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Стор. 12

ПОСЛУГИ СТАЮТЬ ЗРУЧНІШІ

POS-термінали в ЦНАПі

обиратимемо Президента України
Пам’ятка виборця: які документи треба взяти на дільницю
та що робити в разі порушень.

Відтепер відвідувачі Центру надання адміністративних послуг Бучанської міської ради мають
змогу сплатити за послуги банківською карткою
безпосередньо під час подання документів.
Закінчення на стор. 2

БЛАГОУСТРІЙ

Весняна толока набирає
обертів

Стор. 3
ВІЗИТ

Приймали другого
Президента України

ПИШАЄМОСЯ

Поїздка містом, яке знайоме доброму другові Бучі
– Президенту України 1994-2004 років Леонідові
Кучмі, зустріч із Бучанським міським головою, головою Київського регіонального відділення Асоціації міст України Анатолієм Федоруком переросла
у тривалий діалог.

оловні теми, про які йшлося: робочі будні одного з
найкращих міст, впровадження реформ, створення
Бучанської ОТГ, проблеми і перспективи розвитку громади.
Не оминули увагою реформу медичної галузі, соціальні
стандарти, підтримку багатодітних родин, творчої молоді, будівництво освітніх і спортивних закладів.
– У таких містах відчуваю пульс життя країни загалом, – підсумував Леонід Кучма.

Закінчення на стор. 2

ФЕСТИВАЛЬ

Столицею для «Соловейків
України» стало наше місто

Наші школи кращі
в області
Г

Чисте довкілля – ознака
комфортного
є в р о п е й с ь ко го міста. І наша
громада активно долучається
до прибирання
вулиць, дворів,
парків…

Учетверте фінал Всеукраїнського телевізійного
дитячого пісенного конкурсу «Соловейко України» відзвучав у Бучі.

Із 483 загальноосвітніх навчальних закладів
Київщини два бучанських у десятці кращих: на
другій позиції – Бучанська Українська гімназія,
на восьмій – Бучанська спеціалізована ЗОШ 1- 3
ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов. Перше місце отримав Заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ст.: початкова школа, гімназія, ліцей «Ворзель».

Ц

е прекрасний результат роботи педагогів, адже
рейтинг складено за результатами ЗНО, отриманими випускниками шкіл у 2018 році.

Закінчення на стор. 7
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офіційно
ВОРЗЕЛЬ

Засідав виконавчий комітет
Серед питань порядку денного
найбільше обговорення точилося
навколо першого – «Про схвалення
протоколу Робочої групи з розробки
Стратегії розвитку селища Ворзель».

POS-термінали в ЦНАПі
Закінчення. Початок на стор. 1
емає готівки, а за послугу потрібно заплатити? Для зручності
відвідувачів у Центрі надання адміністративних послуг БМР налагоджено
зручний платіжний сервіс – встановлено POS-термінали, за допомогою
яких можна проводити безготівкові
розрахунки платіжними картками.
– Оплата на місці – це зручність,
економія часу всіх учасників процесу та оптимізація процедури надання послуг, – коментує нововведення
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук. – Якісні послуги, доступні та
зручні, тепер не мрія, а реальність для
відвідувачів.
Співробітник центру вводить назву
потрібної послуги та суму платежу, а
реквізити проставляються автоматично. На підтвердження оплати клієнт
отримує чек.
Тепер розрахуватися карткою можна за надані паспортні послуги і дер-

Н

С

елищний голова Лариса Федорук поінформувала членів виконкому та присутніх про висновок Одеського інституту
курортологіі та про технічний звіт, який
надав інститут-розробник Генплану селища
ДП «ДІПРОМІСТО» (Про його презентацію
газета «БН» публікувала в минулому номері).
Ознайомила членів виконкому з протоколом
робочої групи, члени якої одноголосно висловилися й обрали третій варіант розвитку
рекреаційного та оздоровчого напряму.
На засіданні виконкому був присутній Бучанський міський голова Анатолій
Федорук, який запропонував звернутися
до Мінрегіонбуду, Київської обласної ради
та Київської обласної державної адміністрації задля проведення спільної наради
для розгляду питання варіантів розвитку
селища Ворзель. Члени комітету вислухали

ПОСЛУГИ СТАЮТЬ ЗРУЧНІШІ

всі «за» і «проти» й одноголосно схвалили
протокол робочої групи, а також підтримали пропозицію Бучанського міського
голови.
Також виконком вивчив роботу юриста
виконавчого комітету в 2018 році, надав
матеріальну допомогу учаснику АТО в
розмірі 5 тис. грн, матеріальні допомоги
на лікування та вирішення житлово-побутових умов жителям селища, затвердив
рішення про оголошення двомісячника
благоустрою та розглянув питання присвоєння юридичних адрес.

НА ЧАСІ

БЛАГОУСТРІЙ

Сільські поштові відділення:
як реанімувати роботу?

Весняна толока
набирає обертів

Відповідь на це питання намагалися знайти спільно Бучанський міський
голова Анатолій Федорук, в. о. старост Блиставиці – Світлана Микиша, Гаврилівки та Тарасівщини – Олег Покрасьон, керівники поштових відділень і
листоноші Бучанської ОТГ.

Н

і для кого не секрет, що останнім часом відбувається скорочення відділень Укрпошти, особливо в сільській місцевості. Це створює величезні проблеми
мешканцям, а в першу чергу, людям похилого віку з доставкою пенсій тощо.
Ця тема вже добрі три роки не залишає
осторонь як самих працівників структури, так і мешканців сіл, адже перші
через роботу на півставки звільняються, а мешканці, переважно пенсіонери,
– відірвані від світу без вчасної доставки
періодики, листів, пенсій. Тема постійно
порушується під час зустрічей із головою
КОДА Олександром Терещуком, адже
стосується вона життєдіяльності населених пунктів, де відсутні банкомати для
отримання виплат. Для багатьох самотніх мешканців листоноші – важливий
ланцюг зв’язку з навколишнім світом.
Генеральний директор Укрпошти Ігор
Смілянський, який з 2016 року взявся за

оптимізацію державного підприємства,
вирішив закрити збиткові відділення.
Залишаться лише ті, що приносять бодай якийсь прибуток. Їх після такої чистки обіцяють комп’ютеризувати та всіляко покращувати. А що робити там, де
заробітки поштовиків не зростають, як
би вони не старалися?
Якщо у великих містах поштою користуються загалом для відправлення та отримання листів і посилок, сплати комірного, то в селах запити набагато ширші.
Для пересічної літньої людини пошта на
селі залишається місцем, де можна передплатити газети, журнали, поповнити
рахунок на мобільному телефоні, перевести (чи отримати) гроші, зокрема пенсії. Водночас тут можна скористатися
непрофільними послугами Укрпошти,
якими вона була змушена займатися,
аби виживати, – купити побутову хімію,
печиво, цукерки та інші товари.

– Треба спільно напрацювати механізми плану порятунку галузі, – переконаний Бучанський міський голова
Анатолій Федорук.
Більш ніж 30 років приміщення не
«бачили» нової фарби під час ремонту,
у багатьох під’їздах і приватних домогосподарствах нема поштових скриньок, що ускладнює роботу листонош.
До того ж, 10, 15, а то й 20 кілометрів
їм доводиться долати за день, аби доставити пошту, пенсії чи товари.
– Треба вирішити питання щодо технічного забезпечення працівників і
придбати транспорт для зручності і полегшення роботи, – оголосив подальші
плани співпраці Анатолій Федорук. – Є
низка інших поточних проблем, які не
повинні залишатися нерозв’язаними.

Ада Роговцева на зустрічі з мешканцями Київщини:

«Завдяки Президенту почався поступ,
незважаючи на війну»

Легендарна акторка, народна артистка, Герой України та громадська діячка Ада Роговцева разом із донькою Катериною Степанковою відвідала Київську область і розповіла, чому вирішила підтримати чинного Президента України.
«Я багато разів була на передовій. і Ліни Костенко, а також вірші Сергія
Бачила страшне обличчя війни. Над Жадана та інших сучасних авторів на
нами тримали бронежилети, а хлопці військову тематику.
«Велике щастя, що в останні роки
просили грати тихіше. Бувало, через
20 хвилин міни розривали будинки, мова повертається в Україну, в дитячі
де ми виступали. Мені дуже страшно, садки, школи і сім’ї. Українська така
що почнеться колотнеча. А поки в нас прекрасна! Всі мої останні вистави звує сильний Головнокомандувач, ми всі
в безпеці. Чинний Президент стримав
війну і навалу! Він розбудував і забезпечив армію. Те, що Петро Порошенко
зробив для утвердження України, неоціненно. Тому він заслуговує на повагу і
високу оцінку. Головнокомандувача під
Жінка легенда – Ада Роговцева
час війни не можна міняти!» – зазначиал «штормило» від позитиву і сі- ла видатна акторка.
На зустрічі, яка пройшла в теплій
ялося рядами тепло і добро. Ада
Миколаївна показала усім, що любов і дружній атмосфері, були присутмир – важливіше політики», – ділять- ні представники місцевої громади,
ся враженнями від зустрічі з Адою воїни АТО, громадські активісти.
Роговцевою мешканці міста Буча в со- Ада Роговцева та її донька Катерина
Степанкова читали поезії Лесі Українки Разом з донькою Катериною
ціальних мережах.

«З

жавну реєстрацію нерухомого майна.
Найближчим часом сплатити на місці
можна буде й за інші проведені операції.

Закінчення. Початок на стор. 1
Сонце трохи зігріло землю, настали перші погожі дні, і кожен порядний господар
відразу береться до прибирання свого обійстя. І наша громада активно долучилася до
влаштування навколишньої території.
Ярослав Дученко, начальник інспекції
з благоустрою БМР розповів:
– Щойно погодні умови стали сприятливими для прибирання, і вже комунальники,
мешканці приватного сектору, підприємства починають впорядковувати вулиці
та подвір’я. Наші підрозділи вже залучили
техніку, триває ямковий ремонт після зимового періоду, прибирають тротуари.

Тож долучайтеся до заходів з очищення
та озеленення території. І давайте підтримувати порядок, бо чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.
Політична реклама

чать лише рідною мовою, люди радо їх
зустрічають скрізь. На війні ми читаємо з донькою багато української поезії,
яка народилася в ці роки. І вона дуже
потрібна хлопцям, адже вони відчувають: про них пишуть, їх знають», – розповіла народна артистка України.
Також Ада Роговцева висловила
впевненість, що реформи, які впроваджуються останні 5 років, виведуть
Україну на європейський рівень і нададуть можливість людям жити краще: «Я відчуваю, що поступ почався,
незважаючи на війну. І великі кроки, і
маленькі, які зараз робить Президент,
допоможуть нам здолати бідність.
Об’єднані громади дадуть нові робочі
місця, підвищені зарплати, якісні дороги і медицину, люди самі
зможуть розпоряджатися своїми коштами. Саме тому я підтримую Порошенка».
Після закінчення зустрічі
в залі ще довго лунали аплодисменти – шанувальники не
хотіли відпускати свою улюблену актрису. Люди буквально
«завалили» Аду Роговцеву квітами на знак вдячності за її небайдужість та тверду громадську
позицію.
Іван ВАКУЛЕНКО

Актуально

У

ХТО МОЖЕ ГОЛОСУВАТИ
Відповідно до статті 70 Конституції
України, право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які
досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.
ДЕ І КОЛИ ПРОХОДИТИМЕ
ГОЛОСУВАННЯ
Згідно з частиною п’ятою статті 103
Конституції України, чергові вибори Президента України призначаються
Верховною Радою України та проводяться в останню неділю березня п’ятого року
повноважень Президента України.
Постановою Верховної Ради України
від 26 листопада 2018 року № 2631-VIII
призначено чергові вибори Президента
України на неділю, 31 березня 2019 року.
Голосування проводиться з 8:00 до 20:00,
без перерви.
Виборець може використати право
голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він внесений до списку виборців.
Громадяни України, які проживають або
перебувають у період проведення виборів
за межами України, голосують на відповідній закордонній виборчій дільниці, де
їх внесено до переліку виборців.
ЯК ПЕРЕВІРИТИ НАЯВНІСТЬ СЕБЕ В
СПИСКАХ ВИБОРЦІВ
Відповідно до пункту 2 частини першої
статті 10 Закону України «Про Державний
реєстр виборців», кожен виборець має
право отримувати інформацію про своє
внесення (невнесення) до Державного реєстру виборців.
Виборець може особисто звернутися
з письмовим запитом до органу ведення
Реєстру (відповідний структурний підрозділ апарату районної, районної в місті
державної адміністрації) за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред’явивши паспорт
громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України.
Також наявна можливість зробити це
в режимі онлайн, необхідно лише зареєструватися в сервісі «Особистий кабінет виборця», зробити в ньому запит до
Державного реєстру виборців та орієнтовно протягом однієї доби ви отримаєте дані
щодо свого внесення до Державного реєстру виборців на свою електронну адресу.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНО МАТИ
Для отримання виборчого бюлетеня для
голосування в день виборів Президента
України члену дільничної виборчої комісії
надається один із зазначених документів,
який підтверджує особу та громадянство
України.
На звичайній та спеціальній виборчій
дільниці:
– паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки);
– тимчасове посвідчення громадянина
України (для осіб, недавно прийнятих до
громадянства України);
– військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби).

На закордонній виборчій дільниці,
а також на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на суднах, що перебувають у плаванні під Державним прапором України, та на полярній станції
України:
– паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
– дипломатичний паспорт;
– службовий паспорт.

