «Фантом». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.

19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Серце матерi», 11 i 12
с. (12+).
23:20 Гучна справа.
0:00,2:15 Т/с «CSI: Маямi». (16+).
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00,0:35 «Школа права».
8:50,20:50,1:20,3:10,5:50
«Ситуацiя».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,2
1:00,23:00,1:30,3:45,6:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10 «Свiдчення вiйни». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20,21:25 «Київ
Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Бойовий план». (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».
1:50,4:05 «Життєвi iсторiї».
6:20 «Мультляндiя».

Астрологічний прогноз на 25-31 березня 2019 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Обстановка в професiйнiй сферi
на рiдкiсть вдала для активних дiй
i досягнення кар`єрних висот. Але постарайтеся ставити перед собою реальнi цiлi.
Стабiльнiсть ваших особистих стосунків
багато в чому залежатиме вiд умiння домовлятися з людьми. На багато що впливатиме ваш настрiй i вмiння сприйняти
ситуацiю такою, як вона є, не вимагаючи
бiльшого i неможливого.

РАК (22.06-22.07)
На цьому тижнi ви можете познайомитися з людиною, яка вiдiграє
важливу роль у вашiй кар`єрi.
Постарайтеся вловити флюїди змiн, щоб
скористатися сприятливими можливостями. Ваша схильнiсть все робити швидко
похвальна, однак не забувайте, що найбiльш простий i швидкий спосiб розв’язання проблеми - не завжди найкращий.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Намагайтеся розв’язувати посильнi
для вас завдання, не перенапружуйтеся i не берiть на себе всю вiдповiдальнiсть.
Є ймовiрнiсть, що вимоги до вашої роботи
можуть бути завищенi. У серединi тижня
небажано приймати поспiшні рiшення про
змiну роботи. Тиждень сприятливий для
встановлення дружнiх контактiв i зав`язування корисних знайомств.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Ваша самокритичнiсть i вимогливiсть до себе та оточуючих дозволить творити чудеса на роботі.
У першiй половинi тижня будьте обачнi в
контактах, не шокуйте колег i друзiв своєю прямолiнiйнiстю i зайвою рiзкiстю. У
п`ятницю буде можливiсть скористатися
хорошим шансом, щоб змiнити своє особисте життя.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Цей тиждень вiдкриє перед вами
багато рiзноманiтних можливостей. Ви будете займатися саме тим, чим
хочете, i спiлкуватися з людьми, якi вам
приємнi. Робота може зайняти левову
частку вашого часу, але вона буде цiкавою,
успiшною i прибутковою. Та й в особистому життi все складається досить романтично i багатообiцяюче.

ДІВА (24.08-23.09)
Вам може здатися, що ви заплуталися в ситуацiї, що створилася.
Ймовiрні просування по службi
або поїздка за кордон. Не вiдвертайтеся вiд сторонньої допомоги, вашi сили i
можливостi не безмежнi. Постарайтеся
не давати приводу для ревнощiв i сварки з
близькими. Пам`ятайте, свiй свiт багато в
чому ви створюєте самi.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi гострi життєвi моменти згладяться, i виникне бiльше
взаєморозумiння з навколишнiм
свiтом. Можливi вдалi переговори з кредитних питань, не виключено отримання спонсорської допомоги. Сприятливий
перiод для початку нових проектiв. Однак
придивiться уважнiше до оточуючих людей, так як вашi вiдкритiсть i добросердя
можуть вам же i нашкодити.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ситуацiя, що склалася на цьому
тижнi, сприятиме усуненню непорозумiнь i змiцненню вашого
авторитету. Ви зможете успiшно завершити важливi справи i отримати прибуток.
Середа - сприятливий день для здiйснення
задуманого, залучайте до роботи тiльки
надiйних i перевiрених людей. У вихiднi вас
чекають зустрiчi з друзями i насичена культурна програма.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На цьому тижнi неминучi змiни,
як в режимi роботи, так i в способi
життя, але вони будуть на краще.
Через непоступливість ви можете набути
слави не найприємнiшої людини. Будьте
добрiшими i привiтнiшими. Доклавши деякi зусилля, ви зможете повернути свою
любов i налагодити сiмейне життя.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
У понедiлок i четвер можливi
дiловi зустрiчi, якi будуть конструктивними. Результати багато
в чому залежатимуть вiд вашої працьовитостi i вмiння аналiзувати ситуацiю.
Бажано нiкого не посвячувати у вашi плани i задуми. Варто побоюватися конкурентiв, особливо в особистому життi.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
У понедiлок у неформальнiй обстановцi можна буде розв’язати
дiловi проблеми. У середу не варто
багато базiкати i брати участь в iнтригах
на роботi. У серединi тижнi не афішуйте
свої плани, дiйте таємно, i удача буде на
вашому боцi. У недiлю не варто критикувати близьких, якщо ви не хочете у вiдповiдь отримати шквал негативних емоцiй.
РИБИ (20.02-20.03)
Заради досягнення мети на цьому
тижнi вам доведеться пожертвувати вiльним часом i своїми планами. Але вас має пiдтримати та обставина,
що все, що ви робите, обiцяє успiх i прибуток. У четвер варто взяти на себе роль
органiзатора або координатора. I у вас
буде купа можливостей продемонструвати свої таланти. У п`ятницю краще вести
справи чесно i вiдкрито: тiльки так ви зможете уникнути проблем.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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СЛАВА ГЕРОЯМ

Увійшли в безсмерття
На фасадах трьох міських шкіл відкрили
меморіальні дошки шістьом бучанцям –
учасникам АТО

На врочисті мітинги з нагоди вшанування пам’яті загиблих випускників
ЗОШ № 1, 4 та 3 прийшли їхні рідні, друзі, побратими, учні, вчителі, представники влади та громади.
аме в коридорах,
класах цих шкіл
вони навчалися, змагалися, бешкетували і
мріяли. І саме тут виростав козацький дух
Героїв. Різні оцінки в
зошитах і щоденниках,
захоплення, спортивні
досягнення й одна на
всіх синівська любов до
України зробили їхні
імена безсмертними.
Вони боролися за вільну незалежну Україну, боронили рідну землю, не шкодуючи власних сил, власного життя.
Слава Героям! Слава Україні!

С

Закінчення. Початок на стор. 1
14 березня відзначається День українського добровольця, адже саме цього
весняного дня 2014 року перші добровольці вирушили на тренувальну базу, а
згодом саме вони стали на захист суверенітету України в зоні АТО. Ці відважні люди змогли втримати ворога й дали
можливість провести мобілізацію.
Згадав березень 2014 року у своєму слові військовий капелан, волонтер Анатолій
Кушнірчук: добробати йшли з Майдану
на війну. За його словами, на них багато
що трималося й тримається досі.
Саме 14 березня 2014 року перші 500
бійців-добровольців
Самооборони
Майдану прибули на полігон Нові
Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.

Протоієрей Андрій відправив панахиду, всі схилили голови в скорботній хвилині мовчання, поклали квіти до могил.

Нужний
Дмитро Олександрович
14.12.1972 - 19.04.2015
Позивний «Художник»
Навчався у ЗОШ № 4.
Солдат, водій інженернотехнічної роти 54-ї ОМБр
Загинув під час несення
служби
Блонський
Андрій Анатолійович
Позивний «Белка»
25.06.1974 - 07.11.2016
Навчався у ЗОШ № 4.
Лейтенант, 11-й ОМПБ
«Київська Русь»

Гончарук Віталій Миколайович
Позивний «Буча»
17.07.1979-08.09.2015
Навчався у ЗОШ № 1.
Майор ЗСУ. Начальник зв’язку
штабу 156-го ЗРП
Загинув під час виконання
бойового завдання

Лаговський
Сергій Лівонович
25.12.1970 - 31.05.2017
Навчався у ЗОШ № 3.
Молодший сержант,
мінометник, 79-ї ОДШВ

Голова Бучанської спілки ветеранів
війни, учасників бойових дій АТО та
їхніх сімей Олександр Буйволюк наголосив, що саме завдяки добровольцям,
їхній мужності, відданості Батьківщині
вдалося зупинити агресора, дати змогу
озброїти армію.

