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Перший візит Надзвичайного 
та Повноважного посла Латвійської 
Республіки на Попаснянщину

21 лютого з робочим візитом до Попаснянського району  
завітала латвійська делегація на чолі з Надзвичайним та 
Повноважним послом Латвійської Республіки в Україні 
Юрісом Пойканс. Також до складу делегації увійшли 
Другий Секретар посольства Латвійської республіки в 
Україні Андрейс Карповічс, головний капелан Зброй-
них Сил Латвії Елмарс Пляшвін та військовослужбовці 
СІМІС міста Сєвєродонецьк.

Представників делегації радо зустрічав голова  
Попаснянської райдержадміністрації – керівник 
районної військово-цивільної адміністрації Сергій 
Шакун разом із Попаснянським міським головою 
Юрієм Онищенком.

Поважні гості спілкувалися з очільником району 
Сергієм Шакуном з приводу напрацювання подаль-
ших планів співпраці в освітній та медичній сферах.

Для повного розуміння ситуації з розвитку 
Попаснянського  району представникам Латвійської 
Республіки були представлені деякі освітні районні 
заклади та медичне містечко. Зокрема, керівник 
Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 
центр» Наталія Федорова  продемонструвала  роботу 
закладу та ознайомила  із планами щодо його розши-
рення та організацією аналогічних філій у інших насе-
лених пунктах  району. Адже саме така робота надасть 
змогу дітям з особливими  освітніми потребами отри-
мувати більш якісні корекційно-розвиткові послуги.

Потім гостям презентували здобутки в сфері охорони  
здоров’я. Начальник відділу охорони здоров’я 
райдержадміністрації Наталія Кацарська разом із 
головним  лікарем районної центральної лікарні 
Олександром  Ковальчуком ознайомили делегацію 
з новим устаткуванням рентгенологічного кабінету 
у поліклініці, відреконструйованим приміщенням 
операційного блоку, відділенням лабораторних 
досліджень, реанімації та анестезіології.

Наступним етапом знайомства делегації з районом ста-

ла освітня галузь. З патріотичним вихованням учнів за до-
помогою сучасних засобів навчання латвійців ознайомили  
у Попаснянській загальноосвітній школі № 1. Із проход-
женням занять у сенсорній кімнаті, іграми на спортивно-
му майданчику та виховною роботою  патріотичного спря-
мування гостей ознайомила  директорка  Попаснянської 
загальноосвітньої школи № 21 Марина Устенко.

Латвійські побратими залишилися задоволені поба-
ченим та вражені непереборним національним духом 
попаснян. Підсумком зустрічі стало напрацювання 
подальшої співпраці та домовленість про наступну ро-
бочу зустріч навесні.

Сектор масових комунікацій 
Попаснянської райдержадміністрації

Незаконний видобуток 
вугілля в селищі Нижнє: 
слідчі оголосили підозру 
групі осіб
Слідчим управлінням Головного управління 

Національної поліції в Луганській області прово-
диться досудове розслідування у кримінальному 
провадженні стосовно мешканців Луганської області 
за фактом незаконного видобутку кам’яного вугілля.
Про це повідомляє прокуратура Луганської області.
Встановлено, що упродовж 2017-2018 років на 

території селища Нижнє група осіб організувала та 
за допомогою найманих працівників незаконно ви-
добувала кам’янє вугілля підземним (штрековим) 
способом – так звані «нори». Вугілля видобували за 
допомогою спеціальної техніки та без відповідних 
дозвільних документів.
У ході досудового розслідування з місця проведення  

робіт вилучено близько 500 тонн вугілля, облад-
нання та автомобілі. Рішенням суду арештоване 
вугілля передано Національному агентству України 
з питань виявлення, розшуку та управління актива-
ми, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 

ст. 240 КК України (незаконне видобування корисних 
копалин загальнодержавного значення, вчинене за 
попередньою змовою групою осіб). Санкція статті 
передбачає покарання у виді штрафу від 400 до 
700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
обмеження волі або позбавлення волі строком до 3 
років.
На даний час особам повідомлено про підозру. 

Вирішується питання про обрання запобіжного 
заходу . Хід розслідування даного кримінального 
провадження перебуває на контролі керівництва 
прокуратури Луганської області.
Тривають слідчі (розшукові) дії, спрямовані на 

встановлення  всіх обставин вказаного злочину та 
інших осіб, причетних до незаконного видобутку 
корисних  копалин.

Крістіна СТОВПЯГА

Домовились про співпрацю 
в освітній та медичній сферах
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Сергій Шакун провів виїзний прийом 
громадян у Нижнєнській селищній раді

22 лютого, відповідно 
до поточного плануван-
ня, голова Попаснянської 
райдержадмін іст рац і ї 
Сергій Шакун провів 
виїзний прийом громадян 
у Нижнєнській селищній 
раді.

Чимало місцевих 
мешканців, які прийш-
ли до селищного будинку 
культури, озвучили пи-
тання щодо поліпшення 
соціальних та побутових 
питань селищ Нижнє та 
Нижнє-1. Так, першочер-
говим виявилося питання 
з ремонту місцевих доріг. 
На що очільник району  
пояснив, що в поточному 
році планується розпо-
чати капітальний ремонт 
доріг у Попаснянському 
районі по деяких напрям-
ках, адже відповідними 
місцевими головами ще 
наприкінці 2018 року були 
підготовлені відповідні 
документи та надані 
до Державного фонду 
регіонального розвитку. А 
місцевого голову – Валерія 
Шопіна – він закликав не 
зволікати, та вже готува-
ти відповідний проект з 
ремонту місцевих доріг, 
і потім надати його до 
ДФРР.

Не менш важли-
вим виявилися питан-
ня щодо забезпечення 
освітленням місцевих ву-
лиць, збільшення виїзних 
прийомів громадян рай-
онними соціальними 
службами, налагод-
ження належного ста-
ну роботи  Нижнєнської 
філії централізованої 
бібліотечної системи , 
самоорганізації населен-
ня з приводу залучення  
міжнародних фондів для 
впровадження соціальних 
проектів, на кшталт 
будівництва дитячих 
майданчиків та благоу-
строю селищ, відновлення 
роботи лабораторії з 
клінічних досліджень. 
Крім того, мешканці се-
лищ звернулися до Сергія 
Шакуна із проханням 
вирішити питання з при-
воду убезпечення людей 
від безпритульних тва-
рин, налагодження робо-
ти місцевої амбулаторії, 
відкриття аптеки, удо-
сконалення місцевої 
транспортної мережі тощо.

Також жителів селищної 
ради цікавило: чи мати-
муть вони змогу прийняти 
участь у виборах Прези-
дента України та чи будуть 

утворюватися об’єднані 
територіальні громади і до 
складу якої увійде Нижнє 
і Нижнє-1. Сергій Ша-
кун пояснив, що вибори 
обов’язково відбудуться, 
а питання з утворення 
ОТГ можна буде повно-
масштабно розглядати 
лише після завершення  
ООС.

«Ви самі можете бачи-
ти, що поступово нам 
вдається робити невеличкі 
кроки з поліпшення 
соціального життя, а саме: 
незабаром будуть замінені 
вікна у дитячому садку, 
планується збудувати у 
Нижньому амбулаторію, 
ведеться робота із залу-
чення фахівців медичного 
профілю», – зазначив голо-
ва райдержадміністрації.

Нажаль, під час зустрічі 
нижнєнці вислови незадо-
волення роботою місцевого 
депутатського корпусу та 
голови Валерія Шопіна. 
На що Сергій Шакун за-
значив, що відтепер він 
буде частіше відвідувати 
Нижнє та спілкуватися із 
мешканцями стосовно усу-
нення проблем них питань, 
які було озвучено під час 
зустрічі.

Відразу по завершенню 

виїзного прийому Сергій 
Вікторович надав доручен-
ня керівникам відповідних 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації з 
приводу налагодження ро-
боти будинку культури та 
створення для місцевих 
дітлахів дозвілля, звернен-
ня до районного відділу 
РЕСу для з’ясування пере-
шкод щодо освітлення 
вулиць, розроблення до-
даткового графіку прийо-
му громадян соціальними 
службами та удоско-
налення місцевої си-
стеми отримання ліків 
по загальнодержавній 
програмі «Доступні ліки».

Наостанок Сергій Ша-
кун зробив оголошення 
щодо початку конкурсного 
відбору з отримання гран-
ту місцевими приватними 
підприємцями з приводу 
відкриття або розширення 
власного бізнесу та ство-
рення нових робочих місць.

Тож, всі порушені питан-
ня тримаються на особи-
стому контролі очільника 
району та поступово бу-
дуть вирішені.

Сектор масових 
комунікацій 

Попаснянської 
райдержадміністрації

У Гірському 
планують провести 
реконструкцію 
очисних споруд

До Державного фонду регіонального розвит-
ку подали на розгляд проект реконструкції очис-
них споруд в Гірському. Кошторис проекту – 27,2 
мільйона гривень.
Про це повідомив начальник відділу ЖКГ 

та будівництва райдержадміністрації Сергій 
Архипенко .
Міські очисні споруди Гірського побудовані та 

здані в експлуатацію у 1982 році. Для забезпечення  
роботи обладнання на очисних спорудах вико-
ристовують велику кількість електроенергії, що у 
зв’язку з подорожчанням енергоносіїв призводить 
до періодичного підняття тарифів на послуги з 
водовідведення. 
Зараз кількість абонентів, що користуються 

послугами  з водовідведення становить 2814 осіб 
(1497 абонентів).
На даний час очисні споруди працюють в аварійному 

режимі. Скид очищених зворотних вод здійснюють в 
річку Біленька, яка є правою притокою Сіверського 
Донця. Це все створює загрозливу ситуацію, 
погіршується санітарно-епідеміологічна та екологічна 
ситуація водних ресурсів у Попаснянському районі.
Нагадуємо, що фінансування представлених 

проектів залежить від схвалення їх конкурсною 
комісією.
У разі схвалення проекту, його планують 

реалізувати до грудня 2020 року.
Катерина РАДІОНОВА

В Горском во время пожара 
погиб мужчина

26 февраля в 7:22 в Службу спасения «101» по-
ступило сообщение о том, что по улице Горького в 
Горском горит жилой дом.
Об этом сообщает Главное управление Государ-

ственной службы Украины по черезвычайным си-
туациям в Луганской области. 
Прибыв на место происшествия, спасатели 44-й 

Государственной пожарно-спасательной части 
обнаружили, что в одной из комнат горят вещи 
домашнего обихода. При проведении разведки га-
зодымозащитная служба обнаружила тело мужчи-
ны, 1952 года рождения.
Причина пожара неосторожное обращение с ог-

нем во время курения. Возгорание локализовали 
в 7:54 и ликвидировали в 10:06.
К ликвидации привлекались шесть спасателей и 

две единицы техники.
Кристина СТОВПЯГА

Як допоможуть мешканцям Золотого, 
у яких від обстрілу постраждали оселі
Близько п'яти ранку 

24 лютого під обстріли 
окупантів потрапи-
ли житлові забудо-
ви селищ Золоте-1 та 
Новоолек сандр ів к а . 
Російсько-окупаційні 
війська вели вогонь з 
території окупованого 
Первомайська .
Про це повідомляє 

прес-центр Операції 
Об’єднаних сил.
«Подружжя похилого 

віку дивом залишили-
ся живі. Бабуся тільки 
вийшла зі спальні, як по-
ряд з вікнами цієї кімнати 
розірвався снаряд. Тро-
хи затримавшись  в бу-
динку, сім’я не встигла 
спуститися  в підвал, в 
який через мить потра-
пив ще один снаряд», 
- розповідає керівник 
в і йськ ово -цив ільно ї 
адміністрації Золотого 
та села Катеринівка Ко-
стянтин Ільченко.
Від обстрілів постраж-

дали сім домівок. Пора-
нення отримав молодий 
хлопець.

За словами Костян-
тина Ільченка, за кош-
ти Золотівської ВЦА 
в домівках вставлять 
пластикові вікна, а 
також виділять по-
страждалим грошову 

допомогу . Попаснянська 
райдержадміністрація 
також  виділить постраж-
далим матеріальну 
допомогу .
Заступник го-

лови Луганської 

облдержадміністрації 
Юрій Клименко на своїй 
сторінці у фейсбуці 
пише, що всіх постраж-
далих забезпечать тим-
часовим помешканням. 
Можливо їх перемістять 

до Сєвєродонецька, де 
є житлові приміщення на 
базі ГУ ДСНС України у 
Луганській області, або ці 
родини отримають квар-
тири, які знаходяться у 
комунальній власності 
Золотого. «Департа-
менту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
доручено надати ме-
дичну допомогу дітям і 
жителям, які постраж-
дали під час обстрілу, 
а Департаменту 
соціального захисту  
облдержадміністрації - 
визначитись з розміром 
матеріальної допомо-
ги та надати її. Крім 
цього, буде залучено 
міжнародну гуманітарну 
допомогу», - зазначає 
Юрій Клименко.
Від гуманітарної місії 

«Проліска» Агентства 
ООН зі справ біженців 
постраждалі отрима-
ють набори першої 
необхідності (посуд, ков-
дри тощо) та 6000 гри-
вень.

Катерина РАДІОНОВАВід обстрілів постраждали сім домівок

На заседании районной коллегии говорили о 
реорганизации  шахт государственного предпри-
ятия «Первомайскуголь» путем передачи их в 
концессию  или продажу инвесторам. Также под-
нимался вопрос самостоятельной реализации 
шахтами  добытого угля. 
«Инвесторы вложат в работу шахт собственные 

финансы и будут заинтересованы в получении 
прибыли. Поэтому нужно заниматься поиском ин-
весторов», - сказал глава Попаснянской райгос-
администрации Сергей Шакун. 
И.о. технического директора ГП «Первомайск-

уголь» Игорь Малышевский рассказал, что руко-
водство шахты не против привлечения инвесторов 

на предприятие, но вопрос должны решать в выше-
стоящих органах власти. 
По его словам, в настоящее время все шахты 

предприятия являются убыточными. «92 млн грн 
нам нужно на расходную часть, а угля реализуем  
порядка 50% от этой суммы», - говорит Игорь Ма-
лышевский. По его словам, руководство разработа-
ло инвестиционные проекты, которые должны вы-
вести шахты на безубыточный уровень.
Для того чтобы реализовывать уголь на террито-

рии области, предприятию необходимо получить 
разрешение от Министерства энергетики и уголь-
ной промышленности Украины.

Кристина СТОВПЯГА

Попаснянский отдел 
полиции сообщил о 
том, что жительницы 
Попасной умерли от 
переохлаждения.
25 февраля в 

дежурную часть по-
ступило сообщение 
от обеспокоенной 
жительницы Попас-
ной. Она сообщила о 
том, что ее соседки 
пять дней не выходят 
на связь.
На место происше-

ствия выехала след-
ственно-оперативная 
группа, которая об-
наружила в доме два 
трупа. Тела отпра-
вили на экспертизу, 
которая установила, 
что смерть наступила 
из-за низкой темпе-
ратуры.
Погибшие были 

1936 и 1958 года 
рождения. 

Кристина 
СТОВПЯГА

Жительницы
Попасной 
умерли от 
переохлажде-
ния

Шахты Попаснянского района предложили 
продать инвесторам
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Личность этого человека ин-
тересует многих наших чита-
телей. Евгений Мураев стре-
мительно вошел в высшую 
политическую лигу страны и в 
свои 40 с небольшим лет стал 
одним из самых молодых пре-
тендентов на президентскую 
должность. Политологи неда-
ром сравнивают его с наиболее 
популярным за всю американ-
скую историю президентом – 
Джоном Кеннеди. Это сходство 
обусловлено невероят ным со-
четанием молодости и опыта, 
а также устремленностью  к но-
вым рубежам.
Важно то, что лидер партии 

«НАШИ» родом с Харьковщи-
ны, так что прекрасно знает и 
понимает проблемы жителей 
Юго-Востока. 
К сожалению, в украинской 

политике не так много действи-
тельно хорошо образованных и 
получивших опыт государствен-
ного управления людей. Евгений 
Мураев как раз входит в число 
этих лиц. 
Как рассказывает сам претен-

дент, большую роль в его станов-
лении сыграли родители и окру-
жение: «У нас дома было очень 
много книг, и родители посто-
янно прививали мне любовь к 
ним». Его мать и отец были слу-
жащими. Они воспитали  в сыне 
устойчивые понятия о дружбе, 
долге и уважении к старшим. 
Семья и сейчас поддержива-
ет крепкие связи. Практически 
каждые выходные Евгений при-
езжает в Харьков, чтобы с двумя 
сыновьями пойти к своим роди-
телям. «Надеюсь, что когда дети 
вырастут и у них будут семьи, 
они также будут приходить ко 
мне. Все прививается собствен-
ным примером», – поделился 
Евгений Мураев.
Будущий политик всегда хорошо  

учился. Он был медалистом фи-
зико-математического лицея. За-
тем окончил с отличием  экономи-
ческий факультет Харьковс кого 
госунивер ситета, а позднее, так-
же с красным дипло мом, получил 
второе высшее, уже юридическое 
образование.