На спеціальній виборчій дільниці,
утвореній у відповідній установі виконання покарань або слідчому ізоляторі:

– картка (довідка) установи виконання
покарань або слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові,
число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника
та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах виконання покарань
або слідчих ізоляторах).

ЩО ВИБОРЕЦЬ ОТРИМАЄ НАТОМІСТЬ
Після того як виборець поставить підпис за отримання виборчого бюлетеня у
списку виборців та у визначеному місці на
контрольному талоні виборчого бюлетеня, член дільничної виборчої комісії видає
виборцю виборчий бюлетень. Він не передається іншим особам.
ЯК ПРАВИЛЬНО ПРОГОЛОСУВАТИ НА
БЮЛЕТЕНІ
Виборчі бюлетені заповнюються виборцями особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчих
бюлетенів забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації в будь-який спосіб.
У виборчому бюлетені для голосування
виборець робить позначку «плюс»
(«+») або іншу, що засвідчує його
волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата на пост
Президента України, за якого він
голосує. Виборець може голосувати лише за одного кандидата.
Якщо у виборчому бюлетені
зроблено більш як одну позначку
або не поставлено жодної позначки, то він вважається недійсним.
Заповнений виборчий бюлетень
виборець особисто опускає до
виборчої скриньки, забезпечуючи
при цьому таємницю голосування.
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИБОРЕЦЬ
ЗІПСУВАВ БЮЛЕТЕНЬ
У разі якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки,
він має право невідкладно звернутися з
письмовою заявою до члена дільничної
виборчої комісії, який видав цей бюлетень, із проханням видати інший виборчий бюлетень.
Інший виборчий бюлетень видається
тільки в обмін на зіпсований і лише один
раз. Повторна видача виборчого бюлетеня
замість неправильно заповненого не допускається.

ЯКЩО ЛЮДИНА В ДЕНЬ ВИБОРІВ
ПРАЦЮЄ, ЯК ЇЙ ПРОГОЛОСУВАТИ
Участь громадян України у виборах
Президента України є добровільною.
Ніхто не може бути примушений до участі
чи неучасті у виборах.
Голосування проводиться з 8:00 до 20:00
без перерви. Тобто, щоб проголосувати, ви
повинні в межах цього часу з вищевказаними документами з’явитися до виборчої
дільниці (за місцем свого проживання).
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ НА ВИБОРЧІЙ
ДІЛЬНИЦІ
Фотографувати. «Фотографування і відеофіксація будь-яким способом результатів волевиявлення виборців, зокрема і
виборцями особисто в кабіні
для таємного голосування,
а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення виборців у приміщенні
для голосування забороняється і є порушенням таємниці голосування», – йдеться в
Законі України «Про вибори
Президента України».
У кабінці для голосування
не можна фотографувати ні
себе, ні бюлетень.
Агітувати. Агітація за день
до виборів заборонена, в день
виборів – тим більше. В іншому випадку виборця просто
не пустять на дільницю.
Голосувати за іншу особу. Не можна голосувати за іншу особу, навіть якщо у вас
є її паспорт та розписка.
Виносити бюлетень за межі дільниці.
ЯКЩО ВИБОРЕЦЬ ПОМІТИВ
ПРАВОПОРУШЕННЯ, КУДИ
ЗВЕРТАТИСЯ І ЩО РОБИТИ
Наказом міністра внутрішніх справ
України в структурі очолюваного ним відомства утворено спецгрупу, яка стежитиме за дотриманням законності під час
фінальних двох місяців президентської
кампанії 2019 року.
Для всіх, хто хоче проінформувати про
факти або підозри про порушення виборчого процесу, ось контакти робочої групи:
телефон: 044-254-97-56 (з 8:00 до 20:00),
ЩО МОЖНА ВВАЖАТИ ПОРУШЕННЯМ
І НА ЩО ВАРТО ЗВЕРТАТИ УВАГУ
– Надання або отримання виборчого
бюлетеня особою, яка не має права його
надавати чи отримувати.
– Надання виборцю заповненого виборчого бюлетеня.
– Голосування виборцем більше ніж
один раз.
– Отримання виборчого бюлетеня від
інших осіб, окрім члена комісії, який видає бюлетень.
ХТО, ОКРІМ ВИБОРЦІВ,
ПЕРЕБУВАТИМЕ НА ДІЛЬНИЦІ
У виборчому процесі можуть брати
участь офіційні спостерігачі від канди-

датів на пост Президента України, від
партій, які висунули кандидатів на пост
Президента України, від громадських організацій, які зареєстровані в порядку,
встановленому законом; не більше двох
представників ЗМІ; офіційні спостерігачі
від іноземних держав та міжнародних організацій.

ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ПІДРАХУНОК
ГОЛОСІВ
Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито
і гласно членами дільничної виборчої
комісії на її засіданні, яке проводиться в
тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.
Центральна виборча комісія на своєму засіданні протягом десяти днів встановлює результати виборів Президента
України, про що складає протокол. Проте,
якщо протоколи з усіх окружних виборчих комісій надійшли раніше, ЦВК підраховує голоси не пізніше ніж на третій день
з дня їх отримання.
Обраним у день виборів Президентом
України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів
виборців, які взяли участь у голосуванні.
КОЛИ БУДУТЬ ВІДОМІ РЕЗУЛЬТАТИ
Оголошення результатів виборів відбудеться до 10 квітня 2019 року.
КОЛИ І ЧОМУ МОЖЕ ВІДБУТИСЯ
ДРУГИЙ ТУР
Якщо жоден із кандидатів не одержить
на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні,
то відповідно до статті 85 Закону України
«Про вибори Президента України» ЦВК
призначає повторне голосування на третю
неділю після дня виборів (тобто 21 квітня
2019 року).

КОЛИ НАСТАЄ «ДЕНЬ ТИШІ» І ЩО ВІН
ОЗНАЧАЄ
Передвиборча агітація закінчується о
24:00 останньої п’ятниці перед днем виборів.
Тобто так званий «день тиші» настає в
суботу і характеризується тим, що заборонено проводити будь-яку передвиборчу
агітацію.
За порушення строків проведення
передвиборчої агітації ЦВК може оголосити попередження кандидату на
пост Президента України та партії, яка
його висунула (частина третя статті 56
Закону України «Про вибори Президента
України»).
КОЛИ НОВООБРАНИЙ ПРЕЗИДЕНТ
ВСТУПИТЬ У СВОЇ ПОВНОВАЖЕННЯ
Відповідно до статті 87 Закону України
«Про вибори Президента України», новообраний Президент України вступає на
пост не пізніше ніж через тридцять днів
після офіційного оголошення результатів
виборів.
Результати виборів ЦВК встановлює на
своєму засіданні протягом десяти днів,
але не пізніше ніж на третій день з дня
отримання всіх протоколів окружних виборчих комісій.
Офіційним оголошенням результатів
виборів Президента України є опублікування результатів виборів Президента
України в газетах «Голос України» та
«Урядовий кур’єр» (не пізніше третього
дня після підписання протоколу про результати голосування).

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Закінчення. Початок на стор. 1
межах правопросвітницької кампанії Міністерства юстиції України та
Центральної виборчої комісії «Я МАЮ
ПРАВО ГОЛОСУ» роз’яснюємо:
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Актуально
СУСПІЛЬСТВО

Змінено умови
забезпечення житлом
учасників АТО та ООС

Уряд удосконалив правовий механізм надання компенсації на
придбання житла внутрішньо
переміщеними особами, які захищали незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України.
ро зміни, внесені до нормативно-правових актів, повідомила прес-служба Кабінету Міністрів
України. Відповідно до нових змін:
– дозволено переїжджати з району
в район та в межах області протягом
року, якщо це не призводить до збільшення компенсації;
– компенсація розраховується також
на непрацездатних батьків і дітей, які
навчаються на денній формі до 23 років;
– врегульовані питання документального оформлення придбанням
житла на земельній ділянці;
– враховано питання щодо вичерпного переліку документів, які мають
право вимагати для отримання компенсації та постановки на квартоблік;
– на компенсацію матимуть право
також учасники ООС;
– на компенсацію також матимуть
право ті, чиє житло розташовувалося
на підконтрольній території, але було
зруйновано протягом АТО/ООС.
Із питаннями можна звернутися на
гарячу лінію Управління праці, соціального захисту та захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи БМР (04597) 49-904, 49-905.

П

Святослав
Вакарчук:

Голосуймо
не «по приколу»

О

т і настав час, коли ми з вами маємо виконати наш громадянський
обов‘язок: проголосувати на виборах
Президента.
Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, я не відмовляюсь від
власної відповідальності за долю країни.
Я не збираюсь стояти осторонь.
Я не маю права мовчати.

Саме тому сьогодні, за кілька
днів до відкриття виборчих
дільниць, дозвольте поділитись з вами тим, як буду голосувати я.
Дорогі українці, майбутнє
не можна виграти в лотерею.
Майбутнє – це не прикол.
Його здобувають відважні,
але й відповідальні. Майбутнє, як
і доля країни, в наших руках. Давайте не
підведемо тих, для кого свобода і гідність
– не пусті слова, а омріяна мета, за яку
вони віддавали найдорожче.
Свобода - не авантюра, вона вимагає
відповідальності, а не саркастичної байдужості.

Ярослав Москаленко:

«Голосую не «по приколу»
У цю неділю кожен має зробити свій вибір, як жити Україні наступні п’ять років. Для
себе я зрозумів одне – ми маємо свідомо підійти до цього вибору. Мій голос – це
лише один голос. Але голос кожного з нас важливий як ніколи. Від кожного з нас
залежить майбутнє Держави Україна. Це наша відповідальність, чи дати країні розвиватися, чи загнати її в стагнацію, чи розвернути в минуле.
и маємо ми зараз праА сьогодні реформи почали
во звернути з курсу,
впроваджуватися. І це в час
який визначила Революція
зовнішньої агресії, за переГідності? Є багато питань
шкоджання зовнішнього
до влади. Але чи не вперше
ворога.
ми почали реалізовувати
За п’ять років ми не вститі позитивні державницькі
гли всього, але курс взято.
рішення, які по суті мали б
Залишилося чимало пророзпочатися ще у 90-ті роки,
блем у боротьбі з корупале, очевидно, які були не під
цією, можливо навіть є
силу попереднім президенпитання до самої команди
Президента. Однак за остам за весь час Незалежності.

Ч

Зміни - не випадковість, вони
вимагають наполегливості, а
не нетерплячості. І нарешті,
перемога - це не персональна
амбіція, вона вимагає надійної команди, а не випадкових людей, зібраних на хайпі.
Вибори Президента України
для мене не «прикол».
Тисячі наших співвітчизників,
в тому числі молодих людей, віддавали
своє життя і віддають прямо зараз для
того, щоб ми з вами могли вільно обирати. Пам’ятаймо про це.
Голосуймо відповідально! Голосуймо
не «по приколу»!
Не вбиваймо мрію!
танні роки ми отримали країну, якої
ніколи не мали. Зміцнення зовнішньої
політики, укріплення армії, заснування
Православної Церкви України, європейський курс – речі, яких не можна не
помітити і не відзначити. Тому що саме
вони надали сучасній Україні тих ознак
державності, які по-новому ідентифікували її у світі. Міжнародний вектор,
обороноздатність, захист демократичних та духовних цінностей нації – ось
основні завдання Президента, і вони
гідно виконувалися.
Я би дуже не хотів, щоб у майбутньому Україна втратила хоч щось із того,
що ми надбали протягом останніх років – помісну церкву, армію, міжнародне
визнання чи курс на демократію. Зараз
безпосередньо від кожного українця
залежить, як бути Україні та чи бути їй
взагалі. Закликаю, підійдіть до свого вибору відповідально і вдумливо, а не «по
приколу».

31 березня – день виборів Президента України

Політична реклама

У ЦЕЙ ДЕНЬ ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАС!