ОСОБИСТІСТЬ

Н

ародився Олександр в 1968 році в
м. Алчевськ Луганської області у
звичайній сім’ї: мати – продавець, дід,
батько – шахтарі. Закінчив гірниче училище і з 17 років працював у шахті, відслужив строкову службу і знову – шахта.
У скрутні 90-ті роки перебував на заробітках у різних російських містах: від
Сургута до Чити. Потім – Алчевський
металургійний комбінат. І дід і батько
померли в досить молодому віці від
онкології. Тож на прохання дружини змінив професію і влаштувався на
Луганський тепловозобудівний завод.
Коли відбулися буремні події на
Майдані, Олександр мешкав у Станиці
Луганській.
– У квітні 2014 року в Станиці
Луганській вже були «сєпари», – згадує
Олександр Тарасюк. – Мене записали до
батальйону «Заря», але я втік. Адже в
минулому служив у Новосибірську, їздив
у Росію на заробітки, тож добре знав цю
країну. Аби стати на захист України,
поїхав у Кіровоград і вступив добровольцем у Кіровоградський батальйон
тероборони. У травні вже потрапив на
лінію зіткнення.
Боєць розповідає, що дружина залишилася в Станиці, він навіть зміг один

Неможливо перемогти той народ,
який ціною власного життя готовий боронити цілісність рідної землі.
Герої віддали життя й увійшли в безсмертя…

Хайретдінов
Віктор Інзірович
Позивний «Кусто»
29.12.1970 – 29.06.2016
Навчався у ЗОШ № 1.
Механік-водій БМП
30-ї ОПБр

Олександр Тарасюк: «Я щасливий,
що можу приносити людям радість»
У 2014 році добровольцем вступив
до батальйону тероборони. У зоні
проведення АТО служив старшим
солдатом 34-ї ОМПБ, 57-ї ОМПБр,
учасник бойових дій.
раз у травні приїхати, відвідати і попередити, що треба тікати, адже буде
війна. Але жінка не прислухалася до
його слів і залишилася. А через деякий
час хтось розповів загарбникам про
чоловіка – українського воїна, і до них
прийшли «гості», підірвали будинок.
На щастя, дружину Олександра попередили і встигли вивезти зі Станиці
Луганської живою і неушкодженою.
Олександр брав участь у бойових
діях у складі диверсійно-розвідувальної групи штурмової роти.
– 1 липня під час звільнення Торецька
потрапили в засідку, тоді загинув командир роти, – розповідає свою бойову історію Олександр Тарасюк. –
Горлівка, спроба знищити Бєса, але він
встиг втекти. Зате ми ліквідували
Лєшего, який його змінив. Дебальцеве,
Нікішино… Наш підрозділ закріпився

в Гострій Могилі Луганської області, де
12 серпня я отримав поранення.
Того дня доброволець Тарасюк залишився без ноги. Пораненого бійця
привезли в Дебальцеве, де терміново
прооперували. На той час місто вже обстрілювали. Колеги по службі в першу
чергу привезли Олександру гранати,
автомат і кілька магазинів із набоями.
І він три доби, які сам мав провести в
реанімації, охороняв більш «тяжких»
обпалених танкістів.
Автомобілями пересічними дорогами, із незагоєною раною, вкритого бронежилетом, бійця доставили в

Антоненко Василь Миколайович
Позивний «Космос»
14.06.1971 - 15.02.2015
Навчався у ЗОШ № 1. Сапер 25-го
ОМПБ «Київська Русь»
Загинув у бою за Дебальцеве

Артемівськ, потім у Харків. За цей час
нога встигла загноїтися. Дружина не
змогла змиритися з труднощами, і подружжя розлучилося.
Згодом один із київських побратимів організував допомогу, і чоловіка
реанімобілем перевезли в Київський
центральний госпіталь. Переніс 11
операцій, проходив реабілітацію в
Ірпінському госпіталі й згодом потрапив у Бучу. Мешкав у гуртожитку при
школі № 5, де знайшли прихисток переселенці.
– Дякуючи меру Бучі Анатолію
Федоруку та підтримці громадської
організації «Бучанська варта» безкоштовно отримав квартиру в новому
житловому комплексі, – розповідає
Тарасюк. – Тепер у мене чудова сім’я,
дружина – медсестра, 15-річна донька,
працюю таксистом, зустрічаємося з
хлопцями.
Доброволець мало говорить про
бойові дії. Ці страшні спогади не для
розповідей. Але вони назавжди залишаються в пам’яті, як і всі бойові побратими. А головне, Олександр цінує
кожну хвилину і щасливий, коли може
принести комусь радість.
Спілкувалася
Ірина Левченко

громади
НАША ГОРДІСТЬ

Перемоги
«дебютантів-народників»

«Соловейко України»:
Буча чекає таланти
25 березня в Бучу злетяться соловейки із 17 областей України та Києва, Словенії та Румунії, аби взяти
участь у весняному святі пісні.

Учні народного відділу Бучанської школи мистецтв взяли участь в обласному фестивалі-конкурсі дитячої творчості «Дебют».
– Дует бандуристів (керівник Тетяна Бондар) виборов 2 місце;
– ансамбль гітаристів (керівник Любов Матерева) – 3 місце.

З

а традицією наше місто привітно
зустріне всіх учасників і гостей
свята української пісні, заснованого Президентським фондом Леоніда
Кучми «Україна».

ПЕРЕМОГА

Гран-прі «Українського унісону»
У Києві відбувся Міжнародний телевізійний фестиваль-конкурс мистецтв
«Український унісон».
часники бучанської студії
пісочної анімації
«Sandplay» взяли
участь й отримали
найвищу нагороду – Гран-прі.
Минулий рік був
багатим на перемоги. Бажаємо, аби
і нинішній став не
менш успішним для
дітей і викладачів.
Вдалий старт –
це вже половина
успіху!

У

Вітаємо, юні таланти

Наші добрі знайомі та переможці конкурсів і фестивалів – аматорський
хореографічний колектив «Пластилін» знову повернувся додому з перемогою.
и вітаємо талановитих
дітей і їхніх викладачів із
феєричним виступом та нагородами, найголовніша з яких:
Гран-прі фестивалю «Vivat
юний талант!».

М

СПОРТ

Родина
Гулянських
у фіналі

«Трофей»
у наших школярів!

Футбольна команда Бучанського НВК I-III ст. №4 – переможець турніру з футзалу «Кубок УГІ – 2019».
традиційних змаганнях для школярів 9-11 класів м. Бучі
та Ірпеня виявили бажання взяти участь п’ять команд
закладів загальної та середньої освіти Бучанської ОТГ та сім
ірпінських.

У

Перемогою цієї сім`ї завершився другий етап фестивалю «Тато,
мама я – спортивна сім’я», а тому
25 травня вони боротимуться за
перемогу у фіналі, який пройде
на Хрещатику.

Волейболістки
налаштувалися на першість
У перший день турніру всі команди виборювали право потрапити у півфінальні ігри та грали за коловою системою. У
стикових іграх бучанці зіграли з ірпінцями. Тільки команда
Бучанського НВК №4 змогла пробитися в півфінал і разом з
п’ятьма командами-сусідами продовжила боротьбу за кубок.
Другий день змагань став досить вдалим для наших футболістів. Спочатку команда Бучанського НВК № 4 перемогла
однолітків з Ірпінської ЗОШ №12, а у фіналі трьох перемогла
Ірпінські ЗОШ №3 та №13, здобувши такий бажаний спортивний «трофей».
Вітаємо команду та тренера Полякову Н.В. та бажаємо нових спортивних перемог.

У шести територіальних зонах області відбувся зональний обласний етап Чемпіонату України з волейболу серед юнаків та дівчат загальноосвітніх навчальних закладів (Шкільна волейбольна ліга).
учанська об’єднана територіальна громада була представлена в трьох вікових групах трьома командами:
юнаки Гаврилівського КЗЗСО № 8 віком від 2002 р.н. та молодші, дівчата Бучанської СЗОШ № 5 не старші 2002 р.н., а
також дівчата Бучанського НВК № 3, вік: 2005 р.н. і молодші.
Ігри нашої зони відбулися в с. Хотів КиєвоСвятошинського району. Разом з нашими командами в цю
зону розподілили команди господарів, а також з Броварів та
Великодимерської ОТГ.
Для того, щоб вийти у фінал, потрібно було посісти перше
місце у своїй віковій групі. З цим завданням поки що найкраще впоралася команда з Бучанського НВК №3.
Бажаємо успіхів у фіналі!

