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Герой АТО, «Мати-Героїня», турбота
про кожного і невідкладна допомога

Ці теми та інші важливі для громади питання були
розглянуті на засіданні чергової сесії Бучанської
міської ради.

Нехай остання зима і не була морозною і сніжною, тим не менш кожен привітав себе і своїх
близьких із початком наймилішої, найчарівнішої пори року. Незабаром з’являться перші
квіти – такі ніжні і яскраві на тлі чорної землі,
паростки зеленої трави, бруньки на деревах.
Природа розпочне одвічний цикл відродження
після зимового відпочинку.

І

не дарма весна завжди асоціювалася із жінкою, мамою, берегинею роду і початком всього живого у світі. Радість і кохання,
спокій і щастя, турбота і ніжність, безмежна любов, сімейне благополуччя, натхнення і неповторність – все це дарує жінка. І саме ці теми ми
розглянули напередодні свята Весни і Жіноцтва у цьому номері.
Любі жінки, залишайтеся милими і неповторними, успішними і сяючими. Нехай краса природи надихає, а ваша доля буде сонячною і затишною.

П

еред початком Бучанський міський голова
Анатолій Федорук оголосив про значиму подію:
Герой АТО молодший сержант Олександр Єрощенко
отримав звання сержанта посмертно.
Анатолій Федорук вручив почесне звання мамі
Олександра Наталії Дубчак.
Усі присутні піднялися зі своїх місць, аби вшанувати пам’ять почесного громадянина Бучі Олександра
Єрощенко.
Нагадаємо, на День Бучі Наталія Дубчак отримала Орден «За мужність» 3 ступеня, який присвоїли
Олександру Єрощенко посмертно.
Закінчення на стор. 2

ПроЄкти

Нові зони відпочинку

Шановні жінки!
Щиро вітаю вас з Міжнародним днем прав жінок і миру –
святом весни, любові і краси!

Кожна жінка – цілий світ! Амбітна, незалежна, цілеспрямована, а інколи скромна, м’яка та поступлива – кожна щоденно докладає зусиль, аби зробити цей світ
кращим. Ви досягаєте успіхів у кар’єрі, розвиваєте творчий потенціал, проте ніколи не забуваєте про свій основний обов’язок бути берегинею сімейного вогнища.
Ми завдячуємо вам усім найкращим у нашому житті – сердечністю та добротою, турботою та радістю.
Будьте коханими, випромінюйте добро, наповнюйте дні яскравими фарбами
та надихайте чоловіків на шляхетні вчинки.
Нехай прекрасні почуття дарують натхнення та зігрівають душу!
Будьте кохані та щасливі!
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук

Нова площа в Бучі та зони відпочинку в населених пунктах громади з’являться в перспективі. Про це під час річного звіту повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Розпочнеться у 2020-му:
• Створення скверу в Лубянці;
• Облаштування зони відпочинку на території Блиставиці;
• Продовження робіт по створенню парку «Сімейний» у Бучі;
• Проектування та реалізація робіт зі створення скверу Козацького побуту.
• Поряд із Чорнобильським сквером планується створення Алеї Героїв.
При цьому паралельно треба вирішувати питання модернізації та реалізації сучасних систем автополиву задля збереження та підтримки належного стану зелених насаджень.
Варто наголосити, що створення скверу в Гаврилівці об’єднало небайдужих мешканців, які долучилися до спільної справи. Наступні проекти
повинні згуртувати вже під час проведення цьогорічних акцій всю громаду, аби до них долучалися родинами не лише під час висаджування рослин, а й у процесі їхнього догляду.
Пресслужба БМР

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Актуально
З сесійної зали
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Можливості для громад

ULEAD з Європою / ULEAD with Europe провели круглий стіл за участі представників European Union in Ukraine та представників об’єднаних територіальних громад, обговорили реформу децентралізації в Україні та можливості, які створює реформа для громад.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

П

редставниками громад були Марія
Нікорич, голова Новоселицької
ОТГ (Чернівецька область), Анатолій
Федорук, Бучанський міський голова
(Київська область), Регіна Калуські,
директорка
школи,
Красноїльська
ОТГ (Чернівецька область), Богдан
Кирлик, голова Великоберезнянської
ОТГ (Закарпатська область), Роман
Майструк, голова Тетіївської ОТГ
(Київська область).
Перший секретар Представництва ЄС
з питань децентралізації та секторальних реформ Бенедикт Германн наголосив на внеску усіх національних меншин, що живуть у громадах, та зазначив,
що мешканці громад, які розмовляють

Закінчення.
Початок на стор. 1
годом Анатолій Федорук оголосив
про присвоєння Указом Президента
України почесного звання «МатиГероїня» бучанці Олені Олександрівні
Павловській і жительці Гаврилівки
Оксані Анатоліївні Кручко.

З

Бучанський міський голова привітав
Героїнь і висловив слова шани та гордості
за жінок, які не лише виховують кожна
по п’ять дітей, а й діляться своїм добрим
серцем із тими, хто цього потребує. Адже
Олена і Оксана працюють у територіальному центрі соціального обслуговування Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи БМР.
У порядку денному пленарного засідання було заплановано більше 100 питань. Депутати розглянули бюджетні,
фінансові та економічні питання, відділів освіти, молоді та спорту, управління
житлово-комунального господарства,
медичної галузі, земельні та питання
будівництва і архітектури
Пресслужба БМР

Звіти в. о. старост
Бучанської МОТГ

Перед громадами Гаврилівки та
Тарасівщини про зроблене за 2019
рік у Будинку культури звітував
Олег Покрасьон.

різними мовами збагачують потенціал
ОТГ. Голови громад поділилися досвідом
співпраці з сусідніми країнами, запланованими та реалізованими проєктами
щодо інтересів національних меншин.

О

креслили спільно і плани на нинішній рік: Бучанський міський
голова Анатолій Федорук розповів про

важливі інфраструктурні проєкти, що
заплановано реалізувати у 2020 році у
цих населених пунктах.
За кілька днів про виконані роботи,
проєкти і важливі для громади питання звітував в. о. старости Анатолій
Новиченко перед жителями Луб’янки.
Присутні односельці отримали відповіді на численні питання, почули плани
на нинішній рік тощо.

ЗДОРОВ’Я

Короновірус: обізнаний, значить
захищений

Послуги стають ближче

Будівництво

Онлайн черга в ЦНАП

Новини із будмайданчика
гімназії

Днями розпочато онлайн трансляцію на офіційному сайті Бучанської міської ради електронної
черги прийому громадян в управлінні Центр надання адміністративних послуг.
– Протягом останніх років ми спостерігаємо надшвидкий розвиток
технологій, які за короткий час докорінно змінили наше життя. Поволі
еволюціонують неповороткі державні сервіси – вони поступово замінюють звичні всім черги на декілька
кліків в комп’ютері чи смартфоні: це
додає зручності і комфорту в роботі
як адміністраторам, так і відвідувачам ЦНАПу, – коментує нововведення Бучанський міський Анатолій
Федорук.
– Зручність, оперативність, економічність – це ті критерії, які закладено в основу електронних сервісів, що
стали надійними помічниками в отриманні важливої інформації як суб’єктами господарювання, так і пересічними громадянами. Робота в цьому
напрямку буде продовжуватися, – запевнив він.
Пресслужба БМР

На вулиці Вишневій тривають будівельні роботи майбутнього освітнього закладу.

О

дразу зробимо акцент: все менше
ця територія нагадує будмайданчик: облаштування території майже
завершено, днями встановили лавочки, бригада до кінця тижня приступить до монтажу ігрових майданчиків.
Встановлено перила, завершується
комплекс робіт у спортзалі.
Замовлено меблі для класі, навчальні кімнати готові до встановлення
парт.
Тривають роботи з підготовки ліфтового приміщення.

Тренінг для медичних працівників Бучанської ОТГ щодо дій при контакті
з пацієнтом, який може бути носієм короновірусу, відбувся у приміщенні
Бучанської міської ради.
медичних працівників, а також сусідів,
близьких хворої людини, куди направляти пацієнта, які є методи захисту, новітні лікарські засоби тощо.
Головний лікар центру Оксана Джам
разом із заступниками надали розширенні роз’яснення для своїх колег,
відповіли на всі питання, розібрали
ймовірні ситуації. Медики також мали
змогу потренуватися одягнути засоби
ороновірус стрімко поширюється індивідуального захисту, щоб розумісвітом, лікарі мають бути готови- ти, як це буде на практиці.
– Ми відпрацювали маршрут пацієнми, діяти впевнено, чітко і правильно.
Вірус не оминув Україну – зафіксовано та з підозрою на коронавірус на теритоперший випадок зараження.
рії Бучанської МОТГ, щоб забезпечити
Під час сьогоднішньої зустрічі лікарі локалізацію та захист наших мешканпервинної ланки, а також працівники ців та медичних працівників, – коменреєстратури і кол-центру розглянули тує головний лікар КП «Бучанський
детально алгоритм дій при зверненні центр первинної медико-санітарної долюдини, яка ймовірно може бути зара- помоги» Оксана Джам.
Продовження теми на стор. 9
жена короновірусом. Особиста безпека

К

Єдина родина
«Мати-Героїня» – це Державна нагорода, яка надається Президентом України жінкам, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей. На другій сторінці газети ми проінформували про надання бучанці Олені Олександрівні Павловській та жительці Гаврилівки Оксані Анатоліївні Кручко цього почесного
звання. Хочемо розповісти про кожну з цих жінок, які виховали прекрасних
дітей, незважаючи на життєві обставини, які не завжди були легкими.

П

рацівники соціальних служб завітали з подарунками до мешканців
населених пунктів, які цими днями
відсвяткували важливі дати у житті.

У винуватців свята-різна життєва
історія, відрізок, довжиною мінімум у
85 років. У такі поважні роки, кажуть
наші іменинники, важливі дорогі увага і добре слово.

У кожного – своя доля, своя історія
життя Сьогодні вони щасливі і дякують, що про них не забули. Але хіба
приходять у свята без подарунків?
Торт увечері збирав за столом рідних
і друзів, і тоді годинами лунали згадки
про роки, що були наповнені часто непростими днями і місяцями.
Живіть ще багато років на радість
рідним і друзям!
◆ Луб’янка

Нові жителі
Країни
Барвінкової

Учні першого класу місцевої школи пройшли традиційну церемонію посвяти в Барвінчата, яка проводиться урочисто кожного року.