Відомі українці закликають віддати свій голос за Президента Петра Порошенка
Надія ЛУК’ЯНЕНКО:
Він каже те, що хотів би чути Левко Лук’яненко
Зараз Президент Петро Порошенко говорить саме те, що хотів би був почути з уст керівників Української держави Левко Лук’яненко. А я боюся втратити ту Україну, за яку віддав свої роки мій чоловік у московських тюрмах
і таборах. Тому закликаю 31 березня прийти на виборчі дільниці й віддати
свої голоси за Порошенка Петра Олексійовича. Україна понад усе!
Іван ДЗЮБА:
Наш магістральний напрямок руху в Європу
пов’язаний з іменем Порошенка
Деякі тенденції та здобутки останніх років так чи інакше пов’язані з іменем Президента
Петра Порошенка – зміцнення обороноздатності країни, налагодження її міжнародних відносин, «безвіз», створення помісної православної церкви, невеличкі поки що зрушення в економіці – за умов війни! Україні потрібна стабільність. На мою думку, цю стабільність ми підтримаємо, голосуючи за кандидатуру Петра Порошенка, до чого я і закликаю.
Незважаючи на критичне ставлення до окремих аспектів діяльності Президента, голосу
ватиму за Петра Олексійовича Порошенка. І раджу голосувати за нього всім тим, хто хоче
обнадійливої перспективи для України
Юрій ЩЕРБАК:
Порошенко переграв Путіна. Порошенку нема
альтернативи
Вибори, не забуваймо про це, відбуваються під час війни… Ставка в цій
війні найвища – агресор хоче зламати волю України до опору, посіяти розбрат, підірвати віру в нашу державність. Царство темряви хоче знищити територію свободи – українську націю, мову і культуру. Об’єктом персональної
ненависті українофоба Путіна став Президент Порошенко. Ненависть ця
особиста і токсична, обумовлена позицією Президента України, його ефективними зусиллями в протидії російській агресії. Президент Порошенко
переграв Путіна у багатьох компонентах військоводипломатичної боротьби.
Ми повинні донести до всіх українців, що Президенту Порошенку сьогодні немає альтернативи. Це істина, яку треба визнати і з якою треба нам
усім йти на вибори. Головнокомандувачів не міняють під час битви і це знала Велика Британія часів прем’єрміністра Вінстона Черчилля і Сполучені
Штати часів президента Франкліна Рузвельта

Зміну Верховного головнокомандувача вважаю
недоцільною
Полковник Збройних Сил, перший заступник командувача Сил спеці
альних операцій ЗС України Сергій Кривонос зняв свою кандидатуру з виборів на пост Президента. «Я роблю це на користь громадян та майбутнього
України! Вважаю, що сьогодні в тих умовах, в яких перебуває держава, зміна
Верховного головнокомандувача ЗСУ є недоцільною», – заявив Кривонос

Мирослав МАРИНОВИЧ:
Зваживши всі «за» і «проти», переконуюсь, що він
найкращий
Моє завдання як виборця – маючи перед собою неідеальних кандидатів,
вибрати того, хто на найближчу каденцію якнайкраще забезпечить інтереси України. І на мою думку, йдучи за цим критерієм, баланс «за» і «проти»
найкращий у Порошенка. В умовах гібридної війни з Росією, яка відверто
домагається знищення української державності, для мене критерій безпеки – головний. Зберігши державу, ми зберігаємо шанси вирішити проблеми
корупції та верховенства права
Богдан ГОРИНЬ: Президент зумів солідаризувати світ з Україною
Президент Порошенко зумів солідаризувати світ з Україною. Світ допомагає Україні, і не
тільки політично й фінансово, а і зброєю. Треба було докласти величезних зусиль, аби переконати Вселенського Патріарха, що Україна повинна мати свою незалежну помісну автокефальну церкву. Очевидно, що за короткий час Петру Олексійовичу довелося побудувати
Збройні Сили. Ми зараз маємо таку військову техніку, яка викликає лють у наших ворогів,
зокрема в Путіна. Петро Порошенко багато зробив для України, і ще більше зробить, коли
повторно буде обраний Президентом

Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ:
За яку б справу він
не брався – доводить її
до кінця. І боротьба
з бідністю теж буде
успішною
За що б Петро Олексійович не брався – за будь-яку проблему – найтяжчу,
таку, якої всі бояться, обходять, усіляко
заговорюють соціальною демагогією, –
він робить справу до кінця, і йому це
завжди вдається. Знаю, що так само
успішною буде боротьба з бідністю

Рефат ЧУБАРОВ:
Лише Петро Порошенко здатний повернути Крим
Головний критерій, за яким кримські татари оцінюють кандидатів у президенти України: чи здатні вони повернути Крим. Ті громадяни України, які залишилися на території окупованого Криму,
мобілізовані на вибір одного політика – Петра Порошенка
Юрій ШУХЕВИЧ:
Заміна Верховного головнокомандувача
може призвести до катастрофи
У час війни з Росією міняти Верховного головнокомандувача
неприпустимо! Це може призвести до катастрофи. Закликаю полишити всякі емоції і розбрат та об’єднатися в ім’я майбутньої
перемоги

Ірма ВІТОВСЬКА:
З’явилося українське кіно, і я дякую
Президентові
11 років тому був лише один успішний серіал, який увійшов в історію українського телебачення як перший україномовний продукт.
У мене більше не було досвіду роботи рідною мовою на
телебаченні. Я щаслива, що цей досвід тепер з’являється. І
хочу подякувати Президенту...

Ірина ГЕРАЩЕНКО:
На виборах треба підтримати
того, хто зможе сказати
Путіну «ні», а не «хі-хі»
Щоб бути Президентом, потрібно мати
хребет, розум і серце. І, власне, це те, що є
сьогодні у Президента Порошенка.
Тому, будь ласка, 31 березня підтримайте
того, хто зможе сказати Путіну «ні», а не «хі-хі»

31 БЕРЕЗНЯ – ДЕНЬ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Понеділок • 1 квітня

UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:25,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
12:25 Д/с «Кухня По».
13:15,14:30 РадiоДень.
13:45 Д/с «Свiт дикої природи».
14:20,15:10,23:50 Погода.
15:20 Д/с «Неповторна природа».
16:20 Хто в домi хазяїн?
16:55 По обiдi шоу.
18:30,2:35 Спецпроект
«Вибори-2019».
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:20 Д/с «Життя з левами».
22:50 Перша шпальта.

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 «Кухня».
22:45,4:30 «Грошi».
0:05 «Голос країни 9».
1:50 Комедiя «Джентльмени удачi».

Iнтер

5:25,22:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00,2:00 «Стосується
кожного».
11:10,12:25 Х/ф «Пограбування».
12:00 «Новини».
14:00 Х/ф «Корсиканець».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».
23:55 Т/с «Рiдкiсна група кровi».

ICTV

5:15 Скарб нацiї.
5:25 Еврика!
5:40 Служба розшуку дiтей.
6:25 Громадянська оборона.
7:20 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
8:45 Факти. Утро.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Антизомбi. Дайджест.
11:05 Секретний фронт. Дайджест.
11:55,13:20 Х/ф «Зелений
шершень». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:40,16:20 Х/ф «Скайлайн». (16+).
16:50 Х/ф «Скайлайн 2». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Багач-Бiдняк 2.

21:20 Т/с «Пес». (16+).
22:25 Свобода слова.
23:55 Х/ф «Амулет Землемор`я».
5:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).

Новий канал

3:00,2:15 Зона ночi.
4:40 Абзац.
6:15,7:55 Kids` Time.
6:20 М/с «Майлз з майбутнього».
7:30 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00 М/ф «Синбад: Легенда семи
морiв».
9:50 Х/ф «Кiлери». (16+).
11:50 Х/ф «Цiна безсмертя». (16+).
14:10 Х/ф «Боги Єгипту». (12+).
16:50 Х/ф «Принц Персiї: Пiски
часу». (16+).
19:00 Ревiзор. Магазини.
21:00 Таємний агент.
22:10 Таємний агент. Пост-шоу.
0:00 Х/ф «Хлопцi з жiночого
гуртожитку». (16+).

СТБ

6:15 Моя правда. Фаїна Раневська.
7:15 Моя правда. Анатолiй
Папанов.
8:05 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним. (16+).
10:00 Х/ф «Серцеїдки».
12:35 Х/ф «Мiж небом i землею».
14:30 Хата на тата. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «Як довго я на тебе
чекала», 1 с.
20:55 Т/с «Як довго я на тебе
чекала», 2 с.
22:50 Т/с «Подвiйне життя», 9 с.
23:55 Т/с «Подвiйне життя», 10 с.

Канал «Україна»

Вівторок • 2 квітня

UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:25,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
12:25 Д/с «Кухня По».
13:15,14:30,4:30 РадiоДень.
13:45 Д/с «Свiт дикої природи».
14:20,23:50 Погода.
15:15 Т/с «Iспанська легенда».
16:45 Плiч-о-плiч.
16:55 UA:Фольк.
18:25,2:35 Тема дня.
19:25,22:50,4:00 Спiльно.
20:00 Д/с «Особливий загiн».
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:45 Нашi грошi.
22:20 Д/с «Життя з левами».
0:00 Телепродаж Тюсо.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:3
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 «Кухня».
22:45 «Одруження наослiп 5».
0:35 Комедiя «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
2:20 «Київ Вечiрнiй».

Iнтер

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:2
5 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Мiсiя: краса.
11:30,3:20 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»
23:30 Х/ф «У пошуках Бурштинової
кiмнати». (16+).
1:35 Телемагазин.

5:25,22:10 «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 «Дикун».
11:25,12:25 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
12:00 «Новини».
13:45 «Правила виживання».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,2:05 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».
23:55 Т/с «Рiдкiсна група кровi».
2:50 «Орел i решка. Шопiнг».

ТК «Київ»

ICTV

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 «Авiаносцi»(16+).
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Багач-Бiдняк.
11:15 Х/ф «Цунамi. Удар iз
глибини», 1 с.
12:45,15:45 Факти. День.
13:20 Х/ф «Цунамi. Удар iз

глибини», 2 с.
15:05,16:20,21:25,22:35 Т/с «Пес».
17:45 Т/с «Фантом». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
23:30 Х/ф «13-й район». (16+).
1:00 Т/с «У полi зору». (16+).

Новий канал

3:00,2:05 Зона ночi.
4:50 Абзац.
6:35,8:55 Kids` Time.
6:40 М/с «Майлз з майбутнього».
7:30 М/с «Том i Джерi шоу».
9:00 Т/с «Мерлiн».
12:30 Т/с «Загубленi». (16+).
15:10 Х/ф «Черговий тато: Лiтнiй
табiр».
17:00,19:00 Гастарбайтери.
21:00 Аферисти в мережах. (16+).
21:50 Екси. (16+).
23:50 Х/ф «Кiльце Намейса». (16+).

СТБ

5:55 Моя правда. Прокляття
Валерiя Золотухiна.
6:55 Моя правда. Володимир
Висоцький.
7:50 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним. (16+).
9:45 МастерШеф. (12+).
13:05 Хата на тата. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «Як довго я на тебе
чекала», 3 с.
21:00 Т/с «Як довго я на тебе
чекала», 4 с.
22:50 Т/с «Любити й вiрити», 1 с.
23:50 Т/с «Любити й вiрити», 2 с.
0:50 Т/с «Коли ми вдома».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:1
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»
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 «Авiаносцi». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Бойовий план». (12+).
20:30,7:00 «Київськi iсторiї».
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».

Середа • 3 квітня

UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:10,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
12:25 Д/с «Кухня По».
13:15,4:30 РадiоДень.
13:45 Д/с «Свiт дикої природи».
14:20,23:50 Погода.
14:30 52 вiкенди.
15:15 Т/с «Iспанська легенда».
16:40 Плiч-о-плiч.
16:55 Сильна доля.
18:25,2:35 Тема дня.
19:25 Своя земля.
19:55 Д/с «Особливий загiн».
21:25,23:35,2:25 UA:Спорт.
21:45 Разом.
22:20 Схеми. Корупцiя в деталях.

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».
20:45,21:15,21:45,22:15 Т/с «Кухня».
22:45,0:05 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».

Iнтер

7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 Х/ф «Шок». (16+).
11:15,12:25 Х/ф «Красуня i
чудовисько».
13:45 «Правила виживання».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,2:05 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».

ICTV

4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,10:10,13:20 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.

12:45,15:45 Факти. День.
13:35 Х/ф «13-й район». (16+).
15:10,16:20,21:25,22:35 Т/с «Пес».
17:45 Т/с «Фантом». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.

Новий канал

9:00 Т/с «Мерлiн».
12:30 Т/с «Загубленi». (16+).
15:10 Х/ф «Ну що, приїхали».
17:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Аферисти в мережах. (16+).
22:00 Любов на виживання. (16+).
23:50 Х/ф «Означає, вiйна». (16+).

СТБ

7:15 Моя правда. В`ячеслав
Невинний.
8:10 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним. (16+).
10:05 МастерШеф. (12+).
12:50 Хата на тата. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.

18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «Як довго я на тебе
чекала», 5 с.
20:55 Т/с «Як довго я на тебе
чекала», 6 с.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:5
0 Сьогоднi.
9:30,3:40 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»

ТК «Київ»

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+).
12:00,13:10,17:10,19:20,21:25 «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».
7:00 «Якiсне життя».

Астрологічний прогноз на 1–7 квітня 2019 року
ОВЕН (21.03-20.04).
У понедiлок проблеми, що накопичилися, доведеться вирiшувати
самостiйно. Намагайтеся розiбратися в невiдкладних справах. У середу вас потішать
новi зустрiчi i враження, успiх у партнерських стосунках. Однак обережнiсть у словах
i дiях не завадить, так як недоброзичливцiв
навколо чимало. Важливе завдання цього
тижня - упевнено i вчасно зробити свiй вибiр.

РАК (22.06-22.07)
Не нехтуйте дрiбницями, вирiшення здавалося б неважливих
питань може дати несподiваний позитивний результат. Вiвторок - вдалий день
для реалiзацiї грандiозних планiв i прийняття серйозних рiшень. Пошук нової роботи в
четвер може увiнчатися успiхом. Але перш
нiж дiяти, варто добре все продумати, безсистемнi кроки успiху не матимуть.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
На цьому тижнi особливого
значення набудуть такi якостi як
вдумливiсть i зiбранiсть. Саме вони гарантують успiх у кар`єрi. Поїздки, якщо трапляться, будуть кориснi. Однак у четвер
може виникнути зневiра, так що бажано
нудьгу задушити в зародку. Не плутайте
нерозумiння з конструктивною критикою.
Субота може налаштувати вас на бiльш
високi матерiї i сприятиме вiдпочинку.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Понедiлок обiцяє бути вдалим
для спiлкування з колегами i друзями. Якщо четвер не надто завантажений
роботою, краще ввечерi сходити в кiно
або театр. На обiцянки, якi отримали в
суботу, особливо покладатися не варто.
Недiля - чудовий день для наукових дослiджень та експериментiв.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Перша половина тижня обiцяє
бути вельми сприятливою в багатьох сферах дiяльностi. Використовуйте
цей перiод для змiцнення свого впливу,
отримання прибутку i розвитку особистих iнiцiатив. У другiй половинi тижня
успiх потрапляє у сферу домашнiх справ i
романтичних стосунків. Ви здобудете перемоги на особистому фронтi.