Б

Ф

ормула перемоги родини така:
Сергій, Катя і Сашко – одне ціле
в бажанні бути першими, тож вони
зуміли обіграти 53 родини і вийти у
фінал.
Складно було б досягнути такого
результату без участі зіркового тренера Ніни Полякової. Нагадаємо, що на
її рахунку перемога юних футболістів
ФК «Ніка» з 11 забитими голами.
Бажаємо родині Гулянських таких
самих переможних стартів і щиро
вболіватимемо за них!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 28 березня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:30,2:00,5:10 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:35 Зворотнiй вiдлiк.
12:30 Д/с «Аромати Шотландiї».
13:15,3:40 РадiоДень.
13:45,4:10 Яскравi моменти ЧС з
фiгурного катання 2019.
15:15 Т/с «Iспанська легенда». (16+).
17:00 Концертна програма Арсена
Мiрзояна.
18:20,2:35 Тема дня.
18:50 Своя земля.
19:10 Передвиборна агiтацiя
кандидатiв на посаду Президента
України за кошти Державного
бюджету. Бондар Вiктор Васильович.
19:30 Передвиборна агiтацiя
кандидатiв на посаду Президента
України за кошти Державного
бюджету. Смешко Iгор Петрович.
19:45 Передвиборна агiтацiя
кандидатiв на посаду Президента
України за кошти Державного
бюджету. Новак Андрiй Яремович.
20:05 Передвиборна агiтацiя
кандидатiв на посаду Президента
України за кошти Державного
бюджету. Литвиненко Юлiя
Леонiдiвна.
20:25 Д/с «Мегаполiси».
21:25,2:20 UA:Спорт.
21:40 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Д/с «Життя з левами».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:55
,5:20 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».

14:30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
19:20 «Секретнi матерiали».
20:40 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Слуга народу 3». (12+).
21:50 «Право на владу».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 Х/ф «Хто є хто». (16+).
11:15,12:25 Х/ф «Ас з асiв».
13:45 «Правила виживання».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».
23:55 Т/с «Крапля свiтла». (16+).

ICTV

4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Цивiльна оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини.
10:10 Секретний фронт.
12:15,13:20 Х/ф «Шанхайськi лицарi».
12:45,15:45 Факти. День.
15:00,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
17:45 Т/с «Фантом». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
22:40 Iнтерв`ю з Кандидатом у
Президенти про Головне.
23:25 Х/ф «Блакитна безодня».

Новий канал

7:00 Х/ф «Черговий тато: Лiтнiй
табiр».
8:45 Т/с «Мерлiн».
12:15 Т/с «Загубленi». (16+).
15:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Аферисти в мережах. (16+).

22:00 7я Рози. (16+).
0:00 Х/ф «Брати з Грiмсбi». (18+).
1:40 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:40,1:00 Т/с «Коли ми вдома».
7:40 Мiстичнi iсторiї 3 з П.
Костiциним. (16+).
9:25 МастерШеф. (12+).
12:35 Хата на тата. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «З вовками жити», 7 -8 с..
22:50 Т/с «Подвiйне життя», 7-8 с.

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.
10:30 Мiсiя: краса.
11:30,3:45 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Серце матерi», 13 i 14 с.
23:20 Контролер.

ТК «Київ»

8:00,0:35 «Поради лiкаря».
8:50,20:20,1:20,3:10,5:50 «Ситуацiя».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:0
0,21:00,23:00,1:30,3:45 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10 «Вiдсутнiсть доказiв». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Бойовий план». (12+).
20:30 «Прогулянки мiстом».
21:25 «Авiаносцi». (16+).
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

П`ятниця • 29 березня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:30,5:10 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
12:30 Д/с «Аромати Шотландiї».
13:15 РадiоДень.
13:45,4:10 Яскравi моменти ЧС з
фiгурного катання 2019.
15:15 Т/с «Iспанська легенда».
(16+).
16:40 Плiч-о-плiч.
16:55 Д/с «Кухня По».
17:30 Перший на селi.
18:30 Зворотнiй вiдлiк.
21:25 UA:Спорт.
21:55 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:25 Перша шпальта.
22:55 Д/с «Життя з левами».
0:00 Телепродаж Тюсо.
2:00 Кобзатронiка. Твори Шевченка
пiд електронну музику.
2:45 Своя земля.
3:15 Д/с «Цiкаво.com».
5:30 Погода.
5:35 Телепродаж.

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
«ТСН».
9:30,12:20 Т/с «Слуга народу 2».
(12+).
14:45,17:10 Т/с «Слуга народу 3».
(12+).
19:15 «Секретнi матерiали».
20:25 «Чистоnews».
20:35 «Лiга смiху».
22:40 «Церемонiя вручення
музичної премiї «Yuna».
0:40 Х/ф «Iмла». (18+).
4:00 «Голос країни 9».

4:55 «Top Shop».
5:25,22:15 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 Х/ф «Трьох потрiбно
прибрати».
11:15,12:25 Х/ф «Гра в чотири
руки».
13:45 «Правила виживання».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
20:00 «Подробицi тижня».
21:00 «Подробицi вибору».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30,2:50 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Цивiльна оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини.
10:10 Антизомбi.
11:05 Х/ф «Подвiйнi неприємностi».
12:45,15:45 Факти. День.
13:20,23:00 «На трьох». (16+).
14:55,16:20 Т/с «Пес». (16+).
17:45 Т/с «Фантом». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
20:10,21:35 Дизель-шоу. (12+).
3:15 Х/ф «Країна мавп».

Новий канал

3:00,2:15 Зона ночi.
4:50 Абзац.
6:30,7:55 Kids` Time.
6:35 М/с «Майлз з майбутнього».
7:30 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00 Ревiзор. Магазини.
10:00 Пацанки. Нове життя. (16+).
12:50 Суперiнтуїцiя. (12+).
16:50 Т/с «Будиночок на щастя».
(12+).
19:00 Iмпрув шоу. (16+).
21:00 Аферисти в мережах. (16+).
22:00 Х/ф «Означає, вiйна». (16+).
0:00 Х/ф «Дедпул». (18+).
2:10 Служба розшуку дiтей.

Iнтер

1:45,18:00 «Стосується кожного».
2:30 «Орел i решка. Шопiнг».
3:55 «Подробицi» - «Час».

СТБ

5:15,18:00 Хата на тата. (12+).
12:50 Х/ф «Серцеїдки».
15:15 Х/ф «Мiж небом i землею».
(16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
20:00,23:05 Холостяк. (16+).
22:50 Небачене Євробачення 2019.
0:15 Холостяк. Як вийти замiж.
(12+).
1:15 Т/с «Коли ми вдома».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,4:20 Зоряний шлях.
11:30 Реальна мiстика.
13:30 Т/с «Я заплачу завтра», 1 i 2
с. (12+).
15:30 Т/с «Я заплачу завтра». (12+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Головна тема. Вибiр.
23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «Мати i мачуха», 1 i 2 с.
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Мати i мачуха».
3:50 Контролер.

ТК «Київ»

8:00,0:35 «Школа права».
8:50,20:20,1:20,3:10,5:50
«Ситуацiя».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,2
1:00,23:00,1:30,3:45,6:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10 «Авiаносцi». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Бойовий план». (12+).
20:30 «Якiсне життя».
21:25 «Київ Live. Пiдсумки».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».
1:50,4:05 «Життєвi iсторiї».
6:20 «Мультляндiя».
7:00 «Прогулянки мiстом»..

Субота • 30 березня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:30,2:00,5:1
0 Новини.
9:30 М/с «Врумiз».
10:15 Х/ф «Принц за сiмома
морями».
12:00 Сильна доля.
13:05,4:10 Яскравi моменти ЧС з
фiгурного катання 2019.
15:00 По обiдi шоу.
16:00 Спiльно.
16:35 Д/с «Мальовничi села».
17:00 Т/с «Римська iмперiя». (12+).
19:50 Д/с «Дивовижнi мiста свiту».
21:25 Розсекречена iсторiя.
22:25,2:30 Д/с «Неповторна
природа».

Канал «1+1»

7:15,0:20 «Свiтське життя».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,11:15,12:30,13:50,15:10 «Свiт
навиворiт 6».

16:30,20:25 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка. Дiти».
19:30,3:40 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
22:20 Д/ф «Рейган». (12+).

Iнтер

5:25 «Готуємо разом».
6:25 Х/ф «Артист з Коханiвки».
7:50 «Чекай на мене. Україна».
9:40 «Слово Предстоятеля».
9:50 Х/ф «Дайте книгу скарг».
11:30 Х/ф «Стережися автомобiля».
13:30 Х/ф «Суєта суєт».
15:10 Х/ф «Три плюс два».
17:00 Х/ф «Королева Марго». (16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 «Крутiше за всiх».
22:20 Т/с «Тiльки не вiдпускай
мене», 1-4 с. (16+).