В

сі дітки мали змогу взяти активну
участь і проявити себе якнайкраще. Відтепер вони є членами «Країни
Барвінкової»

О

лена Павловська зізналася, що завжди прагнула мати велику родину.
Її мрія нас дуже вразила, адже ще з дитинства вона бажала народити близько
десяти малят. Тому, ставши прекрасною
мамою для п’яти славних діток, вона з
впевненістю може сказати, що її заповітне бажання здійснилося:
– Я була одна в сім’ї, можливо, саме
тому я завжди мріяла про велику кількість діток. А коли вони з’явилися, важко
було не тому, що багато дітей, а тому, що
умови для виховання та життя були важкими та не надто підходящими. А діти
мене завжди радували та радують і понині. Крістіна, Іринка, Микита, Маргарита
та Софійка – всі дуже розумні та талановиті. Щоб розповісти про їхні досягнення, дня буде мало (сміється, ред.).
Наприклад, у Крістіни є ціла папка досягнень з музики, танців та гри на фортепіано. Іринка захоплювалася малюванням
картин та зараз втілює своє мистецтво
у напрямі манікюрного оформлення.
Микитка з Маргаритою займалися бальними танцями. Зараз Маргарита цікавиться хіп-хопом та веденням блогів. А
Софійка вивчає іноземні мови.
Оксана Кручко – чудесна мама, котра
виховала чудових дітей, які радують її
та роблять неймовірно щасливою. Коли
в Оксани Анатоліївни запитали, як їй
вдається поєднувати виховання п’ятьох
дітей з обов’язками мами та роботою,
вона скромно відповідає, що не бачить у
цьому нічого складного:
– Все як у всіх (сміється, ред.). Було
трішки й важко, коли були маленькими.
Найважче було, коли вони хворіли. Тоді
материнському серцю боляче витримувати недугу рідної кровиночки. Однак я
завжди тішилася ними, вони мені нада-

Підтримка дітей,
які пережили горе
У Бучанському Пласті представники
Peace Corps Ukraine спільно з Департаментом військового капеланства Патріаршої курії Української
грекокатолицької церкви провели
цікаві заходи для дітей, які втратили батьків під час російської збройної агресії проти нашої держави. На
долю цих дітлахів випало неабияке
випробування, тож відчути радість
і підтримку оточуючих було вкрай
важливо.
ід час заходу відбулися майстер-клас із миловаріння, спілкування з носіями англійської мови. Усі
присутні отримали приємні подарунки.

П

вали сил та натхнення. Мої Аліна, Оля,
Богдан, Ілля, Назар прекрасні діти. Вони
в мене всі різні, і всі особистості. Кожен
має свої власні погляди на життя. Ось,
приміром, старша донечка Аліна вивчилася на юриста, а її менший братик
Ілля навчається в історичному ліцеї в
Києві. Однак є спільне захоплення моїх
хлопчиків – гра на духових інструментах. Звичайно, часу на це мало, однак по
можливості займаються. А дівчаткам подобалося вишивання. Таке чисто дівчаче
заняття. А зараз, коли вони підросли, допомагають мені, підтримують не тільки
фізично, а й морально. Я раджу мамам не
боятися труднощів, а слухати своє серце.

Керівник відділу територіального
центру соціального обслуговування
Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи Світлана
Жолуденко добре характеризує обох
працівниць відділу:
– Я, як керівник, ними дуже задоволена, –
коментує Світлана Володимирівна. – Дуже
привітні люди, добрі й уважні, відповідальні працівники. Вони гарно виконують
свою роботу. Завжди сприймають чужі
проблеми, як свої, та одразу приходять на
допомогу. А допомога їхня потрібна дуже.
Адже їхня діяльність полягає у підтримці
людей похилого віку, стареньких бабусь
та дідусів: закупка продуктів, прибирання
житла, поміч у сплаті комунальних послуг.
Тобто вся робота по дому лягає на їх тендітні жіночі плечі. До речі, у обох гарні,
виховані та розумні діти, – зауважує керівник територіального центру, – які дуже
допомагають мамам тим що, приглядають
за молодшими братами та сестрами. Тому
Олена та Оксана легко поєднують роботу
з власними сімейними обов’язками. Тут
є ще один фактор, який дуже впливає на
якість їхньої роботи. Це, звичайно, те, що
вони дуже люблять свою справу, – пояснює
Світлана Володимирівна. – Хоч справа досить нелегка. Тому що, окрім фізичної роботи, тут треба мати бажання та хист вислухати та зрозуміти людину, бо зазвичай
багатьом стареньким людям не вистачає
спілкування, співчуття, тощо. Дуже важко
перейнятися чужою бідою, пережити її та
ще й намагатися зарадити, не зважаючи на
власні проблеми та незгоди.
У кожної мами своя історія, кожна пройшла власну дорогу життя. Присвятивши
свою долю вихованню дітей, вони з впевненістю радять ніколи не зупинятися,
йти вперед і навіть, коли дуже важко, не
втрачати віру у краще майбутнє.
Бажаємо їм здоров’я та довгих років
життя, щоб ще довго мати змогу насолоджуватися теплом та родинним затишком.
Спілкувалася Тетяна Домарєва

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

На початку весни у Бучанській
міські раді підбили «зимові» підсумки виконання програми «З турботою про кожного», що стосується вітання довгожителів громади.

Слухати своє серце

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Вітали довгожителів

Мати-Героїня

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

З турботою про кожного
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Актуально

Знайомство з професіями

У

чням, які ще не вирішили, по якій дорозі їм іти в дорослому житті, представили професії, які можна здобути в

закладі: майстер ресторанного обслуговування, офіціант, кухар, адміністратор,
слюсар, водій машиніст та ін. Учні із за-

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Часом буває складно почати заплановане. Навіть, якщо визначили собі
цілі та впевнені, що вам потрібно – тут і зараз.

Р

озібратись з тим, як мотивувати себе,
вирішила Молодіжна рада Бучанської
ОТГ. Представники ради прочитали лекцію для школярів громади.
Учасники учнівського самоврядування Луб’янської школи №7 відвідали тренінг “Де шукати мотивацію?» і дізналися
багато корисної інформації. Більшість
тренінгів спрямовані на розвиток у людині розуміння мотивації. Це необхідно
для того, щоб отримувати задоволення
від виконаної роботи і прагнути працювати максимально ретельно.
Мотивація також є основою особистісного зростання людини. Вона дозволяє домогтися самоствердження, стати більш значущим і підвищити власну
самооцінку.

Обласний захід для вчителів на
тему «Застосування інноваційних
технологій в освітньому процесі з
фізичної культури» провів Олексій
Карабута. Обмін досвідом відбувся на базі школи № 4.

доволенням брали участь у майстер-класах та ближче знайомилися з різними
професіями.

Понад 150 чоловік з’їхалися
на День Бі-Пі

День народження засновника світового скаутингу генерала Роберта Бейден-Пауэлла – День Бі-Пі
відсвяткували в Бучі в Пластовому
Вишкільному Центрі пластуни з
усієї Київської області.

Ц

◆ Блиставиця

е свято зібрало понад 150 учасників з Київщини, які провели
змагання, вікторини, ігри скаутів
Британії.
Завершила програму ватра, на якій
співали веселих пісень. Зрештою, тут
кожен зміг відчути себе частиною великої пластової сім’ї.

З нагоди Міжнародного дня мови у школі № 6 відбулися мовні змагання
між командами 5 класу «Патріоти» та 6 класу «Симпатичні та сміливі».

Освітня нарада

З любов’ю до рідної мови

ОСВІТА

Майстер-клас з фізкультури

Старшокласники Луб’янської школи № 7 та Гаврилівської школи № 8 відвідали
обласний профорієнтаційний захід в рамках молодіжного фестивалю ПРОФ
FEST OK, який відбувся в Катюжанському вищому професійному училищі.

Де шукати мотивацію? –
тренінг від Молодіжної ради

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

ПРОФ FEST OK

М

айстер-клас відвідали запрошені гості: професор кафедри
історії та теорії олімпійського спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України,
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Валентина
Єрмолова та учитель спеціалізованої
школи № 216 м. Києва, переможець
Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року - 2018» у номінації «Фізична культура», «Заслужений вчитель України»
Дмитро Лазебний-Чоловський.
Учитель Бучанської школи №3 Надія
Забавська поділилася власним досвідом з впровадження олімпійської
освіти в освітній процес навчального закладу та провела брейн-ринг на
олімпійську тематику з учасниками
майстер-класу.
Демонструючи новації на практиці, керівник майстер-класу Олексій
Карабу провів інноваційний урок
фізкультури з шестикласниками.
Учні навчалися грі волейбол. Педагог
продемонстрував власні інноваційні
підходи в освітньому процесі та використання мультимедійного і нестандартного обладнання.
Також поділилися своїм досвідом заслужені вчителі України та переможці
Всеукраїнських конкурсів, учителі фізичної культури Лариса Мокринська
та Дмитро Лазебний-Чоловський.
І на завершення – домашнє завдання для вчителів. Адже у травні відбудеться останній етап підвищення рівня майстерності вчителів фізкультури.

У дитячому садочку «Капітошка» пройшла нарада спеціалістів з питань дошкільної освіти.

П

ідбито
підсумки
роботи
системи дошкільної освіти
Київської області у 2019 році та окреслено перспективи її розвитку у
2020 році.

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

У

чні змагалися за звання найрозумніших, розгадуючи ребуси та відповідаючи на запитання «Бліц – турніру».
Також школярі утворили живий ланцюг
з написом «ЛЮБИМО МОВУ», який
став символом святкування такого важливого дня для кожного українця.

Діти країни
мандрують
Україною

Укожної людини своя Батьківщина,
і кожен має право любити та пишатися нею. Майже всі рано чи пізно
замислюються над своїм ставленням до Батьківщини.
чні 6 класу Бучанської Української
гімназії вже кілька тижнів здійснюють мандрівку теренами України, працюючи над проектом «Моя маленька
Батьківщина».
Кожен виступ про рідне місто чи
містечко, село чи селище супроводжується цікавими фактами, легендами,
презентаціями, фотографіями. А завершується він відміткою дорогого та милого серцю місця на карті України.

У

Батьківщина – поняття досить глибоке. Це Вітчизна, наша рідна країна.
Оскільки ми живемо в Україні, то можемо сказати, що ми – діти цієї країни,
а вона – наша Батьківщина. У цьому
сенсі любов до Батьківщини – це прояв
патріотизму, відданості своєму народові, гордість за надбання національної
культури. Це прагнення своїми діями
служити інтересам держави, готовність
боронити її від ворогів.

Канал «1+1»

6:00,6:45 «Життя вiдомих людей».
7:40 «ТСН-Тиждень».
9:10 «Голос країни 10».
11:30,2:05 Мелодрама «За правом
любовi».
19:30,5:40 «ТСН».
20:15 Мелодрама «Любовь без
пам`ятi».
0:10 Бойовик «Зроблено в Америцi».
3:40 Т/с «Школа».

Iнтер

5:30,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00,1:55 «Стосується
кожного».
11:10 Т/с «Мама буде проти», 1 i 2 с.
12:25 Т/с «Мама буде проти», 3 i 4 с.
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Око за око».
23:45 Т/с «Розвiдники». (16+).
0:55 Т/с «Банкiри».
3:25 «Орел i решка. Шопiнг».
5:00 «Телемагазин».

ICTV

4:45 Скарб нацiї.
4:55 Еврика!
5:05 Служба розшуку дiтей.
5:10 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:55 Громадянська оборона.
6:45 Факти тижня.
8:45 «На трьох». (16+).
9:40 Х/ф «Немовля на прогулянцi».
11:25,13:00 Х/ф «Моя суперколишня». (16+).
12:45 Факти. День.
13:25 Х/ф «П`ятий вимiр». (16+).
15:20 Х/ф «Люсi». (16+).
16:55 Х/ф «Привид у бронi». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Дизель шоу. (12+).
20:30 Х/ф «Озброєнi i небезпечнi».
(16+).
22:35 Х/ф «Плейбой пiд
прикриттям». (16+).
0:15 Х/ф «Вiлсон». (16+).
1:50 Нацiональний вiдбiр.
Євробачення 2020.
2:05 Стоп-10.