Настойчивость, целе-
устремленность, дело-
вые качества позволи-
ли молодому человеку 
достаточно рано на-
чать карьеру руководи-
теля. Уже с 23 лет он 
работает на ведущих 
должностях в активно 
развивающихся пред-
приятиях. «В те годы 
все были в одинаковых 
условиях, но побеждал 
тот, кто был быстрее», 
– вспоминает Евгений.
Желание работать на благо лю-

дей, восстанавливать регион по-
сле кризиса вело его вперед. В 
2006-м он избирается депутатом 
Харьковского областного сове-
та, где стал главой комиссии по 
вопросам топливно-энергетиче-
ского комплекса и ЖКХ.
Следующим важным этапом 

было назначение Мураева на 
должность председателя Зми-
евской райгосадминистрации в 
2010 году. Это родной для него 
район, где он хорошо знал все 
неотложные проблемы террито-
рии. В результате его напряжен-
ной работы район всего лишь 
за два года поднялся на первую 
строчку областного рейтинга! А 
сам политик на ближайших вы-
борах легко прошел в Верхов-
ную Раду по мажоритарному 
округу.
Евгений Мураев хорошо извес-

тен своей благотворительной 
деятельностью. Правда, считает, 
что хвастаться такими вещами 
не следует. Он активно помогает 
ветеранам войны и труда, детдо-
мам и людям, попавшим в беду, 
строит детские и спортивные 
площадки.
Как-то к нему на депутатский 

прием пришли родители девуш-
ки, которую оставил муж, узнав, 
что она забеременела тройней. 
Когда она родила, у семьи эле-
ментарно не хватало денег на 
новорожденных. Депутат взял 
постоянное шефство над детьми 
и даже забирал Веру, Надежду и 
Любовь из роддома. На протяже-
нии последних шести лет Евге-
ний поддерживает эту семью. И 

когда в минувшем году его при-
гласили отвести девочек в школу 
первого сентября – он не мог от-
казать.
 «Если можешь помочь – обя-

зательно помоги, – убежден по-
литик. – А люди ко мне обраща-
ются практически каждый день. 
Сейчас, в основном, приходят за 
материальной помощью, потому 
что государство их бросило».
Политические взгляды Евгения 

Мураева давно известны – он 
последовательно отстаивает точ-
ку зрения жителей Юго-Востока 
Украины, выходцем из которо-
го он является. Чтобы в Киеве 
учитывали мнение этой части 
страны , политик решил побо-
роться за президентский пост на 
предстоящих выборах.
Мураев разработал комплекс 

мер, чтобы остановить мас-
совый выезд наших граждан 
из страны в поисках лучшей 
доли на чужбине. С этой це-
лью он предлагает эффектив-
ные средства, которые могут 
скоро обес печить рост доходов 
населения, поднять из руин 
промышленность, дать наро-
ду качественное образование 
и медицинское обслуживание, 
постепенно снять с повестки 
дня сложные вопросы религии, 
истории и языка.
В следующем номере читайте о 

программе кандидата, с которой 
он идет на выборы. А если у вас 
есть вопросы к Евгению Мураеву 
и партии «НАШИ», которую он 
возглавляет, обращайтесь на горя-
чую линию по номеру 0800505551.

Боровская Г.

Политическая реклама

Кандидат Евгений Мураев
Эксперты отмечают перспективность молодого политика

Золоте та Катеринівка знов 
постраждали від обстрілів

Протягом тижня житло мешканців Золотого та 
села Катеринівка зазнало обстрілів.
Про це повідомляє штаб гуманітарної місії 

«Проліска» та группа цивільно-військового 
співробітництва Cimic.
Ввечері 20 лютого в результаті обстрілу в 

Золотому -4 пошкоджено дах будинку по вулиці 
Студентська . Мешканці будинку не постраждали.
«Люди дуже налякані», - розповідає керівник 

військово-цивільної адміністрації Золотого та села 
Катеринівка Костянтин Ільченко.
Сильних обстрілів зазнали п’ять вулиць села 

Катеринівка 16 та 17 лютого. Снаряди пошко-
дили господарські будівлі, скло вікон. Один сна-
ряд потрапив  у двір, але не розірвався. Люди не 
постраждали .
За словами Костянтина Ільченка, необхідну 

допомогу  у вигляді будматеріалів та плівки 
для мешканців надали співробітники штабу 
гуманітарна місія «Проліска» від Aгентства ООН 
у справах біженців в Україні та Товариство Черво-
ного Хреста України.

Катерина РАДІОНОВА

Рятувальники визволили 
з-під завалу чоловіка

21 лютого рятувальники визволили з-під за-
валу чоловіка. Про це повідомив Попаснянсь-
кий міськрайонний відділ Головного управління 
Державної служби з надзвичайних ситуацій в 
Україні. 
Приблизно о 15 годині до 30 Державної пожежно-

рятувальної частини надійшло повідомлення про 
те, що за адресою: місто Попасна, вулиця Гастел-
ло, будинок 80, завалило стелею чоловіка, 1985 
року народження.
По прибуттю на місце події рятувальники 

виявили , що під стелею лежить чоловік. Завдяки 
діям рятувальників його вчасно визволили з-під 
завалу. На місце події також виїхала швидка ме-
дична допомога, яка забрала чоловіка до лікарні. 
При опитуванні потерпілого виявили, що він 

розбирав на дрова прибудову свого будинку, в 
результаті на нього обвалилася стеля.
За інформацією рятувальників зараз життю та 

здоров’ю потерпілого нічого не загрожує.
Крістіна СТОВПЯГА

Чоловіка завалило стелею

На засіданні районної 
колегії затвердили про-
граму розвитку клуб-
них закладів у сільській 
місцевості на 2019-2021 
роки. В 2019 році на 
реалізацію програми пла-
нують виділити з районно-
го бюджету 214 тис. грн.
Про це розповіла в.о. 

начальника відділу куль-
тури Юлія Сінкевич. 
На території району 

функціонують 19 клуб-
них закладів, у сільській 
місцевості – 18. При 
клубних закладах діють 
47 колективів художньої 
самодіяльності, у 
тому числі у сільській 
місцевості - 39. Три ама-
торських колективи ма-
ють звання «народний», 
у сільській місцевості 

звання «народний» має 
один колектив.
Заклади культури в 

сільській місцевості – 
це осередки організації 
дозвілля, розвитку 
народної творчості та 
збереження народних 
традицій, які сьогодні пе-
ребувають у кризовому 
стані, не мають умов для 
роботи та розвитку.
Програма забезпе-

чить збереження та 
відновлення клубних 
закладів у сільській 
місцевості, підвищить 
кваліфікаційний рівень 
працівників клубів, роль 
та статус закладів культу-
ри клубного типу в куль-
турному житті мешканців 
сільських населених 
пунктів району.

Сучасний стан розвит-
ку культури в сільській 
місцевості на території 
району не відповідає 
вимогам щодо надання 
якісних культурних та 
освітніх послуг і потребує 
активізації діяльності 
клубних закладів та 
їх модернізації. У 
переважній більшості 
клубних закладів у 
сільській місцевості ви-
користовують застарілі 
форми та методи роботи.
Основними фактора-

ми, що впливають на 
діяльність сільських 
клубів, є незабезпечен-
ня матеріально-технічної 
бази, відсутність 
необхідних фахівців, 
низький рівень участі цих 
клубних закладів у гран-

тових програмах, конкур-
сах. Також на діяльність 
клубів впливає 
неактивність громад, 
відсутність ініціативи 
щодо запровадження 
змін у діяльності клуб-
них закладів, відсутність 
заходів із вивчення 
попиту  населення щодо 
культурних послуг. 
У більшості клубних 
закладів відсутнє опа-
лення у приміщеннях. 
Будівлі цих закладів по-
требують капітального 
ремонту.
На створення культур-

них програм, проектів, 
спрямованих на запро-
вадження нових форм 
діяльності клубних 
закладів у 2019 році пла-
нують виділити 30 тис. 

грн. На популяризацію 
культурних надбань  – 28 
тис. грн. На дослідження, 
збереження та 
відродження традиційної 
народної культури на 
території району  – 42 
тис. грн. На прове-
дення методологічних 
досліджень щодо вивчен-
ня змісту, організації 
та основних принципів 
діяльності сільських 
клубів із задоволення 
потреб територіальних 
громад та можливості 
їх оптимізації – 50 тис. 
грн. На підвищення рівня 
кваліфікації працівників 
закладів культури клуб-
ного типу в сільській 
місцевості – 30 тис. грн. 
Та на пошук талантів се-
ред мешканців району 

із залученням їх до про-
ведення районних, об-
ласних і всеукраїнських 
заходів витратять 34 
тис. грн.
Реалізація заходів 

програми забезпе-
чить підвищення рівня 
кваліфікації працівників 
сільських клубів шляхом 
проведення 22 семінарів-
практикумів, підвищення 
рівня професійних нави-
чок, теоретичних і прак-
тичних знань працівників 
сільських клубів та по-
кращення культурного 
обслуговування населен-
ня в сільській місцевості 
шляхом впровадження 
інноваційних проектів 
у роботу 18 клубних 
закладів.

Крістіна СТОВПЯГА

У Попаснянському районі планують розвивати 
клубні заклади у сільській місцевості 
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Проводиться відкритий інтернет-конкурс 
«Золоті руки Попаснянщини»

В Попаснянському районі 
проводиться відкритий 
інтернет-конкурс майстрів 
декоративно-прикладно-
го мистецтва  «Золоті руки 
Попаснянщини ».

Про це повідомляє 
організатор конкурсу 
Попаснянський  районний 
Будинок культури.

До участі у конкурсі за-
прошують майстрів, що 
працюють  в традиціях на-
родних художніх промислів 
і ремесел, всіх видах де-
коративно-прикладного 
мистецтва . Вік учасників не 
обмежений.

Роботи можуть бути як 
індивідуальними, так і 
колективними. Роботу 
потрібно сфотографувати 
та відправити на електрон-
ну пошту організатора: 
popasnayardk@ukr.net , 
додавши дані про учас-
ника та опис. На конкурс 
приймаються  фото не 
більше трьох робіт від кож-
ного учасника.

Заявки приймають до 10 
березня 2019 року. З 10 
по 20 березня фото робіт 
учасників виставлять на 
голосування на сторінці Бу-
динку культури у Facebook. 

Підведуть підсумки 20 бе-
резня. 

Переможці отримають 
цінні подарунки та за-
прошення взяти участь у 
виставці майстрів «Луган-
щина - світанок України», 
яка відбудеться 28 березня 
ц. р. Усі учасники отримають 
дипломи та заохочувальні 
призи. 

За довідками звертатися 
за адресою: м. Попасна, 
вул. Миру, 136, за теле-
фоном: 3-18-49; 3-35-44 
або на електронну пошту: 
popasnayardk@ukr.net.

Крістіна СТОВПЯГА

В районе 
планируют 
приобрести 
наборы 
для занятий 
легкой 
атлетикой
Объявление о на-

мерении приобрести 
наборы  «Детская 
атлетика ІААF» 21 
февраля в системе 
электронных  закупок 
Prozorro опубли ковал 
отдел образования 
Попаснянской райгос-
администрации.
В объявлении сказано, 

что отдел образования 
планирует приобрести  
три набора «Детская ат-
летика ІААF». Ожидае-
мая стоимость этих 
наборов 176 688 гривен.
В настоящее время 

идет процесс разъясне-
ний и еще нет инфор-
мации об участниках 
торгов. Конечный срок 
подачи предложений - 
первое марта 2019 года. 
Напомним, что в По-

паснянском районе уже 
проводились соревнова-
ния по легкой атлетике с 
использованием спор-
тивного инвентаря и на-
боров «Детская атлети-
ка ІААF». Такие наборы 
2 октября 2018 года 
глава Попаснянской 
райгосадминистрации 
Сергей Шакун передал 
Горской многопрофиль-
ной гимназии и Попас-
нянской школе № 1.

Владимир ЗАРУБА

Предприниматели Попасной не согласны с нормами накопления 
бытовых отходов в городе
О том, что предпри-

ниматели не согласны 
с нормами накопле-
ния твердых бытовых 
отходов , они сообщили в 
Попаснянский городской 
совет в письменном об-
ращении. Также они ини-
циировали проведение 
заседания, на котором 
обсудили возможности 
решения этого вопроса.
Заседание, посвящен-

ное этой теме, провели 
20 февраля в Попаснян-
ском городском совете 
и начали встречу с того, 
что зачитали письмен-

ное обращение предпри-
нимателей с их требова-
ниями и претензиями.
В своем письме 

инициа тивная группа 
предпринимателей вы-
ступила с требованием 
пересмотра  норм на-
копления отходов, при-
нятых Попаснянским 
городским советом 17 
октября 2018 года, ко-
торые, по их мнению, 
являются завышенными 
и не отвечают фактиче-
скому накоплению.
При этом в письме 

предприниматели сооб-

щили, что такие отходы, 
как картон, полиэтилен, 
бумага, целлофан, плен-
ка, стекло, древесина 
и металл предприни-
матели сдают в пункты 
приема вторсырья и эти 
отходы не попадают в 
контейнеры. Поэтому 
они считают, что нормы 
накопления отходов в 
разы завышены от фак-
тического накопления.
Отвечая на изложен-

ные в письме требова-
ния, Попаснянский го-
родской голова Юрий 
Онищенко сообщил, что 

расчетом норм накопле-
ния твердых бытовых 
отходов по инициативе 
городского совета зани-
малось государственное 
предприятие «Научно-
исследовательский и 
конструкторско-техно-
логический институт го-
родского хозяйства», и 
эти нормы прошли экс-
пертизу.
Предпринимателям 

рассказали, что они мо-
гут сделать для того, 
чтобы снизить эти нор-
мы в конкретных слу-
чаях, и как они смогут 

платить за фактический 
вывоз отходов.
Как утверждают сами 

предприниматели, они 
сдают отходы на пункты 
приема вторсырья, тем 
самым снижая количе-
ство отходов, которые 
попадают в контейнеры. 
Поэтому для того, чтобы 
снизить нормы накопле-
ния в каждом конкретном 
случае, предпринимате-
ли должны фактически 
подтвердить, что опре-
деленное количество от-
ходов действительно пе-
редано в пункты приема .

Только при наличии 
чека, квитанции или дру-
гого документа о приеме 
отходов, как вторсырья, 
нормы накопления могут 
пересчитать, но только 
индивидуально.
Для того, чтобы платить 

за фактически вывезен-
ный мусор, предприни-
мателям посоветовали 
приобрести и установить 
контейнеры для сбора 
отходов возле своих ма-
газинов. Но по санитар-
ным нормам это сможет 
сделать не каждый.

Владимир ЗАРУБА

Предприниматели, 
работающие на 
попаснянском рынке, 
считают новый 
рыночный сбор 
необоснованным
В Попаснянский городской совет поступило 

коллективное обращение от предпринимателей  
о том, что они считают поднятие рыночного 
сбора на дочернем предприятии «Рынок города 
Попасная» необоснованным , а качество предо-
ставляемых им услуг неудовлетворительным. 
Письменное обращение подписали 77 предпри-
нимателей. Об этом стало известно на заседа-
нии сто второй сессии Попаснянского городско-
го совета. 
«Я плачу 500 грн в месяц за семь квадратных 

мет ров и я хочу знать, на что идут мои деньги», 
- говорит предприниматель. 
Предприниматели говорили о том, что их не 

устраивает состояние туалета. Территория 
рынка вовремя не убирается от снега и не посы-
пается при гололеде. Нет оборудованных мест 
для курения. За въезд на территорию рынка  их 
автомобильного транспорта снимается  плата  
в размере трех гривен. С территории рынка 
своевременно  не вывозится  мусор и озвучивали  
другие вопросы.
Также они обратились в городской совет с 

предложением создать коммунальный рынок, 
который будет принадлежать городу. На что го-
родской голова ответил, что пока это сделать 
невозможно. «Пока его содержание не по кар-
ману городскому бюджету», - сказал Юрий Они-
щенко. 
Перед присутствующими выступила и.о. ди-

ректора «Рынка города Попасная» Лариса Дол-
бичкина, которая рассказала, что рынок при-
надлежит Луганскому облпотребсоюзу и все 
тарифы утверждает вышестоящее руководство. 
Она рассказала, что тарифы в последний раз 
пересматривались в 2017 году. С этого времени 
увеличился размер минимальной заработной 
платы, увеличились расходы на электроэнер-
гию, на обслуживание кассовых аппаратов, на 
охрану территории рынка, а также увеличились 
тарифы на вывоз мусора.
«В 2018 году рынок отработал с убытками, та-

кая же ситуация и в январе 2019 года. Именно 
по этой причине поднимается арендная плата 
за торговые места», - говорит Лариса Леони-
довна. С марта 2019 года аренда поднимется 
на 15%. 
По ее словам, она не может предоставить 

калькуляцию тарифа, так как это является кон-
фиденциальной информацией, и для ее получе-
ния необходимо написать официальный запрос 
в Луганский облпотребсоюз. Тарифы, которые 
начнут действовать с 1 марта, находятся в от-
крытом доступе и любой  желающий может с 
ними ознакомиться. Редакция направила офи-
циальный запрос в Луганский облпотреб союз 
для того, чтобы узнать, как именно рассчиты-
вались тарифы.
Депутатский корпус Попаснянского городско-

го совета направил обращение к председате-
лю Луганского облпотребсоюза - Владимиру 
Ландику  с просьбой персонально разобраться 
с ситуацией, сложившейся на  рынке города 
Попасная , и решить поднятые вопросы.

Кристина СТОВПЯГА

Що означає автоматичний перерахунок пенсій
Уряд продовжує пенсійну реформу, розпочату в 2017 

році. 1 березня вперше відбудеться автоматичний  
перерахунок  пенсій.
Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація 

на своєму офіційному сайті
У повідомленні йдеться про те, що після індексації 

пенсії в середньому зростуть на 255 гривень. Щорічний 
автоматичний перерахунок пенсій передбачений  
пенсійною реформою. Кошти на такий перерахунок  
Уряд вже передбачив у державному бюджеті на 
наступний  рік.
Незмінною залишається формула перерахунку, яку 

застосовували для осучаснення пенсій у жовтні 2017 
року, і за якою розраховують новопризначені пенсії. 
За цією ж формулою пенсії будуть автоматично пере-
глядати кожного року.
Ця формула враховує стаж (роки сплати соціальних 

внесків), рівень заробітної плати, яку отримував 
пенсіонер, і рівень середньої заробітної плати по країні 
– спеціальний показник для розрахунку пенсійних 
виплат. Саме цей показник тепер буде щорічно 

збільшуватись, а отже і збільшуватиметься загальний  
розмір пенсії. Показник середньої заробітної плати  
збільшуватиметься на 50% зростання середньої 
заробітної плати по країні «плюс» 50% інфляції.
Показник середньої заробітної плати, який 

враховується у формулі, зріс на 17%. А середній розмір 
підвищення проіндексованих пенсій складе 255 гривень.
«Це не означає, що усі отримають однаково 255 

гривень, адже кошти розподіляються відповідно 
до формули. Реальне підвищення відбудеться 
для 8 мільйонів пенсіонерів, але підвищення не 
буде меншим  за 100 гривень», – зазначив Міністр 
соціальної політики України Андрій Рева.
В повідомленні також йдеться про те, що в 2019 році 

1,9 млн пенсіонерів з найнижчими пенсіями додатково  
отримають 2410 гривень. Мова йде про допомогу тим 
пенсіонерам, які мають повний страховий стаж, але 
в них низькі пенсії. Уряд також розробляє механізм 
підвищення пенсій для громадянам з великим стра-
ховим стажем.