ICTV

6:10 Бiльше нiж правда.
7:35 Я зняв!
9:40 Дизель-шоу. (12+).
10:55,11:55 Особливостi
нацiональної роботи.

12:45 Факти. День.
13:00 «На трьох». (16+).
13:25 Т/с «Пес». (16+).
16:25 Х/ф «П`ятий елемент». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «День незалежностi».
21:45 Х/ф «День незалежностi 2:
Вiдродження». (12+).
23:45 Х/ф «Зелений шершень».
1:50 Т/с «Особливо небезпечний».

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:45 Т/с «Мелiсса i Джой».
6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Таємний агент.
8:45,10:50 Подiум.
12:45 Iмпрув шоу. (16+).
14:45 Хто зверху? (12+).
16:45 М/ф «У пошуках Дорi».
18:30 Х/ф «Тор». (16+).
21:00 Х/ф «Тор 2: Царство темряви».
(16+).
23:10 Х/ф «Центурiон». (16+).
1:10 Х/ф «Мармадюк».

ОГОЛОШЕННЯ

Бучанська міська рада оголошує конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності на проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки

03.04.2019 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні Бучанської міської ради, що розташована за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 12, буде проводитися конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 416 кв. м. по вул. Склозаводській, 10-в, м. Буча
Термін подання документів – за чотири робочих днів до проведення конкурсу.
Для участі в конкурсі подаються такі документи:
• заява на участь у конкурсі;
• копія установчого документа претендента;
• 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;
• 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 належної
оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
• інші документи, визначені чинним законодавством України.
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Документи повинні подаватися у двох окремих конвертах із зазначенням реквізитів учасника.
Конверти обов’язково мають містити напис:
перший конверт - «Не розкривати до 10.01.2019 року. Документи претендента.»,
другий конверт - «Не розкривати до 10.01.2019 року. Конкурсна пропозиція».
Місцезнаходження: місто Буча, вул. Енергетиків, 12, тел.: (04597) 48-528.
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної родини ДБ № 140939, видане на
ім’я Чибунін Кирил Олегович, вважати недійсним.

1-3 с. (12+).
20:00 Т/с «З минулого з любов`ю».
21:00 «Дивовижнi люди».
23:00 Т/с «Квиток на двох», 1-3 с.
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Квиток на двох».
4:15 Зоряний шлях.

СТБ

5:50,23:10 Хата на тата. (12+).
7:40 Страва честi. (12+).
8:35 Т/с «З вовками жити», 1-8 с.
16:10 Холостяк. (16+).
19:00 МастерШеф. Професiонали.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30 Т/с «Серце матерi», 9-14 с.
(12+).
12:50,15:20 Х/ф «Помiчниця».
15:40 Т/с «З минулого з любов`ю»,

ТК «Київ»

8:00 «Дика прогулянка». (12+).
8:30,7:00 «Сiм`я+1».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,21:0
0,23:15,1:20,4:00,6:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».

9:15,11:10 «Ранок у мегаполiсi».
12:00 «Якiсне життя».
12:30 «Зiрковий смак».
13:10,4:20 «Gorod «S».
15:10 «Шоу М. Поплавського «Я у
тебе один».
17:10 «Друга свiтова: мисливцi за
скарбами».
18:10 Х/ф «Всепереможне
кохання».
21:25 Х/ф «Палаючий острiв». (16+).
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:35 «Київ музика».

Недiля • 31 березня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:
00,14:00,15:00,16:00,17:00,0:00,2:00
,3:00,5:00 Новини.
9:30,10:10 Д/с «Тваринна зброя».
10:40,11:10 Д/с «Жива природа».
11:25 Д/с «Кухня По».
12:10,13:10 Д/с «Браво, шеф!»
13:30 #ВУкраїнi.
14:10 Плiч-о-плiч.
14:30 Перший на селi.
15:10,16:10 UA:Фольк.
16:25,17:10 Своя земля.
17:30 Д/с «Мегаполiси».
18:00 «Нiч виборiв на
Суспiльному».

Канал «1+1»

6:00 «Розсмiши комiка. Дiти».
6:35 М/ф.
6:45 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя».
10:50,12:15 Комедiя «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика».
12:00,15:00,18:00 «ТСН.
Спецвипуск».
13:10 Комедiя «Джентльмени удачi».
15:10 Драма «Втеча з Шоушенка».
19:30,23:30 «ТСН. Вибiр країни».
21:30 «Голос країни 9».

Iнтер

8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Мегаполiси».
11:00 «Орел i решка. Морський
сезон 3».
12:00 «Крутiше за всiх».

14:00 «Цукор».
16:00 Х/ф «За двома зайцями».
17:30 Х/ф «Пес Барбос i
незвичайний крос».
17:40 Х/ф «Самогонники».
18:10 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю».
20:00 «Подробицi. Вибори 2019».

ICTV

4:30 Факти.
4:55 Цивiльна оборона.
6:40 Антизомбi.
7:25 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
8:45,15:45 Факти. Вибори.
11:05,13:00 Х/ф «Шанхайськi
лицарi».
12:45 Факти. День.
13:35 Х/ф «День незалежностi».
(16+).
16:35 Х/ф «День незалежностi 2:
Вiдродження». (12+).
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
20:00 Факти. Вибори-2019.
Спецвипуск.
21:10 Х/ф «Скайлайн». (16+).
22:55 Х/ф «Скайлайн 2». (16+).
0:50 Х/ф «Земномор`я». (16+).
3:50 Т/с «Код Костянтина».

Новий канал

3:00 Зона ночi.
5:40 Стендап Шоу.
6:35,7:55 Kids` Time.
6:40 М/с «Майлз з майбутнього».
7:35 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00 Х/ф «Синбад: Легенда семи
морiв».
9:45 М/ф «У пошуках Дорi».
11:30 Х/ф «В пастцi часу».
13:45 Х/ф «Тор». (16+).
16:10 Х/ф «Тор 2: Царство

темряви». (16+).
18:20 Х/ф «Боги Єгипту». (12+).
21:00 Х/ф «Принц Персiї: Пiски
часу». (16+).
23:15 Х/ф «Кiльце Намейса». (16+).
1:25 Х/ф «Без сну». (16+).

СТБ

4:50,8:00,9:55 Хата на тата. (12+).
6:50 Холостяк. Як вийти замiж.
9:00 Страва честi. (12+).
14:50 МастерШеф. Професiонали.
19:00,19:55 Слiдство ведуть
екстрасенси. (16+).
21:00 Один за всiх. (16+).
22:15 Я соромлюсь свого тiла.

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
8:00 Т/с «Чужi рiднi», 1 с. (12+).
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,2
3:00 Сьогоднi. Україна вибирає.
9:20 Т/с «Чужi рiднi», 2 i 3 с. (12+).
11:20 Т/с «Чужi рiднi», 4 i 5 с. (12+).
13:20 Т/с «Чужi рiднi», 6 i 7 с. (12+).
15:20 Т/с «Чужi рiднi». (12+).
16:50,17:20 Х/ф «Нульовий цикл».
20:00 Головна тема. Вибiр.
23:15 Х/ф «Помiчниця».
1:40 Телемагазин.
2:10 Iсторiя одного злочину. (16+).

ТК «Київ»

8:00 «Вибори Президента 2019».
0:00,4:15,6:00,7:00 «СТН-спорттижневик».
0:25 «Українська Нацiональна
Лотерея».
0:30 «Київ музика».
0:55 Х/ф «Палаючий острiв». (16+).
2:35 «Gorod «S».
4:35 «Життєвi iсторiї».
6:20 «Мультляндiя».

Втрачений диплом магістра ХА № 36611902, виданий Національною юридичною академією України ім. Ярослава Мудрого від 13.06.2009 р. на ім’я Топтуненко
Ілля Борисович, вважати недійсним.
Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Галайчук Євген Іванович, вважати недійсним.