ДІВА (24.08-23.09)
Звичний перебiг подiй буде порушено несподiванками, якi цiлком
можна було передбачити. Будьте напоготовi, але нiчого не робiть, поки не розберетеся що до чого. Небажано зв`язуватися з
будь-якими сумнiвними проектами i ризикувати своїм благополуччям. Зайва самовпевненiсть може призвести до непорозумiнь з колегами i начальством. У вихiднi
подорож обiцяє чарiвний вiдпочинок.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi цiкавi люди
можуть принести вам багато корисної iнформацiї. Якщо підете у
вiдпустку в другiй половинi тижня, можете
уникнути певних складнощiв на роботi. У
разі якщо працюватимете й далі, намагайтеся перевiряти свої дiї, папери та звiти.
Вам необхiдно продемонструвати терпiння, iнакше вашi конкуренти можуть скористатися вашою емоцiйнiстю i спровокувати
конфлiктну ситуацiю.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Все у ваших руках. Ви самi повиннi розставити акценти на цьому тижнi. Краще знизити темп
роботи, щоб уникнути перевтоми. Все
одно ви отримаєте прибуток. У середу не
зловживайте своїм впливом, будьте нiжнiшими з коханою людиною. Намагайтеся
зрозумiти опонентiв, прислухайтеся до
їхньої думки. У вихiднi краще влаштувати
щось романтичне.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На цьому тижнi направте частину своїх зусиль на пiдвищення професiйного статусу. З середини тижня дратiвливi труднощi вiдступлять, i шлях
наверх виявиться вiльним. Завантаженiсть
на роботi не завадить вам проявити рiзноманiття талантiв i в iнших сферах життя.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На цьому тижнi ваше серйозне
i сумлiнне ставлення до роботи не
може залишитися непомiченим. У
вiвторок має надiйти досить цiкава i серйозна пропозицiя. Настає сприятливий момент
для конкретних дiй, вiдповiдальних крокiв i
змiни місця роботи. У четвер може зiрватися
важлива дiлова зустрiч, якщо можливо, краще вiдразу призначте її на iнший день.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На цьому тижнi правила гри встановлювати будете ви. Ймовiрно, доведеться досить багато працювати,
проте ви швидко отримаєте результат. Час
сприятливий для нових справ i проектiв.
Родичi, можливо, потребують вашої допомоги, проте не факт, що ви цю допомогу в
змозi надати.
РИБИ (20.02-20.03)
Розпочинається
поступова
змiна вашого стилю життя, доля
може надати кiлька нових шансiв.
У вiвторок i середу вашим таємним ворогом може стати зайва критичнiсть, яка
завадить втiленню планiв. Краще все-таки
бути дипломатом. У другiй половинi тижня ви спрямуєте свiй погляд на розв’язання складних проблем i блискуче з ними
впораєтеся. Усi починання п`ятницi виявляться вдалими.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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ПАНОРАМА ЖИТТЯ

Коли Муза не спить

ДЕНЬ ПОЕЗІЇ

21 березня шанувальники рим і їх цінителі відзначили всесвітній день поезії
У Гаврилівці день поезії відзначили
конкурсом читців поетичних творів та
зустріччю з надзвичайною людиною
Аллою Шаламай, для якої поезія – це стан
душі. Вірші місцевої поетеси сповнені надії, віри, радості та суму, земної краси.
У Ворзелі теж провели міський конкурс: юні таланти декламували авторські віршовані твори. Перемогу здобули
школярки Ірина Козловська (9-А клас)
та Анна Кондратюк (8-А клас).

№ 13 від 28 березня 2019 року
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шановувати тих, хто вміє неперевершено підібрати і скласти в порядок
найкращі слова, вирішили на 30-й сесії
генеральної конференції ЮНЕСКО в
Парижі у 1999 році.
Генеральний директор ЮНЕСКО
Коїтіро Мацуура, звертаючись 2003
року до міжнародної громадськості з
нагоди цього свята, зазначив:

«Поезія — це найважливіше культурне явище, всеосяжна мова, що передає
внутрішнє прагнення людини жити разом з іншими і тим самим необхідна для
зближення народів».
Мешканці Бучанської об’єднаної територіальної громади теж не залишилися осторонь свята і вшанували поетичних митців.

ЦІКАВІ ФАКТИ
1. Найдавніші вірші з’явилися у ХХІІІ ст.. до н. е. Їхній автор – аккадська принцеса і жриця Ен-Хеду-Ана. Вона була дочкою засновника Аккадського царства
- царя Саргона і відома своїми шумерськими гімнами. Принцеса є найбільш раннім автором, а також першої поетесою, чиє ім’я відоме.
2. Перші словники рим з’явилися ще в середньовіччі.
3. У Китаї поетів страчували за сумну поезію. Ідея такої цензури належала імператору Цяньлун. Він правив у XVIII ст. Сумними вважали вірші, у яких згадували минулі досягнення маньчжурської династії, до якої належав імператор.
4. Перший, хто порівняв щоки юної дівчини з трояндою, був поетом, так одного разу висловився Сальвадор Далі.
5. Найбільше цитують поета Вільяма Шекспіра. Десята частина оксфордського
цитатника має рядки його сонетів, комедій і трагедій. За цитуванням перевершує
Шекспіра лише Біблія.
6.Кубинський поет Хуліандель Касаль помер від сміху. Хоча свої вірші він писав у песимістичній манері. Поет вечеряв з друзями, один з них розповів анекдот.
У Касаля почався напад неконтрольованого сміху. Це викликало розшарування
аорти, кровотечу і раптову смерть.
7.Одну поезію можна було прочитати 2 848 способами. Поезію-паліндром
створила китайська поетеса Су Хуей у ІV ст. Вона представляла квадрат з ієрогліфів розміром 29×29. Цю поему можна прочитати, переходячи квадратом праворуч або ліворуч, по горизонталі, вертикалі і навіть діагоналі.

БАБИНЦІ

НАША ГОРДІСТЬ

Станіслав Халімонов найкращий
у трудовому навчанні

«Бронза» у школярів-екологів

У

З

Юнак став переможцем Всеукраїнської олімпіади з цього предмета.

м. Чернівці проходив заключний
тур XXXVII Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання.
Захід відбувся на базі Чернівецького
багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей.
У складі команди від Київської області був Станіслав Халімонов, учень
11 класу Бучанського НВК СЗОШ І-ІІІ
ст. - ЗОШ І-ІІІ ст. № 4.
Виступ Станіслава був блискучим.
Традиційно олімпіада з трудового навчання складається з трьох турів: комплексної роботи, теоретичного туру та
творчого проекту.
Завдання розробляють окремо для
технічних і обслуговуючих видів праці, для 9 та 11 класів. Тема комплексної
роботи для хлопців 11-х класів: проектування та виготовлення пасивного
акустичного пристосування. На теоретичному турі учасникам за дві години
необхідно було підготувати розв’язання заданої проблеми. Творчий проект
мав тему «Креативна настільна лампа».
За результатами виступів Станіслав

НАВЧАННЯ

Відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім», у якому взяла участь екологічна агітбригада «Тільки разом»
Бабинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів.
а результатами змагань команда отримала ІІІ-тє місце! Щиро вітаємо
учасників команди Аліну Федієнко,
Сабріну Коваль, Анну Зінченко,
Анастасію Зінченко, Івана Шеремета,
Вероніку Ушатенко. Бажаємо вам успіхів
у подальшій праці та нових звершень!

набрав найбільшу кількість балів серед учасників технічних видів праці і
виборов абсолютну першість та 1 місце серед хлопців-однолітків.
У процесі змагань учень проявив
свої творчі здібності, креативність,
фантазію, конструкторські навички,
вміння використовувати знання на
практиці, презентувати і захищати
свій проект.
Під час нагородження Станіслав
Халімонов звернувся зі словами подяки до журі за високу оцінку його
здібностей. Він зазначив, що своїм
успіхом завдячує своєму вчителеві
трудового навчання – Володимиру
Вікторовичу Фальку, який підтримав і
підготував його до перемоги.

Зберегти життя до приїзду лікарів

У спортивній залі Бучанської СЗОШ I-III ст. № 5 за сприяння Центру національно-патріотичного виховання та спортивної роботи відділу освіти та
Бучанської міської організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників
бойових дій відбулися навчання з надання першої долікарської допомоги
для учнів ЗЗСО Бучанської ОТГ в межах підготовки шкільних роїв до участі
в міському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»).
екція, яку провів Рудаков М.І., полковник медичної служби, учасник бойових
дій АТО, в/ч А 2923 (Ірпінський військовий шпиталь), була спрямована на розкриття питань теоретичного блоку конкурсу з надання першої долікарської допомоги «Рятівник».
У квітні планують навчання з надання першої долікарської допомоги, в яких учні
будуть застосовувати набуті теоретичні знання на практиці, а також виконуватимуть швидкісний тур – транспортування потерпілого по дистанції.

Л

громади
«Турманія» здобула кубок
переможця

Відбувся заключний ІІІ етап Відкритого Кубка м. Києва з пішохідного туризму в приміщенні на штучному рельєфі «X-Drive-2019».

Закінчення. Початок на стор. 1

З

асновником конкурсу є Президент
ський фонд Леоніда Кучми «Україна»
у співпраці з народним артистом України
Мар’яном Гаденком. Постійним партнером є Бучанська міська рада, адже голова
громади Анатолій Федорук одним зі своїх пріоритетів у роботі бачить завдання
створити умови для розвитку талановитої
молоді, підтримувати обдарованих дітей у
різних напрямах.
Чергова яскрава сторінка фестивалю
стала історією. Такою її зробили, без перебільшення, учасники гала - концерту, який зібрав у кіноконцертному залі
«Акваріус» як юних виконавців, так і відомих зірок української сцени, членів журі.
У Всеукраїнському конкурсі, який відкриває нові таланти щорічно з 2011 року,
усе більше учасників. Цього року їх було
понад 470, і лише кожен одинадцятий дійшов до фіналу. Діти з 19 областей України
приїхали в наше місто, аби продемонструвати свій талант і любов до пісні.

Теплими словами привітав учасників
зі сцени Президент України 1994 – 2005
років Леонід Кучма:
– Ми всі щасливі, що присутні сьогодні
на такому святі, на яке приїхали «зірочки» зі всієї України. Бо бачити щасливими дітей, це найголовніше. Бажаю, щоб
знаходилися добрі люди, які допоможуть
талановитим дітям.
Усі ці роки саме завдяки його фонду соловейки-переможці отримують навчальні стипендії, музичні інструменти, поїздки за кордон. Чимало з них продовжили
опановувати музику і спів у вищих навчальних закладах. «Соловейко України»
став для них путівкою на велику сцену.

БАБИНЦІ

Вечір з друзями і
піснею

23

березня 2019 року в актовому
залі селищної ради відбулися
посиденьки з аматорським співочим
гуртом «НАДВЕЧІР’Я», які цього разу
були присвячені першій річниці створення. Програма була довільна та дуже
цікава! Всі змогли поспілкуватися, поспівати разом українських народних
пісень та дружньо почаювати, ласуючи
смаколиками.

Б

учанський НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІст.» №4 представляли дві команди
шкільного гуртка «Турманія».
Більш досвідчена повернулася з перемогою – перша сходинка п’єдесталу дісталася сильним, витривалим, спортивним!

ЗМАГАННЯ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ
Голова журі, народний артист
України, почесний громадянин Бучі
Мар’ян Гаденко:
– Учетверте «Соловейки» звучатимуть
на бучанській землі, і саме з дев’яти
фестиваль чотири рази відбувся в Бучі.
Коли я вперше прийшов сюди, це було
маленьке селище міського типу з поганими дорогами. Але сюди їхали артисти,
тому що знали: серце міського голови
Анатолія Федорука відкриває дорогу і шлях у це містечко. «Соловейко»
– це один із фестивалів, столицею для
яких стала Буча, яка дуже змінилася.
Пишаюся, що я почесний громадянин
цього міста. Нехай вам підкаже серце,
тому що поводир має бути один. І Бог
дає кожному з нас на певний проміжок
часу бути поводирем у своєму житті.
Цей нелегкий хрест взяв на свої плечі
Анатолій Федорук. Він його несе. Він вас
не зрадив. Дідусь Мар’ян, який живе з вірою в Бога і свою родину, не зрадив. Не
зрадьте нас, свою Україну і пісні. Вас вітають «Соловейки», які прилетіли в Бучу.

Привітав учасників, членів журі,
глядачів Бучанський міський голова
Анатолій Федорук, який побажав юним
талантам, аби саме з нашого міста розпочалася їхня творча кар’єра і вони несли у світ нашу неповторну пісню.
Нагородження тих, кого впродовж
трьох днів уважно слухали члени журі,
а серед них – Герой України, керівник
Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені
Павла Вірського Мирослав Вантух, народні та заслужені артисти України, супроводжувалося зливою аплодисментів.