Владимир ЗАРУБА

22 лютого відбулось 
засідання виконавчого 
комітету Попаснянської 
міської ради. Порядок 
денний склав 16 питань. 
Засідання провів Попас-
нянський міський голова 
Юрій Онищенко.

На початку засідання 
члени виконкому заслу-
хали звіти директорів 
про підсумки фінансово-
господарської діяльності 
комунального підприємства 
«СКП», комунальної уста-
нови Попаснянської міської 
ради «Трудовий архів 
територіальних громад рай-
ону» та міського спортивно-
го закладу «Відродження» 
за 2018 рік.

Слідом за цим розглянули 
питання погодження ціни на 
послуги з управління бага-
токвартирними будинками, 
які надає ПП «Елітжитлком». 

Керівництво підприємства 
звернулося до виконко-
му з пропозицією погоди-
ти нові ціни на послугу 
в зв’язку з тим, що діючі 
ціни є збитковими та по-
годжувались останній раз у 
2016 році. За інформацією 
керівника підприємства за 
цей час вже декілька разів 
зросла мінімальна середня 
заробітна плата, вартість 
будматеріалів, палива та 
інше.

Після тривалих дискусій 
та обговорення цього пи-
тання члени виконкому на-
полягли на тому, щоб зни-
зити запропоновані ціни. 
Виконком затвердив ціни 
зі змінами. Відтак ціна на 
послуги з управління бага-
токвартирним будинком, які 
надає ПП «Елітжитлком» 
становить від 0.26 до 4.20 
гривень за квадратний метр 

в залежності від категорії 
будинку.

Далі члени виконкому 
затвердили  Положення 
про Реєстр територіальної 
громади  міста Попасна.

Наприкінці 2018 року 
виконко мом міської ради 
було придбано шість квар-
тир для створення фонду 
житла для тимчасового про-
живання. Тому  на даному 
засіданні затверджено По-
рядок розподілу та надання 
цих житлових приміщень 
для тимчасового проживан-
ня внутрішньо переміщених 
осіб в Попасній. Також 
члени  виконкому прийняли 
рішення щодо формування 
фонду житла для тимчасо-
вого проживання та затвер-
дили його.

 Також члени виконкому 
прийняли відповідні рішення 
по низці інших питань.

З виконкому Попаснянської міської ради
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Стало відомо, хто отримав стипендію міського 
голови в Попасній у 2019 році

Урочисте нагородження талановитих дітей та 
молоді сертифікатами на отримання іменної 
стипендії Попаснянського міського голови  
Юрія Онищенка  відбулось 26 лютого в залі 
Попаснянського  районного Будинку культури.
«Якщо чесно, для мене було несподіванкою, що 

я отримала цю стипендію. Я вважаю, що стипендія 
корисна для молоді, яка повинна розвиватись. 
Для мене ця стипендія - це знак, що я працювала 
недаремно . Я зараз закінчую 11 клас, тож ці кошти 
будуть корисні мені в подальшому, коли я піду до 
вищого навчального закладу», - поділилася своїми 
враженнями учасниця танцювального колективу 
«КОНФЕТТІ» Поліна Попова, яка вперше отримала 
стипендію.
Керівники освітніх та спортивних закладів, а 

також  творчих колективів представляли кожного  
степендіата. Вони розповіли про досягнення та 
успіхи дітей та молоді за допомогою презентацій.
В 2019 році стипендію міського голови призначили 

22 обдарованим дітям та молоді, які досягли знач-
них показників в навчанні, спорті, мистецтві та гідно 
представляють місто на районному, обласному, 
всеукраїнському та навіть світовому рівнях.

За високі досягнення в навчанні:
Катерина Бєлікова, Дар’я Аліпова, Катерина Шу-

лакова – учениці Попаснянської гімназії № 20; 

Кирило  Буштець – учень Попаснянської ЗОШ № 24; 
Олександра Тімашова, Володимир Колпак, Данило  
Покидін – учні Попаснянської багатопрофільної 
гімназії № 25;
Артем Гончаров – учень Попаснянського ліцею 

залізничного транспорту;
За високі досягнення в спорті:
Ольга Івженко – чемпіонка України з важкої атле-

тики; Олена Шаталова – чемпіонка Кубку України 
з класичного жиму лежачі; Катерина Купаєва – 
срібна призерка чемпіонату світу та чемпіонка 
Європи з класичного жиму лежачі; Іван Наумов 
– срібний призер Чемпіонату України з класично-
го пауерліфтингу; Софія Наумова – срібна призер-
ка Луганської області з важкої атлетики; Крістіна 
Лєонєнко – чемпіонка Європи та світу з класичного 
жиму лежачі; Олександр Поліщук – кращий захис-
ник на Всеукраїнському турнірі з футболу; Денис 
Присяжнюк – срібний призер чемпіонату Луганської 
області з футболу, кращий воротар міжнародного 
турніру з футболу м. Суми;

За високі досягнення в мистецтві та культурі:
Діана Кострова – переможниця Міжнародного 

фестивалю – конкурсу мистецтв «Талановиті 
діти України»; Мілана Мішустіна – третя премія 
Міжнародного конкурсу «Сузір’я Святогір’я»; 

Марія Качуріна – у складі колективу «Україночка» 
зайняла  ІІІ місце у Міжнародному конкурсі 
«Сузір’я Святогір’я»; Ганна Вороніна – у складі 
танцювального колективу «Попасняночка» стала 
призером  всеукраїнського фестивалю «The star 
stage»; Поліна Попова – учасниця танцювального 
колективу  «КОНФЕТТІ», переможниця обласних та 
міжнародних конкурсів.
Також стипендіатом за активну громадську 

діяльність вперше став Станіслав Богданов – голо-
ва громадської організації «КОМРОЗ»
«Дуже приємно отримати цю стипендію, особли-

во враховуючи те, що мою кандидатуру ніхто не 
висував і це була ініціатива міської ради. Завжди 
приємно, коли твої досягнення високо оцінюють. Я 
не планував, що отримаю цю стипендію, тому, на-
певно, назбираю за рік всі ці кошти та придбаю собі 
щось на згадку про цей рік, а також буду працювати 
над новими проектами та досягати нових успіхів», - 
розповів Станіслав Богданов.
Всі стипендіати будуть отримувати 700 гривень 

щомісяця протягом 10 місяців, окрім літніх канікул.
Призначення стипендій є одним з напрямків 

роботи  міської програми «Молодь Попасної», яку 
розробили за ініціативи Попаснянського міського 
голови і одноголосно підтримали депутати 
міськради.

Володимир ЗАРУБА

РекламаВ навчальних закладах району 
відзначили Міжнародний день 
рідної мови

21 лютого в школах 
Попаснянського району 
відбулись різноманітні 
заходи, присвячені 
Міжнародному дню рідної 
мови. Діти грали , бра-
ли участь у вікторинах, 
дізнавалися цікаві факти 
з історії рідної мови, про-
ходили квести та писали 
диктанти .

Міжнародний день 
рідної мови проголосила 
Генеральна конференція 
ЮНЕСКО 17 листопа-
да 1999 року, і почина-
ючи з 2000 року його 
відзначають щорічно 21 
лютого.
Дату для Дня обрали в 

знак пам’яті подій в місті 
Дакка (сьогодні – столиця 

Бангладеш) 21 лютого 
1952 році, коли від пуль 
поліцейських загинули 
студенти, які вийшли  
на демонстрацію в 
захист  своєї рідної 
мови бенгалі, яку вони 
вимагали  визнати  
однією з дер жавних  
мов країни.

Володимир ЗАРУБА

Учні демонстрували свої знання, граючи

Всі стипендіати мають значні досягнення в різних сферах та напрямках
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21 лютого в Золотівській 
багатопрофільній гімназії 
головною «героїнею» була 
рідна мова.

З самого ранку всіх 
радо зустрічали книж-
кова виставка  «Мова – 
духовний  скарб народу» 
та барвистий постер  «Моя 
мова українська».

Звучання українських 

пісень, піднесений настрій 
дітей, яскраві вишиванки 
створювали український 
дух в гімназії.

Камертоном святкового  
настрою стала мова 
інформхвилинка від учнів 
6 класу. Молодші шко-
лярики виявили актив-
ну участь у мовних кон-
курсах, вікторині «Мови 

рідної краса», агітбригада 
2-4 класів свій виступ при-
святила рідній мові.

Середні класи «вчи-
лись складно говорити 
своїм рідним словом» 
на вікторинах «Мова 
рідна, слово рідне», 
«Моя ти рідна горда 
мова». Досить цікавим і 
пізнавальним був квест 

8 класу «Мови голос 
чарівний», до прове-
дення якого долучились 
працівники Золотівської 
міської бібліотеки.

Старшокласники на-
писали диктант єдності 
«Без мови нема народу», 
переглянули презентацію 
«Багатства українського 
слова», організували 

захист  рефератів «Видатні 
мовознавці»

Шануймо ж, друзі, 
рідну українську мову й 
шануймося  самі, бо ми 
того варті.

Ілля ЯРОВОЙ,
президент Республіки 

відкритих сердець
 Золотівської 

багатопрофільної гімназії 

Мова – генетичний код нації
Щороку в цей день пе-

дагоги ОНЗ "Золотівська 
ЗОШ № 5" (директор 
Бабак О.М.) нагадують 
учням  про важливість і 
цінність духовного скарбу 
нації – рідної мови.

Вся велика шкільна 
родина долучилася до 
свята, яке розпочалося  
з урочистої лінійки. 
Одинадцятикласниці Ли-
ман К. та Шеховцова А. 
розповіли про поход-

ження та історію свята, 
п'ятикласники декламува-
ли вірші про мову, а справ-
жню бурю овацій викликав 
виступ Зінов'єва Є., який 
читав гумореску П. Глазо-
вого "Кухлик".

Цікавою стала ранкова 
зустріч у 1-х класах, до 
яких завітали випускниці 
Лиман К. та Романко В. з  
грою-казкою "Як літери за-
губились". Найактивніші 
малюки отримали 

заохочувальні призи, а за-
доволення отримали всі - і 
малі, і великі.

Учні 2 класу (вчитель 
Павленко Л.М.) взяли 
участь у святі "Рідна мова 
- диво калинове", в якому 
поєднались і вірші, і пісні, 
і швидкі руханки.

А як же завзято, старан-
но і активно готувалися 
до свята учні 3- Б класу 
(вчитель Лісова Ю.Ю.). І 
свято - казка "Мово моя, ти 

чарівна зірниця" вдалося 
на славу. Дотримуючись 
всіх основних законів каз-
ки, діти перевірили свої 
знання у бліц-турнірі з 
теми "Іменник" (у рамках 
проекту "Розумники").

Урочистим і 
пізнавальним став мовно-
літературний турнір "Мова 
- духовна скарбниця" між 
учнями 5 класів (вчитель 
Гладка М.І.). Розв'язуючи 
мовні задачі, діти пока-

зали хороший результат. 
Найбільше задоволення 
отримали від конкурсу 
"Покажи фразеологізм". 
Перемогла дружба! Актив-
ними були Ковальчук Є., 
Сєвєрін С., Мамченко О., 
Бондарук М., Пометун Я., 
Овсянікова К., Зінов'єв Є., 
Марканич Н., Павловська 
А., Скориченко. А.

Мовний конкурс "Любіть 
українську", проведений у 
6 класі (вчитель Кравчен-
ко Ю.М.), став запеклою 
боротьбою, а тур "Анти-
жаргонний" найбільше 
зацікавив учнів. Об'єднав 
команди караоке-спів та пе-
регляд патріотичної муль-
тяшки "Слово української 
дитини". Добре  працюва-
ли Тонюк В., Кравченко 
О., Колесніков Г., Сєров І.

Завітало свято і у 7 
клас. Мовознавчий турнір 
приніс і дітям, і вчителю 
Гладкій М.І. задоволення 
від спілкування. Кращи-
ми мовознавцями стали 
Плєханова Є., Длуськи В., 
Усатенко К., Лубенець В., 
Безрук С.

8 клас грав у мовні "Хре-
стики-нулики" (вчитель 
Кравченко Ю.М.). Питання 
були дуже різноманітними, 
тому учням було нелегко . 
Але впоралися добре. 
Найвправніші - Колпащи-
кова Г. , Марканич О.

А учні 10-11 класів 
зійшлися у мовному батлі 

"Все в тобі з'єдналося..." 
Креативний виклад 
матеріалу зацікавив 
учнів, тому вони актив-
но включилися в робо-
ту. Проявили себе як 
справжні бізнесмени, 
обираючи "дорогі" за-
питання, які прино-
сили більшу кількість 
балів. Всім було цікаво! 
Одинадцятикласниці Ро-
манко В., Лиман К., Ше-
ховцова А., Сєвєрін Г. були 
дуже наполегливими. Ви-
пускники перемогли. Та 
хочеться відзначити і уче-
ниць 10 класу, які змагали-
ся як леви: Бодрухіна Є., 
Голубцова Г., Овсянікова 
А.,Волкова К.

Підсумком свята стало  
створення рушника "О 
мово рідна". До цього 
дійства долучилися кращі 
мовознавці 5-11 класів. 
На нашому рушнику 
розквітли слова-епітети до 
рідної мови: ніжна, мила, 
мелодійна, світанкова, 
дзвінкотюча, барвінкова, 
калинова, співуча, кольо-
рова, могутня, красива, не-
перевершена - українська 
мова. У всіх цих 
властивостях  нашої мови 
сьогодні переконалися  всі 
учні школи. 

М. ГЛАДКА, 
Ю. КРАВЧЕНКО, 

викладачі української 
мови ОНЗ "Золотівська 

ЗОШ № 5"

Відбувся районний конкурс патріотичної пісні 
«Мені довірена пісня»

Щорічно, починаючи 
з 2014 року, 20 лютого 
в Україні вшановується 
пам'ять загиблих  
мітингувальників, яких на-
звали «Небесною сотнею».

З метою вшанування 
пам’яті патріотів, які по-
клали своє життя на вівтар 
Батьківщини заради на-
шого майбутнього, в малій 
залі Попаснянського рай-
онного Будинку культури  
відбувся районний кон-
курс патріотичної пісні 
«Мені довірена пісня».

Вже четвертий рік 
поспіль учні з усіх закладів 
освіти Попаснянського 
району беруть  участь у 
конкурсі.

Насолодитися щи-
рим співом конкурсантів 
завітали: перший заступник 
голови  Попаснянської рай-
держадміністрації Роман 
Колесник, заступник По-
паснянського місь кого го-
лови Ірина Гапотченко, за-
ступник начальника відділу 
освіти райдержадміністрації 
Ва лен тина Шулік, офіце-
ри групи військово – 
цивільного співробітництва 
міста Попасна. Гості звер-

нулися до учнівської молоді 
із закликом пам’ятати про 
тих героїв, які поклали своє 
життя заради щасливого 
майбутнього нашої країни 
та бути завжди гідними їх 
подвигу.

Конкурсна програма 
проходила у двох вікових 

категоріях: середня (учні 
5-8 класів) та старша 
(учні 9-11 класів). Під час 
конкурсу зі сцени луна-
ли пісні про війну і мир, 
про батьків і матерів, про 
світле майбуття дітей 
України. Наприкінці кон-
курсу члени журі підбили 

підсумки та визначили 
переможців.

Всіх учасників конкурсу 
було відзначено подяками 
від голови Попаснянської 
райдержадмін іст рац і ї 
Сергія Шакуна.

По закінченню заходу всі 
присутні долучилися до 

Всеукраїнської акції «Ан-
гели пам’яті», під час якої 
вони прикрасили дерева 
біля каплички білосніжними 
паперовими  янголами.

Сектор 
масових комунікацій 

Попаснянської 
райдержадміністрації

20 лютого у дитячій 
бібліотеці – філії 
Попаснянської районної 
центральної бібліотечної 
системи проведено 
патріотичний діалог 
«У війні за Україну», з 
учнями 10-11-го класів 
загальноосвітньої школи 
№ 21.

Патріотичний захід 
присвячено Дню пам’яті 
Героїв Небесної Сотні. 
Під час діалогу присутні 
відновили у своїх 
спогадах хронологію 
подій, що відбувалися на 
Майдані Незалежності 
в Києві у 2013-2014 
роках, та хвилиною 
мовчання вшанували 
пам’ять полеглих на 
ньому найактивніших 
представників 
українського народу .

Учням демонстрували 
тематичні відеоролики, 
вірші і пісні. Також до 
уваги присутніх були 
представлені книги : 
Брати Капранови “Май-
дан. Таємні файли”, 
Сердюк О. “Україна. 
Хроніка подій”, “Не-
бесна сотня. Антологія 
Майданівських віршів”, 
“Небесна Сотня” та 
інші.

Сектор масових 
комунікацій 

Попаснянської 
райдержадміністрації

У районі
відбувся 
патріотичний 
діалог до 
Дня пам’яті 
Героїв 
Небесної 
Сотні

У конкурсі щорічно беруть участь учні з усіх навчальних закладів району

Тематичні заходи відбулись в усіх класах гімназії

Учні Золотівської гімназії вшанували рідну мову
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БИЗНЕС

Служити народу України: 
бійці Національної Гвардії поділилися 
спогадами від участі у Євромайдані

Для наших читачів ми зустрілися з тими, хто п’ять років тому 
захищав інтереси нашої держави на Майдані. Вони продовжили 
свою благородну справу, але тільки вже в лавах батальйону ім. 
генерала Кульчицького Національної Гвардії України.