Порядок денний пленарного засідання 55 сесії VII скликання 28 березня 2019 року

1. Про роботу КП «Ірпіньводоканал» щодо
покращення стану водоканалізаційного
господарства в місті Буча та об’єднаної територіальної громади
2. Про роботу КП «Бучабудзамовник» щодо
здійснення технічного нагляду за об’єктами
будівництва у місті Буча за 2018 рік
3. Про роботу відділу освіти Бучанської
міської ради щодо виконання Програми розвитку та функціонування системи освіти у
місті Буча за 2018 рік
4. Про внесення змін до штатних розписів
відділу освіти Бучанської міської ради
5. Про співфінансування з місцевого бюджету м. Буча об’єктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Європейського
інвестиційного банку в рамках реалізації
проекту «Надзвичайна кредитна програма
для відновлення України» (реконструкція
з добудовою загальноосвітньої школи I-III
ст. № 1 по вул. Малиновського, 74 в м. Буча
Київської області)
6. Про співфінансування з місцевого бюджету м. Буча об’єктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Європейського
інвестиційного банку в рамках реалізації
проекту «Надзвичайна кредитна програма
для відновлення України» (реконструкція
загальноосвітньої школи I-III ст. № 2 по вул.
Шевченка, 14 в м. Буча Київської області)
7. Про передачу в тимчасове безоплатне
користування необоротних активів
8. Про внесення змін до рішення 51 сесії
Бучанської міської ради VІІ скликання від
20 грудня 2018 року № 2756-51-VІІ «Про бюджет міста Буча на 2019 рік»
9. Про розгляд звернень щодо внесення
змін до договорів оренди земельних ділянок:
9.1. Про розгляд звернення гр. Хоменко
А.О., площа 36 кв.м, вул. Польова, 19, в м. Буча

9.2. Про розгляд звернення гр. Мар’їна
Є.О., гр. Кошового С.О., та гр. Кошової А.А.,
площа 3628 кв.м, вул. Тургенєва, 8-б, в м.
Буча
9.3. Про розгляд звернення ФОП Щибрі
М.І., площа 40 кв.м, вул. Островського, 18-б,
в м. Буча
9.4. Про розгляд звернення гр. Мартинюка
М.В., площа 22 кв.м, вул. Грушевського, 59, в
м. Буча
10. Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради «Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку
Бучанської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021рр.» № 2895-53-VII від
24.01.2019 року
11. Про затвердження Положення про
запровадження бюджетування за участі громадськості (Громадський бюджет)
Бучанської об’єднаної територіальної громади
12. Про внесення змін до рішення №261649-VII від 29.11.18 «Про затвердження плану
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності в
м. Буча на 2019 рік та плану-графіку проведення заходів із відстеження результативності прийнятих регуляторних актів в м.
Буча на 2019 рік»
13. Про встановлення ставок та пільг
із сплати земельного податку на території
Луб’янського,
Блиставицького,
Гаврилівського старостинських округів на
2019 рік
14. Про встановлення ставок та пільг
зі сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на території Луб’янського, Блиставицького,
Гаврилівського старостинських округів на
2019 рік

Інформація Ворзельської селищної ради
«Про результати конкурсу з відбору претендентів на право укладення договорів оренди майна комунальної власності територіальної громади селища
Ворзель від 14.03.2019 р.»
Об’єкт конкурсу
Група нежитлових приміщень
№ 5, загальною площею 45,1 кв.
м за адресою: селище Ворзель,
вул. Лісова (колишня
Пролетарська), 58-в

Переможець конкурсу
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Старелектро»
Керівник – Старушенко Андрій Леонідович
Юридична адреса:
08296, Київська область, смт Ворзель, вул. Леніна, 68

Контактна особа: Мостіпака Сергій Васильович – заступник селищного голови
Телефон для довідок: (04597) 46-442.
Власників
земельних
ділянок
з
кадастровими
номерами:
3210945300:01:070:0029, 3210945300:070:0036, просимо з’явитися 25.03.2019 року
на 11.00 за адресою: м. Буча, вул.. Ш. Руставелі, 5, для погодження межі суміжної
земельної ділянки для облаштування спортивного майданчика. Тел.. 0976968787.
Власників
земельних
ділянок
з
кадастровими
номерами:
3210945300:01:141:0001,
3210945300:051:0052,
3210945300:051:0021,
3210945300:051:0047, просимо з’явитися 25.03.2019 року на 10.00 за адресою:
м. Буча (вул. Ватутіна, Шевченка, Полтавська, сквер ім. композитора Л. Ревуцького),
для погодження межі суміжної земельної ділянки - сквера. Тел.. 0976968787.

За субсидією – у банк

З 12 березня клієнти, яким субсидії було призначено
до 31 грудня 2018 року, можуть отримати їх у грошовій формі у відділеннях «Ощадбанку».

Якщо субсидіант не є пенсіонером і при цьому не
має поточного рахунку в «Ощадбанку», Міністерство
соціальної політики відправить адресне повідомлення про суму призначеної субсидії та механізм її виплати через «Ощадбанк».
Так, для зручності клієнтів та уникнення черг запроваджено попередню реєстрацію субсидіантів на офіційному сайті або через контакт-центр «Ощадбанку». «Це
дасть змогу клієнту самостійно обрати найбільш зручне
для нього відділення, час та дату для отримання субсидії
без зайвого очікування», – розповіли в держбанку.
Якщо субсидіант не є пенсіонером, але має поточний рахунок в «Ощадбанку» для виплати соціальної допомоги/депозитів/заробітної плати, субсидію
автоматично буде зараховано саме на цей рахунок,
і «Ощадбанк» відправить SMS про її надходження.
Отримання субсидії в грошовій формі відбуватиметься через систему грошових переказів «Швидка
копійка». Як повідомили в прес-службі «Ощадбанку»,
комісія за це або за зарахування коштів на поточні рахунки із субсидіанта не стягуватиметься.
Пенсіонери-субсидіанти отримають грошову компенсацію одночасно з пенсією через Укрпошту або
на свій банківський пенсійний рахунок у звичайні строки. Виплата буде перерахована на рахунок в
тому банку, в якому людина отримує пенсію.

15. Про затвердження ставок орендної плати
за земельні ділянки на території Луб’янського,
Блиставицького, Гаврилівського старостинських округів на 2019 рік
16. Про встановлення ставок єдиного податку на території Луб’янського,
Блиставицького, Гаврилівського старостинських округів на 2019 рік
17. Про встановлення ставки транспортного податку на території Луб’янського,
Блиставицького, Гаврилівського старостинських округів на 2019 рік
18. Про управління майном, яке належать
до комунальної власності територіальної
громади міста Буча:
18.1.бПро розгляд звернення ФОП
Мужанівської М.М.
18.2. Про розгляд звернення ФОП Учкусь П.І.
18.3. Про розгляд звернення начальника
КП «Бучанське УЖКГ»
18.4. Про безоплатну передачу майна
спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вишгородського
району Київської області у комунальну власність Бучанської міської об’єднаної територіальної громади
19. Про затвердження Статуту дитячої-юнацької спортивної школи в новій редакції
20. Про внесення змін до Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних
кооперативів у місті Буча на 2017-2020 роки
21. Про безоплатну передачу необоротних
активів з балансу КП «Бучанське УЖКГ» на
баланс КП «Бучазеленбуд»
22. Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради № 2803-51-VII від
20.12.2018 року
23. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу відділу культури, на-

Виконавчим комітетом Бучанської міської ради
встановлено тарифи на послуги з вивезення
1 м³ твердих побутових відходів у м. Буча:
І група споживачів – бюджетні установи, фізичні особи,
об’єднані в обслуговуючі кооперативи, ЖБК, ОСББ, будинкоуправління, товариства, які надають послуги з утримання житлового фонду, садові товариства, громадські організації – 158,62 грн (з ПДВ).
ІІ група споживачів – комерційні організації - 206,2 грн
(з ПДВ).
Тариф на послугу з вивезення твердих побутових відходів з однієї людини
(багатоквартирні будинки) в місяць у м. Буча становить: 34,89 грн з ПДВ.
Тариф на послугу з вивезення твердих побутових відходів з однієї людини
(приватні садиби) в місяць у м. Буча становить: 24,59 грн з ПДВ.
Тариф на послугу з вивезення твердих побутових відходів за пакет з логотипом (об’єм 120 л) – 39,04 грн з ПДВ.

ОГОЛОШЕННЯ КП «Бучанське УЖКГ»
В зв’язку зі збільшенням мінімальних соціальних стандартів (відповідно проекту Закону
про Державний бюджет України на 2019 рік, мінімальна заробітна плата - 4173 грн., що на
10,78% більше, ніж в 2018 році), для можливості надання якісних послуг, з метою встановлення економічно-обгрунтованої вартості ритуальних послуг, керуючись Законом України
„Про поховання та похоронну справу” та Наказом №52 від 03.03.2009 року „Про затвердження норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної
належності” КП „Бучанське УЖКГ” оголошує про затвердження тарифів на окремі види
ритуальних послуг відповідно до Рішення Виконавчого комітету Бучанської міської ради №
125 від 19.03.2019року. Тарифи вводяться в дію з моменту їх оприлюднення.
Тариф на окремі види ритуальних послуг в м. Буча
№
п/п
1
2

Втрачений атестат про середню загальну освіту, виданий 2008 року Бучанською
ЗОШ № 4 на ім’я Калапа Тарас
Валерійович, вважати недійсним.
Втрачений паспорт, виданий на ім’я Коробчук Надія
Григорівна,
вважати
недійсним.