Новий канал

5:55,6:55 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:00 Вар`яти. (12+).
8:00 Дiти проти зiрок.
10:00 М/ф «Хоп».
12:00 Х/ф «Реальна сталь».
14:20 Х/ф «Пiрати Карибського моря
5: Помста Салазара».
17:00,19:00 Вiд пацанки до панянки.
(16+).
21:10 Х/ф «Коломбiана».
23:10 Х/ф «Янголи Чарлi».
1:10 Т/с «Чаклунки». (16+).
2:15 Євробачення.
2:30 Служба розшуку дiтей.
2:35 Зона ночi.

СТБ

6:05 Х/ф «Блеф».
7:55 Х/ф «Ас».
9:50 Х/ф «Оксамитовi ручки».
11:45 Х/ф «Закоханий до безтями».
13:40 Т/с «Було у батька два сини».
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Т/с «Слiпа». (12+).
18:55 Один за всiх. (16+).
20:00 Т/с «Спiймати Кайдаша».
(16+).
22:45 Т/с «Час кохати».

Канал «Україна»

5:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.

ТК «Київ»

7:45 Х/ф «Хулiгани Зеленої вулицi».
(16+).
9:40 Т/с «Вiра», 32 с. (12+).
11:20 Т/с «Вiра», 33 с. (12+).
13:00 Телемаркети.
14:00,23:15 Д/с «Безглуздi
винаходи», 5 i 6 с.
14:45 Прогулянки мiстом.
15:00,17:00,19:00,21:00 СТН.
15:15,17:15,19:15 Концерт «Мелодiя
двох сердець».
21:30,0:05 Т/с «Закулiснi iгри», 10
с. (16+).
22:20,0:50 Т/с «Закулiснi iгри», 11
с. (16+).
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
1:35,5:30 «Цивiлiзацiя Incognita».
3:00 Життєвi iсторiї.

Вівторок, 10 березня

UA:Перший

6:00 М/с «Чорний пiрат».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:15,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:40,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Аромати Мексики».
13:10,22:10 Святi та грiшнi.
14:25 Д/с «Аромати Грецiї».
15:10 Бюджетники.
15:45,3:30,5:25 #ВУкраїнi.
16:15 Д/с «Тваринна зброя».
17:30 Перша шпальта.
18:20,2:35 Тема дня.
19:20 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Особливий загiн».
21:30,23:50,2:25 UA:Спорт.
21:45 Нашi грошi.
0:00 «Зворотнiй вiдлiк».
1:45 Своя земля.
4:05 Д/ф «Українська символiка.
Гiмн».

Новий канал

5:55,6:55 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:00 Вар`яти. (12+).
9:00 Х/ф «Руйнiвник».
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
13:00,19:00 Хто проти блондинок?
(12+).
21:00 Х/ф «Зiзнання». (16+).
23:00 Х/ф «Янголи Чарлi: Повний
вперед». (16+).
1:10 Т/с «Чаклунки». (16+).
2:20 Зона ночi.

СТБ

6:00 Експерименти. (16+).
9:50 Т/с «Коли ми вдома».
12:40 МастерШеф. (12+).
15:25 Хата на тата. (12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00,0:35 Т/с «Слiпа». (12+).
18:55 Один за всiх. (16+).
20:00 Т/с «Спiймати Кайдаша».
22:45 Таємницi ДНК. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:2
5 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:20 Мiсiя: краса.
12:20,3:15 Реальна мiстика.
14:20,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Зречення», 1 i 2 с. (12+).
23:20 Контролер.
0:00,2:15 Т/с «Чужi рiднi». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20 Snooker в Українi.
9:30,13:30 М/с «Дiнофроз», 52 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,
21:00 СТН.
11:10,13:10,15:10,17:09,19:20 Радар.
11:15,13:15,19:30,21:30 Погода.
11:20,13:20,18:00 Служба порятунку.
11:30 Д/с «Безглуздi винаходи», 7 с.

12:00 Телемаркети.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,17:12,19:25 СТН-Спорт.
15:20 Панорама.
17:15 «КиївLeaks».
18:15 «Сьогоднi у свiтi».
19:40 Київськi iсторiї.
19:50 Якiсне життя.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,0:05 Т/с «Закулiснi iгри», 12 с.
22:25 Київ. Persons.
22:40 Д/с «Безглуздi винаходи», 8 с.
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:15 Т/с «Таємницi старого мосту»,
53 с.
0:50,5:25 «Цивiлiзацiя Incognita».
2:25 Життєвi iсторiї.

Середа, 11 березня

UA:Перший

6:00 М/с «Чорний пiрат».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:15,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:40,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Аромати Шотландiї».
13:10 Енеїда.
14:25 Д/с «Аромати Грецiї».
15:10,0:00 Святi та грiшнi.
16:15 Д/с «Тваринна зброя».
17:30 Нашi грошi.
18:20,2:35 Тема дня.
19:20 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Особливий загiн».
21:30,23:50,2:25 UA:Спорт.
21:45 Бюджетники.
22:15 Т/с «Епоха честi».
0:55 Розсекречена iсторiя.
1:45 Своя земля.
3:30 Спiльно.
4:05 UA:Фольк. Спогади.
5:25 #ВУкраїнi.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:30
,5:20 «ТСН».
9:25,10:20,18:00 «Життя вiдомих
людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».

14:20 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя».
15:45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:00 «Щоденник медiума».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Мишоловка для
кота».
22:45,23:50,0:40 «Свiт навиворiт 11:
Китай».
1:10 Мелодрама «За правом
любовi».
2:45 Т/с «Школа».

Iнтер

5:30,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Т/с «Мене звуть Мелек».
(12+).
12:55 Х/ф «Бiльше, нiж друг». (16+).
14:50,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».
18:00,19:00,1:55 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Око за око».
23:45 Т/с «Розвiдники». (16+).
1:00 Т/с «Банкiри».
3:25 «Орел i решка. Шопiнг».
5:00 «Телемагазин».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:50,13:20 Х/ф «Iграшковi
солдатики». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:15,16:20 Х/ф «Максимальний
ризик». (16+).
16:40 Х/ф «Стирач». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:30
,5:20 «ТСН».
9:25,10:20,18:00 «Життя вiдомих
людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
14:20 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя».
15:30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:00 «Щоденник медiума».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Мишоловка для
кота».
22:45,0:40 «Одруження наослiп».
2:20 Мелодрама «За правом
любовi».
3:55 Т/с «Школа».

Iнтер

5:30,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Т/с «Мене звуть Мелек».
(12+).
13:00 Х/ф «Любов без пересадок».
(16+).
14:50,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».
18:00,19:00,1:55 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Око за око».
23:45 Т/с «Розвiдники». (16+).
0:55 Т/с «Банкiри». (16+).
3:25 «Орел i решка. Шопiнг».
5:00 «Телемагазин».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Х/ф «Моя супер-колишня».
(16+).
11:50,13:20 Х/ф «П`ятий вимiр».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:50,16:20 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
21:20 Т/с «Нюхач 4». (16+).
22:30 Х/ф «Стирач». (16+).
0:30 Х/ф «Дилер». (18+).
2:00 Стоп-10.

Березень

березовим віником зиму вимітає,
а весну в гості запрошує

20:15 Секретний фронт.
21:20 Т/с «Нюхач 4». (16+).
22:25 Х/ф «Злочинець». (16+).
0:25 Х/ф «Арена». (18+).
2:00 Стоп-10.

Новий канал

5:55,6:55 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:00 Вар`яти. (12+).
9:00 Х/ф «Диявол носить Рrаdа».
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
13:40,19:00 Суперiнтуїцiя. (12+).
21:00 Х/ф «Дiвчина в павутинi».
23:10 Х/ф «Обитель зла». (18+).
1:10 Т/с «Чаклунки». (16+).
2:10 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:00 Експерименти. (16+).
9:50 Т/с «Коли ми вдома».
12:30 МастерШеф. (12+).
15:35 Хата на тата. (12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00,0:35 Т/с «Слiпа». (12+).
18:55 Один за всiх. (16+).
20:00 Т/с «Спiймати Кайдаша».
22:45 Давай поговоримо про секс.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:45 Зоряний шлях.
11:20 Мiсiя: краса.
12:20,3:10 Реальна мiстика.
14:20,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Зречення», 3 i 4 с. (12+).
23:30 Т/с «Зречення», 5 с. (12+).
0:25,2:15 Т/с «Чужi рiднi». (12+).

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

UA:Перший

6:00 М/с «Чорний пiрат».
6:30,7:15,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:30,2:00,5:0
0 Новини.
9:30,4:05 Енеїда.
10:35,14:30 Телепродаж.
10:50 М/с «Книга джунглiв».
12:45 Новини. Спецвипуск.
13:00 Х/ф «Грозовий перевал», 1
с. (16+).
14:45 Х/ф «Грозовий перевал», 2
с. (16+).
16:00,3:30 Бюджетники.
16:30 Плiч-о-плiч.
16:50,0:50,5:25 #ВУкраїнi.
17:25 Т/с «Епоха честi».
19:20 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20:25 Д/с «Свiт дикої природи».
21:25,2:20 UA:Спорт.
21:35 «Зворотнiй вiдлiк».
0:00 Схеми. Корупцiя в деталях.
0:25 Перша шпальта.
1:20 Спiльно.
1:45 Своя земля.
2:30 Погода.
2:35 Розсекречена iсторiя.

6:50 Зоряний шлях.
10:50 Т/с «Три сестри», 1-4 с. (12+).
15:00,19:00 Сьогоднi.
15:20 Т/с «Три сестри». (12+).
20:00 Х/ф «Красуня». (16+).
22:20,2:00 Т/с «Веселка в небi».
1:30 Телемагазин.
2:40 Т/с «Чужi рiднi». (12+).
4:05 Реальна мiстика.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Понеділок, 9 березня

2020 року

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20,11:20,13:20,19:40,22:25 Київськi
iсторiї.
9:30,13:30 М/с «Атомiкрон», 1 i 2 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:0
0 СТН.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

ТРАДИЦІЇ

Колодій Зиму
проводжає

Свято Колодія викликає чимало приємних хвилювань, адже це одні з
найрадісніших та найсвітліших днів,
коли люди проводжають Зиму і радо
зустрічають Весну.
едарма в народі кажуть: “Колодій зиму
проводжає, холодне життя кінчає, а за
ним Великий піст – аж до літа міст».
Незважаючи на зимову погоду, жителі
міста зустріли весну радісно та весело,
не забуваючи про давні народні звичаї і
традиції. За всіх часів Колодія відзначали
гучно та масово, тому свято було досить
масштабним.