У спортивній залі Бучанської Української гімназії Центр національно-патріотичного виховання та спортивної роботи відділу освіти та Бучанська
ДЮСШ провели міські змагання з настільного тенісу серед учнів 5-11
класів ЗЗСО Бучанської ОТГ.
бов’язки головного судді виконувала тренер-викладач з настільного тенісу Бучанської ДЮСШ О.Г.
Лисова.
Відповідно до Умов проведення,
змагання проводилися у двох групах:
середній – 5-8 класи та старшій – 9-11
класи окремо в юнаків і дівчат. У кожній віковій групі команда закладу могла представити по два учасники (юнак
і дівчина). Визначалася особисто-командна першість і загальнокомандна
за найменшою сумою місць, які посіли чотири учасники двох вікових груп. Ігри
проходили до двох очок із трьох партій.
За остаточними підсумками суддівських протоколів, в особистій першості переможцями стали:
Серед юнаків 5-8 класів:
I місце – Девлет Шаіпов, Бучанський
НВК I-III №4;
II місце – Євген Курбатов,
Бучанський НВК I-III №2;
III місце – Гліб Тарасенко, Бучанська
Українська гімназія.
Серед дівчат 5-8 класів:
I місце – Вікторія Чубаренко,
Бучанський НВК I-III №3;
II місце – Ганна Гулага, ПЛ «Академія
Мудрості»;
III місце – Вікторія Зубчук, Бучанський НВК I-III №2.
Серед юнаків 9 - 11 класів:
I місце – Вадим Єгоров, Бучанський НВК I-III ст. №4;
II місце – Максим Владимирський, Бучанський НВК I-III ст. №2;
III місце – Ілля Будник, ПЛ «Академія мудрості».
Серед дівчат 9 - 11 класів:
I місце – Єлизавета Солох, Гаврилівський КЗЗСО НВК I-III ст. №8;
II місце – Марія Лук’янюк, ПЛ «Академія мудрості»;
III місце – Вікторія Гутніченко, Бучанський НВК I-III №4.
У загальнокомандному заліку місця розподілилися так:
Бучанський НВК I-III ст. №4 – I місце;
ПЛ «Академія Мудрості» – II місце;
Бучанський НВК I-III ст. №2 – III місце;
Бучанська Українська гімназія – IV
місце;
Бучанська СЗОШ I-III ст. №5 – V місце;
Бучанський НВК I-III ст. №3 – VI місце;
Гаврилівський КЗЗСО №8 – VII місце;
Блиставицький КЗЗСО №6 – VIII
місце;
Бучанська ЗОШ I-III ст. №1 – IX
місце.
Усіх переможців змагань в особистій
та командній першості нагороджено грамотами відділу освіти, а також медалями
відповідного ґатунку.
Наступні міські змагання між закладами загальної та середньої освіти, а саме з
баскетболу, відбудуться вже у квітні.

О

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Столицею для «Соловейків
України» стало наше місто
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 5 квітня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:25,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
10:55 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
11:50 Д/с «Кухня По».
13:15,14:30,4:30 РадiоДень.
13:45 Д/с «Свiт дикої природи».
14:20,23:50 Погода.
15:15 Т/с «Римська iмперiя «12+.
16:40 Плiч-о-плiч.
16:55 Концертна програма Марiї
Бурмаки «Нове та улюблене».
18:25,2:35 Тема дня.
19:25 #ВУкраїнi.
19:55 Д/с «Особливий загiн».
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:20 Д/с «Життя з левами».
22:50 Нашi грошi.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:5
55:20 «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».
20:45,21:15,21:45,22:15 Т/с «Кухня».
22:30 «Право на владу».

Iнтер

5:25,22:10 «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 «Манiя величi».
11:30,12:25 Х/ф «Осляча шкура».
13:45 «Правила виживання».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,2:05 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».
23:55 Т/с «Рiдкiсна група кровi».

ICTV

4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10,13:20 Секретний фронт.
12:45,15:45 Факти. День.
13:30 Х/ф «13-й район 2: Цеглянi
маєтки». (16+).
15:05,16:20,21:25,22:30 Т/с «Пес».
17:45 Т/с «Фантом». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
23:30 Х/ф «Миротворець». (16+).

Новий канал

6:30 М/с «Майлз з майбутнього».
7:30 М/с «Том i Джерi шоу».
8:50 Т/с «Мерлiн».
12:30 Т/с «Загубленi». (16+).
15:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Аферисти в мережах. (16+).
22:00 Хто проти блондинок. (12+).
0:00 Х/ф «Центурiон». (16+).

СТБ

6:10 Моя правда. Iнокентiй
Смоктуновський.
7:05 Моя правда. Реiнкарнацiя.

Наталiя Андрейченко.
8:00 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
9:55 МастерШеф. (12+).
12:20 Хата на тата. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00,19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси. (16+).
20:00 Т/с «Як довго я на тебе
чекала», 7 с.
20:55 Т/с «Як довго я на тебе
чекала», 8 с.
22:50 Х/ф «Рiк Золотої Рибки». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,
2:50 Сьогоднi.
9:30,3:40 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»
23:30 Т/с «»Серце матерi». (12+).

ТК «Київ»

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 «Гарячi точки». (12+).
20:30 «Прогулянки мiстом».
21:25 «Авiаносцi». (16+).
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».

П`ятниця • 6 квітня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:30,2:00,5:05 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
(16+).
11:20 Д/с «Кухня По».
13:15,14:30 РадiоДень.
13:45 Д/с «Свiт дикої природи».
14:20 Погода.
15:15 Т/с «Римська iмперiя». (12+).
16:40,3:45 Плiч-о-плiч.
16:55 Д/с «Браво, шеф!»
18:25,2:45 Тема дня.
19:25 Перший на селi.
19:55 Д/с «Особливий загiн».
21:25,2:20 UA:Спорт.
22:00 Перша шпальта.
22:25 Д/с «Життя з левами».
23:00 #ВУкраїнi.
0:00 Телепродаж Тюсо.
4:10 Хто в домi хазяїн?
4:35 52 вiкенди.
5:30 Д/с «Цiкаво.com».

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 «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».
20:25 «Чистоnews».
20:35,23:20 «Лiга смiху».
22:40 «#Гуднайт_Клаб».
1:20 «Київ Вечiрнiй».

Iнтер

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 «Авантюристи».
11:20,12:25 Х/ф «Чаклунське
кохання».
13:45 «Правила виживання».
14:50,15:50,16:45,0:00 «Речдок».
18:00,2:30 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
21:00 «Подробицi вибору».
4:15 «Школа доктора
Комаровського. Невiдкладна
допомога».
4:45 «Top Shop».
5:15 Х/ф «Панi з папугою».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Антизомбi.
11:00,13:20,22:45 «На трьох». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:05,16:20,17:40 Т/с «Пес». (16+).
18:45,1:45 Факти. Вечiр.
20:10,21:30 Дизель-шоу. (12+).
2:10 Lабiринт. Мiстика поруч.

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:00 Абзац.
5:50 Ревiзор. Магазини.
7:40 Т/с «Мiстер Хутен i ледi
Олександра». (16+).
15:10 Хто зверху? (12+).
19:00 Iмпрув шоу. (16+).
21:00 Аферисти в мережах. (16+).
22:10 Х/ф «Пограбування поiталiйськи».
0:20 Х/ф «Iдальго».

СТБ

5:35,18:00 Хата на тата. (12+).
10:00 Холостяк. (16+).
12:50 Х/ф «Мачуха».
15:15 Х/ф «У лiжку з ворогом».
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
20:00,22:50 Холостяк. (12+).
0:00 Холостяк. Як вийти замiж.
(12+).
1:00 Т/с «Коли ми вдома».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:1
5 Сьогоднi.
9:30,4:50 Зоряний шлях.
11:00,3:10 Реальна мiстика.
13:00 Т/с «З минулого з любов`ю»,
1 i 2 с. (12+).
15:30 Т/с «З минулого з любов`ю».
(12+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Головна тема. Вибiр.
23:20 По слiдах.
0:00 Х/ф «Нульовий цикл». (12+).
1:45 Телемагазин.

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 «Гарячi точки». (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».

Субота • 7 квітня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:30,2:00,4:1
0 Новини.
9:30 Країна на смак.
10:40 Хто в домi хазяїн?
11:05 Д/с «Погляд зсередини».
12:05 Сильна доля.
13:05 Х/ф «Грозовий перевал».
14:25 Д/с «Мальовничi села».
15:00 По обiдi шоу.
16:00 Спiльно.
16:35,3:40 Своя земля.
17:00 Д/с «Особливий загiн».
18:00 Т/с «Римська iмперiя». (12+).
19:30 Д/с «Мегаполiси».
19:55 Д/с «Дивовижнi мiста свiту».
21:25 Розсекречена iсторiя.
22:25 Д/с «Подорож вiдкритим
космосом».
0:00 Телепродаж Тюсо.
2:20 UA:Фольк.

Канал «1+1»

6:00,23:40,0:40 «Свiтське життя».
6:45 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».

10:00,11:10 «Свiт навиворiт 6».
13:00,14:15,15:25 «Свiт навиворiт 5».
16:30,21:40 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка. Дiти».
19:30 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:25 «Українськi сенсацiї».

Iнтер

7:00 «Чекай на мене. Україна».
8:50 «Слово Предстоятеля».
9:00 «Шiсть соток».
10:00 «Готуємо разом. Випiчка».
11:00 Х/ф «Розмах крил».
12:45 Х/ф «Екiпаж».
15:45 Т/с «Чудова Ранi», 1-4 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 «Крутiше за всiх».
22:20 «Бенефiс Iрини Аллегрової».
1:00 Х/ф «Арифметика
пiдступностi». (16+).
2:35 Х/ф «Другоряднi люди».
4:20 «Подробицi» - «Час».
4:50 Х/ф «Без сина не приходь!»

ICTV

6:25 Бiльше нiж правда.
8:00 Я зняв!
9:50 Дизель-шоу. (12+).

11:05,11:55 Особливостi
нацiональної роботи.
12:45 Факти. День.
13:00 «На трьох». (16+).
13:20 Т/с «Пес». (16+).
16:15 Х/ф «Мiцний горiшок». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Мiцний горiшок 2». (16+).
21:25 Х/ф «Мiцний горiшок 3:
Помирати з пiснею». (16+).
23:55 Х/ф «Швидше за кулю». (16+).
1:45 Lабiринт. Мiстика поруч.

Новий канал

5:55,7:55 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:30 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00 Таємний агент.
9:10,11:10 Подiум.
13:00 Iмпрув шоу.
15:00 Хто зверху? (12+).
17:00 М/ф «Альоша Попович i
Тугарин Змiй».
(16+).
18:30 Х/ф «Персi Джексон i
викрадач блискавок». (16+).
21:00 Х/ф «Персi Джексон i Море
чудовиськ».
23:00 Х/ф «Сонна Лощина». (16+).

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2019 РІК

СТБ

5:50,16:15,22:55 Хата на тата. (12+).
7:25 Страва честi. (12+).
8:25 Т/с «Як довго я на тебе
чекала», 1-8 с.
19:00 МастерШеф. Професiонали.

Канал «Україна»

6:30 Т/с «Серце матерi», 15 с. (12+).
7:00,15:00,19:00,2:50 Сьогоднi.
7:30 Т/с «Серце матерi», 16-23 с.
15:20 Т/с «»Серце матерi». (12+).
16:00 Т/с «Не смiй менi говорити

«прощай!», 1-3 с. (12+).
20:00 Т/с «Не смiй менi говорити
«прощай!» (12+).
21:00 «Дивовижнi люди».
23:00 Т/с «Мiй», 1-3 с. (12+).
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00 «Дика прогулянка». (12+).
8:30,7:00 «Сiм`я+1».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,21:00,2
3:15,1:25,3:30 «Столичнi телевiзiйнi
новини».

9:15,11:10 «Ранок у мегаполiсi».
12:00 «Якiсне життя».
12:30 «Зiрковий смак».
13:10,1:45 «Gorod «S».
15:10 «Концерт М. Поплавського
«Юний орел».
17:10 «Друга свiтова: мисливцi за
скарбами». (12+).
18:00 Х/ф «Сезон дощiв».
21:25 Х/ф «Двiйник». (16+).
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:35 «Київ музика».

Недiля • 8 квітня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:30,2:00,4:1
0 Новини.
9:30 Погода.
9:40 Х/ф «Веронiка».
11:15 Д/с «Супер Чуття».
12:00 Д/с «Кухня По».
13:05 Д/с «Неповторна природа».
13:40 Плiч-о-плiч.
13:55 #ВУкраїнi.
14:20 Перший на селi.
14:55 UA:Фольк.
16:00 Країна на смак.
17:00 Д/с «Особливий загiн».
18:00 Т/с «Римська iмперiя». (12+).
19:30 Д/с «Мегаполiси».
19:55 Д/с «Дивовижнi мiста свiту».
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21:55 Д/с «Подорож вiдкритим
космосом».
23:00 Д/с «Мальовничi села».

Канал «1+1»

6:00 «ТСН».
6:35 М/ф.
6:45 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45,4:00 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
11:00 Т/с «Кухня».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос країни 9».

Iнтер

6:10 Х/ф «Формула кохання».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Мегаполiси».
11:00 «Орел i решка. Морський

сезон 3».
12:10 «Орел i решка.
Перезавантаження 3».
13:00 «Крутiше за всiх».
15:00 «Життя», 1 с.
16:00 Т/с «Платня за порятунок»
20:00 «Подробицi».
20:30 «Цвiль».
22:00 Х/ф «Грошi для дочки».
23:45 «Речдок».