Відбивався від БТРа
Боєць з позивним 

«Гном» спочатку виходив 
на Майдан лише ввечері 
після роботи та у вихідні. 
Але коли побачив, що 
мирне протистояння  
перетворюється в 
жорстокі бої, залишився 
підтримати друзів.
Згадує, що багатьох 

чоловіків вийти на Май-
дан надихнули жінки, які 
там знаходились. 
Особливо запам’я

талося хлопцю 18 
лютого  2014 року. В цей 
день «беркутівці» пішли 
в масовану атаку.
«Зі сторони Європей

ської  площі на нас пішов 
БТР. Ми закидували його 
вибуховою сумішшю, 
але він продовжував 
наступати. Позаду нас 

притисли. Він наїжджав 
на барикади, застрягав і 
відкачувався. І ось вихо-
дить, що ти стоїш, а над 
тобою нависає фраг-
мент БТРу»,  розповідає 
хлопець.
«Гном» витягав зпід 

завалів «Україн ського 
дому» військовослуж
бов ців внутрішніх військ, 
які на місці подій ви-
ступали на боці вла-
ди Януковича . Деякі 
з патріотів Майдану 
негативно  віднеслися до 
таких дій, але більшість 
вирішила їх відпустити. 
Чоловіки зробили живий  
коридор та дали їм 
можливість повернутися 
до своїх позицій, тільки 
вже без бронежилетів, 
зброї та касок.
В той день «Гном» 

отримав  поранення  
у ногу: біля нього 
розірвалася граната, 
обмотана дрібними 
гвіздками. Повернутися 
на Майдан він вже не 
зміг, бо близько тижня не 
міг ходити.
Допомагав 
транспортом
«У присязі солдата на-

писано «служити народу 
України». Не уряду, не 
президенту, а народу. 
Куди твої батько та мати, 
туди й ти йди за ними», 
 розповідає боєць 
Національної Гвардії 
України Василь Ш.
Киянин, історик за 

освітою пішов на Майдан 
після побиття студентів 
в ніч з 29 на 30 листо-
пада 2013 року. Став 
учасником Автомайдану 
– підрозділу Революції 
Гідності.
Його штабом керу-

вав Олег Сєнцов. Ко-
жен протестувальник 
з Автомайдану мав 
автомобіль. Завдяки 
транспорту на Майдані 
люди отримували  
від добровольців все 
необхідне: харчі, воду, 
пальне, предмети для 
будування барикад.
Автомайданівцям зава-

жали так звані «тітушки». 
Вони палили та громили 
автомобілі, не зважа-
ючи на те, перебуває 
в час погрому водій у 
транспорті чи ні.
«Кажуть про небес-

ну сотню. Та ту сотню 
ще можна помножити. 
Багато людей пропали  
безвісти»,  говорить 
військовослужбовець.
Носив поранених 
до Михайлівського 
собору
Диякон церкви Роман 

Ц. на Майдан пішов не 
за Європу. Його обури-
ла жорстока поведінка 
«беркутовців», коли ті по-
били мирних студентів.
Він проводив роз’яс

нювальну роботу серед 
правоохоронних органів.
Роман Ц. каже, що ба-

чив на власні очі, як зби-
рались люди на Майдані, 
як завзято йшли в ата-
ку. За його словами, 
люди жертвували влас-
ним життям, хоча мали 
можливість в будьякий 
момент просто покинути 
місце подій.

На очах майбутнього  
бійця Національної Гвардії 
України загинув  його друг 
– ударом по голові його 
вбив «тітушка».
З представниками по

ліції у патріотів з Май-
дану спочатку не було 
непорозумінь.
«Іноді допомагали їм 

каски поправляти. Ми 
розуміли, що вони викону-
ють свою справу»,  згадує 
Роман.
Він каже, що іноді ба-

чив, як поліцейські 
відмовлялися виконува-
ти злочинні накази. Один 
з таких чесних українців 
за свою позицію отримав 
від «беркутівця» кулю в 
спину .
Найстрашніша сутичка  

між силовиками та 
євромайданівцями, яка 
сталася на очах чоловіка, 
відбулася у Маріїнському 
парку.

«Стільки крові я не бачив 
за все життя»,  говорить 
українець.
По мирній багатотисяч ній 

ході летять світлошумові 
гранати, коктейлі Молото-
ва, а «тітушки» стріляють 
бойовими патронами. 
Люди не розуміють, звідки 
по ним цілять і обороня-
ються дерев’яними щита-
ми. Хтось падає і благає 
про допомогу. Поранених  
намагаються забрати 
медпрацівники «швидкої», 
але теж отримують  
поранення . Людей несуть 
до Михайлівського собору. 
Комусь надають допомогу 
вже там. Деяким не всти-
гають. Священики у храмі 
відспівують загиблих .
«Ці нелюди намагалися 

увірватися у собор, але на 
поріг вийшли священики, і 
вони відступили»,  додає 
Роман.

Катерина РАДІОНОВА

Вистояти було важко

Оборонятися було практично нічим
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Дитячі майданчики тепер 
можна будувати на даху

В Україні набули чинності оновлені будівельні норми, 
які дозволяють будувати дитячі майданчики на дахах 
невисоких споруд, про це пише gazeta.ua.

Висота будівлі має бути до 15 метрів або до 3 поверхів, 
- повідомили у Міністерстві регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ.

«У нас в Україні ж донедавна, щоб спроектувати дит-
майданчик, наприклад, навіть на покрівлі підземного 
паркінгу, який майже не відрізняється за висотою від рівня 
землі, потрібно було отримувати відповідне відхилення 
від будівельних норм. Тепер цього немає. Проте у змінах 
до ДБН прописана низка обов’язкових вимог безпеки, 
яких потрібно дотримуватися», — розповів заступник 
міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

За його словами, серед обов’язкових вимог для таких 
дитячих майданчиків — наявність парапету або захисної 
огорожі висотою до 2 метрів, наявність пандусів для 
безбар’єрного доступу, заборона розміщувати поруч з ди-
тячим майданчиком вентиляційні канали, антени тощо.

Відповідні норми уже набули чинності, відтак буду-
ючи нові будинки будівельники можуть передбачити у 
них дитячі майданчики на даху.

Також у Мінрегіоні пропонують дозволити 
розміщувати на дахах паркувальні майданчики.

Туристи активно бронюють 
каюти на теплоходах

Теплоходи ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» 
(Одеса) з квітня знову здійснюватимуть дунайські круїзи 
країнами Європи. Фахівці готують пасажирські теплохо-
ди «Україна», «Дніпро», «Молдавія» і «Волга» до початку 
весняних подорожей Дунаєм. Оновлені кораблі вирушать 
в плавання річкою із заходом у міста Німеччини, Австрії, 
Угорщини та Словаччини. Про це пише golos.com.ua.

Цього року теплоходи взяла в оренду для круїзів 
компанія зі Словаччини. За її даними, туристи вже ак-
тивно бронюють каюти на семиденні тури Європою. 
Маршрут пролягатиме з німецького міста Пассау, через 
Відень і Будапешт у Братиславу. Потім — в австрійське 
місто Мельк і назад у Німеччину.

Нині судна ремонтують і фарбують. Також фахівці го-
туються до відновлення пасажирських зон теплоходів. 
Кораблі повернуться в Одеську область лише 
наприкінці жовтня.

Як протидіяти булінгу: 
Міносвіти запустило 
онлайн-курс

Міністерство освіти і науки України спільно з 
Міжнародним фондом відродження запрошують 
слухачів на безкоштовний онлайн-курс “Протидія та по-
передження булінгу (цькуванню) в закладах освіти. Про 
це інформує poglyad.tv.

Слухачам курсів у формі відео розкажуть, як розпізнати 
цькування на ранніх стадіях, як діяти і куди зверну-
тись по допомогу при виявлені булінгу, а також яким 
чином впоратись з власними переживаннями стосовно 
ситуації. Курс зацікавить вчителів, працівників сфери 
освіти, правозахисників, а також батьків.

Реєстрація на навчання можлива через платформу 
Prometheus. Курс повністю безкоштовний, а учасники 
після успішного виконання всіх завдань зможуть отри-
мати сертифікати. Розпочнеться навчання з березня та 
охопить п’ять модулів.

Нагадаємо, булінг – це цькування і приниження дітей 
однолітками, що негативно впливає на психологічний 
стан дитини.

Питон из Австралии
случайно попал 
в Шотландию в багаже

Мойра Боксолл, жительница Шотландии, вернувшись 
из отпуска в Австралии, обнаружила маленького пито-
на в тапочках своего багажа. Об этом пишет focus.ua с 
ссылкой на издание The Guardian.

Оказалось, что карликовый пятнистый питон (Antaresia 
maculosa) спрятался в ее вещах и проделал долгий путь 
из австралийского штата Квинсленд.

Женщина вынесла незваного пассажира в сад, накры-
ла коробкой и вызвала местную ветеринарную службу. 
Сейчас крошка-питон на карантине. Сообщается, что 
с ним все в порядке. Питон отлично себя чувствует и 
даже успел полинять, пока летел в Шотландию.

Американке вернули 
потерянную сумочку 
спустя 65 лет

В США 82-летней женщине вернули сумочку, по-
терянную во время учебы в школе. Об этом сообщает 
Inside Edition, передает realist.online.

Марта Ингем в последний раз видела свою сумочку 
в 1954 году, когда была старшеклассницей. Аксессуар 
обнаружили строители, когда в январе сносили ста-
рую школу в Джефферсонвилле (Индиана), где училась 
Ингем. Внутри нее лежало удостоверение личности. 
Объявление  о находке опубликовали в социальных 
сетях  в надежде, что сама владелица сумочки или ее 
родственники откликнутся.

Один из родственников женщины увидел пост и свя-
зался с Ингем, живущей во Флориде, за тысячу кило-
метров от Джефферсонвилла. К концу февраля ей до-
ставили находку.

«Находка пробудила во мне столько воспоминаний и 
мыслей о людях, о которых я не слышала годами. Это 
был интересный опыт. Это вещи из той моей жизни, о 
которой я уже давно забыла», — сообщила Ингем.

Внутри сумочки оказались губная помада, эстафетная 
лента и пустая упаковка от жевательной резинки. Од-
нако самой интересной находкой Ингем считает пись-
мо — приглашение на выпускной бал от влюбленного 
в нее старшеклассника.

«Дорогая Марти, я слышал, что Пол позвал тебя на 
бал. Но если он не звал, то я бы очень хотел пригласить 
тебя», — говорилось в письме. Женщина рассказала, что 
в итоге пошла на выпускной не с отправителем письма.

Жінка поскаржилась 
поліцейським на наркодиле-
ра, який продав їй не кокаїн

До поліцейського відділення міста Крейгавон 
(Північна Ірландія) зателефонувала ошукана жінка. 
Вона повідомила поліцейських про те, що стала жерт-
вою шахрайства, передає racurs.ua з посиланням на 
портал Standard.

У жінки склався цікавий діалог з поліцейським, у яко-
му жертва шахрайства розповіла, що їй за 200 фунтів 
продали коричневий цукор. Коли правоохоронець за-
питав жінку про те, що вона розраховувала отримати 
за ці кошти, жертва шахрайства без сорому заявила: 
«Кокаїн».

Правоохоронці іронізують та зазначають, що не 
зважаючи на те, що жінку ошукали, вона не захотіла 
написати заяву на наркодилера. Також поліцейські 
розповіли, що варто робити, якщо хтось хоче помсти-
тися своєму наркодилеру. Правоохоронці порадили на-
писати їм листа або зателефонувати на 101.

Собрание актива: в Китае 
фермер устроил «заседание» 
с козами

В Китае фермер устроил заседание с козами, в ходе 
которого «обсудил стратегию получения прибыли». Ви-
деозапись встречи китайца с животными опубликовала 
Daily Mail, пишет fakty.ua.

Сообщается, что фермер по фамилии Лу пытался объ-
яснить козам, что им необходимо увеличить числен-
ность потомства. Ради мероприятия мужчина вынес на 
улицу стол, накрыл его красной скатертью и располо-
жил перед собой громкоговоритель. Во дворе его окру-
жали десятки взрослых и маленьких коз.

Свою речь китаец начал с требования сосредоточиться. 
Он отчитал одного козла за то, что у того слишком много 
партнерш, и предостерег молодое поколение от подобного 
поведения. Происходящее сняла на видео дочь фермера.

Позднее Лу признался, что устроил заседание ради сме-
ха, поскольку хотел привнести позитив в жизнь других 
людей. Зрители ролика оценили лидерские способности 
фермера и похвалили его за организацию мероприятия.

Американка собрала коллек-
цию реалистичных кукол 
и считает их своими детьми

Когда смотришь на некоторые экземпляры, становится 
жутко. А вот хозяйка холит и лелеет своих кукол, как 
настоящих детей. Айви Кларк собрала огромную кол-
лекция кукол, которые до ужаса похожи на настоящих 
детей. Она специально создала профиль в Instagram, 
чтобы показывать всем свою коллекцию. Об этом сооб-
щает Daily Mail, передает clutch.ua.

У женщины есть трое взрослых детей, которым уже 
20, 21 и 22 года. Сама она работает в администрации 
Квинса (Нью-Йорк) и считает коллекционирование 
просто увлечением.

Мнение женщины разделяют далеко не все, некоторые 
прямо говорят, что куклы откровенно жуткие и пугаю-
щие. Но сама Айви уверена, что они невероятно милые.

Куклы она покупает на eBay и признается, что на при-
обретение очередных любимцев уходит очень много де-
нег. Реборн может стоить около тысячи долларов, и это 
далеко не самая большая сумма, которую Айви тратила 
на куклы. Кларк была поражена реалистичностью ре-
борнов и сперва подумала, что это какой-то сумасшед-
ший выставил своего ребенка на продажу. Женщина по-
купает детям настоящие кремы и присыпки.

Попаснянська райдержадміністрація оголошує конкурс програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для 
виконання  яких надаватиметься фінансова підтримка у 2019 році за рахунок 
коштів районного бюджету (далі – Конкурс).

Прийом заявок триватиме до 30 квітня 2019 року включно.
Конкурс проводиться відповідно до Типового Порядку проведення конкурсу 

з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами грома-
дянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 
підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жов-
тня 2011 року №1049 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Метою проведення конкурсу є залучення інститутів громадянського 
суспільства (далі – ІГС) до вирішення пріоритетних питань Попаснянщини.

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких завдань:
− соціально-економічний розвиток;
− культурно-просвітницька діяльність;
− патріотичне виховання;
− краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та культури;
− аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень;
− допомога соціально незахищеним верствам населення;
− екологічна безпека;
− протидія корупції;
− забезпечення захисту інформаційного простору;
− популяризація літератури та читання.
Фінансова підтримка надається за рахунок коштів районного бюджету для 

виконання (реалізації) програм (проектів, заходів).
Конкурсна пропозиція складається державною мовою та має містити:
1) заяву про участь у конкурсі за формою, затвердженою протоколом 

конкурсної комісії з розгляду програм (проектів, заходів), розроблених ІГС 
району, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка від 
30.01.2019 № 1, за підписом голови комісії та членів конкурсної комісії;

2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для 
виконання  (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, затвердженою 
проколом конкурсної комісії з розгляду програм (проектів, заходів), розробле-
них ІГС, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка від 
30.01.2019 № 1, за підписом голови комісії та членів конкурсної комісії;

3) листи-підтвердження органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування  та їх виконавчих органів, наукових установ, інших установ  
та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) програми 
(проекту,заходу);

4) інформацію про діяльність ІГС, зокрема досвід виконання (реалізації) 
програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджет-
них коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадсь-
кого об’єднання, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення;

5) документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи ІГС (на 
підписання, подання чи захист конкурсної пропозиції – у разі підписання, 
подання чи захисту конкурсної пропозиції не керівником громадського 
об’єднання).

Конкурсні пропозиції можуть подаватися ІГС, які зареєстровані відповідно 
до вимог законодавства не пізніше ніж за шість місяців до оголошення про-
ведення конкурсу, внесені до Реєстру громадських об’єднань та утворені з 
метою захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, та 
інших інтересів мешканців району.

Конкурсна пропозиція має подаватися у друкованому (оригіналі та дві копії) 
та електронному вигляді.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції 
(оригінал та окремо дві копії), мають бути пронумеровані, прошнуровані та 
скріплені печаткою ІГС (у разі наявності).

Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, пода-
ються у форматі PDF та Microsoft Word (Microsoft Excel) на CD або DVD дис-
ку чи інших електронних носіях інформації разом із друкованим варіантом 
конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.
ІГС може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній 

пропозиції, покладається на учасника конкурсу.
До участі у конкурсі не допускаються ІГС у разі, коли :
1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції не відповідає інформації 

про ІГС, що міститься у відкритих державних реєстрах;
2) ІГС зареєстроване пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведен-

ня конкурсу;

3) ІГС відмовилося від участі в конкурсі шляхом надсилання офіційного листа;
4) ІГС перебуває у стані припинення;
5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого 

організатором строку конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;
6) установлено факт порушення ІГС вимог бюджетного законодавства 

протягом  двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу 
впливу  за таке порушення (крім попередження);

7) спрямовані на отримання прибутку;
8) спрямовані на підтримку політичних партій.
ІГС бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не 

менше як 10 відсотків необхідного обсягу фінансування.
Внесок на виконання (реалізації) програм (проекту, заходу) може 

здійснюватися ІГС, яке визнано переможцем конкурсу та отримало фінансову 
підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресур-
си, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників 
і членів; як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забез-
печення ІГС для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) можуть 
становити не більше як 10 відсотків загального обсягу коштів фінансової 
підтримки.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї про-
грами (проекту, заходу) становить не більше 90 відсотків від загальної суми 
кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу).

Конкурсні пропозиції приймаються до 30.04.2019 року щоденно, крім 
суботи , неділі та святкових днів, з 09.00 до 16.00 (перерва з 12.00 до 12.48) 
за адресою: м. Попасна, пл. Миру, 2, сектор масових комунікацій апарату 
Попаснянської райдержадміністрації, 3 поверх, кім. 307.

За додатковою інформацією звертатись за контактним телефоном :
(093)865-25-09.
Дата проведення першого засідання конкурсної комісії з розгляду проектів 

буде повідомлена додатково шляхом розміщення на офіційному веб-сайті 
Попаснянської райдержадміністрації.