Н

На площі біля міського будинку культури на вулиці Яблунській школярі
Бучанського НВК “Берізка» та кожен
мешканець громади мав змогу знайти
собі заняття до вподоби та розваги за інтересами, а їх було чимало: ігри, обряди,
святкові конкурси, частування та концертна програма.
Лунали пісні вихованки Бучанської
школи мистецтв Дарини Дадюри.
Урочистості продовжились спортивними змаганнями для дітей. «Веселі
старти», за словами ведучих свята, не
лише спонукали рухатися:
– Вони символізують ще й змагання
між Зимою та Весною. Коли ми складали
програму для дітей, намагалися вплести
у неї різноманітні українські традиції,
образи, прикмети, щоб молодь розвивалася всебічно.

Добра справа

Благочинна ярмарка у школі

В останній тиждень лютого, перед Великим постом, за давнім звичаєм
українців відбуваються проводи Зими і свято Колодія.

П

оєднати корисне й приємне вирішили в школі № 2. Так з ініціативи
педагога-організатора закладу був проведений благочинний ярмарок.
У перший день участь брали 1-5 класи, а наступного – 6-11класи.

Діти та батьки приносили до школи
різноманітні смаколи, які самостійно
продавали. Всі зароблені кошти відправлені у будинок малюка у Ворзель.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Свято Колодія

Добро починається з тебе

Учні Блиставицької школи весело і яскраво відзначили свято Колодія: провели дружно Зиму і закликали Весну, напекли млинців і пригостили всіх.

Масляну гуляли –
Весну зустрічали

У Пластовому Вишкільному центрі в
Бучі відбулося весело свято Колодія
із традиційними розвагами.
асові ігри, веселощі, море радості і
позитиву, смачні страви і млинці —
саме так молодь громади попрощалася із
Зимою й відзначила зустріч Весни.

М

Розгуляй,
Широкий четвер

У четвертий день Колодія, коли
розпочалася Широка Масляна, свято набуло не тільки вузького, сімейного, а й більш масштабного характеру. За традицією, цього дня всі
люди виходять на вулиці, влаштовують гуляння, танці, пісні, ігри та
інші розваги.
чні школи № 1 брали участь у веселих конкурсах, співали та водили хороводи. Звичайно ж, родзинкою гуляння традиційно стало спалення опудала, адже
цей ритуал символізує прощання із зимою та пробудження весни.

У

У

Гаврилівському навчальному закладі теж організували веселий
святковий «Ярмарок-продаж млинців»,
який пройшов у рамках всеукраїнської
благодійної акції «Назустріч мрії».
Школярі, батьки та вчителі радо й
дружно приєдналися до акції та виставили на продаж свої кулінарні витвори.
Деяким сподобалося продавати млинці, а іншим – купувати.

Виручені кошти від проданих смаколиків на ярмарку вирішили направити на покращення художнього фонду
шкільної бібліотеки.
А блиставчани спільними зусиллями
зібрали 7500 гривень, які уже незабаром надійдуть до благодійного фонду
«Сильні духом».

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
11:10,13:10,15:10,17:10,19:20 Радар.
11:15,13:15,19:30,21:30 Погода.
11:30 Д/с «Безглуздi винаходи», 8 с.
12:00 Телемаркети.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,17:15,19:25 СТН-Спорт.
15:20 Панорама.
16:50 Snooker в Українi.
17:20,19:50 Якiсне життя.
17:30 Погоджувальна рада.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,0:05 Т/с «Закулiснi iгри», 13
с. (16+).
22:40 Д/с «Безглуздi винаходи», 9 с.
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:15 Т/с «Таємницi старого мосту»,
54 с.
0:50,5:25 «Цивiлiзацiя Incognita».
2:25 Життєвi iсторiї.

Четвер, 12 березня

UA:Перший

6:00 М/с «Чорний пiрат».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:15,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:40,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Аромати Шотландiї».
13:10,4:05 UA:Фольк. Спогади.
14:25 Д/с «Аромати Грецiї».
15:10 Енеїда.
16:20,0:00 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Контiолахтi. Спринт 10 км.
Чоловiки.
18:20,2:35 Тема дня.
19:20 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Суперчуття».
20:30 Д/с «Дикi тварини».
21:30,23:50,2:25 UA:Спорт.
21:45,1:30 Схеми. Корупцiя в
деталях.
22:15 Т/с «Епоха честi».
3:30 Перша шпальта.
5:25 #ВУкраїнi.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:50
,5:20 «ТСН».
9:25,10:20,18:00 «Життя вiдомих
людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
14:25 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя».
15:45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:00 «Щоденник медiума».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45,1:00 Бойовик «Велика стiна».
22:30 «Право на владу».
2:30 Мелодрама «За правом
любовi».
4:05 Т/с «Школа».

Iнтер

5:30,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Т/с «Мене звуть
Мелек». (12+).
13:00 Х/ф «Пограбування побельгiйськи». (16+).
14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».
18:00,19:00,2:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».

21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Око за око».
23:45 Т/с «Розвiдники». (16+).
0:55 Т/с «Банкiри».
3:30 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт.
11:30,13:20 Х/ф «Максимальний
ризик». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:55,16:20 Х/ф «Служителi закону».
(16+).
16:45 Х/ф «Злочинець». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Антизомбi. Дайджест.
21:20 Т/с «Нюхач 4». (16+).
22:25 Х/ф «Миротворець». (16+).
0:30 Х/ф «Операцiя «Вiдплата».
(18+).
2:00 Стоп-10.

Новий канал

5:55,6:55 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:00 Вар`яти. (12+).
9:00 Х/ф «Зiзнання». (16+).
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
13:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «М`ята». (16+).
23:00 Х/ф «Обитель зла:
Апокалiпсис». (18+).
0:50 Т/с «Чаклунки». (16+).
1:45 Служба розшуку дiтей.
1:50 Зона ночi.

СТБ

6:00 Експерименти. (16+).
9:50 Т/с «Коли ми вдома».
11:35 МастерШеф. (12+).
15:35 Хата на тата. (12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00,0:45 Т/с «Слiпа». (12+).
18:55 Один за всiх. (16+).
20:00,22:45 Т/с «Одна брехня на
двох».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:20 Мiсiя: краса.
12:20,3:10 Реальна мiстика.
14:20,15:30,4:00 Агенти
справедливостi. (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Зречення», 6 i 7 с. (12+).
23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «Зречення», 8 с. (12+).
1:00,2:15 Т/с «Чужi рiднi». (12+).
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20,11:20,13:20,18:00 Київськi
iсторiї.
9:30,13:30 М/с «Атомiкрон», 3 i 4 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:0
0 СТН.
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11:10,13:10,15:10,17:09,19:20 Радар.
11:15,13:15,19:30,21:30 Погода.
11:30 Д/с «Безглуздi винаходи», 9 с.
12:00 Телемаркети.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,17:12,19:25 СТН-Спорт.
15:20 Панорама.
17:15 «КиївLeaks».
18:15 «Сьогоднi у свiтi».
19:40 Прогулянки мiстом.
19:55 Паспорт UA.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,0:05 Т/с «Закулiснi iгри», 14
с. (16+).
22:25 Київ. Persons.
22:40 Д/с «Безглуздi винаходи»,
10 с.
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:15 Т/с «Таємницi старого мосту»,
55 с.
0:50,4:55 «Цивiлiзацiя Incognita».
2:25 Життєвi iсторiї.
6:30 Дотик з Чарльзом Стенлi.

П'ятниця, 13 березня

UA:Перший

6:00 М/с «Чорний пiрат».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:15,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:40,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Аромати Шотландiї».
13:10 Д/с «Браво, шеф!»
14:25 Д/с «Аромати Грецiї».
15:10,4:05 UA:Фольк. Спогади.
16:20,0:00 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Контiолахтi. Спринт 7,5 км.
Жiнки.
18:20,2:35 Тема дня.
19:15 VoxCheck.
19:20 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Суперчуття».
20:30 Д/с «Дикi тварини».
21:30,23:50,2:25 UA:Спорт.
21:45 Перша шпальта.
22:15 Т/с «Епоха честi».
1:30,5:25 #ВУкраїнi.
3:30 Схеми. Корупцiя в деталях.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,4:
35 «ТСН».
9:25,10:20,18:00 «Життя вiдомих
людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:25,14:20 «Свiт навиворiт: Камбоджа».
15:20 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:00 «Щоденник медiума».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:15 «Чистоnews».
20:25 Х/ф «Iгри гумору».
22:30,0:30 «Лiга смiху».
2:20 Трилер «Реквiєм за вбивцею».
5:20 «Свiтське життя».

Iнтер

5:30,22:55 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Т/с «Мене звуть
Мелек». (12+).
13:00 Х/ф «Фанфан-тюльпан». (16+).
14:45,15:40,23:45 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».

9–15 березня 2020 року
18:00,1:35 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
22:00 «Чорногорiя. Битва за православ`я».
3:05 Х/ф «Повiсть про перше
кохання».
4:30 «Орел i решка. Морський
сезон».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30,1:20 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Антизомбi. Дайджест.
11:00 Х/ф «Невдахи». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:20 Х/ф «Пiдняти перископ».
14:55,16:20,22:40 «На трьох». (16+).
16:40 Х/ф «Озброєнi i небезпечнi».
18:45 Факти. Вечiр.
20:05 Дизель шоу. (12+).
23:35 Х/ф «Плейбой пiд
прикриттям». (18+).
1:50 Стоп-10.

Новий канал

5:55,6:55 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:00 Вар`яти. (12+).
8:00 Дiти проти зiрок.
10:10 Х/ф «Чого хочуть жiнки».
13:00 Х/ф «М`ята». (16+).
15:00 Х/ф «Дiвчина в павутинi».
(16+).
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт».
23:20 Х/ф «Обитель зла:
Вимирання». (16+).
1:10 Служба розшуку дiтей.
1:15 Зона ночi.

СТБ

5:35 Хата на тата. (12+).
14:25,18:00,19:00 Холостяк. (12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
22:45 Небачене Євробачення 2020.
23:00 Т/с «40+, або Геометрiя
почуттiв». (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30,5:30 Зоряний шлях.
11:20 Мiсiя: краса.
12:20,3:50 Реальна мiстика.
14:20,15:30 Агенти справедливостi.
(12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 Гучна справа. (16+).
21:00 Свобода слова Савiка
Шустера.
0:00 Т/с «Утiкачка 2», 1 i 2 с. (12+).
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Утiкачка 2». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20,11:20,13:20,19:50 Якiсне життя.
9:30,13:30 М/с «Атомiкрон», 5 i 6 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,19:00,21:00 СТН.
11:10,13:10,15:10,19:20 Радар.
11:15,13:15,19:30,21:30 Погода.
11:30 Д/с «Безглуздi винаходи»,
10 с.
12:00 Телемаркети.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,19:25 СТН-Спорт.
15:20 Панорама.
16:30 Прогулянки мiстом.
16:45 Welness.
17:00 КиївРада-Live.
19:40 Київськi iсторiї.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Х/ф «Вишибайли». (16+).
23:15 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20 Т/с «Вiра», 34 с. (12+).
1:00 Т/с «Таємницi старого мосту»,
56 с.
1:50,6:25 «Цивiлiзацiя Incognita».
3:25 Життєвi iсторiї.