ICTV

4:50 Громадянська оборона.
6:25 Антизомбi.
8:05 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:05,13:00 Х/ф «Мiцний горiшок».
12:45 Факти. День.
14:00 Х/ф «Мiцний горiшок 2».
16:15 Х/ф «Мiцний горiшок 3:
Помирати з пiснею». (16+).
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
20:30 Х/ф «Мiцний горiшок 4.0».
23:00 Х/ф «Мiцний горiшок 5:
Гарний день, щоб померти». (16+).
0:50 Х/ф «Цунамi. Удар iз глибини»,

Новий канал

7:00 М/с «Майлз з майбутнього».
8:00 Х/ф «Крихiтка з Беверлi Хiллз».
9:50 Х/ф «Сонна Лощина». (16+).
11:50 М/ф «Зубна фея».
13:50 М/ф «Альоша Попович i
Тугарин Змiй».
15:20 Х/ф «Персi Джексон i
викрадач блискавок».
18:00 Х/ф «Персi Джексон i Море
чудовиськ».
20:00 Х/ф «Останнiй мисливець на
вiдьом».
22:00 Х/ф «Мисливцi на вiдьом».
0:00 Х/ф «Знайомство зi
спартанцями».
1:40 Х/ф «Iдальго».

СТБ

5:30,7:45,9:55 Хата на тата.
6:45 Холостяк. Як вийти замiж.
9:00 Страва честi.
15:05 МастерШеф. Професiонали.
19:00,19:55 Слiдство ведуть
екстрасенси. (16+).
21:00 Один за всiх.
22:15 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
9:10 Т/с «Не смiй менi говорити
«прощай!»
13:10 Т/с «Соломонове рiшення».
17:00 Т/с «Торкнувшись серця»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Торкнувшись серця».
23:00 Х/ф «Любов для бiдних».
0:50,2:15 Iсторiя одного злочину.

ТК «Київ»

9:00,11:00 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
9:15,11:10 «Ранок у мегаполiсi».
12:00 Х/ф «Сезон дощiв».
15:00 «Ректор».
15:30 «Творчий вечiр Олександра
Злотника».
18:55 Х/ф «Ананд».
21:00,1:35,5:50 «СТН-тижневик».
21:30,2:05,7:00 «СТН-спорттижневик».
21:50 «Пiд гiлками глоду».
23:40 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45,4:05 «Київ музика».
0:10 Х/ф «Двiйник». (16+).
2:25 «Gorod «S».

Втрачений військовий квиток УН № 0641158, виданий 01.11.1990 р. Ірпінським
МВК Київської обл. на ім’я Кузьменко Леонід Миколайович, вважати недійсним.
Втрачений військовий квиток № 9657950, виданий на ім’я Рябокрис Віктор
Миколайович, вважати недійсним.
Втрачений військовий квиток НУ № 9652411, виданий на ім’я Зубко Костянтин
Борисович, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій серія АА № 345435, видане на ім’я
Щербак Мирослав Сергійович, вважати недійсним.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

Будівництво цеху з виготовлення деталей трубопроводів на території виробничої бази AT «ПТЕМ» по вул. JIexa Качинського, 3, Євгена Гребінки №2-А та №2Б, в м. Буча Київської області
Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» вин у поверхневі і підземні води, а також скид стічних вод і фільтраційних вод
розташовано в центральній частині м. Буча.
виключене.
Згідно з Державними земельними кадастрами загальна площа земельних ділянок
Проектом не передбачено скидання стоків у поверхневі водойми.
наданих у землекористування АТ «ПТЕМ» за договорами оренди/суперфіція склаБезпосередній вплив на водне середовище від проектованого об’єкта можна
дає – 2.7439 га (ділянка з кадастровим номером № 3210800000:01:035:0294 – 2.3491 вважати прийнятним.
Відходи що утворюються при експлуатації будуть збиратись в спеціальні ємнога (цільове призначення - 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та сті з подальшою відправкою на утилізацію.
іншої промисловості; ділянка з кадастровим номером № 3210800000:01:035:0005
На проектованому об’єкті запроваджено технологічну схему 3 – на чотири кон– 0.215 га (цільове призначення - 11.02); ділянка з кадастровим номером № тейнери, яка передбачає: роздільне збирання в окремі контейнери, розміщені на
3210800000:01:035:0006 – 0.1798 га (цільове призначення - 11.02).
контейнерному майданчику:
Проектований майданчик цеху з виготовлення деталей трубопроводів знахоблакитний з написом «Вторинна сировина» - призначений для збирання інших
відходів як вторинної сировини;
диться з північної сторони підприємства.
синій з написом «Папір» - для збирання паперу;
Загальна площа ділянки проектування – 0.5820 га. Загальна площа забудови –
зелений «Скло» для збирання скла;
0.2210 га.
сірий з написом «Змішані відходи» - для збирання змішаних ТПВ.
Ділянка проектування межує:
Місце розташування баків для сміття (4 шт.) вказано на генеральному плані.
на півночі – територія АТ «ПТЕМ»;
Сміттєві контейнери закритого типу з профільованого настилу. Сміття вивозитьна сході – територія стадіону «ПМК-арена»;
на півдні – територія приватної житлової забудову по вул. Євгена Гребінки.
ся щоденно, що унеможливлює його накопичення
на заході – територія приватної житлової забудову по вул. Новаторів.
Для запобігання забруднення ґрунту, поверхневих і підземних вод нафтопроЗапроектований цех виробництва деталей трубопроводів з сталей СТ20 та дуктами проектом передбачене асфальтобетонне покриття проїздів.
08Х18Н10Т відповідно до ДСТУ ГОСТ 17375-2001 «Відводи крутовигнуті типу
Наведені вище заходи по охороні водних ресурсів і ґрунтів необхідні і достатні.
3D», ДСТУ ГОСТ 17378-2001 «Переходи».
Внаслідок закладених в проекті рішень по водовідведенню і захисту ґрунту негаДля виробництва застосовано обладнання гідроформування (деформація труб- тивних впливів на водне середовище та ґрунти не очікується
Шумове навантаження. Експлуатація обладнання не вплине на шумовий режим
них заготовок за допомогою робочої рідини). Дана технологія має такі основні переваги: зменшення трудомісткості в 2-3 рази, зменшення собівартості за рахунок прилеглої території і не зробить негативного акустичного впливу на навколишнє
зменшення кількості технологічних операцій, менша маса порівняно із зварними середовище і соціальні умови праці та відпочинку людей.
Проектований об’єкт не несе негативного шумового впливу на навколишнє
деталями.
Технологічний процес складається з таких основних операцій: складування природне середовище.
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення.
труб в цеху; різка труб на заготовки, формування деталей, термообробка, калібруРозрахунок концентрацій забруднюючих речовин на межі найближчої житлової
вання, обробка торців, контроль розмірів, маркування, пакування, складування в
забудови по МОР «МР-10М» (основа: нафтенове масло, складний ефір жирних
складі.
Основне обладнання включає: преси гідроформування, механообробне облад- синтетичних кислот С10-С16) не проводився, у зв’язку з тим, що сума максимальнання, вантажопідйомне обладнання. На одній одиниці обладнання можна ви- них приземних концентрацій, що виражені в долях ПДК, менш 0,1.
Забруднююча речовина – МОР «МР-10М» (основа: нафтенове масло, складний
готовляти/обробляти декілька діаметрів заготовок в залежності від призначення
обладнання (формування відводів/переходів, обробка торців переходів/відводів). ефір жирних синтетичних кислот С10-С16), які викидаються в атмосферне повіКількість виготовляємої продукції:
тря стаціонарними джерелами не володіють факторами канцерогенного потенціВідводи/Переходи зі сталі СТ20 – 4000 шт./рік:
алу.
Відводи/Переходи зі сталі 08Х18Н10Т – 640 шт./рік:
Рівень соціального ризику планованої діяльності дорівнює 1.15х10-4 та оцінюТермін експлуатації – 60 років.
ється як умовно прийнятний.
Приналежність до об’єктів, які є екологічно небезпечними
Рослинний і тваринний світ, заповідні території. Об’єкти природно-заповідного
Проектований об’єкт НЕ підпадає під дію нормативно-правового акта «Перелік фонду на земельній ділянці відсутні. Відсутні популяції і ділянки зростання рідвидів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку», за- ких та зникаючих видів рослин, занесених у Червону книгу України. На підставі
вищенаведеного можна стверджувати про екологічну допустимість проектованої
тверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808.
діяльності в частині впливу на флору та фауну.
Визначення необхідності виконання ОВД
Перелік залишкових впливів.
Проектований об’єкт – «Будівництво складського комплексу в с. Квітневе,
Викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, але кількість їх незначна і
Броварського району, Київської області» – НЕ підлягає Оцінці впливу на довкілля».
Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишньо- з урахуванням фонових забруднень концентрації забруднюючих речовин в атмосго середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних еколо- ферному повітрі значно менші ГДК.
Утворення відходів: кількість утворених відходів незначна, проектом вирішені
гічних ситуацій
Прийняті рішення є екологічно безпечними та достатніми для дотримання чин- питання їх утилізації.
Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність,
них санітарно-гігієнічних та екологічних норм.
мету та засоби її здійснення.
Джерелами потенційного впливу на навколишнє середовище визначено:
Замовником буде надана публікація в засобах масової інформації «Заяви про
При будівництві протягом 18 місяців:
екологічні наслідки діяльності» зазначеного будівництва з метою врахування грошумове навантаження від будівельних машин, механізмів та транспорту;
викиди забруднюючих речовин від стаціонарних неорганізованих та пересув- мадських інтересів при розробці проектної документації.
Негативна реакція громадськості не прогнозується.
них джерел викиду;
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм
вібраційне навантаження від транспорту та спеціальної будівельної техніки;
і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх
утворення будівельних відходів;
етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності
утворення ТПВ.
На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішення будуть здійснюватися
при експлуатації:
в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вишумове навантаження від технологічного обладнання;
скидання госппобутових та зливових вод в систему внутрішньої каналізації;
мог екологічної безпеки. Замовник зобов’язується:
утворення ТПВ.
Будівництво та експлуатацію проводити у відповідності з нормами та відповідКількісні та якісні показники рівнів екологічного ризику та безпеки для життє- но до розробленої проектної документації;
В період будівництва та експлуатації суворо дотримуватись технологічних редіяльності населення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів
жимів на всіх етапах. Виконувати всі заходи по зменшенню впливів на навколишАтмосферне повітря. Обсяг викидів забруднюючих речовин незначний, концен- нє середовище, систематично контролювати роботу технологічного та інженернотрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферному повітрі не пере- го обладнання;
Вивозити будівельні відходи та відходи, що утворюються при експлуатації
вищують допустимих рівнів забруднення.
Ґрунти та водні ресурси. В результаті планованої діяльності порушення гідро- об’єкту згідно з вимогами законодавства;
До введення об’єкту в експлуатацію отримати дозволи на викиди забруднюючих
логічних і гідрогеологічних параметрів водних об’єктів і територій у зоні впливу
проектованого комплексу не передбачається. Водопостачання та водовідведення речовин в атмосферне повітря та на розміщення відходів;
Про всі відхилення та аварійні випадки негайно сповіщати органи Держнагляду
передбачене через існуючі інженерні мережі. Надходження забруднюючих речо-

УВАГА

Нерестова заборона

Нерест – це головний та найважливіший період у риби. З метою охорони, збереження та створення
сприятливих умов для відтворення водних біоресурсів на Київщині з 29 березня 2019 року встановлюється нерестова весняно-літня заборона.
ривалість заходу відрізняється залежно від водо- вальних, вибухових та інших видів робіт, добування
йми. Так, у всіх водосховищах і озерах із затоками, будівельних матеріалів у місцях масового нересту
протоками заборона триває до 6 червня (включно), у водних біоресурсів.
Дозволяється любительське та спортивне рибальвсіх річках та їх кореневих водах – до 17 травня, у новостворених водних об’єктах, а також у придатковій ство до 3 кг риби на особу, однією поплавковою або
системі річок та інших водних об’єктах – до 26 червня. донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега
У цей період забороняється пересування плавза- в дозволених місцях. З картою нерестовищ та з песобів (човнів), промислове рибальство, здійснення реліком місць, визначених для любительського та
підводного полювання, проведення днопоглиблю- спортивного рибальства в період весняно-літньої

Т

заборони можна ознайомитися на сторінці в мережі
інтернет «Заборонені ділянки вилову біоресурсів»
(https://goo.gl/KKmLaC).
За недотримання зазначених норм передбачена адміністративна відповідальність: штраф від 34 до 680
грн. Крім цього, за незаконний вилов нараховуються
збитки за кожну рибину. Наприклад: за судака – 510
грн, сома — 425 грн, форелі — 340 грн, щуки — 340
грн, сазана (коропа) — 306 грн, білого амура — 255 грн,
товстолобика — 255 грн, білизни (жереха) — 255 грн,
рибця звичайного — 255 грн, ляща — 170 грн, лина —
119 грн, плітки — 85 грн, краснопірки — 68 грн, підуста
— 34 грн, плоскирки — 34 грн, карася – 17 грн тощо.
Якщо ви стали свідком порушення правил рибальства чи збуту водних біоресурсів, прохання оперативно повідомляти на «гарячу лінію» рибоохоронного патруля Київщини: (068) 642-80-26 або (099) 341-73-18.
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (099) 608-28-31; (098) 468-14-96; (063) 271-72-24, (063) 656-89-33
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Актуально
ОФЕРТА
до Публічного Договору про вивезення побутових відходів
Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАМАР ЕКО» розташоване за адресою: 03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 21 що відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії від 08.01.2019 р. № 2 та рішення Виконавчого комітету Бучанської
міської ради від 22.01.2019 № 5 визначено виконавцем послуг з вивезення та захоронення побутових відходів та згідно Рішення Виконавчого комітету Бучанської
міської ради від 19.03.2019 року, пропонує укласти Публічний Договір від 19 березня 2019 р. про надання послуг з вивезення побутових відходів власникам (наймачам, орендарям) квартир в багатоквартирних житлових будинках та власникам
(наймачам, орендарям) житла в будинках приватного сектора міста Буча Київської
області.
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ
ВІДХОДІВ
місто Київ