Рішення щодо визнання переможців буде прийнято конкурсною комісією 
протягом 15 робочих днів з дати затвердження рейтингу конкурсних 
пропозицій.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, 

для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Ждем Вас с 8.00 до 20.00 по адресу: ул. Николенко, 22
Тел. 095-730-09-93, 097-258-14-37, 073-152-23-87

Romantic

Большой выбор цветов
Комнатные растения 
Круглосуточная доставка  

Прекрасные букеты 
для любимых !

Бьюти-бар

- Широкий выбор 
парфюмерии для мужчин и 
женщин
- Универсальные наборы 
косметики и парфюмов

Ждем Вас по адресу: Первомайская, 59 с 9.00 до 16.30 по 
будням и с 9.00 до 12.40 по выходным. Тел. 095-190-47-76

Поможем Вам подобрать подарок 
для вашей любимой!

Примечание: данные не являются репрезентативными и они не обязательно представляют общественное мнение в целом.

Реклама

Подарок за 350 грн
на целый 

год -
Подписка на газету

«ПОПАСНЯНСКИЙ ВЕСТНИК» 
Оформить подписку можно во всех 
почтовых отделениях района

Подписной 
индекс 22218
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

№ 9 (1000) от 1 марта 2019 г.

Юристи Норвезької ради у справах біженців 
(NRC) допомагають у вирішенні житлових, 

земельних та майнових питань (ЖЗМ)
Якщо вас цікавить отримання правової консультації з наступних питань, будь 

ласка, звертайтеся на номер безоплатної «гарячої» лінії NRC 0 800 302 007:
• Визнання права власності на спірне нерухоме майно;
• Реєстрація права власності, купівля/продаж нерухомості на 

підконтрольній та непідконтрольній території;
• Оформлення спадщини на підконтрольній та непідконтрольній 

території;
• Дарування/обмін нерухомого майна, приватизація;
• Зайняття нерухомості/землі військовими;
• Комунальні послуги (нарахування, заборгованість, скарги на 

комунальні служби);
• Оформлення/отримання житлових субсидій;
• Щомісячна адресна допомога ВПО;
• Реєстрація (зняття з реєстрації) місця проживання;
• Компенсація за зруйноване житло;
• Оренда; 
• Податок на землю/нерухомість;
• Спільне управління нерухомістю (ОСББ);
• Житло соціального призначення тощо.
Юридичні послуги надаються за фінансової підтримки Європейського 

Союзу. 

Усі послуги Норвезької ради у справах біженців 
надаються безкоштовно.

Командування Об’єднаних сил звертається до вас з 
проханням надавати перевагу в русі транспортним 
засобам  з нанесеними розпізнавальними знака-
ми медичних  підрозділів. Цей транспорт евакуює 
поранених  до медичних закладів.

Ваше розуміння збереже життя нашим захисникам!

Шановні жителі Луганщини!

Донецький регіональний центр оцінювання якості 
освіти повідомляє, що в особистих кабінетах усіх 
зареєстрованих учасників пробного ЗНО були 
розміщені запрошення-перепустки на пробне тесту-
вання, в яких зазначено назви пунктів проведення 
пробного ЗНО та їх адреси. Також на сайті Донець-
кого РЦОЯО http://test.dn.ua/ буде розміщена мережа 
пунктів проведення пробного ЗНО-2019 з маршрутами 
доїзду.

Нагадаємо, пробне тестування з української мови 
і літератури відбудеться 16 березня, з англійської, 
німецької, іспанської та французької мов, біології, 

географії, історії України, математики, фізики, хімії – 
23 березня.

Визначити результати пробного ЗНО можна за 
допомогою  онлайн-сервісу, який буде відкрито 16 бе-
резня 2019 року. Докладно процедуру визначення 
результатів пробного ЗНО описано в інформаційних 
бюлетенях «Як визначити результати пробного ЗНО», 
які учасники отримають після проходження тестування  
з кожного навчального предмета.

Для допуску до пункту учаснику пробного ЗНО необхідно 
мати при собі паспорт та запрошення-перепустку .

Попаснянський районний методичний центр

Для учасників пробного ЗНО розміщені 
запрошення-перепустки

УКРАЇНА
ЛУГАНСЬКА   ОБЛАСТЬ

 ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ 
22 лютого 2019 р.                             м. Попасна                                 № 21 

Про погодження ціни (кошторису витрат)
послуги з управління багатоквартирними
будинками, які надає ПП «Елітжитлком» 
Розглянувши лист директора ПП «Елітжитлком» Крайньої Ю.С. щодо 

необхідності погодження ціни (кошторису витрат) послуги з утримання ба-
гатоквартирних будинків м.Попасна, відповідно до Закону «Про житлово-
комунальні послуги» (зі змінами), Закону України «Про особливості 
здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку фор-
мування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудин-
кових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 01.06.2011 № 869 (зі змінами), Правил утримання жилих будинків та 
прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету 
України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, 
Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-кому-
нальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням 
її необхідності та про врахування відповідної пропозиції територіальних 
громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвит-
ку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
30.07.2012 № 390 (зі змінами), керуючись пп.2 п.а ст.28, ст.52, ст.59 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Погодити ціну (кошторис витрат) послуги з управління багатоквартир-

ними будинками, які надає ПП «ЕЛІТЖИТЛКОМ» (код ЄДРПОУ – 36954214) 
згідно з додатком  (додається).

2. ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЕЛІТЖИТЛКОМ» забезпечити 
доведення  цього рішення до відома співвласників у встановленому зако-
нодавством порядку.

3. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.03.2019 року.
4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ житлово-кому-

нального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою ви-
конкому міської ради та ПП «Елітжитлком».

5. Юридичному відділу та відділу житлово-комунального господарства, 
архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради 
внести  зміни до договорів про надання послуг з управління будинком, 
спорудою , житловим комплексом або комплексом будинків і споруд. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ житлово-кому-
нального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою та 
заступника міського голови Хащенка Д.В.

Міський голова                                                                      Ю.І. ОНИЩЕНКО

З додатком до даного рішення можна ознайомитись на офіційному веб-
сайті Попаснянської міської ради http://popasn-gorsovet.gov.ua, у розділі 
Нормативні документи.

31 грудня 2018 року розпочався виборчий процес 
виборів Президента України, що відбудуться 31 березня 
2019 року. 

З метою усунення неточностей та помилок під час 
формування списків виборців просимо звернутись до 
відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації та перевірити свої персональні 
дані, внесені в Реєстр. 

В першу чергу це стосується громадян України, які:
- народжені в 1998-2001 роках, яким на день виборів 

виповниться 18 років;
- набули громадянство України у міжвиборчий період;
- у списках виборців на попередніх виборах виявили 

неточності;
- змінили ідентифікаційні дані (прізвище, ім’я, по 

батькові, дату, місце народження);
- змінили персональні дані (виборчу адресу);
- ставали на консульський облік при виїзді за кордон;
- військовослужбовці, після виконання почесного 

обов’язку; 
- повернулися з місць позбавлення волі.
Також перевірити своє включення до Реєстру мож-

на за допомогою мережі Internet, через “Особистй 
кабінет виборця”, що відкритий на сайті Державно-

го реєстру виборців, за адресою: https://www.drv.gov.
ua чи за посиланням з сайту Центральної виборчої 
комісії (https://www.cvk.gov.ua). Для цього потрібно за-
повнити обов’язкові поля українською мовою, пра-
вильно вказавши дату народження та адресу своєї 
особистої електронної скриньки. На останню через 
деякий час повинно надійти повідомлення з Вашими 
ідентифікаційними персональними даними. Якщо в 
повідомленні буде вказано, що у Реєстрі виборців запис 
з такими даними відсутній, потрібно особисто зверну-
тися у відділ ведення Державного реєстру виборців.

Виборцям, які у день виборів будуть у відрядженні, на 
лікуванні, тощо, тобто далеко від своєї виборчої адреси, 
законодавство забезпечує можливість тимчасово змінити 
місце голосування, не змінюючи виборчої адреси. 

Члени дільничних виборчих комісій також можуть ско-
ристатися такою можливістю, тобто проголосувати на 
тій дільниці, де вони будуть працювати у день виборів.

Відділ ведення Державного реєстру виборців знахо-
диться за адресою: місто Попасна, площа Миру, 2, (ІІІ 
поверх), каб. 310. 

Контактний телефон 3-11-52.
Відділ ведення Державного реєстру виборців 

апарату райдержадміністрації 

До уваги виборців Попаснянського району!

Постановою Центральної виборчої комісії від 
13 вересня  2012 року № 893 встановлено порядок 
тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни 
виборчої адреси (ТЗМГ).  

Кожен виборець, який 31 березня 2019 року буде 
знаходитись  далеко від своєї виборчої дільниці, може 
тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої 
адреси. 

Для цього необхідно звернутись з відповідною заявою  
до відділу ведення Державного реєстру виборців за 
місцем реєстрації або у відділ ведення на території 
якого розташовується виборча дільниця найближча до 
місця перебування виборця у день голосування. При 
собі обов’язково потрібно мати паспорт або тимчасове  
посвідчення громадянина України (якщо особа нещо-
давно набула громадянства України) та документи, які 
підтверджують необхідність такої зміни (довідка з місця 
роботи\навчання, довідка місцевої ради про фактичне  
місце проживання, договір про право власності на 
житло, санаторна путівка, тощо). Без документів, 
що підтверджують проведення змін виборцю буде 
відмовлено у задоволенні заяви. 

Для громадян України, місце реєстрації яких знахо-
диться на тимчасово окупованих територіях, досить 
пред’явити тільки паспорт. 

Члени виборчих комісій, які в день виборів будуть 
працювати  на виборчій дільниці, до якої їх виборча адреса  
не відноситься, подають заяву та копію посвідчення 
чинного  члена виборчої комісії (оригінал пред’являється 
особисто) або копію рішення про утворення/зміни в складі 
ВК.

Тимчасова зміна місця голосування забезпечує 
включення  виборця до списку виборців тільки на одній 
виборчій дільниці по всій території України.

Після внесення відповідних змін, виборцю видається 
посвідчення про тимчасову зміну місця голосування 
встановленої форми, яке потрібно пред’явити членам 
дільничної виборчої комісії для отримання виборчого 
бюлетеня. Записи про вищевказаних громадян будуть 
розташовані в кінці списку виборців.

Якщо виборець вже отримав посвідчення, а потім 
передумав змінювати місце голосування і вирішив 
голосувати  за місцем реєстрації, необхідно повернути  
посвідчення у той відділ ведення, який його видав. 
Інакше виборець залишиться у списках для голосування , 
відповідно до поданої заяви і проголосувати за місцем 
реєстрації не зможе.

Заяви приймаються відділом ведення Державного  
реєстру виборців до 25 березня 2019 року (включно). 

Чекаємо вас у відділі ведення Державного реєстру 
виборців за адресою: місто Попасна, площа Миру, 2, (ІІІ 
поверх), каб. 310. 

Контактний телефон 3-11-52.
Відділ ведення Державного реєстру виборців 

апарату райдержадміністрації

До уваги виборців!

ПРОЕКТ
БІЛОГОРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ПОПАСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
__________ ______ СЕСІЯ

РІШЕННЯ № __/__
Код згідно з КОАТУУ 4423855300

Про встановлення ставок та 
пільг із сплати земельного податку
на 2020 рік
Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового 

кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою КМУ від 24 травня 
2017 р. № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення 
ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме май-
но, відмінне від земельної ділянки», селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Установити на території Білогорівської селищної ради:
1) Ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2) Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 

284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додат-
ком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший мож-
ливий спосіб.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію по вре-
гулюванню питань регуляторної політики по Білогорівській селищній раді.

4. Рішення 82/7 визнати таким, що втратило чинність.
5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.
Селищний голова                                          Н.І. ЮРГАНОВА

Все КПВВ переходят на 
весенний график работы
В пресс-службе операции Объединенных сил 

(ООС) сообщили о том, что все контрольные 
пункты  въезда-выезда на линии разграничения 
переходят на весенний график работы.
В соответствии с распоряжением командующего  

ООС переход на весенний график работы  
произойдет  с первого марта 2019 года. 
Контрольно -проверочные мероприятия, пропуск 
лиц и транспорта  через линию разграничения 
будут  осуществлять ежедневно с 7.00 до 18.30.

ОРІЄНТУВАННЯ
18.02.2019 о 21:22 до Попаснянсь-

кого ВП ГУНП в Луганській області 
надійшло повідомлення по телефону 
від ст. ІЧ ЧЧ Лисичанського ВП ГУНП 
Ридченко В.П. про те, що звернулась 
Півоварова Анна Сергіївна 15.07.1999 
р.н. мешкає: м. Попасна, вул. Кузнеч-
на, 18, що 16.02.2019р. близько 03:00 
пішов з дому та до теперішнього часу 
не повернувся співмешканець Га-
лушко Юрій Юрійович 26.02.1992 р.н. При собі мав 
мобільний телефон 0734396819. На вигляд 26 років, 
худорлявої статури, зріст 185-190 см, волосся чорне 
коротке. Особливі прикмети: на лівій щоці шрам, на 
тілі багато шрамів. Був одягнений в куртку джинсову 
сірого кольору, чорну в’язану шапку, джинси сірого 
кольору, кросівки чорного кольору.

Всім, кому будь-що відомо про його місцезнаходження 
просимо повідомити до Попаснянського ВП ГУНП в 
Луганській області.

Контактні телефони: 2-03-90, 2-03-82, 2-82-77 або 102.

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації –

керівника районної військово-цивільної адміністрації 
 26 лютого 2019 р.                         Попасна                                   № 375

Про внесення змін до розпорядження 
голови районної державної
адміністрації – керівника районної 
військово-цивільної адміністрації 
від 22.12.2018р. № 2488 
«Про районний бюджет  на 2019 рік»
Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», Бюд-
жетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законом України  «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 
зобов’язую:
внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації - 
керівника районної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2018 № 2488 
«Про районний бюджет на 2019 рік»:
1. У п.п.1 п.1 цифри «449636,892», «443632,162», «6004,730» замінити  
цифрами «450700,884», «444297,257», «6403,627» відповідно.
2. У п.п.2 п.1 цифри «472601,509», «423199,423», «49402,086» замінити 
цифрами  «473665,501», «423864,518», «49800,983» відповідно. 
3. Додатки 1 - 6 до розпорядження викласти в новій редакції, що додаються.
  Голова  райдержадміністрації –
  керівник  районної
  військово-цивільної адміністрації                                                  С.ШАКУН 
Додатки 1 - 6 до розпорядження: http://pps.loga.gov.ua/oda/documents/
official/pro_vnesennya_zmin_do_rozporyadzhennya_golovi_rayonnoyi_
derzhavnoyi_103
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Понедельник, 4
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
10.30 Миссия: красота
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 
справедливости (16+)
16.00, 03.15 История од-
ного преступления (16+)
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Солнечный 

ноябрь»
23.30 Х/ф «1+1»

Вторник, 5
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
10.30 Миссия: красота
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 
справедливости (16+)
16.00 История одного 
преступления (16+)
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь»
23.20 Без паники

Среда, 6
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
10.30 Миссия: красота
11.30, 04.40 Реальная 
мистика
13.30, 15.30 Агенты 
справедливости (16+)
16.00 История одного 
преступления (16+)
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь»
23.20 Громкое дело
00.00, 02.30 Т/с «Окно 
жизни»

Четверг, 7
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
10.30 Миссия: красота
11.30, 04.40 Реальная 
мистика
13.30, 15.30 Агенты 
справедливости (16+)
16.00 История одного 
преступления (16+)
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украи-
на»
21.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «Окно жизни»

Пятница, 8
06.30 Утро на каблуках
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Сегодня
09.30 Х/ф «В послед-
ний раз прощаюсь»
11.30, 15.20 Т/с «Ми-
раж»
16.00, 20.00 Т/с «Я тоже 
его люблю»
21.00 Главная тема. Вы-
бор
23.00 М у з ы к а л ь н а я 
платформа
01.00 Т/с «Птичка пев-
чая»
04.10 Х/ф «Рыжая»

05.30 Звездный путь

Суббота, 9
06.30, 15.00, 19.00, 03.00 
Сегодня
07.30, 05.30 Звездный 
путь
09.40, 15.20 Т/с «Сол-
нечный ноябрь»
17.45, 20.00 Концерт 
Олега Винника
21.00 Шоу «Дивовижні 
люди»
23.00, 02.15 Т/с «Гадкий 
утенок»
01.45 Телемагазин
03.50 Реальная мистика

Воскресенье, 10
06.30 Сегодня
07.30 Звездный путь
09.50 Т/с «Я тоже его 
люблю»
13.40 Т/с «Птичка пев-
чая»
17.30, 21.00 Т/с «Мама 
моей дочери»
19.00 Сегодня. Итоги
20.00 Главная тема
23.30, 02.05 Т/с «Горди-
ев узел»
01.35 Телемагазин
03.40 Х/ф «В послед-
ний раз прощаюсь»
05.30 Реальная мистика

Понедельник, 4
06.50 М/с
08.05 М/ф «Кунг-фу Панда»
10.00 Х/ф «Четверо 
против банка»
11.50 Х/ф «Аноним»
13.40 Х/ф «Война миров»
16.00 Х/ф «Первый мсти-
тель: Противостояние»
19.00 Ревизор. Магазины
21.00, 22.10 Тайный агент

00.10 Т/с «Коварные 
горничные»

Вторник, 5
06.50 М/с «Майлз из бу-
дущего»
08.05 Х/ф «Звездная 
пыль»
10.50 Т/с «Мерлин»
12.40 Т/с «Затерян-
ные»
15.10 Заробитчане
21.00 Аферисты в сетях 
23.00 Х/ф «Исчезнувшая»
02.00 Т/с «Коварные 
горничные»

Среда, 6
03.40, 02.55 Зона ночи
05.50 Абзац
07.15, 08.35 Kids Time
07.20 М/с «Майлз из бу-
дущего»
08.40 Т/с «Мерлин»
12.40 Т/с «Затерян-
ные»
15.10 Подиум
21.00 Аферисты в сетях 
23.00 Х/ф «Вслепую»
01.10 Т/с «Коварные 
горничные»
02.50 «Служба розыска 
детей»