Суббота, 14 марта

UA:Перший

6:00 М/с «Чорний пiрат».
6:25 Ролик Роз`яснення ЦВК.
6:30,7:15,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,2:00,5:30
Новини.
9:30,3:15 Енеїда.
10:30,13:45 Телепродаж.
10:45 М/с «Книга джунглiв».
12:05 Х/ф «Три золотих волосини».
14:05,21:20 Д/с «Дикi тварини».
14:35,0:00 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Контiолахтi. Переслiдування
12,5 км. Чоловiки.
15:40 Плiч-о-плiч.
16:00,2:20,5:00 Бюджетники.
16:35,0:55 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Контiолахтi. Переслiдування
10 км. Жiнки.
17:40,2:45 #ВУкраїнi.
18:20 Т/с «Епоха честi».

19:20 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20:25 Д/с «Свiт дикої природи».
22:00 Х/ф «На межi». (16+).

Канал «1+1»

6:05,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 Комедiя «Термiнал».
12:40 Драма «Зелена миля».
16:30,21:25 «Вечiрнiй квартал».
18:30,4:35 «Розсмiши комiка».
19:30,5:20 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:25,3:05 «Українськi сенсацiї».
22:45 «Святковий концерт. Шевченкiвська премiя».
23:25,0:25 «Свiтське життя».

Iнтер

5:40 «Чекай на мене. Україна».
7:15 Х/ф «Фанфан-тюльпан». (16+).
9:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Х/ф «Невиправний брехун».
12:30 Х/ф «Раз на раз не випадає».
14:00 Х/ф «Три плюс два».
15:40 Т/с «Пристрастi за Зiнаїдою».
20:00 «Подробицi».
20:30 «Крутiше за всiх. Краще».
22:25 Т/с «Однолюби».
2:25 «1961. Таємниця київського
потопу».
3:15 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
5:00 Особливостi нацiональної
роботи.
6:40,3:00 Я зняв!
6:45 Х/ф «Невдахи». (16+).
8:25 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
10:05 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
12:45 Факти. День.
13:00 Дизель шоу. (12+).
16:55 Х/ф «Холостяцька вечiрка 3».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Три iкси: Реактивiзацiя».
21:00 Х/ф «Той, хто бiжить по лезу
2049». (16+).
23:50 Х/ф «Арена». (18+).

Новий канал

6:00 Стенд-Ап.
6:50 Вар`яти. (12+).
10:40 Хто зверху? (12+).
14:30 Х/ф «Коломбiана». (16+).
16:35,18:35 Kids` Time.
16:40 М/ф “Рiо 2».
18:40 Х/ф «Воркрафт: Початок».
21:00 Х/ф «Хоббiт: Несподiвана
подорож». (12+).
0:20 Х/ф «Обитель зла». (18+).

СТБ

5:40 Прокинься з Ектором!
7:30 Т/с «Одна брехня на двох».
11:10 Т/с «Спiймати Кайдаша».
16:05 МастерШеф. Професiонали.
19:00 МастерШеф. Професiонали 2
21:45 Х/ф «Джентльмени удачi».
23:25 Джентльмени удачi: невiдома
версiя.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,5:30 Зоряний шлях.
9:00 Т/с «Зречення», 1-6 с. (12+).
15:20 Т/с «Зречення». (12+).
17:00 Т/с «Наша лiкарка», 1 i 2 с.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Наша лiкарка». (12+).
23:00 Т/с «Каблучка з бiрюзою»

ТК «Київ»

8:00,12:00 Лiкар знає.
9:00,14:00 Д/с «Безглуздi
винаходи», 11 i 12 с.
9:50 Якiсне життя.
10:00 Зiрковий смак.
10:50 Веселi старти.
11:25 Welness.
11:35 «Київськi iсторiї».
11:45 Київ. Persons.
13:00 Телемаркети.
15:00,17:00,19:00,21:00 СТН.
15:15 Х/ф «Вишибайли». (16+).
17:15 Т/с «Вiра», 34 с. (12+).
19:25 Т/с «Вiра», 35 с. (12+).
21:30 «Свiтськi хронiки. Вiкенд».
22:05,23:15 Х/ф «Фанат». (16+).
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
0:10 Т/с «Таємницi старого мосту»,
57 i 58 с.

Неділя, 15 березня

UA:Перший

6:00 М/с «Чорний пiрат».
6:30,7:15,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,2:00,5:30
Новини.
9:30 Енеїда.
10:30,13:15 Телепродаж.
10:45 М/с «Книга джунглiв».
12:05 Х/ф «Бал казок».
13:35 Д/с «Мегаполiси».
14:05,2:20 Бiатлон. Кубок свiту.
VIII етап. Контiолахтi. Одиночна
змiшана естафета.
15:05,5:00 Бюджетники.
15:35,4:35 #ВУкраїнi.

16:05,3:10 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Контiолахтi. Змiшана естафета
4х7,5 км.
17:45 UA:Бiатлон. Студiя.
18:25 Т/с «Епоха честi».
19:20 Д/с «Особливий загiн».
20:25 Д/с «Свiт дикої природи».
21:20 Д/с «Дикi тварини».
22:00 Х/ф «Запалюючи зiрки».
23:55 Х/ф «На межi». (16+).

Канал «1+1»

6:00 М/ф.
6:10,7:05 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
11:15 Мелодрама «Любовь без
пам`ятi».
15:10 Т/с «Мишоловка для кота».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос країни 10».
23:20 Комедiя «Термiнал».

Iнтер

5:30,10:00 «Орел i решка. Чудеса
свiту 2».
6:20,11:00 «Орел i решка. Iвлєєва vs.
Бєдняков».
7:15 Х/ф «Самотня жiнка бажає
познайомитися».
9:00 «Готуємо разом».
12:00 Х/ф «Зорро».
14:15 Т/с «Не вiдпускай мою руку».
17:50 Х/ф «Мiльйонер з трущоб».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Всi грошi свiту». (16+).
23:00 Х/ф «Iдеальне вбивство».
1:00 «Речдок».
3:20 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV

5:20 Скарб нацiї.
5:25 Еврика!
5:35 Факти.
6:00,9:30 Секретний фронт.
Дайджест.
6:50 Антизомбi. Дайджест.
7:45 Громадянська оборона.
10:20,13:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:45 Факти. День.
14:00 Х/ф «Той, хто бiжить по лезу
2049». (16+).
16:50 Х/ф «Три iкси: Реактивiзацiя».
18:45 Факти тижня.
20:30 Х/ф «Вiд колиски до могили».
22:20 Х/ф «Денне свiтло». (16+).
0:30 Х/ф «Тонка червона лiнiя».
3:15 Я зняв!

Новий канал

6:00 Таємний агент. Пост-шоу.
6:40 Вар`яти. (12+).
7:40 Дiти проти зiрок.
9:55,11:55 Kids` Time.
10:00 М/ф “Рiо 2».
12:00 Х/ф «Воркрафт: Початок».
14:10 Х/ф «Хоббiт: Несподiвана
подорож». (12+).
18:00 Х/ф «Хоббiт: Пустка Смауга».
21:00 Х/ф «Хоббiт: Битва п`яти
воїнств». (16+).
23:50 Х/ф «Обитель зла:
Апокалiпсис». (18+).
1:50 Зона ночi.

СТБ

6:00 Все буде смачно!
7:55 Прокинься з Ектором!
9:50 Х/ф «Джентльмени удачi».
11:30 Хата на тата. (12+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:55 Один за всiх. (16+).
22:00 Таємницi ДНК. (16+).
22:55 Детектор брехнi.

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
8:40 Х/ф «Красуня». (16+).
11:00 Т/с «Наша лiкарка». (12+).
14:55 Х/ф «Паперовi квiти». (12+).
17:00 Т/с «Стань моєю тiнню»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Стань моєю тiнню».
23:00 Т/с «Тест на любов», 1-3 с.
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Тест на любов».
2:50 Т/с «Каблучка з бiрюзою».
5:30 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

8:00,12:00 Лiкар знає.
9:00 Д/ф «Український шлях М.
Поплавського».
9:30 Веселi старти.
10:05 Якiсне життя.
10:10 Т/с «Вiра», 35 с. (12+).
11:50 Київськi iсторiї.
13:00 Телемаркети.
14:00 Київ. Persons.
14:10 Зiрковий смак.
15:00 СТН.
15:15 Х/ф «Фанат». (16+).
17:20,0:45,5:20 «Цивiлiзацiя
Incognita».
17:40 Т/с «Вiра», 1 с. (12+).
19:20 Т/с «Вiра», 2 с. (12+).
21:00 СТН-Тижневик.
22:00 Спорт-Тижневик.
22:20 Т/с «Закулiснi iгри», 15 с.
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:15 Концерт «Miss Blonde
Ukraine».

Втрачене пенсійне посвідчення, видане у Новоград-Волинському на ім’я
Туровський Владислав Валерійович,
вважати недійсним.
Втрачене посвідчення учасника
бойових дій УБД № 147227 видане 03.11.2015 року на ім’я Шевченко
Віктор Анатолійович, вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ

У

провадженні Київського окружного адміністративного суду перебуває справа №320/1543/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Хука Бразерс» до Виконавчого комітету Бучанської міської ради Київської області про визнання протиправним та скасування рішення в частині пункту 1 рішення Виконавчого комітету Бучанської міської ради Київської
області №518 від 15 серпня 2017 року «Про режим роботи закладів громадського харчування, торговельних закладів, сфери
послуг та розваг розміщених на території міста Буча», а саме визнати протиправним та скасувати «п.1. Встановити режим
роботи закладів громадського харчування, торговельних закладів, сфери послуг та розваг незалежно від форм власності та
види обєкта, розташованих в житлових будинках на території м. буча, в межах часу з 08-00 до 20-00 годин (за погодженням із
мешканцями будинку та балансоутримувачем).»
Судове засідання відбудеться 19 березня 2020 року о 14 год. 00 хв., в приміщенні Київського окружного адміністративного
суду за адресою: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 26 (суддя Дудін С.О.)

ГУ ДПС у Київській області інформує

Як перейти на спрощену систему
оподаткування?

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування обліку та звітності.