ціональностей та релігій Бучанської міської
ради на баланс КП «Бучазеленбуд»
24. Про ініціювання створення місцевої
асоціації органів місцевого самоврядування
«Київська агломерація»
25. Про створення комунального підприємства Бучанської міської ради «Рибне господарство»
26. Про затвердження Порядку забезпечення житлом внутрішньо-переміщених
осіб на 2029 -2023 р.р.
27. Про розгляд звернення виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області
28. Про розгляд звернення Ірпінського
міськрайонного відділу Філії Державної
установи «Центр пробації»
29. Про застосування стимулюючого коефіцієнта для розрахунку розміру пайової
участі в розвитку інфраструктури міста Буча
у зв’язку з проведенням реконструкції автосервісного комплексу з влаштуванням додаткового автомобільного обладнання ТОВ
«ГЛУСКО РІТЕЙЛ» та ТОВ «ГАЗ – ГРУП»
30. Про внесення змін до рішення Бучанської
міської ради від 27.04.2017 року № 1267-28-VII
«Про звернення Бучанської міської ради до замовників будівництва щодо можливості залучення коштів пайових внесків на будівництво
на реконструкцію закладів соціальної та інженерної інфраструктури в місті Буча»
31. Про зменшення пайової участі у розвиток інфраструктури м. Буча Романенко Д.С.
32. Про зменшення пайової участі у розвиток інфраструктури м. Буча ТОВ «БУЧА
МІСЬКБУД»
33. Про вирішення питань регулювання
земельних відносин громадян, підприємств,
установ та організацій
34. Депутатські запити
35. Різне

Назва послуги
Оформлення договору замовлення на організацію та проведення поховання. Видача свідоцтва про поховання
Копання могили (викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили).

Вартість послуги
у літній
у зимній
період
період
61,29

61,29

1914,95

2988,65

В зв’язку зі зростанням вартості дизельного палива (на 40%), збільшенням мінімальних соціальних стандартів (відповідно проекту Закону про Державний бюджет України на 2019 рік,
мінімальна заробітна плата - 4173 грн., що на 10,78% більше, ніж в 2018 році), для можливості
надання якісних послуг, з метою забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану в місті,
керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р. № 1010 „Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів” зі змінами та
доповненнями, КП „Бучанське УЖКГ” оголошує про затвердження тарифів на послуги по вивезенню рідких побутових відходів відповідно до Рішення Виконавчого комітету Бучанської
міської ради № 125 від 19.03.2019року. Тарифи вводяться в дію з моменту їх оприлюднення.
1. Тариф (Т) для І групи споживачів (фізичні особи)
80,20 + 12% (рентабельність) = 89,82 грн.+20%ПДВ = 107,78 грн./1 м.куб.
107,78*3,75 (об’єм бочки) = 404,18 грн.
2. Тариф (Т) для ІІ групи споживачів (юридичні особи)
80,20 + 30% (рентабельність) = 104,26 + 20% ПДВ = 125,11 грн./1 м.куб.
125,11*3,75 (об’єм бочки) = 469,16 грн.
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Здоров’я
Явні ознаки
дефіциту вітаміну D
Експерти встановили, що в разі
недостатнього споживання організмом цієї корисної речовини,
може виникнути депресія.
сі знають про необхідність насичувати організм корисними речовинами, вітамінами і мінералами.
У випадку нестачі тих чи інших мікроелементів можуть виникати різні
захворювання. Так, у зимовий час,
коли сонячних променів ще мало, в
організмі зменшується вироблення
вітаміну D. Це позначається на стані шкіри, однак фахівці називають й
іншу ознаку, що свідчить про необхідність вживати цей елемент додатково через продукти харчування або
вітамінні комплекси.

У

Жінкам на замітку:
необхідність пап-тесту

Складність діагностування захворювань статевих органів у жінок часто
призводить до втрати часу, необхідного для успішного лікування. Нерідко
розвиток ракових клітин проходить безсимптомно, і виявити небезпечну
хворобу може тільки спеціальне (цитологічне) обстеження. Мазок на цитологію або пап-тест у жінок дає змогу визначити онкозахворювання на ранній стадії і вчасно розпочати лікування.

Ц

ей недорогий і ефективний спосіб
діагностики застосовується в медицині понад 50 років. Розшифровка
пап-тесту дає повну картину наявності
або відсутності яких-небудь відхилень:
визначає більшість запальних захворювань, передракові патології епітелію
(дисплазія), злоякісні пухлини.
Кожна жінка може проходити дослідження на цитологію регулярно, без особливих вказівок лікаря. Але якщо гінеко-

лог упевнений, що показань для аналізу
немає, турбуватися завчасно не варто.
Дослідження на цитологію потрібно
проводити всім жінкам! Віком до 40 років – раз на рік, старшого віку – двічі на
рік і частіше.
Якщо лікар призначив мазок на онкоцитологію – це не означає, що медик
поставив страшний діагноз і чекає його
підтвердження. Хворобу краще попередити, ніж лікувати.

СУСПІЛЬСТВО

ЦІКАВО ЗНАТИ

Інформація щодо заміни посвідчень постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи

П

За твердженням учених, у разі браку вітаміну може виникнути комплексний психічний розлад, під час
депресивної тріади у хворих спостерігається поганий настрій, людину
вже ніщо не радує, і будь-які явища
і події сприймаються песимістично.
Крім того, у пацієнтів спостерігаються порушення мислення.
Дослідники вивчили дані майже
1300 пацієнтів похилого віку з депресією, у всіх учасників рівень вітаміну
D в крові показав майже 15-відсоткове зниження в порівнянні з людьми,
які не страждають на меланхолію.
Для того, щоб не допустити небажаних змін, слід вживати цей корисний
елемент у пігулках або за допомогою
регулювання раціону. Так, на столі мають бути злаки, яєчні жовтки,
риба жирних сортів. Купуючи драже
або капсули з концентрованим розчином, слід вибирати засоби, які дають змогу забезпечити щоденну норму не менше 10 мкг вітаміну.
Особливу увагу цій проблемі слід
приділяти людям зі схильністю до
депресивних розладів.

унктом 7 постанови Кабінету
Міністрів України від 11.07.2018 №
551 (зі змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 27.12.2018
№1172) (далі – Постанова) передбачено
провести до 01.01.2020 р. заміну посвідчень особи, яка постраждала внаслідок
Чорнобильської катастрофи (категорія
1), учасника ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС (категорії 2 і 3)
з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних
випробуваннях, військових навчаннях
із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та проведенні на них
регламентних робіт, особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи
(категорія 2), з числа постраждалих від
радіаційного опромінення за інших обставин не з власної вини, у зв’язку із затвердженням нових зразків посвідчень.
Пунктом 3.1. Постанови установлено, що посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС (категорії 2 та 3), особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), потерпілого від
Чорнобильської катастрофи (категорія
3), потерпілого від Чорнобильської катастрофи (серія Г), дитини, яка потерпіла
від Чорнобильської катастрофи (серія Д),
дружини (чоловіка), опікуна дітей помер-

ПОРАДИ

Постимо смачно
Протягом посту християни східного обряду вживають страви, що не
містять продуктів тваринного походження.
мачних пісних страв набагато
більше, ніж видається на перший
погляд. Така їжа може бути смачною і
водночас корисною. Пропонуємо п’ять
рецептів, які урізноманітнять ваш раціон і додадуть гарного настрою.