«5» квітня 2019 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАМАР ЕКО» (код ЄДРПОУ
36173955), далі Виконавець, в особі директора Кузьменка Юрія Петровича, який
діє на підставі Статуту, що відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії від 08.01.2019 р. № 2 та Рішення Виконавчого комітету Бучанської міської ради
від 22.01.2019 № 5 визначено виконавцем послуг з вивезення побутових відходів
на території м. Буча Київської області та фізичні особи-мешканці міста Буча, далі
Споживачі, а кожен окремо – Споживач, далі разом – Сторони, а кожна окремо –
Сторона, уклали цей договір про надання послуг з вивезення побутових відходів,
далі Договір.
Договір є публічним відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України та його
умови є однаковими для всіх Споживачів.
Договір опублікований в газеті «Бучанські вісті» та на сайті Виконавця – Kramar.
tpv@ukr.net
1.Предмет договору
1.1. Виконавець надає послуги з вивезення побутових відходів (далі ТПВ, відходи) відповідно до Закону України «Про відходи, Закону України «Про комунальні
послуги», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 10.12.2008 №1070, «Правил благоустрою міста Буча», затверджених Рішенням Бучанської міської ради № 994 - 35 –VІ від 27 грудня 2012 року
, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених Договором (далі - Послуги).
2.Перелік Послуг
2.1. Виконавець надає Споживачам Послуги з вивезення твердих побутових відходів, в тому числі великогабаритних.
2.2. Надання послуг Виконавцем проводиться за контейнерною та безконтейнерною схемою.
2.3. Для вивезення ТПВ за контейнерною схемою використовуються технічно
справні контейнери місткістю 1,1 м 3, що належать Виконавцю, Споживачу або третім особам.
2.4.Вивезення ТПВ здійснюється Виконавцем відповідно до вимог законодавства
про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, умов цього договору, актів та графіка вивезення побутових відходів.
2.5. Вивезення ТПВ за безконтейнерною схемою застосовується в окремо визначених районах міста. При застосуванні безконтейнерної схеми Споживачі послуг
зобов’язуються виставляти в місцях, погоджених з Виконавцем закриті ємності –
мішки з логотипом Виконавця, місткістю не більш як ____ м3 .
2.6. Завантаження відходів у контейнери або закриті ємності з логотипом
Виконавця здійснюється Споживачем. Вивантаження відходів з контейнерів та завантаження мішків з відходами в спеціально обладнані транспортні засоби здійснюється Виконавцем.
2.7. Для вивезення великогабаритних і ремонтних відходів використовуються
контейнери місткістю 15 і більше куб. метрів, для розташування яких Споживачем,
відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства, відводиться спеціальний майданчик з твердим покриттям.
2.8. Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється
Споживачами та Виконавцем відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері
поводження з небезпечними відходами.
2.9. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.
3.Вимірювання обсягу, визначення вартості та якості послуг
3.1. Обсяг надання Послуг розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених Рішенням Виконавчого Комітету Бучанської міської ради від 19.01.2016
року № 15 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових
відходів у житлових будинках на одного мешканця».
3.2. Розрахунок вартості Послуг з вивезення ТПВ здійснюється на підставі тарифів, затверджених Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради від
19.03.2019 року № ____
3.3. У випадку зміни цін та тарифів на Послуги, що надаються за Договором,
включаючи встановлення нових тарифів, Сторонами за Договором застосовуються
нові (змінені) ціни та тарифи з дня їх офіційного вступу в силу (дня початку застосування), згідно з чинним законодавством України, без укладання додаткової угоди
до Договору. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифу
на Послуги Виконавець в строк, що не перевищує 15 днів з дати введення тарифу в
дію повідомляє про це шляхом розміщення інформації на своєму сайті.
4. Оплата послуг
4.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
4.2. Платежі вносяться не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.
4.3. Плата за надані Послуги вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця на
підставі рахунку-повідомлення, який щомісячно направляється Споживачам.
4.4. У разі необхідності, Виконавець протягом 30 днів здійснює перерахунок вартості фактично наданих Послуг та повідомляє Споживачів про його результати.
4.5. Споживач, який має право на встановлені законодавством пільги з оплати
Послуг з вивезення побутових відходів повідомляє Виконавця у письмовій заяві
про своє право на пільгу з посиланням на відповідний нормативний акт, що регулює
відповідні відносини. Пільгова оплата здійснюється з дня отримання Виконавцем
заяви з повним пакетом підтверджуючих документів.
5. Права та обов’язки Споживача
5.1. Споживач має право:
5.1.1. Одержання без додаткової оплати інформацію про ціни/тарифи на послуги
з вивезення побутових відходів, загальну суму місячного платежу, структуру ціни/
тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

5.1.2. Відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання Послуг;
5.1.3. Усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні Послуг у п’ятиденний
строк з моменту звернення Споживача;
5.1.4. Складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання Послуг з обов’язковою участю представника Виконавця;
5.1.5. На перевірку кількості та якості послуг у встановленому законодавством
порядку;
5.1.6. Не сплачувати вартість послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад
30 календарних днів, за умови відповідного звернення та документального підтвердження такої відсутності;
5.2. Споживач зобов’язується:
5.2.1. Оплачувати в установлений договором строк послуги, надані йому за
Договором;
5.2.2. Сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених
Договором.
5.2.3. Визначати разом з Виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків.
5.2.4. Обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному та технічному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби.
5.2.5. Забезпечити належне збирання та зберігання відходів, встановлювати необхідну кількысть контейнерів для завантаження твердих відходів з урахуванням
унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил.
5.2.6. Своєчасно вживати заходи до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з
отриманням послуги, що виникли з його вини;
5.2.7. Дотримуватися правил безпеки та санітарних норм при споживанні послуги;
5.2.8. Письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у
житлі споживача, протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;
5.2.9. Забезпечувати стан контейнерів, що відповідає вимогам санітарних норм
та правил;
5.2.10. Не передавати контейнери, які належать Виконавцю або третім особам,
в користування іншим юридичним чи фізичним особам, та не змінювати місця їх
розміщення без письмового погодження з Виконавцем.
6. Права та обов’язки Виконавця
6.1. Виконавець має право:
6.1.1. Вимагати від Споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнери та контейнерні майданчики, що перебувають у власності Споживача;
6.1.2. Вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати
відходи, встановлювати передбачену санітарними нормами кількість контейнерів з
метою запобігання їх переповненню;
6.1.3. Вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;
6.1.4. Вимагати від Споживача своєчасного дотримання вимог нормативно - правових актів у сфері поводження з побутовими відходами;
6.1.5. Вимагати від Споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких
робіт, проведених Виконавцем;
6.1.6. Вимагати від Споживача надавати інформацію про зміну власника житла
(іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі Споживача;
6.1.7. Залучати третіх осіб для належного надання Послуг за Договором.
6.1.8. У разі порушення Споживачем умов Договору звертатися до суду
6.2. Виконавець зобов’язується:
6.2.1. Забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість
Послуг згідно із вимогами чинного законодавства та про відходи й умовами 5
Договору, у тому числі, шляхом створення системи управління якістю відповідно
до національних або міжнародних стандартів;
6.2.2. Надавати Послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України та цього Договору;
6.2.3. Погодити із Споживачем місця розташування контейнерних майданчиків,
визначити їх кількість, необхідну для збирання побутових відходів, перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;
6.2.4. Обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчиків у разі
перебування їх у власності Виконавця;
6.2.5. Збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;
6.2.6. Ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка вивезення, проводити прибирання в
разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний
для цього транспортний засіб, крім випадків, коли розсипання відходів під час завантаження відбулося через їх переповнення;
6.2.7. Мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги
з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити відходи тільки
в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами;
6.2.8. Без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу,
структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;
6.2.9. Своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати актипретензії,
вести облік вимог (претензій) Споживача у зв’язку з порушенням порядку надання
послуг;
6.2.10. Прибувати протягом 3 годин на виклик Споживача і усувати протягом 24
годин недоліки. У разі коли недоліки не усунено протягом трьох робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру оплати;
6.2.11. Відшкодувати відповідно до закону та умов цього договору збитки, завдані
Споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі.
7. Відповідальність сторін за невиконання умов договору
7.1. Споживач несе відповідальність згідно з Законом і цим Договором за:
7.1.1. Несвоєчасне внесення плати за послуги;
7.1.2. Невиконання зобов’язань, визначених Договором і Законом;
7.1.3. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги з поводження з побутовими відходами споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка
суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може
перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу;

Актуально

ЗДОРОВ’Я

Кращий спосіб для відпочинку очей

Наші очі постійно працюють, проте більшість із нас сприймають це як належне. Насправді, так само
як і інші м’язи, органи нашого тіла, наші очі час від часу потребують відпочинку. Людське око складається з м’язів, гарне здоров’я цих м’язів визначатиме, наскільки хорошим буде зір людини.

С

ьогодні більшість людей проводить багато часу, дивлячись на крихітний текст у
смартфонах та екранах комп’ютерів. Це часто
призводить до втоми очей, що надалі може
вплинути на виникнення різних проблем
із зором. Відпочинок для очей – зменшення
навантаження. І кращий спосіб – темрява.
Коли світла немає, зоровий нерв не стимулюється зображеннями. Навіть під час сну зоровий нерв може не відпочивати через світло. Закриваючи очі, він може контролювати
зображення та заважати очам відпочивати.
Розслаблення зорового нерва має дивну
здатність розслабляти решту нервової системи та весь організм разом із нею.

Є кілька простих вправ, які
ви можете зробити, щоб
відпочити
Обов’язково зніміть окуляри й контактні
лінзи перед початком роботи. Потріть долоні, щоб зігріти їх, і злегка доторкніться до
очей. Ваші долоні повинні блокувати світло
й зігрівати очі. Ви можете навіть лягти, щоб
посилити розслаблення. Закривайте очі долонею до 5 хвилин за один раз. Вправу варто
робити до 20 хвилин на день, або й довше.
Закрити очі можна за допомогою м’якої
пов’язки, яка блокує світло, але не зав’язуйте
занадто сильно. Ви можете лежати, або сидіти в зручному положенні. Спробуйте розслабитися в темряві до 10 хвилин, не засинаючи.
Якщо ви довго працюєте за комп’ютером або багато читаєте, можливо, ваші
очі перенапружуються. Тому намагайтеся знайти годину часу на відпочинок для
очей щоденно. Також можна покласти
шматочки огірка на очі, щоб вони охололи, поки ви відпочиваєте.
Г. Ю. Поліщук,
лікар-окуліст КНП «БКДЦ»

Кір: що треба знати
про хворобу і як
захиститися

З початку 2019 року в різних містах України
було зафіксовано кілька спалахів кору, а в лікарні потрапили як діти, так і дорослі.
а інформацією начальника відділу охорони здоров’я
Бучанської міської ради Лариси Матюшенко, торік
у місті на кір захворіло 42 особи. З початку року маємо
таку статистику по громаді: січень – 8, лютий – 9, у березні вже – 7 хворих.
Вакцинами бельгійського та американського виробництва громада забезпечена в достатній кількості, а тому,
зробивши щеплення, кожен убереже себе від хвороби.