Втрачений студентський квиток
КХ 11769457, виданий Університетом
державної фіскальної служби на ім’я
Мелешко Олеся Валеріївна, вважати
недійсним.
Втрачене посвідчення особи, яка
постраждала від Чорнобильської катастрофи (кат. І), серія А № 091980
видане 14.10.2000, вкладка № 184984
довічно, на ім’я Молодико Ольга
Павлівна, вважати недійсним.
Втрачений документ про спадщину на житловий будинок за адресою
Київська обл, м. Буча, вул. Лугова,
43, виданий на ім’я Молодико Ольга
Павлівна, вважати недійсним.
Втрачений
технічний
паспорт
на житловий будинок за адресою
Київська обл, м. Буча, вул. Лугова,
43, виданий на ім’я Молодико Ольга
Павлівна, вважати недійсним.
Втрачений план на житловий будинок за адресою Київська обл, м.
Буча, вул. Лугова, 43, виданий на ім’я
Молодико Ольга Павлівна, вважати
недійсним.
Втрачений заповіт на житловий
будинок за адресою Київська обл, м.
Буча, вул. Лугова, 43, виданий на ім’я
Молодико Ольга Павлівна, вважати
недійсним.
Втрачену будинкову книгу на житловий будинок за адресою Київська
обл, м. Буча, вул. Лугова, 43, виданий
на ім’я Молодико Ольга Павлівна, вважати недійсним.
Втрачений
технічний
паспорт
на житловий будинок за адресою
Київська обл, м. Буча, вул. Вокзальна,
1, виданий на ім’я Скороход Петро
Віталійович, вважати недійсним.
Втрачений план на житловий будинок за адресою Київська обл, м. Буча,
вул. Вокзальна, 1, виданий на ім’я
Скороход Петро Віталійович, вважати
недійсним.
Втрачений заповіт на житловий
будинок за адресою Київська обл, м.
Буча, вул. Вокзальна, 1, виданий на
ім’я Скороход Петро Віталійович,
вважати недійсним.
Втрачену будинкову книгу на житловий будинок за адресою Київська обл,
м. Буча, вул. Вокзальна, 1, виданий
на ім’я Скороход Петро Віталійович,
вважати недійсним.
Втрачений
договір
дарування
на житловий будинок за адресою
Київська обл, м. Буча, вул. Вокзальна,
1, зареєстрований за № 2-912, № 2-913,
виданий на ім’я Скороход Петро
Віталійович, вважати недійсним.

Д

ля здійснення такого переходу платник повинен не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного
календарного кварталу подати заяву до
контролюючого органу.

Такий суб’єкт господарювання може
здійснити перехід на спрощену систему
оподаткування один раз протягом календарного року. Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений

Пільги щодо сплати земельного
податку для фізичних осіб

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що Податковим
Кодексом встановлені пільги (звільнення) від сплати земельного податку таких категорій фізичних осіб:
га;
– інвалідів першої і другої групи;
– для індивідуального дачного будів– фізичних осіб, які виховують трьох
і більше дітей віком до 18 років;
ництва – не більш як 0,10 га;
– пенсіонерів (за віком);
– для будівництва індивідуальних га– ветеранів війни та осіб, на яких ражів – не більш як 0,01 га;
поширюється Закон «Про статус ве– для ведення садівництва – не більш
теранів війни, гарантії їх соціального як 0,12 га.
Також від сплати податку звільнязахисту»;
– фізичних осіб, визнаних законом ються на період дії єдиного податку
особами, які постраждали внаслідок ІV-ї групи власники земельних діляЧорнобильської катастрофи.
нок, земельних часток (паїв) та землеЗвільнення від сплати земельного користувачі за умови передачі земельподатку поширюється на земельні ді- них ділянок та земельних часток (паїв)
лянки за видом їх використання у ме- в оренду платнику єдиного податку
ІV-ї груп.
жах граничних норм:
Для отримання пільги щодо сплати
– для особистого селянського госпоземельного податку фізична особа подарства – у розмірі не більше 2 га;
– для будівництва та обслуговування дає контролюючому органу за місцем
житлового будинку, господарських бу- знаходження земельної ділянки заяву
дівель і споруд (присадибна ділянка): у довільної форми про надання пільги та
селах - не більше 0,25 га, в селищах - не документи, що посвідчують її право на
більше 0,15 га, в містах - не більше 0,10 пільгу: посвідчення особи з інвалідні-

Вберегтися від коронавірусу

На жаль, в Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу в Чернівцях. Вже
зараз медики працюють з людьми, які потенційно контактували з хворим.
учанський центр первинної меди- −− Уникайте тісного контакту з хворими
людьми .
ко-санітарної допомоги рекомендує
Якщо у вас є СИМПТОМИ гострої
зберігати спокій, допомагати одне однореспіраторної інфекції, аби запобігти заму та пам’ятати про свій захист :
−− Часто і ретельно мийте руки водою і раженню інших:
милом. Щонайменше 20-30 секунд.
−− Залишайтеся вдома, якщо захворіли.
−− Якщо немає можливості помити руки,
варто використовувати спиртовмісний
антисептик для рук або з вмістом хлоргексидину. Антисептик має покривати
всю поверхню шкіри рук, обробляти їх
треба щонайменше 30 секунд і особливу увагу приділити нігтям.
−− Не торкайтеся брудними руками очей,
носа чи рота.

Б

за умови, якщо протягом календарного
року, що передує періоду переходу на
спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги,
встановлені п 291.4 ст. 291 ПКУ.
До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року
переходу на спрощену систему оподаткування, за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України
від 16.07.2019№ 308.
Отже, у разі прийняття ФОП рішення
про перехід на спрощену систему оподаткування з 1 січня наступного року,
заява до контролюючого органу подається не пізніше ніж за 15 календарних
днів до початку нового року разом із
розрахунком доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування.
Дохід за попередній календарний рік,
що передує року переходу на спрощену
систему оподаткування, визначається
на момент подання заяви із врахуванням запланованої суми отримання доходу, за період що залишився до кінця
року після подання заяви.
Всі новації в податковому законодавстві та основні вимоги застосування
норм Податкового кодексу України доступні також на нашій офіційній сторінці у Facebook .
стю першої або другої групи, пенсійне
посвідчення (за віком), посвідчення
батьків багатодітної сім’ї (які виховують трьох і більше дітей віком до 18
років), посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС», посвідчення особи, на яку поширюється дія Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», посвідчення
«Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (1-3 категорія).
Фізична особа, яка має право на
пільгу та є власником декількох земельних ділянок одного виду використання, до 01 травня поточного року
подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем
знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги. Пільга
починає застосовуватися до обраної
земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано
таку заяву.
Всі новації у податковому законодавстві та основні вимоги застосування
норм Податкового кодексу України доступні також на нашій офіційній сторінці у Facebook.
−− Уникайте тісного контакту з іншими
людьми.
−− Прикривайте рот і ніс серветкою під
час кашлю і чхання, а опісля ретельно
мийте руки.
−− Регулярно провітрюйте приміщення та
дезінфікуйте поверхні.
−− Будьте на зв’язку зі своїм сімейним лікарем.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

До уваги суміжних
землекористувачів ділянки,
яка розташована в місті Буча
по вул. Шевченка, 59.
19 березня 2020 року о 14:00 год.
землевпорядною організацією будуть
проводитися роботи щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м. Буча, вул. Шевченка, 59.
Просимо власників та землекористувачів суміжних ділянок з’явитися
для встановлення, погодження меж
вищезазначеної земельної ділянки.
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Суспільство
ЮВІЛЕЙ

Михайлу Петровичу Наконечному – 70!

Кожна людина з моменту народження пише книгу свого життя, щодня перегортаючи сторінки власного часопису,
творить свою долю.
За його плечима – багаторічний досвід
березня
2020
року
Михайло
і визнання. За особистий внесок у спраНаконечний перегортає 70 сторінку свого життя, яке він присвятив нат
ву удосконалення процесу навчання та
хненному служінню освітянській ниві. За
виховання молоді М.П. Наконечний нароки сумлінної праці Михайло Петрович
городжений багатьма грамотами і подяздобув беззаперечний авторитет компеками, знаком «Відмінник освіти України»,
Знаком «Василь Сухомлинський», Орденом
тентного та досвідченого педагога, муСвятого Миколая Чудотворця, Орденом
дрого і розсудливого керівника.
«За заслуги» ІІІ ступеня, удостоєний званЯк знаний в нашому регіоні, на
Київщині та в Україні працівник освіти,
ня «Заслужений вчитель України».
свого часу депутат обласної ради двох
І сьогодні можна впевнено сказати, що
скликань, депутат Бучанської міської
70 років – це саме та пора, коли Михайло
ради, почесний громадянин міста Буча,
Петрович може радісно зустрічати бумеМихайло Наконечний зробив вагомий
ранг добрих справ свого життя. Він може
внесок у розвиток освіти, місцевого сапишатися собою, адже крізь усі життєві
труднощі зумів пронести свою честь,
моврядування, передаючи кожній людиім’я, не заплямувавши совість.
ні неоцінений скарб високої освіченості
Вітаючи
Наконечного
Михайла
та духовності.
Петровича з 70-річчям бажаємо, щоб не
Весь його життєвий шлях є приклатривожилось серце печалями, щоб радудом сумлінного та високопрофесійного ставлення до своїх громадянських та
вали душу щасливі зустрічі, щоб кожен
службових обов’язків, свідченням дер- об’єднаної громади – СЗОШ №5, М.П. ранок зустрічали з посмішкою, а кожен
жавницької позиції у справі служіння Наконечний створив високоефектив- день завершувався з почуттям щастя і
підростаючому поколінню.
не освітнє середовище, яке забезпечує умиротворення, щоб життя тривало в
Будучи директором школи-інтерна- розквіт дитячих талантів. Учні шко- ритмі благополуччя і щастя.
Нехай на Вашому столітті буде ще бату для дітей-сиріт Київщини, Михайло ли – переможці міського, обласного та
Петрович був справжнім батьком для Всеукраїнського рівня учнівських олім- гато перемог та удач, радісних звершень
своїх вихованців.
піад і конкурсів. Випускники – успішні і успіхів!
Зараз, очолюючи один з найбільших студенти престижних ВИШів України та
З повагою колектив
і найуспішніших закладів Бучанської світу.
Бучанської СЗОШ № 5
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«Зимова Буча»

Шаховий турнір з такою назвою організував Центр творчого навчання
«KIWI» за підтримки відділу молоді
та спорту БМР, зібрав неабияку кількість учасників, адже на нього чекали вже давно.

Г

арантований призовий фонд склав
7000 гривень, а до участі у змаганнях
допускалися шахісти 2004-2016 років
народження.
Всі учасники змагань разом з батьками зібралися у конференц-готелі
“Зелена Буча», де відбувся спортивний
турнір.
– Шахи – це дуже важлива і цікава
річ для дітей. Це заняття, яке розвиває
інтелект, увагу, стійкість, вміння тримати удар та приймати рішення, тому ми
хочемо розвивати шахи у нашій громаді, – розповіла виконуюча обов’язки начальника відділу молоді та спорту БМР
Марал Мороз.
Аня Олянич, керівник Центру творчого навчання «KIWI», розповіла, що на захід вдалося зібрали майже сто учасників.
– Велика кількість шахістів з Києва,
третина з нашого навчального центру,

– зазначила Аня Олянич. – Фестиваль
проходить у двох вікових категоріях, в
кожній з яких будуть грошові винагороди від центру “Kiwi» та кубки переможців і медалі від Бучанської міської ради,
яка надала нам підтримку в організації
фестивалю.
Перед відкриттям турніру партнери змагання Barber Kids Bucha робили
безкоштовні зачіски учасникам турніру
– елементи тимчасового фарбування волосся та плетіння.