С

Спаржева квасоля
по-корейськи
Яскравий, насичений та пікантний
салатик, як сама Азія!
Спаржеву квасолю готують дуже
просто й маринують досить швидко, а
результат неодмінно вам сподобається!
Цей рецепт є базовим, тому ви завжди
можете додавати спеції на свій смак.
ІНГРЕДІЄНТИ:
500 г спаржевої квасолі (у мене заморожена),
3 середні морквини,
0,5 головки часнику,
3 ст. л. рисового оцту (можна заміни-

ти винним, яблучним тощо),
1,5 ст. л. цукру,
1 ст. л. солі,
0,5 ч. л. чорного меленого перцю,
червоний мелений перець — на кінчику ножа,
1 ч. л. меленого коріандру,
50 мл олії,
2 ст. л. кунжуту.
ПРИГОТУВАННЯ:
Спаржеву квасолю трішки розморозити й покласти в окріп. Варити 5 хвилин. Потім одразу відкинути на сито
й занурити в холодну, майже льодяну
воду (щоб стручки не стали болотного

Важливо пам’ятати, що пап-тест
показує лише ступінь зміни клітин,
наявність запалень, інфекцій, але не
визначає причину, що їх викликає.
Для встановлення діагнозу гінеколог
робить співставлення дослідження на
цитологію з іншими аналізами та обстеженнями.
Є.В. Довгаль,
лікар акушер-гінеколог
КНП «БКДЦ»БМР

лого громадянина із числа (ліквідаторів,
потерпілих), смерть якого пов’язана з
Чорнобильською катастрофою, видані за
зразками, затвердженими постановами
Кабінету Міністрів України від 25 серпня
1992 р. № 501 «Про порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», від
20 січня 1997 р. № 51 «Про затвердження
Порядку видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» та від 21 серпня 2001 р. №
1105 «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 20 січня
1997 р. № 51»), є дійсними до заміни їх в
установленому порядку.
Звертаємо увагу, що Постановою не визнано недійсними посвідчення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії.
Більш детальну інформацію з даного
питання можна отримати в Управлінні
праці в каб.№13 або за тел. 49-906.

неапетитного кольору, а зберегли свій
яскраво-зелений).
Моркву натерти на тертці для «корейки».
З’єднати квасолю та моркву. В центрі
зробити невеличке заглиблення й вичавити всередину часник.
Добре розігріти на сковорідці олію
й покласти в неї всі підготовлені спеції. Одразу ж додати насіння кунжуту.
Порахувати 10 секунд і вимкнути вогонь (цього часу цілком вистачить, щоб
прянощі поділилися з олією своїм ароматом, а кунжут злегка підсмажився).
Вилити кунжутно-пряну заправку
зверху на часник. Додати до салату сіль
та цукор, влити оцет. Усе ретельно вимішати, щоб кожен стручок просочився
заправкою, а цукор та сіль розчинилися.
Помістити закуску маринуватися в
холодильник на добу. Періодично перемішувати, піднімаючи з дна пряний
маринад.

Пісне тістечко з горіхами
та джемом
Тістечко виходить м’яким, легким,
ароматним і дуже смачним, із
приємною лимонною ноткою.
ІНГРЕДІЄНТИ:
Пісне дріжджове тісто:
600 г борошна,
200 мл олії без запаху,

Невдовзі куштуватимемо
молоду українську капусту

Нинішній сезон ранніх овочів
традиційно розпочнеться з ранньої капусти, якщо погодні умови березня будуть наближені до
стандартних. Фермери планують
розпочати продаж цього овочу
вже наприкінці місяця.
олоду вітчизняну капусту
українські виробники планують продавати в середньому на 10
днів раніше, ніж торік, – розповідає
Олена Михайлівна, продавчиня овочів Бучанського базару. – Намагання
щороку стартувати раніше обумовлене вимогами ринку, адже споживання свіжих овочів у країні зростає
і український виробник не хоче віддавати частку ринку імпортеру саме
на початку сезону, коли ціни на продукцію є найвищими. Крім того, наші
фермери враховують патріотизм
українського споживача: за умов невеликої різниці в цінах і співставної
якості, українська капуста завжди
продається краще».

«М

1 склянка води,
11 г сухих дріжджів,
1 ч. л. яблучного оцту,
0,5 склянки цукру,
10 г ванільного цукру,
терта цедра середнього лимона,
дрібка солі.
Начинка:
400 г джему (в мене абрикосовий, але
можна використовувати й густе варення чи конфітюр),
250 г підсмажених мелених горіхів
(на мій смак, найкраще підходять волоські).
Склянка — 250 мл.

ПРИГОТУВАННЯ:
Тісто: дріжджі розчинити в половині
склянки теплої кип’яченої води (можна
додати 1 ч. л. цукру). Зачекати 5-10 хвилин, щоб вони активувалися.
Просіяти в глибоку миску борош-

Актуально

МАЙБУТНІ УКРАЇНСЬКІ ПОЛЯРНИКИ
НАПРИКІНЦІ БЕРЕЗНЯ ВИРУШАТЬ
НА СТАНЦІЮ «АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ»
Учасники майбутньої 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ)
пройшли тижневе тренування та засвоїли навички, потрібні для життя
і роботи на станції «Академік Вернадський». Збори закінчилися 4 березня 2019 року.
асамперед учасники вивчали, як
влаштована та працює станція – від
організації харчування до гасіння пожеж. Вони також тренувалися працювати з приладами, які встановлені на
«Академіку Вернадському». Щоб створити наближені умови, збори провели
на базі Низькочастотної обсерваторії
Радіоастрономічного інституту НАН в с.
Мартова на Харківщині. Саме ця обсерваторія вимірює в наших широтах ті самі
параметри атмосфери та ближнього космосу, які досліджують на «Вернадському».
Ще одна обов’язкова складова навчань
– теоретичні заняття. Перебуваючи в експедиції, кожен полярник є представником України на крижаному континенті,

тож мусить добре знати всі особливості
правового статусу Антарктики, права
та обов’язки вчених на території, яка не
належить жодній державі світу, вимоги
природоохоронного законодавства тощо.

Учасники попередніх експедицій також розібрали з менш досвідченими колегами проблемні питання, що виникали раніше під час зимівлі.
Протягом зборів за командою уважно спостерігали психологи. Це необхідно, адже скоро учасникам доведеться залишитися в ізоляції на цілий рік.
Спеціалісти мають виявити можливі
«слабкі ланки» та вчасно дати поради,
як уникнути напруги в замкненому колективі.
Тепер зимувальники 24-ї УАЕ мають
близько місяця, щоб підготуватися до
поїздки. Завершити справи, побути з
рідними та друзями.

УВАГА

«Сезон тиші»

На території лісового фонду
Луб’янського лісництва визначено ділянки, що є середовищем
існування, розмноження і шляхами міграції диких тварин.
а цих ділянках з 1 квітня до 15 червня оголошується «сезон тиші» з обмеженням господарської діяльності та
відвідуванням населення.

Н
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До таких ділянок «Клавдіївське лісове
господарство» віднесло:
– відтворювальні ділянки мисливсько-рибальського приватного підприємства «Здвижівська Пуща»;
– ландшафтний заказник місцевого
значення «Сторожівці».
Загальна площа, на яку поширюється
дія «сезону тиші», становить 127,2 га в межах Луб’янського старостинського округу.

Обрізування – важливий
етап у догляді за деревами

об’єднаній територіальній громаді
з осені до весни спеціалісти комунального підприємства «Бучазеленбуд»
омолоджують дерева і формують у них
привабливий цікавий вигляд. – Фахівці Поради фахівців «Бучазеленбуд» стануть вам у пригоді.
нашого підприємства обрізають дерева Осінь
орієнтовно з 15 жовтня до 15 квітня в
Підрізування восени є дуже важлиперіод мінімальної циркуляції соків – вим заходом перед настанням зимових
навесні до розпускання бруньок або холодів, у підсумку рослини і дерева
восени після опадання листя, – роз- стають більш стійкими до низьких темповідає директор КП «Бучазеленбуд» ператур.
Віктор Галущак. – До речі, різновиди
обрізування дерев відбуваються згідно Весна
з «Правилами утримання зелених наОбрізування дерев навесні вважаєтьсаджень у населених пунктах України», ся найбільш безпечним, ніж у період
затвердженими Міністерством будів- повного спокою, через незначні соковиництва, архітектури та житлово-кому- ділення і є необхідним заходом для актиПід час догляду за деревами застосонального господарства України.
візації росту дерев та кущів. Вона врів- вують такі види обрізування як: формуБудь-який садівник і мешканець новажує баланс живлення (особливо вальне, санітарне та омолоджувальне.
приватного сектору знають, що підрі- для молодих, пошкоджених або хворих
Формувальне підрізування дерев прозають гілля не лише для зовнішнього дерев), додає кроні рослин компактний водять у рядових та алейних насадженвигляду, а щоб дерево було здоровим і або, навпаки, розгалужений вигляд. нях з метою збереження природної або
плодоносним. Під час омолоджування Після обрізування на деревах вироста- штучної форми рослин (колоноподібної,
допускається обрізка навіть до основи ють нові гілочки, при цьому значно під- конусоподібної, кулеподібної тощо), рівскелетних гілок!
вищується імунітет до хвороб.
номірного розташування скелетних гі-