Четверг, 7
03.00 Зона ночи
05.10 Абзац
06.45, 08.25 Kids Time
06.50 М/с «Майлз из бу-
дущего»
08.30 Т/с «Мерлин»
12.20 Т/с «Затерян-
ные»
15.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Аферисты в сетях 
(16+)
23.00 Х/ф «Цвет 
ночи»
02.00 Т/с «Коварные 
горничные»

Пятница, 8
05.50 Абзац
06.45 М/с
08.05 Х/ф «Сидни Уайт»
10.20 Х/ф «Первая дочь»
12.20 Х/ф «Чего хочет 
девушка»
14.45, 23.20 Х/ф «Пока 
ты спал»
16.50 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность»
19.00 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность 2»
21.15 Х/ф «Признание»
01.20 Х/ф «Исчезнув-
шая»

Суббота, 9
05.40 М/с «Майлз из бу-
дущего»
07.10 Ревизор. Магазины
09.05 Тайный агент
10.15 Тайный агент. 
Постшоу
12.15 Заробитчане
14.10 Х/ф «Признание»
16.20 М/ф «Рататуй»
18.20 Х/ф «Реальная 
сталь»
21.00 Х/ф «Железный 
человек»
23.30 Х/ф «Проклятие»
01.20 Х/ф «Цвет ночи»

Воскресенье, 10
07.05 М/ф «Кунг-фу 
Панда 2»
08.50 М/ф «Рататуй»
11.00 Х/ф «Война ми-
ров»
13.15 Х/ф «Реальная 
сталь»
15.50 Х/ф «Железный 
человек»
18.20 Х/ф «Железный 
человек 2»
21.00 Х/ф «Железный 
человек 3»
23.40 Х/ф «Зеркала»
02.00 Х/ф «Вслепую»

Понедельник, 4
06.30 Факты недели
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.15 Х/ф «Стартрек»
13.20 Х/ф «Стартрек: 
Возмездие»
16.25 Х/ф «Стартрек: 
Бесконечность»
20.20 Богач-Бедняк 2
21.25 Т/с «Вскрытие 
покажет»
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «Семена смерти»
02.10 Т/с «Особо опасен»

Вторник, 5
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.35, 20.20 Граждан-
ская оборона
06.30 Утро в большом городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Богач-Бедняк 2
11.10, 17.15 Антизомби. 
Дайджест
12.05, 13.20 Х/ф «Дья-
волица»
14.45, 16.15, 21.25 Т/с 
«Вскрытие покажет»
22.20 «На троих» (16+)
23.40 Х/ф «Националь-
ная безопасность»
01.25 Т/с «Особо опасен»

Среда, 6
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.35, 10.10, 17.15 Граж-
данская оборона
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
12.10, 13.25 Х/ф «Моя 
супер-бывшая»
14.45, 16.15, 21.25 Т/с 
«Вскрытие покажет»
20.15 Секретный фронт
22.25 «На троих» (16+)
23.45 Х/ф «Плохие ре-
бята»
02.00 Т/с «Особо опа-
сен»

Четверг, 7
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Секретный фронт
12.30, 13.25 Х/ф «На-
циональная безопас-
ность»
14.45, 16.15, 21.25 Т/с 
«Вскрытие покажет»
17.15 Антизомби. Дайджест
20.20 Битва версий
22.25 «На троих» (16+)
23.45 Х/ф «Плохие ре-
бята 2»
02.25 Т/с «Особо опа-
сен»

Пятница, 8
05.35 Гражданская обо-
рона
06.30 Утро в большом 
городе
08.45, 00.25 «На троих» 
09.15 Х/ф «Правила 
съема: Метод Хитча»
11.35, 13.05 Х/ф «Пло-
хие ребята»
14.05 Х/ф «Плохие ре-
бята 2»
16.55 Х/ф «Хэнкок»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «За бортом»
21.40 Дизель-шоу (12+)
03.15 Х/ф «Страна обе-
зьян»

Суббота, 9
05.10 Эврика!
05.20, 12.45 Факты
05.45 Больше чем правда
07.30 Я снял!
09.25 Дизель-шоу (12+)
10.50 Особенности на-
циональной работы
13.00 «На троих» (16+)
14.55 Т/с «Вскрытие 
покажет»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Солт»
21.05 Х/ф «Призрак в 
доспехах»
23.10 Х/ф «Хэнкок»
00.55 Х/ф «Дьяволи-
ца»

Воскресенье, 10
06.40 Антизомби
08.25 Т/с «Отдел 44»
12.15, 13.00 Х/ф «За 
бортом»
14.45 Х/ф «Призрак в 
доспехах»
16.50 Х/ф «Солт»
18.45 Факты недели. 
100 минут
20.35 Х/ф «Пятый эле-
мент»
23.15 Х/ф «Звездные 
врата»
01.50 Х/ф «Семена 
смерти»
03.50 Т/с «Код Констан-
тина»

Понедельник, 4
06.30 «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
11.10 «Меняю жену»
13.45 Семейные мелодрамы
14.45 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с Моя чужая жизнь
19.20 Секретные материалы
20.45 Т/с «Школа. Вы-
пускной»
22.45 «Деньги 2019»
00.05 «Голос страны 9»

Вторник, 5
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30 Свадьба вслепую
11.15 «Меняю жену»
13.45 Семейные мелодрамы
14.45 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.45 Т/с «Школа. Вы-
пускной»
22.45 «Свадьба всле-
пую 5»
00.40 Х/ф «Слуга народа»

Среда, 6
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30 Свадьба вслепую
11.20 «Меняю жену»
13.45 Семейные мелодрамы
14.45 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 «Моя чужая жизнь»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.45 Т/с «Школа. Вы-
пускной»
22.45, 00.00 «Мир наи-
знанку - 10: Бразилия»
02.10 Х/ф «Малая Мо-
сква»

Четверг, 7
06.30 «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
11.20 «Меняю жену»
13.45 Семейные мелодрамы
14.45 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.40 «Чистоnews 2019»
20.45 Т/с «Школа. Вы-
пускной»
22.30 «Право на власть»
01.00 «Деньги 2019»

Пятница, 8
06.00 «Свадьба всле-
пую»
09.00 «Женский квар-
тал»
19.30 ТСН
20.25 « Ч и с т о n e w s 
2019»
20.35 «Лига смеха 
2019»
22.40 «Игры приколов 
2019»
23.40 «1+1 дома: 8 мар-
та» (12+)
01.45 «Рассмеши коми-
ка. Дети 2»

Суббота, 9
06.00 «Деньги 2019»
07.00, 23.30 «Светская 
жизнь. 2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Едим за 100»
10.35 «Мир наизнанку-8»
12.50 «Мир наизнанку-6»
16.30, 21.40 «Вечерний 
квартал»
18.30 «Рассмеши коми-
ка. Дети 2019»
20.25 «Украинские сен-
сации 2019»
01.35 «1+1 дома: 8 мар-
та» (12+)

Воскресенье, 10
06.35 Машенькин кино-
зал. Мультфильм
06.45 «Украинские сен-
сации 2019»
08.00 «Завтрак. Выход-
ной»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Мир наизнанку - 
10: Бразилия»
10.50 «Женский квар-
тал»
17.15 Х/ф «Слуга народа»
21.00 «Голос страны 9»
23.35 «Лига смеха 2019»
01.40 «Шоу юры»

Понедельник, 4
05.30, 22.05 «Следствие 
вели...»
07.10 «Утро с Интером»
09.20, 18.00, 02.10 «Ка-
сается каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Жан-
дарм в Нью-Йорке»
14.00 Х/ф «Рассеян-
ный»
15.45 «Жди меня. Укра-
ина»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай. Роковая страсть»
23.55 Х/ф «Сбежавшая 
невеста»

Вторник, 5
05.25, 22.05 «Следствие 
вели...»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
10.10, 12.25 Х/ф «Три 
мушкетера: Подвески 
королевы»
12.50 Х/ф «Три мушке-
тера: Месть миледи»
14.50 «Вещдок»
18.00, 01.50 «Касается 
каждого»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай. Роковая страсть»
23.55 Х/ф «Он, она и я»
02.35 «Орел и Решка. 
Шоппинг»
04.55 «Top Shop»

Среда, 6
05.25, 22.05 «Следствие 
вели...»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
10.30, 12.25 Х/ф «Чело-
век-оркестр»
13.00 Х/ф «Игрушка»
14.50 «Вещдок»
18.00, 01.50 «Касается 
каждого»
20.00, 04.10 «Подробно-
сти»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай. Роковая страсть»
23.55 Х/ф «Эгоист»
02.35 «Орел и Решка. 
Шоппинг»
04.55 «Top Shop»

Четверг, 7
05.25, 22.05 «Следствие 
вели...»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
10.10, 12.25 Х/ф «Туз»
12.30 Х/ф «Блеф»
14.50 «Вещдок»
18.00, 01.50 «Касается 
каждого»
20.00, 04.10 «Подробно-
сти»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай. Роковая страсть»
23.55 Х/ф «Ночь закры-
тых дверей»
03.20 «Орел и Решка. 
Мегаполисы»
04.55 «Top Shop»

Пятница, 8
05.25 « С л е д с т в и е 
вели...»
07.00 «Утро с Интером»
09.10 «Готовим вместе»
10.10 Х/ф «Будьте 
моим мужем»
12.00 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная»
13.30 Х/ф «Девчата»
15.30 Т/с «Голос ангела»
22.00 Концерт Таисии 
Повалий
00.20 «Вещдок»
02.55 «Касается каждого»
04.25 «Орел и решка. 
Перезагрузка. 3 сезон»
05.15 «Жди меня. Украина»

Суббота, 9
06.50 Х/ф «В джазе 
только девушки»
09.20 Слово Предстоятеля
09.30 Х/ф «Девчата»
11.30 Т/с «Голос ангела»
16.00 Х/ф «Безумно 
влюбленный»
17.50 Х/ф «Укрощение 
строптивого»
20.30 «Круче всех. Но-
вый сезон»
22.20 Концерт Олега 
Винника «Моя душа....»
00.55 Х/ф «Бэби-бум»
03.10 «Орел и решка. 
Перезагрузка. Америка»
04.40 «Орел и решка. 
Морской сезон 3»

Воскресенье, 10
05.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00,  11.00 «Орел и 
Решка»
12.00 «Круче всех. Но-
вый сезон»
14.10 Х/ф «Жандарм 
женится»
16.00 Х/ф «Жандарм на 
отдыхе»
18.00 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки»
20.30 Х/ф «Гордость и 
предубеждение»
23.05 Х/ф «Так не бывает»
01.05 «Вещдок»

Понедельник, 4
06.00 М/с «Гон»
06.35 Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с Галерея Вельвет
12.30 Д/ц «Ароматы Чили»
15.20 Д/ц «Неповтори-
мая природа»
16.20 Кто в доме хозяин?
16.55 Послеобеденное шоу
18.50, 05.20 Своя земля
19.10, 19.30 Предвыбор-
ная агитация. 
19.49, 20.08 Предвыбор-
ная агитация.  
20.30 Вместе
21.40 Развлекательная 
программа с Майклом Щуром
22.10 Д/с «Шамвари: тер-
ритория диких животных»
22.45 Первая колонка
03.10 Свет

Вторник, 5
06.00 М/с «Гон»
06.35 Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Галерея 
Вельвет»
12.30 Д/ц «Ароматы Греции»
13.55 Д/ц «Неповтори-
мая природа»
15.20 Т/с «Испанская 
легенда»
16.55 UA: Фольк
18.20, 02.35 Тема дня
18.50, 05.20 Своя земля
19.10, 19.30 Предвыбор-
ная агитация.
19.49, 20.08 Предвыбор-
ная агитация. 
20.30 Д/ц «Мегаполисы»
21.25, 02.20 UA: Спорт
21.40 Наши деньги
22.10 Д/с «Шамвари: тер-
ритория диких животных»
22.55 Сложный Разговор
03.10 Свет

Среда, 6
06.00, 06.10 М/с «Гон»
06.35 Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Галерея 
Вельвет»
13.55 Д/ц «Неповтори-
мая природа»
14.30 52 уик-энда
15.15 Т/с «Испанская 
легенда»
16.55 Сильная судьба
18.50, 05.20 Своя земля
19.10, 19.30 Предвыбор-
ная агитация.  
19.49, 20.08 Предвыбор-
ная агитация.  
20.30 Д/ц «Мегаполисы»
21.40 Сложный Разговор
22.15 Д/с «Шамвари: тер-
ритория диких животных»
22.50 Схемы. Коррупция 
в деталях
03.10 Наши деньги
04.30 Совместно

Четверг, 7
06.00 М/с
06.35 Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Галерея 
Вельвет»
12.30 Д/ц «Ароматы Греции»
13.55 Д/ц «Неповтори-
мая природа»
15.15 Т/с «Испанская 
легенда»
17.10, 02.00 Биатлон. 
ЧМ. Смешанная эстафета
18.50, 20.25 Своя земля
19.10, 19.30 Предвыбор-
ная агитация. 
19.49 Предвыборная 
агитация. 
20.08 Предвыборная 
агитация. 
20.45, 23.05, 03.45 Ске-
летон. ЧМ
22.20 UA: Спорт
22.35 Схемы. Коррупция 
в деталях

Пятница, 8
06.00 М/с «Медведи-со-
седи»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
Доброе утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 21.50, 
23.30, 03.15 Новости
09.30 Страна на вкус
11.50 UA: Фольк
13.00 Х/ф «Мария Тере-
зия»
17.10, 02.00 Биатлон. 
ЧМ. Спринт 7.5км. Жен-
щины
18.35 Своя земля
19.00, 20.45, 03.35 Ске-
летон. ЧМ
20.10 Первый на деревне
22.20 Первая колонка
22.50 Д/с «Шамвари: 
территория диких живот-
ных»
00.00 Те л е п р о д а ж а 
Тюсо

Суббота, 9
06.00, 22.50 Д/ф «При-
чинна»
06.30 Доброе утро, Страна!
09.30 Страна на вкус
11.40 Лайфхак по-украински
11.55 Сильная судьба
13.00 Х/ф
15.00 Послеобеденное шоу
16.10 Совместно
16.40 Д/ц «Живописные 
деревни»
17.25, 02.00 Биатлон. ЧМ. 
Спринт 10км. Мужчины
20.30 Д/ц «Мир дикой 
природы»
21.25 Концертная про-
грамма
00.00 Те л е п р о д а ж а 
Тюсо
04.00 Сложный Разговор
04.50 Спецпроект «Наш 
Шевченко: сестры Тель-
нюк»

Воскресенье, 10
06.00 М/с
06.30 Доброе утро, Страна!
09.30 Страна на вкус
10.40 Х/ф
12.45 Д/ц «Браво, шеф!»
14.05 Первый на деревне
14.40, 22.00 Биатлон. 
ЧМ. Гонка преследования 
10км. Женщины
15.35 UA: Фольк
16.35 Своя земля
17.25, 02.00 Биатлон. 
ЧМ. Гонка преследования 
12, 5км. Мужчины
18.40 Д/ц «Мегаполисы»
20.30 Д/ц «Мир дикой 
природы»
21.25 Развлекательная 
программа с Майклом Щуром
22.55 Д/ц «Неповтори-
мая природа»
03.20 Букоголики
03.50 Сложный Разговор

1+1

ИНТЕР

ТРК
УКРАИНА

ICTV

ПЕРШИЙ

Понедельник, 4
06.20 Т/с «Коли ми вдома»
07.15 Мистические истории
09.05 МастерШеф (12+)
12.35 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
20.00 Т/с «Крепостная. 
9, 10 с.»
22.50 Один за всех (16+)

00.05 Давай поговорим 
о сексе

Вторник, 5
06.05 Т/с «Коли ми вдома»
07.00 Мистические истории
08.50 МастерШеф (12+)
13.00 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
20.00 Т/с «Крепостная. 
11, 12 с.»
22.50 Детектор лжи 

00.25 Давай поговорим 
о сексе (16+)

Среда, 6
06.20 Т/с «Коли ми вдо-
ма»
07.15 Мистические истории
09.05 МастерШеф (12+)
12.55 Хата на тата (12+)
17.30 Вікна-Новини
18.00, 22.50 Следствие 
ведут экстрасенсы (16+)
20.00 Т/с «Крепостная. 
13, 14 с.»

22.00 Вiкна-Новини
23.50 Давай поговорим 
о сексе (16+)

Четверг, 7
06.20 Т/с «Коли ми вдома»
07.20 Мистические истории
09.10 МастерШеф (12+)
12.55 Хата на тата (12+)
17.30 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
20.00 Т/с «Крепостная. 
15, 16 с.»

22.00 Вiкна-Новини
22.50 Беременна в 16 
23.50 Давай поговорим 
о сексе (16+)

Пятница, 8
06.00 Хата на тата (12+)
08.50, 01.05 Х/ф «Сколь-
ко у тебя?»
11.05 Х/ф «Жена на-
прокат»
13.40 Т/с «Тень любви»
17.30, 22.00 Вiкна-
Новини

18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
20.00, 22.50 Холостяк 
(16+)

Суббота, 9
05.15 Хата на тата 
(12+)
07.05 Т/с «Крепостная. 
9 - 16 серия»
14.45 Холостяк (16+)
19.00 МастерШеф. Про-
фессионалы (12+)
23.10 Т/с «Крепостная»

Воскресенье, 10
06.05 Т/с «Коли ми вдо-
ма»
06.25 Хата на тата (12+)
09.00 Страва честі (12+)
11.00 Т/с «Тень люб-
ви»
14.50 МастерШеф. Про-
фессионалы (12+)
19.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
21.00 Один за всех (16+)
22.15 Я соромлюсь сво-
го тіла (16+)

НОВЫЙ
КАНАЛ

СТБ
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- 1, телес ные повреж-
дения - 3, прочие - 104. 

СЕКТОР РПП ОП
Дорожно-транспорт-

ных происшествий - 1, 
пострадавших - 0. На-
рушений ПДД -23, в 
нетрезвом сос тоянии 

- 1. Нарушений обще-
ственного порядка - 
14.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Обращений - 103. Из 

них: ИБС - 9; гиперто-
ния - 34; инсульт - 5; 
травмы - 12; роды - 1.

РАГС
Зарегистрировано: 

браков - 1; разводов 
- 2; смертей - 14; рож-
дений малышей - 4: 
Арина, Камила, Ники-
та, Полина.