Шахи
На фестивалі використовується професійна швейцарська система, за допомогою якої можливо слідкувати за очками учасників онлайн.
Учасник турніру Данило розповів, що
його навчив гри тато.
– Спочатку мене навчив грати у шахи
батько, потім я почав ходити до клубу
шахів. Цікаво грати, думати, придумувати різні стратергії», – поділився хлопець.
– Мені подобається, що тут треба мислити, і це допомагає у навчанні. Перший
тур мені здався легким, а другий вже
важчим», – говорить учасник Сергій.
Результати шахового турніру:
ТУРНІР “А» (2004 р.н. та молодші)
1 місце – Дем’ян Дзьоба
2 місце – Тимофій Кузнєцов
3 місце – Денис Адонін
Серед дівчат
1 місце – Юлія Ільченко
2 місце – Вероніка Соколюк
3 місце – Анастасія Волинська
ТУРНІР “Б» (2011 р.н. та молодші)
1 місце – Андрій Д’ячек
2 місце – Тигран Амбарцумян
3 місце – Тимофій Биховцов
Серед дівчат
1 місце – Анна Сашук
2 місце – Ярослава Богатирьова
3 місце – Злата Пилипенко

ВОЛЕЙБОЛ

Зимовий кубок Гаврилівки

У минулі вихідні відбувся відкритий турнір Гаврилівського старостинського округу Бучанської МОТГ з волейболу, у якому взяли участь збірні команди з Київської області. А саме п’ять команд з сіл Демидів-Лютіж
та Синяк, смт. Іванків, міста Чорнобиль та команда Бучанської ОТГ.
оловний суддя турніру Олександр Якухна розповів, що ці
змагання започаткували у 2005 році на честь відомого волейболіста Валерія Борисовича Капаріхи, який проживав та тренувався у Гаврилівці. Через декілька років це вже став чемпіонат
села, і з того часу мають назву “Зимовий кубок Гаврилівки».
Цього року турнір підтримала Бучанська міська рада.
Спортивний захід розпочався з урочистого відкриття.
Виконуюча обов’язки начальника відділу молоді та спорту БМР
Марал Мороз перед початком гри привітала команди і побажала
усім успішних ігор, а найсильнішій команді- перемоги.
У першій грі зустрілися збірна Демидів-Лютіж проти команди Бучанської ОТГ.
Кожна гра була цікавою та захоплюючою, спортсмени запекло змагалася за звання найкращих. До завершення чемпіонату зберігалась інтрига, тому що усі команди були сильні та варті перемоги. Врешті-решт, за сумою набраних очок
перше місце і звання чемпіона заслужено завоювала коман-

СПОРТ

Майстер-клас від чемпіонки
України

У Бучанському Ролер Клубі «Колесо» відбувся майстер-клас чемпіонки України, Володарки Кубка
Світу, участниці WORLD ROLLER
GAMES Цимбал Вікторії.

Т

ак пройшла підготовка до 2-го етапу України та Міжнародних змагань OPEN UKRAINA 2020, які відбудуться 21-22 березня у м.Хирів, що на
Львівщині.
Наші фігуристки Бохан Богуміла
та сестри Вікторія та Вероніка
Бондаренки перший раз візьмуть
участь у змаганнях такого рівня.
Виступати представники нашої громади будуть в категорії «Курс початкової підготовки».
Тренери
дівчат
Мирослава
Свінціцька та Дар`я Марченко наразі
проходять навчання з фігурного катання за авторською методикою Тамари
Цимбал, президента Всеукраїнської
Ліги фігурного катання на роликових
ковзанах, голови технічного комітету Української Федерації Роликового
Спорту.
Перша частина майстер-класу була
присвячена роботі з тренерами, а потім час був відведений початківцям.

Здобутки юних каратистів

Відкритий чемпіонат по Кіокушинкай карате приніс Бучанській
ОТГ два золота, срібло і бронзу.

В

ітаємо переможців і пишаємось
здобутками громади!
Кіокусинкай або Кіокушин (яп.
«вища істина») – стиль карате, заснований Масутацу Оямой в 1950-х роках. Кіокусинкай вважається одним
із найважчих і жорстких різновидів
карате. Стиль Кіокусинкай був створений на противагу безлічі безконтактних шкіл і самому принципу «карате
без контакту». Демонструючи світу
міць реального карате, Кіокусинкай
поступово завоював популярність у
багатьох країнах, а пізніше ліг в основу
ряду інших контактних стилів карате.

Самбіст – переможець

Спортсмен Бучанської ДЮСШ посів друге місце на третьому Всеукраїнському фестивалі самбо, що
пройшов у Києві.

Г

да Бучанської ОТГ. На другому місці - спортсмени з міста
Чорнобиль, замкнули трійку призерів волейболісти з смт.
Іванків. Четверте місце – Демидів-Лютіж, а п’яте – Синяк.
Учасникам змагань подякували за самовіддачу та яскраві
ігри. Переможці та призери були відзначені кубком, медалями
та грамотами відділу молоді та спорту Бучанської міської ради.
Цей день приніс усім цікаві враження та неповторні емоції.
Вітаємо переможців та бажаємо нових звершень і сильного
командного духу.
Організатори висловлюють щиру вдячність за допомогу
фізичним підприємцям Я.А. Дяченко, М.А. Ладигін, М.К.
Кожан, Т.М. Логвинчук, О.М. Колодій .

Д

жавідан Маммедгусейнов переміг
супротивників у своїй ваговій категорії 66 кг.
Вітаємо!

Суспільство

До чудового свята весни та Міжнародного дня всіх жінок, хочеться розповісти вам прекрасну історію, яка нікого не
залишить байдужим. Бо вона про справжнє кохання, про щирі почуття двох неймовірних людей, які люблять та поважають один одного вже більше 50 років. Бажаємо кожному зустріти в житті таке ж справжнє та чисте кохання, яке
буде надихати протягом років та надавати сил і наснаги для великих вчинків заради коханої людини.
ова піде про тоді ще молодого хлопця Петра Сімороз, який у шістдесяті роки минулого сторіччя після
служби у армії працював на Бучанському
цегляному заводі. Як розповідає Петро
Григорович, коли він побачив уперше
Лідію Феодосіївну, то відчув як його серце забилося швидше та сильніше:
– Я працював на першому поверсі
цегляного заводу, – розповідає він далі.
– І ось одного дня, коли я йшов на роботу, то побачив, як неймовірно красива
дівчина стоїть на другому поверсі будівлі заводу та махає мені рукою (сміється,
ред.). Це була вона. Я одразу відчув, як
щось ойкнуло у мене в грудях. Так ми і
познайомилися та одразу ж закохалися
один в одного. Стали зустрічатися. З кожним днем нашого знайомства я пізнавав
її краще та впевнювався, що жити без неї
вже не зможу.
26 вересня 1962 року вони одружилися. Через два роки народилася донечка
Наталка, а ще через три – син Анатолій.
Діти виросли, на радість батькам красивими, здоровими та розумними. Вже й
подарували четверо внуків, які тішать
бабусю та дідуся.
з ніжністю в голосі відповідає, що вона впертою. Про впертість дружини Петро
На запитання, про те, як ви можете опи- була й залишається для нього дуже кра- Григорович розповів факти, які з часом
сати свою дружину, Петро Григорович сивою, доброю, розумною та неймовірно вплинули на все їхнє подальше життя:

М

1 березня Катерині Пилипівні Великій виповнилося 70 років, майже 40 з
яких віддано Блиставицькій ЗОШ I-III ст. Старші колеги й учні ще пам’ятають молоду, енергійну та завзяту вчительку української мови та літератури, що організовувала поїздки до музеїв, літературні вечори та мовні змагання, диспути та концерти.
1995 році Катерині Пилипівні дові- Катерини Пилипівни уроки. Це вона
рили керівництво школою, яку вона прищепила любов до професії вчителя,
незмінно очолювала аж до виходу на за- тому її стежиною пішла і я, закінчивши
університет ім. Драгоманова.
служений відпочинок 2010 року.
Ми забували про підручники, що ле«Мудрий і працьовитий директор»,
– так відгукується про неї керівниц- жали розгорнутими на партах, бо чули
тво Блиставицької сільської ради, де таке, чого в шкільному підручнику не
Катерина Пилипівна довгі роки була знайдеш, а якщо і є, то розповідається
про нього так, наче художній твір читачленом виконавчого комітету.
«Строга, вимоглива, але справедли- ється.
Мабуть, таку ж любов до рідної мови
ва вчителька», – згадує випускниця
Валентина Гребеник. – А які цікаві у та літератури виплекала Катерина

У

Спілкувалася
Тетяна Домарєва

Ювілей для допомоги школі у такий вирішальПилипівна і в своєї онуки, нині учениці
6 класу Анастасії Асаніної, бо дівчинка з
цих предметів отримує тільки відмінні
оцінки.
А я відверто скажу: «Величезна заслуга в тому, що ми маємо зараз чудову
сучасну школу, саме директора Великої
К.П. Це вона днювала й ночувала в
її стінах, коли проводився капітальний ремонт приміщення. Не
допустивши розбазарювання
коштів, виділених сільрадою,
Катерина Пилипівна зробила все від неї залежне, щоб
світлі й теплі класи були обладнані сучасними меблями
Це вона згуртувала колектив учителів, учнів і батьків

ний момент».
Громада села, педагогічний колектив,
учні та батьки щиро вітають Катерину
Пилипівну з її ювілеєм, зичать ще багато років міцного здоров’я, сімейного
благополуччя, щастя та оптимізму.

ПОРАДНИК

Як провести свято весни та жіноцтва?

Ось і наближаються перші весняні вихідні. І хоча 8 березня святкують не
всі, але все ж це особливий день для жінок. Він допомагає згадати про те,
що прийшла весна, відчути, як життя відроджується. А головне зрозуміти,
що бути жінкою – це привілей і велике щастя!

Д

ля тих, кому набридло поратись по
господарству, сидіти вдома і сумувати, журналісти «БН» зібрали цікаві
ідеї для святкування. Пам’ятайте: свято
завжди можна влаштувати собі самій,
головне включити фантазію і відправитися за здійсненнями давніх бажань.

ПОДОРОЖ
Згадайте старих знайомих з інших міст.
Можливо, давня подруга зі школи живе
давно у Львові. Чому б вам не зустрітись? А
якщо немає змоги їхати далеко, відвідайте
місцини поруч, в яких ви ще досі не бували.

ВІДПОЧИНОК
Так як жіночий день є днем відпочинку – це перший привід, щоб гарненько
виспатися. У бадьорому стані і гарному
настрої можна попрямувати у кафе, поласувати смачним пирогом, який давно
собі не дозволяла, і випити запашну каву.

РЕЛАКС
Немає часу для себе, бігаєте, як білка в
колесі, тоді саме час присвятити день собі.
Піти в салон краси, сауну, фітнес-клуб.
Якщо це не по кишені, влаштуйте вдома
день відпочинку: зробіть ванну з піною,
манікюр, педикюр, погуляйте в парку та
прочитайте цікаву книгу.

ВІДЧУТИ НОВІ ЕМОЦІЇ
Спробуйте пошукати якесь цікаве заняття для себе: що-небудь нове, яке ніколи не пробували, але завжди мріяли.
Наприклад, піти на каток, басейн, відвідати вечір латинського танцю або джазклуб. Принаймні море вражень вам гарантовано! А також – нові приятелі, які
можуть виявитися доволі цікавими.