но, додати цукор, ванільний цукор.
Зробити заглиблення й додати терту
цедру, оцет, влити дріжджову опару.
Далі, помішуючи, влити ще півсклянки теплої води та олію.
Руками вимісити тісто близько 10
хвилин (в ідеалі — воно має бути пружним, але аж ніяк не крутим!).
Миску з тістом накрити харчовою
плівкою і прибрати в холодильник на
1,5-2 години.
Начинка: горіхи підсмажити на сухій
сковорідці й змолоти в млинку до стану
не надто дрібної крихти.
З’єднати в мисці джем та горіхи.
Ретельно перемішати (маса має бути
досить густою).
Формування: розділити тісто на дві
частини. Розкачати у формі прямокутників (можна трішки підпилювати
поверхню борошном). Одну перенести
на деко (я використовувала стандартне від духовки), встелене пергаментом,
і руками (або качалкою) надати йому
остаточну правильну форму, формуючи невеличкі бортики. Поверх першого
шару тіста рівномірно розподілити начинку, відступаючи від країв приблизно на сантиметр. Накрити другим шаром тіста. Краї ретельно заліпити, щоб
начинка не витекла.
Розігріти духовку до 190ºС. Випікати
пиріг близько 40 хвилин до рум’яності

(тісто буде красивого золотавого кольору).
Готовий пиріг охолодити, вийняти
з форми та притрусити цукровою пудрою.
За бажанням прикрасити кожен горішком.

Короп у кукурудзяному
борошні, запечений з овочами
Якщо запекти рибку із селерою,
морквою, болгарським перцем
тощо, то організм отримує багато
корисного. А в піст, коли він відчуває
брак тих чи інших мікроелементів, це
важливо, як ніколи.
ІНГРЕДІЄНТИ:
Тушка коропа (у мене на 2 кг),
1 велика морквина,
2 цибулини,
2 болгарські перчини,
половина кореня селери,
2-3 зубки часнику,
кукурудзяне борошно та олія для
смаження риби,
перець чорний мелений,
коріандр мелений,
сіль та 0,5 ст. л. цукру.
ПРИГОТУВАННЯ:
Рибу обробити, розділити на філе
й нарізати порційними шматочками.
Посолити, присмачити перцем та коріандром, залишити на 10 хвилин. Потім

панірувати кожен шматочок у кукурудзяному борошні й обсмажити на сковорідці на олії до рум’яності.
Скласти на паперовий рушник, аби
позбутися зайвого жиру.
У сковорідці обсмажити півкільця
цибулі та моркви. Додати корінь селери, нарізаний соломкою. Перемішати й
смажити все разом 3-5 хвилин. Потім
покласти перець, нарізаний довгастими смужками та подрібнений часник.

лок. Розрізняють слабке, помірне і сильне
обрізування, ступінь якого залежить від
виду дерева, його віку й стану крони.
Санітарне обрізування виконують, щоб
позбутися старих, хворих, сухих і пошкоджених гілок, а також гілок, спрямованих
всередину крони або зближених одна з одною. Пошкоджені гілки є основним джерелом утворення хвороб та місцем розведення шкідників. Обрізуванню підлягають
також пагони, що відходять від центрального стовбура вгору під гострим кутом,
щоб уникнути їхнього обламування.
Омолоджувальне обрізування застосовується на старих деревах, які втратили
здатність до росту. Мета його – не довести
дерево до повного припинення росту, а
стимулювати новий приріст, збалансувати
плодоношення та уникнути вітроламкості.
Здійснювати омолодження можна
шляхом спилювання стовбурів дерев
(особливо берези, верби білої, граба, клена, ясеня, липи, осики, тополі тощо) аж
до самого пенька. Ця операція спричиняє
швидкий та рясний ріст кореневої порослі, з якої можна формувати одно- чи багатостовбурні дерева.

Посолити, поперчити, присмачити цукром, перемішати. Готувати все разом
ще кілька хвилин.
На дно керамічної форми викласти
третю частину овочів. Зверху обсмажені шматочки коропа. Накрити рештою
овочів. Помістити в духовку й запікати
15-20 хвилин за температури 180°С.
Якщо ви скористалися керамічною
формою, то страву на стіл можна подавати одразу в ній.
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Культурний простір

Вітаємо
з Днем народження!
Федорук Ларису Петрівну,

Неперевершені «Дармаринки»

Ще одна перемога дитячого колективу під керівництвом подружжя Дарії та Мар’яна Гисяків.
аврилівський дитячий вокальний ансамбль «Дармаринки» отримав диплом Першого ступеня на
престижному фестивалі в Україні.

Г

Ворзельського селищного голову

Волк Наталію Миколаївну,
головного спеціаліста сектору кадрової роботи
Бучанської міської ради

Шпака
ІгоРя Володимировича,
директор групи компаній «АДЕФ»

Країна дитинства – «Веселка»
відсвяткувала 35-річчя
Анатолій Федорук, Бучанський міський голова:
– Діти – це наше майбутнє, для них ми повинні
жити, творити, дарувати їм щастя. Завдання влади – допомагати дошкільному закладу, покращувати
умови перебування малят. Адже саме тут діти отримують свій перший досвід спілкування в колективі, дорослішають, з цього порога починається нове
життя малюків.
Зі створенням Бучанської ОТГ у нас не постають
питання оптимізації чи скорочення освітніх закладів,
навпаки є потреба провести термосанацію будівель.
Переконаний, що в майбутньому ці стіни виховають ще не один випуск дошкільнят, які прославлять
рідний край, досягнувши успіху в різних галузях.

ЮВІЛЕЙ

Олег Цимбал, начальник відділу
освіти БМР:
– Керівники садочка є справжніми
фахівцями, і, відповідно, ми бачимо
результати їхньої роботи: прекрасний заклад із високим рівнем виховання. Щасливі діти, які тут є, – це
результат вашої невтомної роботи.
Бажаємо весняного настрою, добробуту, достатку, миру!

Дитячий навчальний заклад «Веселка» в с. Гаврилівка побудували в 1984 році, коли ввели в дію птахівничий завод, і село стрімко розвивалося. З тих пір були різні часи: на початку заклад налічував 450 вихованців, які займалися в 16 групах, у тяжкі дев’яності груп залишилося лише п’ять. Але ті часи минули.

Н

ині «Веселка» гостинно відкрила свої двері для 350 малюків, а це
12 груп. Крім того, навчальний заклад має спортивний зал і для
хореографії, навчально-методичний, психологічний кабінети і клас
для образотворчого мистецтва зі справжніми мольбертами.
Працює в садочку 62 співробітники, із них 22 – вихователі, які майже
всі мають вищу педагогічну освіту, адже кадри вирощують собі самі.
Найголовніший критерій для закладу – працівники мають любити
дітей, – розповідає завідуюча ДНЗ «Веселка» Наталія Розмаїта. – Інші
в нас не затримуються. Наші кадри все своє серце віддають малюкам.
Основне завдання, яким опікуються в садочку – охорона здоров’я
маленьких вихованців. Тож заохочують малюків по-різному: спортивні розваги, малі олімпійські ігри тощо.
Грамоти Верховної Ради, відділу освіти БМР з нагоди ювілею отримали кращі працівники закладу.
На День народження прийнято ходити з подарунками. Тож гості подарували навчальному закладу сертифікат на будівництво трьох дитячих ігрових майданчиків та багато-багато іграшок.
Ірина Левченко

Олег Покрасьон, в.о. старости с.
Гаврилівка і Тарасівщина
– Я один із тих дітей, які першими
переступили поріг «Веселки» 35 років
тому. Від щирого серця та від імені
громади висловлюю безмежну пошану
і вдячність за ваше терпіння, розуміння. Низький вам уклін за ту працю, яку ви робите.

Увага!

31 березня переходимо на літній час

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, перехід на літній час в Україні уже понад 20 років відбувається в
останню неділю березня.
2019 року переведення годинників відбудеться в ніч проти 31 березня. Стрілки годинника необхідно перевести на
годину вперед. О 3-й ночі розпочинається літній час, тому доведеться прокидатися раніше.
Довідка
Двічі на рік стрілки годинників переводять на годину більш як у 100 країнах світу: в останню неділю березня – на
годину вперед, а останньої неділі жовтня – на годину назад. Це необхідно для того, щоб наблизити адміністративний
час до сонячного.
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