За неделю произошло
ГПСЧ-30 

С 18 по 24 февраля 
пожаров и возгораний в 
районе не зарегистри-
ровано.

ОП ГУНП

Граждане! В случае обна-
ружения взрывоопасных 
предметов и предметов, 
похожих на них, звоните по 
телефону: 101.

Понедельник, 4
08.00, 09.30 Х/ф «Иду на 
грозу. Серия 1, 2»
11.00 «Городской романс»
13.00, 21.00 Х/ф «Моя 
жизнь. Серия 1»
14.30, 22.30 Х/ф «Моя 
жизнь. Серия 2»
16.00, 00.00 Х/ф «Моя 
жизнь. Серия 3»
17.30, 01.30 Х/ф «Белый 
Бим Черное ухо. Серия 1»
19.15, 03.15 Х/ф «Белый 

Бим Черное ухо. Серия 
2»

Вторник, 5
09.30, 11.15 Х/ф «Белый 
Бим Черное ухо. Серия 1, 2»
13.00, 21.00 Х/ф «И на кам-
нях растут деревья. Серия 1»
14.30, 22.30 Х/ф «И на кам-
нях растут деревья. Серия 2»
16.00, 00.00 Х/ф «Колон-
на. Серия 1»
17.30, 01.30 Х/ф «Колон-
на. Серия 2»
19.00, 03.00 Х/ф «Длин-
ное, длинное дело»

Среда, 6
08.00, 09.30 Х/ф «Колон-
на. Серия 1, 2»
11.00 Х/ф «Длинное, 
длинное дело»
13.00, 21.00 Х/ф «Дон 
Сезар де Базан. Серия 1»
14.30, 22.30 Х/ф «Дон 
Сезар де Базан. Серия 
2»
16.00, 00.00 Х/ф «Он по-
шел один. Серия 1»
17.40, 01.40 Х/ф «Он по-
шел один. Серия 2»
19.15, 03.15 Х/ф «Меня 
это не касается»

Четверг, 7
05.00, 06.30 Х/ф «Дон Се-
зар де Базан. Серия 1, 2»
08.00, 09.40 Х/ф «Он по-
шел один. Серия 1, 2»
11.15 Меня это не касается
13.00, 21.00 Х/ф «Через 
тернии к звездам. Серия 1»
14.30, 22.30 Х/ф «Через 
тернии к звездам. Серия 2»
16.00, 00.00 Х/ф «Аф-
ганский излом. Серия 1»
17.45, 01.45 Х/ф «Аф-
ганский излом. Серия 2»
19.00, 03.00 Х/ф «Дом, в 
котором я живу»

Пятница, 8
05.00, 06.30 Х/ф «Через 
тернии к звездам. Серия 1, 2»
08.00, 09.45 Х/ф «Афган-
ский излом. Серия 1, 2»
11.00 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу»
13.00, 21.00 Х/ф Как Ива-
нушка-дурачок за чудом ходил
14.40, 22.40 Х/ф «На 
кого Бог пошлет»
16.10, 00.10 Х/ф «Стран-
ные взрослые»
17.40, 01.40 Х/ф «Под-
мененная королева»
19.00, 03.00 Х/ф «Жмурки»

Суббота, 9
06.40 «На кого Бог пошлет»
08.10 Х/ф «Странные 
взрослые»
09.40 Х/ф «Подменен-
ная королева»
11.00 Х/ф «Жмурки»
13.00, 21.00 «Соленый пес»
14.30, 22.30 Х/ф «Шаг 
навстречу»
16.00, 00.00 Х/ф Новые при-
ключения капитана Врунгеля
17.30, 01.30 Х/ф «Пой 
ковбой, пой»
19.00, 03.00 Х/ф «Камен-
ная башка»

Воскресенье, 10
06.30 «Шаг навстречу»
08.00 Х/ф Новые приклю-
чения капитана Врунгеля
09.30 Х/ф Пой ковбой, пой
11.00 Х/ф Каменная башка
13.00, 21.00 Х/ф «Визит 
к минотавру. Серия 1»
14.30, 22.30 Х/ф «Визит 
к минотавру. Серия 2»
16.00, 00.00 Х/ф «Визит 
к минотавру. Серия 3»
17.30, 01.30 Х/ф «Визит 
к минотавру. Серия 4»
19.00, 03.00 Х/ф «Визит 
к минотавру. Серия 5»

Понедельник, 4
07.50 «Неизв. версия. 
Берегись автомобиля»
09.30, 00.50 «Воспоминания»
10.10 «Звездная жизнь»
11.00 «Моя правда»
11.50 Х/ф «Семнадца-
тый трансатлантический»
13.35 «Фанфан-тюльпан»
15.35 Х/ф «Ход конем»
17.05 «Морской характер»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 02.20 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 «Вам и не снилось»

Вторник, 5
07.50 « Н е и з ве с т н а я 

версия. Иван Васильевич 
меняет профессию»
10.35 «Звездная жизнь»
11.20 «Моя правда»
12.10 Как молоды мы были
13.55 Х/ф «Принц за се-
мью морями»
15.25 Т/с Вам и не снилось
17.15 Х/ф «Мачеха»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 01.45 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 Х/ф Ни пуха, ни пера

Среда, 6
07.50, 10.45 «Моя правда»
10.00 «Звездная жизнь»
11.35 Х/ф Дорога на Сечь
13.20 Х/ф «Последняя 
реликвия»
15.00 Х/ф Загадка Эндхауза
17.00 Х/ф «Заклятие 
Долины Змей»

19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 01.55 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 Х/ф «Если бы я 
был начальником»

Четверг, 7
07.50, 11.00 «Моя правда»
10.10 «Звездная жизнь»
11.50 Х/ф «Запорожец 
за Дунаем»
13.45 Х/ф «Верная рука 
- друг индейцев»
15.35 Х/ф «Мачеха»
17.10 Х/ф Опасные друзья
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 02.10 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 Х/ф У тихой пристани

Пятница, 8
07.50 «Моя правда»

09.30 «Квитка. Голос в 
единственном экземпляре»
10.15 «Неизв. версия. 
Королева бензоколонки»
11.00 Х/ф «Ради любви»
13.35 Х/ф Размах крыльев
15.25 Х/ф «Груз без 
маркировки»
17.05 Х/ф «След Сокола»
19.10 Х/ф Среди коршунов
21.00 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки»
22.15 Х/ф «Королев-
ство кривых зеркал»

Суббота, 9
07.50 «Моя правда»
10.55 «Неизв. версия. Ве-
чера на хуторе близ Диканьки»
11.50 Х/ф «Провинци-
альный роман»
14.20 Х/ф Неподдающиеся
15.55 Х/ф Крепкий орешек
17.20 Х/ф «Верная рука 

- друг индейцев»
19.10 Х/ф «Вождь Вин-
нету: сын Инчу-Чуна»
21.00 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
22.35 Х/ф«Зимняя вишня

Воскресенье, 10
07.50 «Моя правда»
09.30 «Анатомия голо-
са. Джамала»
10.10 « Н е и з ве с т н а я 
версия. Высота»
10.55 Х/ф «След Сокола»
12.55 Х/ф «Смертель-
ная ошибка»
14.45 Х/ф «Деловые люди»
16.15 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки»
17.40 Х/ф «Штольня»
19.10 «Женщина в черном»
21.00 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки»
22.50 «Черный принц»

Понедельник, 4
06.05 Т/с «Запороги»
08.25 Х/ф «Живет та-
кой парень»
10.20 Т/с «Кулагин и 
партнеры»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с 
«Служба расследований»
17.10, 21.30 «Легенды 
уголовного розыска»
01.55 «Тайны крими-
нального мира»

Вторник, 5
06.40 Т/с «Запороги»
09.00 Х/ф Последняя охота
10.35 Т/с «Кулагин и 
партнеры»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с 
«Служба расследований»
17.15, 21.35 «Легенды 
уголовного розыска»
01.55 «Тайны крими-
нального мира»
03.20 Случайный свидетель
03.50 «Речовий доказ»
04.15 «Правда жизни. 
Профессии»

Среда, 6
06.35 Т/с «Запороги»
09.00 Х/ф «Прощаль-
ная гастроль «Артиста»
10.45 Т/с «Кулагин и 
партнеры»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»
14.50, 16.50, 23.45 Т/с 
«Служба расследований»
17.15, 21.35 «Легенды 
уголовного розыска»
01.55 «Тайны крими-
нального мира»
03.15 «Случайный сви-
детель»
03.40 «Речовий доказ»

Четверг, 7
06.35 Т/с «Запороги»
09.00 Х/ф «Акселерат-
ка»
10.40 Т/с «Кулагин и 
партнеры»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с 
«Служба расследова-
ний»
17.15, 21.40 «Легенды 
уголовного розыска»
01.45 «Тайны крими-
нального мира»
03.10 «Случайный сви-
детель»

Пятница, 8
07.00 Т/с «Запороги»
08.45 Х/ф «Весь мир в 
глазах твоих...»
10.00 Х/ф «Трое в лод-
ке, не считая собаки»
12.30 Х/ф «Не упускай 
из виду»
14.15 Х/ф «Зита и Гита»
17.15 Х/ф «Блондинка 
в шоколаде»
19.30 Т/с «Большая ма-
ленькая ложь»
23.30 Х/ф «Женская ра-
бота с риском для жизни»
01.50 «Тайны крими-
нального мира»

Суббота, 9
07.45 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска»
09.55 «Слушать в отсеках»
12.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
16.05 «Легенды уголов-
ного розыска»
17.10 «Самооборона»
18.05 «Крутые 90-е»
19.00, 03.15 «Свідок»
19.30 Т/с «Большая ма-
ленькая ложь»
22.30 Х/ф «Уловка 44»
00.20 Х/ф «Поля»
02.15 «Болезни-убийцы»

Воскресенье, 10
06.00 Х/ф «Дама с по-
пугаем»
07.55 «Страх в твоем доме»
11.30 Х/ф «Сто грамм» 
для храбрости...»
12.50 Х/ф «Раз на раз 
не приходится»
14.15 Х/ф «Необдуман-
ный шаг»
16.55 Х/ф «Оцеола»
19.00 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!»
20.40 Х/ф «Мушкетер»
22.45 Х/ф «Шах и мат»
00.35 Х/ф «Уловка 44»
02.25 «Речовий доказ»

ENTER-
ФИЛЬМ

Понедельник, 4
06.00 М/ф
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с Осколки счастья
16.10, 23.20 Семейные 
мелодрамы

20.40, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Вторник, 5
06.00 М/ф
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с Осколки счастья
16.10 Семейные мелодрамы
20.40, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Среда, 6
06.00 М/ф
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с «Осколки сча-
стья»
16.10, 23.20 Семейные 
мелодрамы
20.40, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Четверг, 7
06.00 М/ф
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с «Осколки сча-
стья»
16.10, 23.20 Семейные 
мелодрамы
20.40, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Пятница, 8
06.00 М/ф
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с «Осколки сча-
стья»
16.10, 23.20 Семейные 
мелодрамы
20.40, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Суббота, 9
06.00 М/ф
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с «Осколки сча-
стья»
16.10, 23.20 Семейные 
мелодрамы
20.40, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Воскресенье, 10
06.00 М/ф
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с «Осколки сча-
стья»
16.10, 23.20 Семейные 
мелодрамы
20.40, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

БИГУДИ

НТН

Понедельник, 4
06.00 М/ф
08.00 «Месть природы»
09.00, 18.15 «Спецкор»
09.40, 18.50 «ДжеДАИ»
10.15, 19.25 Т/с «Опер 
по вызову-4»
14.05 Х/ф «Игра Эндера»
16.10 Х/ф «Лига выда-
ющихся джентльменов»
21.35 Т/с «Кости-8»
23.20 Т/с «Кости-7»
01.00 «Секретные файлы-3»
01.45 Т/с «Пляжный коп-2»

Вторник, 5
06.00 М/ф
08.00, 01.45 Т/с «Пляж-
ный коп-2»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
15.05 Х/ф «Скорость»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Опер по вы-
зову-4»
21.35 Т/с «Кости-8»
23.20 Т/с «Кости-7»
01.00 «Секретные фай-
лы-3» 9
03.05 «Облом.UA.»

Среда, 6
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжный коп-3»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.00 «Месть природы»
15.05 Х/ф «Скорость-2»
17.25 Затерянный мир
19.25 Т/с «Опер по вы-
зову-4»
21.35 Т/с «Кости-8»
23.20 Т/с «Кости-7»
01.00 «Секретные фай-
лы-3» 10
01.45 Т/с «Пляжный коп»
03.05 «Облом.UA.»

Четверг, 7
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжный 
коп-3»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.50, 01.45 «Облом.UA.»
15.25 Х/ф «Розовая 
пантера-2»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Опер по вы-
зову-4»
21.35 Т/с «Кости-8»
01.00 «Секретные файлы-3»
05.15 «Совершенно се-
кретно-2016»

Пятница, 8
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжный коп-3»
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
14.20 Х/ф «Скорость»
16.45 Х/ф «Скорость-2»
19.00 Х/ф «Атлантиче-
ский рубеж»
20.45 Х/ф «Атлантиче-
ский рубеж-2»
22.30 Х/ф «Судья 
Дредд 3D»
00.10 Х/ф Холодная смесь
01.45 «Облом.UA.»

Суббота, 9
06.00 М/ф
08.05 «102. Полиция» 
14
09.00 «ДжеДАИ-4. Луч-
шее»
10.00 « З а т е р я н н ы й 
мир»
14.00 Х/ф «Ва-банк»
16.10 Х/ф «Ва-банк-2»
18.10 Х/ф «Загнанный»
20.00 Х/ф «Выкуп»
22.05 Т/с «Охота на 
Вервольфа»
01.50 «Облом.UA.»
04.35 «Совершенно се-
кретно-2016»

Воскресенье, 10
06.00 М/ф
07.55 «102. Полиция»
08.50 «ДжеДАИ-4. Лучшее»
09.50, 00.00 Бешеные гонки
10.50 Х/ф «Загнанный»
12.40 Х/ф «Выкуп»
14.45 Х/ф «Лига выда-
ющихся джентльменов»
16.50 21 тур ЧУ по фут-
болу «Динамо» - «Арсе-
нал-Киев»
19.00 Х/ф «Незаконное 
вторжение»
21.30 Х/ф «Подстава»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
01.50 «Облом.UA.»

2+2

НАШЕ КИНО

Всего обращений - 
116. Из них: кражи - 5, 
мошенничество - 3, не-
законное обращение с 
оружием - 0, незакон-
ный оборот наркотиков 

Реклама

В Г. РУБЕЖНОЕ АЛЕКСЕЙ
Злоупотребляет выпивкой 
муж или сын? Вас покинул 
любимый? У вас полный 
хаос в делах или проблемы 
в бизнесе? Вас атаковали 
болезни? 
Хотите быть здоровыми, 
счастливыми, успешными и 
богатыми?
Я подскажу вам как можно 
разрешить ваши проблемы.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФОТОГРАФИИ
АЛЕКСЕЙ ждет вас ежедневно, кроме воскресенья,

с 9.00 до 18.00, г. Рубежное, 
ул. Владимирская, 3, каб. 15

(остановка Гипро: старый институт).
ТЕЛ.:   ЛАЙФ 063-706-63-07,

 МТС 095-021-90-76.
Индивидуальный прием – 100 грн.

Консультации по фотографии – 100 грн.
При себе иметь 3 литра воды и коробку спичек.

НЕ гадаю. НЕ лечу. НЕ ворожу. С
в.

 Ф
№

 0
13

53
3

Понедельник, 4
06.00 Лаціо - Рома. 
Чемпіонат Італії
08.15 Ч о р н о м о р е ц ь 
- Шахтар. Чемпіонат 
України
12.00 Наполі - Ювентус. 
Чемпіонат Італії
13.50 Олександрія - 
Маріуполь. Чемпіонат 
України
21.45 Післямова до 
« М і л а н - Б а р с ел о н а » 
(2012/13). Золо-
та колекція Ліги 
Чемпіонів
22.50 Евертон - 
Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії
00.35 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру
01.30 Профілактика

Вторник, 5
06.00, 1 6 . 0 0 
« Є в р о п е й с ь к и й 
WEEKEND»
08.15 Тоттенгем - Арсе-
нал. Чемпіонат Англії
10.20 Десна - Динамо. 
Чемпіонат України
13.50 Фулгем - Челсі. 
Чемпіонат Англії
16.50 Наполі - Ювентус. 
Чемпіонат Італії
19.00 Ч о р н о м о р е ц ь 
- Шахтар. Чемпіонат 
України
21.55 LIVE. Реал - Аякс. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА
00.25 МЮ - Саутгем-
птон. Чемпіонат Англії
02.15 Боруссія (Д) - Тот-
тенгем. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
04.05 Олімпік - Арсенал-
Київ. Чемпіонат України

Среда, 6
06.00 Вест Гем - Нью-
касл. Чемпіонат Англії
08.15 Олександрія - 
Маріуполь. Чемпіонат 
України
10.25, 00.25 Боруссія (Д) 
- Тоттенгем. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
13.55 Евертон - 
Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії
16.50 Реал - Аякс. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА
19.10 Наполі - Ювентус. 
Чемпіонат Італії
21.45 LIVE. Порту - 
Рома. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
02.15 ПСЖ - МЮ. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА
04.05 Чорноморець - 
Шахтар. Чемпіонат України

Четверг, 7
06.00 Фулгем - Челсі. 
Чемпіонат Англії
07.45 Десна - Динамо. 
Чемпіонат України
10.25 Порту - Рома. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА
15.00 Огляд середи. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
16.50 ПСЖ - МЮ. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА
19.40 LIVE. Ренн - Ар-
сенал. 1/8 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА
21.50 LIVE. Наполі - 
Зальцбург. 1/8 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА
23.55 Айнтрахт - Інтер. 
1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА
04.05 Челсі - Динамо (К). 
1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

Пятница, 8
06.00 Порту - Рома. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА
08.15, 22.50 Ренн - Ар-
сенал. 1/8 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА
10.25 Огляд вівторка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
11.05, 01.10 Наполі - 
Зальцбург. 1/8 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА
12.55 Айнтрахт - Інтер. 
1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА
14.45, 21.35 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА
16.05, 18.40 «Шлях до 
Баку»
16.50 Челсі - Динамо (К). 
1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА
19.50 ПСЖ - МЮ. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

Суббота, 9
06.00 ПСЖ - МЮ. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
08.15 Реал - Аякс. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
10.55 Челсі - Динамо (К). 
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА
12.40 Ювентус - Удінезе. 
Чемпіонат Італії
14.25 LIVE. Кристал Пелес 
- Брайтон. Чемпіонат Англії
16.55 LIVE. Саутгемптон - 
Тоттенгем. Чемпіонат Англії
19.20 LIVE. Ман Сіті - 
Вотфорд. Чемпіонат Англії
21.25 LIVE. К’єво - 
Мілан. Чемпіонат Італії
23.40 Маріуполь - Чор-
номорець. Чемпіонат 
України
01.45 Ворскла - Десна. 
Чемпіонат України
03.50 Ренн - Арсенал. 
1/8 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

Воскресенье, 10
06.00 Боруссія (Д) - Тот-
тенгем. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
08.15 Маріуполь - Чорно-
морець. Чемпіонат України
10.55 Львів - Зоря. 
Чемпіонат України
12.45, 15.25 Топ-матч
13.25 LIVE. Болонья - 
Кальярі. Чемпіонат Італії
16.55 LIVE. Шахтар 
- Карпати. Чемпіонат 
України
19.25 LIVE. Олександрія 
- Олімпік. Чемпіонат 
України
23.00 Сассуоло - Наполі. 
Чемпіонат Італії
01.20 Ліверпуль - 
Бернлі. Чемпіонат Англії
03.10 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА
04.05 Челсі - Вулвергем-
птон. Чемпіонат Англії

ФУТБОЛ 1
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ОВЕН  На этой неделе вам удастся наладить отношения 
с партнерами - и в деловой, и в личной сфере. У предпри-
нимателей и начальников не исключены конфликты с под-
чиненными. Возможно и возобновление давних связей. 
Все начатые дела обещают успех. В выходные постарай-
тесь не поддаваться лени.