ЗУСТРІЧ З ПОДРУГОЮ
Що може бути краще милої дівочої розмови у тихій кав’ярні за чашкою міцної кави,
ароматного чаю або келиха вина? Хто, як
не вона, зрозуміє і підтримає, дасть слушну
пораду, допоможе подолати труднощі, розділить радість чи просто розповість щось з
життя. Ви можете годинами базікати ні про
що і про все відразу.

ШОПІНГ
Піти купити собі щось або просто походити по магазинах – улюблене заняття кожної жінки. Шопінг знімає напругу,
допомагає вийти з депресії.
ВЕЧІРКА
Це витратний метод але дуже веселий.
Можна вигадати конкретну тему свята,
вибрати улюблену музику, приготувати
те, що подобається, і запросити своїх
улюблених друзів.

ПРИГОДИ
І, нарешті, ви зможете влаштувати собі
день пригод. Наприклад, скласти маршрут місць, де ніколи не бували в місті, але
завжди хотіли побувати, або просто податися туди, куди підкаже вам серце.
Ми бажаємо, щоб цей день став для
вас незабутнім і приніс неймовірні спогади на все життя, адже надворі Весна,
час розквіту, відродження, життя!
Досліджувала
Ірина Паясь

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Серце, віддане дітям

– Лідія почала працювати поваром в
столовій радгоспу «Київський», де могли смачно поїсти працівники господарства, в тому числі і я, – розповідає
Петро Григорович. – У будівлі столової,
на той час, підлога була бетонною, без
будь-якого покриття. І Лідія, нехтуючи
власним здоров’ям, босоніж проводила
весь час на холодному цементі. Скільки
я їй говорив, просив, навіть лаяв, щоб
вона взулася та все марно. Не слухалася мене, – бідкається чоловік. – І
ось тепер маємо серйозні проблеми зі
здоров’ям. У 2014 році, на Пасху, ми
востаннє змогли разом прогулятися у
дворі. Лідії важко пересуватися через
хворобу суглобів. Тепер я повністю
турбуюся про неї. Намагався вилікувати, але все марно.
Чоловік з гордістю показував фото
красуні-дружини, коли вони побралися,
багато розповідав про неї та з теплотою
згадував минулі роки, які не були безхмарними, але однозначно були щасливі.
Багато незгод та радісних моментів пройшли вони разом рука об руку. Розповів,
як у сімейному колі та в оточенні друзів
відзначили золоте весілля.
До речі, у Лідії Феодосіївни 8 березня
День народження. Вітаємо, Вас, дорога
наша іменинниця! Бажаємо здоров’я
та довголіття, нехай Ваші діти та внуки дарують повсякчас тільки радість та
щастя!
Нехай Лідія Феодосіївна ще не раз потішить Петра Григоровича прогулянкою,
десь у затишному куточку парку…

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Петро і Лідія Сімороз: разом у горі
і радості 57 років
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Вітаємо із ювілеєм почесного громадянина
Бучі, директора Бучанського СЗОШ І-ІІІ ст. № 5,
депутата БМР
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Наконечного Михайла Петровича!

Наконечного Михайла Петровича,
Почесного громадянина м. Буча, директора
Бучанської СЗОШ І–ІІІ ст. № 5, депутата БМР

Яцюка Василя Петровича,

Почесного громадянина м. Буча,
голову Наглядової ради ПрАТ «Меліоратор»,
члену виконавчого комітету БМР

Бородіна Олександра Валерійовича,
директора ТОВ «Крамар Еко»

Мостового Володимира Павловича,
Почесного громадянина м. Буча

Клименко Жанну Петрівну,

директора Дошкільного навчального закладу (ясласадок) комбінованого типу № 7 «Перлинка» БМР
Київської області

Сашко Тетяну Миколаївну,
секретаря виконавчого комітету
Мироцької сільської ради

У перший день весни святкувала свій 70-річний
ювілей прекрасна людина з великим життєвим
і педагогічним досвідом, вчитель від Бога –
Катерина Пилипівна Велика.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Шановна Катерино Пилипівно!

Прийміть сердечні вітання від громади. Щиро вдячні
Вам за самовіддану працю, за бездоганне виконання відповідальної вчительської місії, за душевне тепло.
Років прожито чимало, але прожиті вони з гідністю
і користю. Бажаємо Вам міцного здоров’я, Божої благодаті, впевненості в завтрашньому дні, мирного неба
та оптимізму. Хай на Вашому життєвому рушнику
пломеніють тільки квіти Добра, Злагоди, Щастя!
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа.
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Хай ювілей Вам зморшок не
прибавить,
Старі нехай розгладить і зітре,
Здоров’я зміцнить, від негод
позбавить,
Добра і щастя в дім Вам принесе!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Хай радість приносять онуки і діти,
Здоров’ям міцніти, життям радіти.
Блиставицький старостинський округ, колектив
КЗ "Блиставицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів" №6
З 50-річним ювілеєм вітаємо
чудову, душевну, чарівну
Олену Григорівну Гриценко!
Вітаємо Олену нашу –
Таку Примудру і Прекрасну.
Вона є профі у роботі,
Завжди усміхнена, в турботах,
Завжди уважна, добра і мила,
Вона – людина слова й діла.
Ми щиро хочем побажати
Їй радості у будні й свята.
А дні робочі й вихідні –
Щоб були світлими завжди!
Жіноче щастя й материнське
Розкішне, як вікон вкраїнський:
В яскравих стрічках і у квітах,
Щоб Долі і життю радіти.
Хай буде все життя – малина.
Міцне здоров’я і родина.
Любов і Бог оберігає,
Хай оптимізм завжди буяє.
Новин цікавих і хороших,
І щоб завжди водились гроші.
Гостей приємних, добрих друзів!
Квітуйте! Мов калина в лузі!

Бажаємо, насамперед, міцного-міцного здоров’я та
довголіття. За плечима багато пройдених доріг. Але
пам’ятайте, що попереду їх не менше. Прожиті роки
дали мудрість і розуміння цього світу. А ще любов,
дружбу і повагу інших людей.
Нехай життя буде довгим і насиченим,
здоров’я дозволяє реалізовувати задумані плани, коло друзів і рідних шириться, щастя не покидає будинок.
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук, члени виконкому,
депутати БМР
З нагоди дня народження вітаємо почесного
громадянина Бучі, голову наглядової ради ПрАТ
«Меліоратор», члена виконавчого комітету БМР

Яцюка Василя Петровича!

Ви пройшли через багато і хочеться побажати,
щоб Ви пройшли ще стільки ж дивовижних і незвіданих стежин. Міцного Вам здоров’я, позитиву та багато-багато щасливих
днів. Хай з Вами завжди будуть поруч
люблячі діти і непосидючі онуки, приносячи в Ваш будинок незабутні емоції і душевну теплоту.
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук, члени виконкому,
депутати БМР
Ніжні матері, турботливі бабусі, любі сестри,
кохані дружини, милі дочки й онучки!
Вітаю Вас із найпрекраснішим святом весни!
Це день добра, кохання, надії. І, водночас, день,
який символізує непереборну рішучість жінки бути
в авангарді суспільного прогресу.
Ніжність і душевна витонченість поєднуються у
вас із незламністю і міцністю характеру, твердістю
у відстоюванні людських прав і свобод.
Нехай вас ніколи не оминає турбота чоловіків, а прекрасні почуття дарують
натхнення для нових творчих
успіхів і життєвих перемог.
Хай Бучанська об›єднана громада і Україна будуть такими,
якими ви їх мрієте бачити.
Василь Олексюк,
депутат БМР
Шановні жінки!
Прийміть найщиріші вітання зі світлим, радісним святом весни, краси й любові!
Це свято недаремно припадає на перший місяць
весни, коли після довгого зимового сну прокидається і
розквітає все навкруги.
Адже саме жінка символізує оновлення, ніжність,
тепло та ласку. Ви несете у цей світ добро і злагоду,
життєву рівновагу й мудрість. Ви даєте нове життя, оберігаєте родинне вогнище та робите наше
суспільство благороднішим і людянішим, бо скрізь,
де діє жінка, – справа благословляється вищими
силами.
Нехай доля до вас
буде щедрою і доброю,
наділяє радістю і удачею,
а рідні й дорогі вам люди дарують лише щастя.
Нехай у ваших серцях
завжди квітне весна!
Члени фракції
ВО «Батьківщина» у БМР

Тамарі Михайлівні Негоді – почесній
громадянці Бучі з нагоди Дня народження!
Прийміть сердечні привітання з нагоди свята!
Вітаючи з цим чудовим днем у Вашому життєвому календарі, зичимо успішного здійснення всіх
планів та задумів.
Бажаємо, щоб Ваше життя було світлим і радісним, як цей святковий день, а дружні привітання
додали життєвої наснаги у скарбничку
Вашої душі.
Нехай людська шана буде подякою
Вам за плідну працю, чуйність,
уміння творити добро!
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук, члени
виконкому, депутати БМР
Дорогі жінки – ветерани війни та праці!
Прийміть щирі вітання зі святом весни, чарівності, краси та жіночності! Зичимо вам здоров’я і
добробуту, миру, любові близьких та рідних. Бажаємо активного довголіття та тільки приємних вражень від життя!
З повагою Правління
Бучанської організації
«Ветеранів України»

Любі жінки!
Вітаємо вас із прекрасним весняним святом!
Зичимо гарного настрою, бадьорого самопочуття
та благополуччя! Довгих років життя
з букетами квітів, подарунками та
найщирішими побажаннями!
Віктор Кочаровський,
Голова Бучанської міської
ГО «Чорнобилець 86»
та члени правління

Вітаю наших найпрекрасніших жінок
Бучанської ОТГ зі святом весни!
Бажаю щастя, краси та кохання! Гарних яскравих днів, посмішок та багато подарунків. Хай збудуться всі побажання та мрії! А
рідні та близькі завжди огортають родинним теплом
та затишком.
Анатолій
Новиченко,
в. о. старости
Луб’янки
Дорогі жінки!
Від усієї душі вітаю вас з прекрасним святом
весни, надії та любові!
Своєю чарівністю, добротою, чуйністю ви прикрашаєте світ, наповнюєте його теплом і добром.
Своїм інтелектом і працею, своєю волею і наполегливістю ви перетворюєте його на краще, робите
більш досконалим і справедливим.
Добра вам і миру, кохання і безмежного щастя.
Олег Покрасьон,
в.о. старости
Гаврилівки
і Тарасівщини

Любі жінки!
Вітаю вас зі святом жіночої краси і чарівності,
весняного натхнення і світлої радості!
У цей прекрасний день хочу побажати вам неземної любові та сімейного благополуччя. Нехай від кохання у вас сяють очі! Нехай ваші серця належать
тим, хто любить і обожнює
вас. Бажаю, щоб кожен день
ви відчували турботу, відданість, вірність, допомогу
і підтримку! Зичу щирих поздоровлень і незабутніх емоцій,
довгоочікуваних зізнань і пропозицій, а також усмішок і хорошого настрою. Бережіть себе, любіть себе,
будьте завжди молодими та найкращими! Бажаю
постійного відчуття щастя та впевненості в собі!
Адже ви гідні тільки найкращого!
с. Мироцьке. Друзі
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