З

УСКЛАДНЕННЯ, ЯКІ ДАЄ КІР
Якби захворювання на кір минало без жодних наслідків усього за тиждень, воно б не призводило до смерті
дітей по всьому світу. Цей вірус небезпечний тим, що
ускладнення після хвороби можуть бути ще небезпечнішими ніж перебіг цієї недуги.
Кір послаблює імунітет і знижує здатність організму
боротися з іншими хворобами, тому організм стає чутливим до будь-якої бактеріальної інфекції.
Ускладнення можуть зумовити захворювання дихальних шляхів: пневмонію, бронхіт, у дітей часто виникає
запалення середнього вуха.
Кір впливає і на нервову систему, а в деяких випадках
може призвести до енцефаліту (запалення головного
мозку).
ПРОФІЛАКТИКА
Найбільш дієвим способом профілактики кору є вакцинація, яка й забезпечує захист від хвороби. Щеплення
роблять дитині в 12 місяців та 6 років. Додамо, що в
Україні використовують комбіновану вакцину для профілактики одразу від трьох хвороб – кору, епідемічного
паротиту та краснухи.
Дорослим, які не мають щеплення від цього вірусу, потрібно пройти вакцинацію від кору до 35 років.
Після щеплення в дітей виробляється імунітет до
хвороби: уже на другому році життя через місяць після
вакцинації. Стійкість до кору зберігається протягом 25
років і тільки в поодиноких випадках може зникнути з
часом.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Споживача зі змінами, спір розв’язується в судовому порядку.
10.5. Дія договору припиняється у разі, коли: - закінчився строк, на який його
укладено; - припинено відповідний договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Буча.
11.Прикінцеві положення
11.1. Інформація про місця утилізації ТПВ та їх розпорядників:
Полігон твердих побутових відходів - Київська обл., Бородянський р-н, с. Нове
Залісся, розпорядник ТОВ «Утілсервіс»;
Полігон твердих побутових відходів № 5 - Київська обл., Обухівський р-н, с.
Підгірці, розпорядник ПРаТ «Київспецтранс»;
Сміттєзвалище Вишгородського РККП - Київська обл., м. Вишгород, вул.
Набережна, 8 а, розпорядник КП «Вишгородське Районне Комунальне Підприємство
«Комунальник»;
Сміттєспалювальний завод «Енергія» - м. Київ, вул. Колекторна, буд. 46, розпорядник КП «Теплокомуненерго»;
Сміттєсортувальна станція - м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 10, розпорядник
ТОВ «Компанія ЕКО-СТОК».
11.2. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до закону України «Про захист персональних даних», здійснювати обробку персональних даних Споживача у
зв’язку з укладанням та виконанням Договору.
11.3. Умови Договору однакові для всіх Споживачів, крім тих, кому за законом
надані відповідні пільги.
11.4. Договір розроблено відповідно до типового договору, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. N1070.
11.5. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
11.6. Договір доводиться до відома Споживачів шляхом офіційного опублікування в газеті «Бучанські вісті».
11.7. Текст Договору та графік вивезення ТПВ постійно доступний в мережі
Інтернет на офіційному сайті Виконавця: http://www.kramar-eko.com.ua/.
11.8. Якщо будь-яке положення Договору визнається судом незаконним, недійсним, то таке положення не буде чинним і повинно розглядатись Сторонами
як таке, що не міститься в цьому Договорі, при цьому не спричиняючи цим недійсність будь-якого іншого положення Договору. Будь-яке положення Договору, яке
визнане недійсним в частині чи в повній мірі, буде чинним в частині, яка не визнана
недійсною. Сторони докладатимуть максимум зусиль для того, щоб замінити недійсне чи таке, що не підлягає виконанню положення іншим, таким що підлягає
виконанню та має найбільш близький зміст.
Виконавець
Товариство з обмеженою відповідальністю «Крамар ЕКО»
Юридична адреса: 03134, м.Київ,
вул. Миру,21
Поштова адреса: 03061, м.Київ, вул.Пост-Волинська,3
Код за ЄДРПОУ 36173955
р/р 26005300540116 в Головному управлінні по м.Києву та Київській області
АТ«Ощадбанк»
код банку 322669
Тел./факс +38(044) 408-11-04
E-mail: Kramar.tpv@ukr.net
Директор
Ю.П. Кузьменко
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7.1.4. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги;
7.1.5. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані
населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості
з оплати праці, підтвердженої належним чином.
7.1.6. Пункти 7.1.3., 7.1.4. та 7.1.5. набирають чинності з моменту введення в
дію відповідних норм Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від
09.11.2017.
7.2. Виконавець несе відповідальність за:
7.2.1. Ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну Споживача, шкоди його життю чи здоров’ю;
7.2.2. Невиконання зобов’язань, визначених Договором і Законом.
8. Розв’язання спорів
8.1. Спори між Сторонами за Договором розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.
8.2. Спори, пов’язані з пред’явленням претензій, можуть розв’язуватися в досудовому порядку шляхом переговорів.
8.3. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, Споживач викликає представника Виконавця для складення акта-претензії, в
якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.
8.4. Представник Виконавця зобов’язаний прибути протягом п’яти днів.
8.5. Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і скріплюється їх підписами.
8.6. У разі неприбуття представника Виконавця у п’ятиденний строк або його
відмови від підпису акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два
Споживачі або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.
8.7. Акт-претензія подається Виконавцю, який протягом трьох робочих днів з
моменту отримання вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає
Споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.
9. Форс-мажорні обставини
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за Договором у разі порушення
його умов в результаті дії обставин непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій
техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання
та оплату послуги відповідно до умов цього договору.
10.Порядок укладення, строк дії цього договору та інші умови
10.1. Договір укладається з урахуванням вимог ч.3 ст.205, ст.ст. 633, 634, 641, 642
Цивільного Кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.
Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна з Сторін не повідомить письмово другу Сторону про відмову від Договору, Договір вважається продовженим на черговий однорічний період.
10.2. Якщо протягом 30 днів з дня опублікування Договору не буде письмових
заперечень Споживача, Договір вважається укладеним.
10.3. Договір набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення в засобах
масової інформації і діє до 31.12.2024 р.
10.4. Якщо виникне необхідність внести зміни до Договору, Виконавець зобов’язується розмістити повідомлення про такі зміни на своєму сайті та в офіційних
друкованих виданнях, що публікуються у місті Буча не менше ніж за десять днів
до набрання змінами чинності, крім випадків, для яких цим Договором встановлений інший термін та/або порядок повідомлення про внесення змін. У разі незгоди
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Вітаємо
з Днем народження!
Волк Наталію Миколаївну,

головного спеціаліста сектору кадрової роботи
Бучанської міської ради

Шпака Ігоря Володимировича,
директора групи компаній «АДЕФ»

Батрак Тетяну Віталіївну,

адміністратора Центру надання адміністративних
послуг Бучанської міської ради

Черевко Марину Іванівну,

головного спеціаліста юридичного відділу Бучанської
міської ради

НАША ГОРДІСТЬ

Вболіваємо за Кирила
Свиту разом!
29 березня в Палаці «Україна» відбудеться грандіозний національний фінал другого сезону конкурсу «Яскраві діти України».
алановиті хлопці і дівчата з різних куточків нашої держави
змагатимуться за поїздку на фестиваль «SanRemo Junior» в
Італії. Серед них – бучанець Кирило Свита, який представлятиме
Київщину.
Нині всі учасники готуються до виступів у репетиційному таборі
«Артек».
Тож усією Бучанською об’єднаною громадою вболіваємо за нашого хлопця і побажаємо Кирилу перемоги. Віримо, що саме його
голос, щирість і талант допоможуть суддям зробити свій вибір на
користь бучанця.

Т

ЦІКАВО ЗНАТИ

КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР

Наших талановитих дітей
відзначили у Львові

У Бучанській об’єднаній територіальній громаді створено сприятливі умови для розвитку таланту дітей. Про це
свідчать чергові перемоги.
учанці вкотре успішно продемонстрували свою індивідуальність:
Всеукраїнський
фестиваль-конкурс «Львівська
весна» у підсумку став щедрим
на відзнаки для юних талантів із
нашого міста.
Три перші місця, чотири другі і одне третє: чудові результати
мистецьких жнив!

Б

З нагоди 25-річчя Бучанської організації «Ветеранів
України» пройдуть шахово-шашкові змагання серед ветеранів, які відбудуться 7 квітня 2019 року о 10:00 за адресою
вул. Б. Хмельницького, 5/5а, в приміщенні УПСЗЗННЧК.
Призерам передбачається грошова винагорода.
Запис за телефонами: (067) 445-29-82, (050) 715-48-59.

ДОБРА СПРАВА

Безкорисна «Дорога Добра»

14 квітня 2019 року з 14:00 до 20:00 в м. Буча на вул. Депутатська, 1-в. ТК «Варшавський» відбудеться благодійний захід з метою зібрання коштів на дитячі будинки,
будинки для літніх людей, для тварин та особисто на
лікування дитини – Галушка Давида, який бореться з
важким діагнозом (гострий монобластний лейкоз).

У

програмі: дитячий показ мод, концерт, благодійна виставка
солодощів, хенд-мейд, флешмоби, ігри з аніматорами. Весь
день відбуватимуться різноманітні активності на локаціях, конкурси з призами, благодійні аукціони. Працюватиме фуд-корт та
бар. Увечері – концерт за участю рок- та поп-виконавців, дискотека від ведучої радіо FM DJ Наташі Ростової.
Під гаслом «Можеш – додай, потребуєш – візьми» на майданчику стоятиме автобус з продуктами харчування та одягом.
Київські байкери та представники Малої Авіації України великою мотоколоною проїдуть «Дорогою Добра» за маршрутом
Київ–Буча та продемонструють віртуозне володіння мотоциклами, покажуть гостям захоплююче стант-шоу та покатають малечу.
На майданчику буде встановлено бокси для пожертвувань.
Контакти організаторів:
Сергій Урбан: президент БО «БФ «ДОБРЕ ДІЛО!» 098-621-50-83.
koskosergei0207@gmail.com;
Тетяна Долгова: (Honda) президент мотофестивалю
«HeadyWind» (Хеді Вінд) 096-439-29-24
Головний редактор: Ірина ЛЕВЧЕНКО
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
тел.: (04597) 48-305;

ПРОБА ПЕРА

«День відкритих дверей»

Український гуманітарний інститут (УГІ) зустрічав гостей.
УГІ відбувся традиційний захід, який розпочався
виступом музичного колективу «Hand Bells» (керівник – Олена Корчук). З вітальним словом до присутніх звернувся проректор інституту Сергій Шевчук.
Він представив ректорів Українського гуманітарного
інституту Людмилу Штанько та Українського адвентистського
теологічного
інституту
В’ячеслава
Корчука, які привітали абітурієнтів.
Студенти підготували для гостей
гру-аналог
шоу
«Інтуїція»: потрібно було відгадати, хто на якій спеціальності навчається з огляду на зовнішність, стиль та
жестикуляцію. У такий креативний спосіб було представлено професії, які можна опанувати в інституті.
Абітурієнти залюбки брали участь у грі: сміх та позитивні емоції панували в залі.
Традиційно щороку в навчальному закладі майбутні студенти мають можливість брати участь у пробному
ЗНО з таких предметів як українська мова та література,
математика, англійська мова, історія України та біологія.
Важливо, що перевірити рівень своєї підготовки для
складання іспитів можна було абсолютно безкоштовно.
Під час тренінгу у форматі пробного ЗНО батьки
майбутніх абітурієнтів мали можливість спілкуватися
з адміністрацією та викладачами навчальних закладів і
ставити запитання, які їх цікавлять.
Крім цього, для всіх охочих відбулася екскурсія територією студентського містечка.
Суламіта Демчина

В

КП «Бучазеленбуд» запрошує на роботу!

На постійну роботу потрібні ОЗЕЛЕНЮВАЧІ, САДІВНИКИ
без досвіду роботи в галузі озеленення, але з бажанням
працювати і підтримувати чистоту парків, скверів
та зелених зон міста.
Забезпечуємо спецодягом, повним соціальним пакетом,
стабільною та достойною оплатою праці з різноманітними
заохоченнями.

e-mail: buchanews@ukr.net

www.bucha-rada.gov.ua
Свідоцтво «Про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації»
КВ №23726-13566ПР ВІД 06.02.2019

Українка має найдовше
волосся у світі

Дівчина претендує потрапити до Книги рекордів Гіннеса
о
Національного
Реєстру рекордів
із найдовшим волоссям серед дітей внесли
15-річну киянку Олену
Корзенюк.
Довжина
волосся
школярки, яке ретельно
виміряли представники Реєстру, становить
235 см, що є рекордом.
За їхніми словами, попередній український
дитячий рекорд найдовшого волосся довго
тримався на позначці 135 сантиметрів.
Олена розповіла, що їй ніколи не стригли волосся. Але зазвичай оточуючі не помічають його довжину, оскільки дівчина робить зачіску – заплітає
косу і підвертає, яка не привертає увагу інших.
Представники Національного Реєстру повідомили, що нинішня рекордсменка Книги рекордів
Гіннеса, дівчина з Аргентини, має волосся довжиною 170,5 см, тож вони будуть просити внести
ім’я киянки до світової Книги.

Д

Посуд з очерету

П

ланується випускати одноразовий посуд із цієї
трав›янистої багаторічної рослини родини злакових, який
розкладається всього за півтора місяця.
Таку ідею на власній кухні втілює професор Яків Верхівкер
з Одеської національної академії харчових технологій. Він подрібнює очерет, пропускаючи крізь
спеціальну дробарку. Потім обробляє і заварює
цю тирсу. Після чого — пресує.
Отриманий матеріал виявився легким, пластичним і стійким до вологи. Наразі пан Верхівер
очікує на техніко-економічне обґрунтування, від
результатів якого залежить подальша доля розробки.
Работа в Польше, Чехии, Латвии, Германии,
Израиле, США.
Оформление и проезд за наш счет. З/п от 20 000 до
90 000 грн.
Сопровождение на время работы.

Тел.: (066)585-90-90, (068)585-90-90

ОБОВ’ЯЗКИ: догляд за зеленими насадженнями за
допомогою інструментів, пристроїв та механізмів.
УМОВИ ПРАЦІ: при шестиденному робочому тижні: з 8:00 до
17:00, обідня перерва: 12.00-13.00. Неділя – вихідний.
ОПЛАТА ПРАЦІ: від 7000 грн + премії. Ми чекаємо на ваші
дзвінки і з радістю відповімо на всі запитання.
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 093-700-13-54;099-921-67-89; (04597) 48-355;
ПИШІТЬ: buchazelenbud@ukr.net

Редакція може не поділяти думку авторів
і не вступає з ними
у листування. Рукописи не повертаються.
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