ТЕЛЕЦ  Жизнь, похоже, налаживается. Стоит ловить 
момент и радоваться бытию. Трудности тоже могут по-
явиться на пути, но не надо их бояться. На этой неделе 
успешной будет борьба с вредными привычками . Выход-
ные обещают массу положительных эмоций и впечатле-
ний. Проведите время с близкими людьми. 

БЛИЗНЕЦЫ  Эта неделя обещает быть приятной и ро-
мантической. Вас ждут интересные события и встречи . 
Вы наверстаете дефицит общения, став цент ром всеоб-
щего внимания. Вас порадует любимый человек . Мно-
гие ваши желания и мечты сбудутся. Однако  не теряйте 
головы, сохраняйте спокойствие.

РАК  В начале недели лучше не изводить себя 
излишней  перегрузкой на работе, а посвятить время пла-
нированию своей деятельности на ближайшее время. 
Не форсируйте  события и не пытайтесь делать десять 
дел одновременно . Может возникнуть необходимость 
отстаивать  свои интересы . Вы обретете нового друга.

ЛЕВ  На этой неделе не стоит погружаться в негатив, 
зависть, чувство вины. Постарайтесь несколько сокра-
тить объем работы. Лучше лишний раз обдумать свои 
слова и действия. Быстрый прогресс в делах вряд ли воз-
можен, поэтому желательно запастись терпением. В се-
редине недели вас могут вовлечь в служебные интриги. 

ДЕВА  Ваша активность и предприимчивость прине-
сут удачу в делах. Желательно работать поменьше. По-
старайтесь спокойно относиться к переменам, происхо-
дящим у вас в коллективе. Желательно не провоцировать 
открытого противостояния и конфликтных ситуаций. 
Все, что вы запланировали, реализуется.

ВЕСЫ  Новые идеи и планы лучше тщательно про-
анализировать, обратить внимание на недостатки и 
устранить их, и лишь после этого начать воплощать их 
в жизнь. В начале недели вероятны знакомства, встречи, 
поездки. Не пытайтесь принимать участие во всем и пы-
таться использовать все возможности сразу. Вас могут 
озадачить отношения с друзьями, проявите выдержку.

СКОРПИОН  Эта неделя может вас многому научить. 
Она насыщена событиями и предрасполагает к актив-
ным и решительным действиям. Важно не поддаваться 
эмоциям. На службе вас ожидают большие успехи, если 
вы не будете размениваться на мелочи. Неделя удачна 
для обретения дополнительного источника дохода. 

СТРЕЛЕЦ  На этой неделе вы с легкостью разберетесь 
и с работой, и с личной жизнью. Главное - быть внима-
тельнее к новым идеям, даже если на первый взгляд они 
кажутся абсурдными. Финансовыми проблемами  зани-
маться пока не стоит. Только вам будет  по силам утихо-
мирить кипящие страсти.

КОЗЕРОГ  На этой неделе благоприятна будет работа 
не в команде, а по индивидуальному плану. Проторенные  
пути вам не подойдут. Постарайтесь не допускать про-
явления эгоизма по отношению к коллегам  по работе и 
близким людям, не будьте мелочным. В спокойной об-
становке можно решить проблемы .

ВОДОЛЕЙ  На этой неделе вы способны на качествен-
ный рывок на работе. Хорошо было бы также заняться  
своим здоровьем. Вас ждет обольщение, не верьте 
комплиментам  и обещаниям. Вероятно, придется мно-
го работать. Постарайтесь снизить рабочую нагрузку до 
минимума. Проведите время с семьей. 

РЫБЫ  Наступающая неделя благоприятна для во-
площения ваших идей в реальность. Деловая поездка 
может оказаться абсолютно бесполезной из-за мас-
сы недоразумений. Стремясь к совершенству и успе-
ху в личной жизни, помните, что не все зависит от 
внешности . Помните о доброте, терпении и такте.

В этой рубрике мы разме-
щаем фото людей, случай-
но попавших в объектив во 
время съемок, сделанных 
нашими журналистами в 
публичных местах города.  

Для получения приза 
Вы должны узнать себя, 
вспомнить, где и когда 
было сделано фото и обра-
титься в нашу редакцию в 
течение недели со дня вы-
хода газеты.  На прошлой 
неделе приз получила 
Надежда Кишмарева.

с 4.03. по  10.03.

Узнай себя и получи приз

Надежность прогноза погоды более 3-х суток снижается

ПТ, 
1

Прогноз 
погоды

-2
-9

+1
+1

+6
+3

облачность/ 
осадки
t ̊С, днем
t ̊С, ночью
ветер, 
м/с

СБ, 
2

ВС,
3

ПН,
4

ВТ,
5

СР,
6

ЧТ,
7

+2
-3

-2
-6

+8
+1

+6
-2

5 6 85755

Лунный календарь стрижек 
ПН, 4 Стрижка поможет вам стать более обаятельным и харизматич-

ным. Окрашивание волос поможет вам привлечь энергию фи-
нансов и здоровья. 

ВТ, 5 Стрижку лучше перенести на другой день. Изменение цвета во-
лос положительно скажется на вашем положении в обществе. 

СР, 6 Стрижка повысит вашу уверенность в себе. Не рекомендуется 
красить волосы - это может негативно повлиять на финансовые 
дела или спровоцировать проблемы в общении. 

ЧТ, 7 Новолуние. Не рекомендуется стричь волосы, это может сказать-
ся плохо на здоровье. Окраска волос возможна.

ПТ, 8 Стрижка в начале лунного месяца благоприятно отразится на 
здоровье волос и всего организма. Можно попробовать сделать 
новую прическу - это усилит вашу энергетику, даст новый импульс.

СБ, 9 Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Стриж-
ка в этот день увеличит приток материальных благ. 

ВС, 10 Неблагоприятный день для стрижки волос, окрашивание воз-
можно.

с 4.03 по 10.03

*Примечание. Индекс геомагнитной активности Kp имеет уровни от 0 до 9. 
Сильным бурям соответствуют уровни Kp больше 4. Так называемые супер-
бури с Kp = 9 (G5) случаются достаточно редко. 

   4    5    6    7    8    9   10

Прогноз магнитных бурь 
и солнечной активности

магнитосфера 
спокойная 
магнитосфера 
возбужденная
магнитная
буря

G1 - слабая буря
G2 - средняя буря
G3 - сильная буря
G4 - очень сильная буря
G5 - экстремальная буря

с  4.03 по 10.03

Однажды я с шиком про-
ехался на «Бентли». Когда 
переходил дорогу на крас-
ный ...

В больнице работа-
ет невролог  по фамилии 
Дураков .

Приходит бабулька в ре-
гистратуру и спрашивает:

— Дочка, а невролог ког-
да принимает?

— Дураков принимает по 
средам.

— А умных когда?

«Любишь медок, люби и 
холодок!» - орали пьяные 
пчелы, вытаскивая из бер-
логи медведя на снег.

— Что тебе привезти, 
дорогой? — спрашивает 
Сара, собираясь в круиз.

— Мне все равно. Сейчас 
все лечат!

Сборная Украины по фут-
болу выпустила свой пер-
вый музыкальный альбом.

Большинство песен в нем 
состоят из длинных про-
игрышей.

Еще 50 грамм инвестиций 
— и я недвижимость...

— Мужик, а что это у 
тебя оба уха перевязаны?

— Да я бельё гладил, и 
тут телефон зазвонил.

— И?
— Ну что и? Вместо 

трубки в утюг але сказал… 

— А-а-а… понятно… а 
со вторым ухом что?

— Так, это… скорую вы-
зывал…

Витя и Надя отправили 
свои имена в тест на сов-
местимость, и им посту-
пил отрицательный ответ. 
Решили разводиться, хотя 
их отговарили и дети, и 
внуки, и правнуки.

— Лева, а как вы думае-
те, почему у Пушкина кот 
ученый все-таки сидит на 
цепи?

— Я думаю, Моня, если 
он ученый, то цепь для 
того, шобы он не эмигри-
ровал.

Когда я не могу уснуть, 
я считаю до пяти… а ино-
гда - и до полшестого.

В Америке старичок из 
общества трезвости оста-
навливает на улице под-
выпившего мужчину при-
мерно своего возраста: 

— Я смотрю вы пьете. 
Не скажите что и сколько? 

— Ну, пиво баксов на 10 
в день. 

— То есть за год вы тра-
тите 3650 долларов на 
пиво, а за последние 40 
лет потратили порядка 
150 000 долларов на алко-
голь. Вы понимаете, что 
за эти деньги вы бы могли 
купить себе небольшой 
самолет. 

— Понимаю. А ты 
пьешь? 

— Нет, конечно. 
— И где твой самолет?

Салат «Элиза»
Ингредиенты:

• 1 куриное филе
• 100 г твердого сыра
• 3 яйца
• 200 г консервированной кукурузы
• 5-7 шт шампиньонов маринованных
• 1 свежий огурец
• майонез
• зелень петрушки
• соль, перец - по вкусу

Приготовление: Куриное филе отварить и остудить. 
Нарезать курицу и огурец соломкой. Добавить тертый 
сыр и консервированную кукурузу. Яйца взбить, посо-
лить и поперчить. Вылить на сковороду с растительным 
маслом и обжарить с двух сторон. Остудить яичницу и 
нарезать соломкой. Салат заправить майонезом. Посо-
лить по вкусу. Добавить нарезанную яичницу. Выло-
жить на блюдо и украсить половинками маринованных 
шампиньонов и мелко нарубленной зеленью петрушки. 

Закусочный торт с курицей и грибами
Ингредиенты:

• 5 вафельных коржей
• 300 г шампиньонов
• 200 г твердого сыра + 70 г 
для урашения
• 5 вареных яиц
• 2 луковицы 
• 300 г отварной или копче-
ной курицы
• майонез
• петрушка и укроп, зеленый лук
• соль, перец – по вкусу

Приготовление: Курицу нарезать небольшими кубика-
ми. Грибы нарезать кубиками и обжарить с луком. Тертый 
сыр (200 г) смешать с измельченной зеленью. Измельчить 
яйца. Все начинки смешать с майонезом, солью и перцем. 
Формируем торт. 1 слой — курица. Для пикантности, к 
ней можно добавить 100 г измельченного чернослива. 2 
слой – жареные с луком грибы, 3-й — сыр с зеленью, 4 – 
измельченные яйца с майонезом. Накрыть торт последним 
коржом, смазать майонезом и присыпать тертым сыром. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из прошлого номера

По горизонтали: Пе. Лидо. Пир. Олимп. Вор. Рапид. 
Иа. Лимпопо. Ода. Урна. Рис. Ро. Ковар. Хан. Ага. Ая-
толла.

По вертикали: Череп. Помои. Пи. Лорд. Ил. Див. 
«Переполох». Право. Ищи. Ипр. Ларина. Мускат. Он. 
Пара. Орда. «Ого». Вал.

По горизонтали: 7. Рулевой на судне. 10. Траге-
дия Еврипида. 11. Почтово-телеграфные расходы, 
относимые на счет клиента. 12. Легкие перчатки с 
полупальцами из тюля, кружева, шифона. 13. Тек-
стильное изделие без тканной основы, в котором 
ажурный рисунок образуется в результате перепле-

тения нитей. 14. Предприниматель, торговец. 15. 
Медицинская кровопийца. 17. Лиана из семейства 
пальм. 19. Богатый покровитель наук и искусств. 23. 
Тропическая степь. 24. Великан, богатырь. 25. Удар-
ный музыкальный инструмент. 26. Государственный 
казначей в Древнем Риме. 30. Спутник Нептуна. 32. 
Советский физик-теоретик, лауреат Нобелевской пре-
мии. 35. Казачий чин. 37. Страстный любитель книг. 
38. Башенные часы. 39. Духовное лицо, являющееся 
главой крупной церковной территориальной единицы. 
40. Мужское имя. 41. Вид лопатки. 42. Музыкальная 
пьеса, составленная из отрывков различных мотивов.

По вертикали: 1. Шеф контрабандистов в комедии 
«Бриллиантовая рука». 2. Побочный .... 3. Лесной 
пчеловод. 4. Небольшой сельский домик. 5. Солнеч-
ный .... 6. Историческая область во Франции. 8. По-
чвы пустынь и полупустынь. 9. Отечество, родина. 
16. Тюрьма, место заключения. 18. Неумеренность и 
жадность в еде. 19. Узконосая обезьяна. 20. Молодеж-
ное сборище. 21. Арабский монархический титул. 22. 
Большой глиняный яйцевидный сосуд, используемый 
в Древней Греции для хранения зерна, воды, вина. 27. 
Город в Сербии. 28. Житель Прибалтики. 29. Древнее 
название южной части Крыма. 31. Содержатель каба-
ка. 33. Город и порт на севере Франции. 34. Потеря, 
урон, ущерб. 35. Озерная корюшка. 36. Штат в Индии.
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Продажа или обмен
Покупка
Сдам
Сниму

Укажите рубрику
Ищу работу 
Знакомства
Животные
Разное
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Этот текст в газете не публикуется!
ФИО:
Адрес:
Тел.:
Подпись:

Талон пришлите или принесите по адресу: 93300, г. Попасная, ул. Мичурина, 1 

Текст объявления, разборчиво (одна клетка - один символ, между словами - пустая клетка):

Бесплатные объявления - объ-
явления от физических лиц, не 
связанные с предпринимательской 
или коммерческой деятельностью, 
принимаются на талонах, а также 
в виде SMS-сообщения, которое 
можно отправить в редакцию по 
тел. 098-31-34-228, (стоимость 
- согласно тарифу вашего опера-
тора). Объявления, связанные 
с предпринимательской или 
коммерческой деятельностью, 
являются рекламой и размещают-
ся в соответствии с прайс-листом 
редакции. Редакция гарантирует 
в ближайшем номере публикацию 
только платных объявлений, бес-
платные публикуются в порядке 
очереди. Редакция может вносить 
правки в текст объявления, не ме-
няя его смысла.Ку
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№ 9 (1000) от 1 марта 2019 г.

4 марта, понедельник 
— День Архипа и Фили-
мона. С этого дня весна все 
больше вступала в силу. 
Крестьяне наблюдали за 
животными: если пролетела чайка — скоро будет ледо-
ход. Если встретишь в лесу белого зайца — значит, снег 
непременно выпадет еще; а вот если зайцы попадаются 
серые — тепло не за горами.

5 марта, вторник — День Катыша. На Льва Катан-
ского нельзя было смотреть на небо. Говорили, что это 
дурная примета: кто увидит падающую звезду, того 
ждет скорая смерть — либо потеря кого-либо из род-
ных. Падение звезд называли зловещим предзнаме-
нованием, от него отговаривались словами: «Аминь! 
Рассыпься!».

6 марта, среда — Тимофей Весновей. Если этот день 
выдавался погожим — такой же должна была быть и 
вся весна. Слушали также гром. Если первые раскаты 
послышатся при северном ветре — к холодной весне, 
при восточном — к теплой и сухой, при южном — про-
сто к теплой.

7 марта, четверг — Маврикиев день. В народе счи-
талось, что именно на Маврикия прилетают домой 
грачи, скворцы и ласточки. При этом подмечали: если 
птицы прилетели раньше положенного дня — это к 
скорой весне. Говорили и так: «Ранние ласточки — к 
счастливому году». Если ласточки шныряют низко — к 
дождю, высоко — к ведру; кто разорит гнездо ласточ-
ки, у того будут веснушки; кто при первой ласточке 
умоется молоком, бел будет.

8 марта, пятница — Поликарпов день. Наблюдали 
за поведением этих птиц: если сорока лезет под стреху 
— быть вьюге. И действительно, возвращение холо-
дов было вполне возможно. Это отражено в поговорке: 
«Март месяц любит куролесить, морозом гордится и 
на нос садится».

9 марта, суббота — Иванов день. Подмечали: если 
птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет 
холодным. Многолетние наблюдения показывали, что 
своевременный прилет птиц сулит хороший урожай. 
Также смотрели и на погоду. «Если день по снегу, — 
говорил люди, — то и в апреле по снегу, а коли по голу, 
то и в апреле по тому». Снег на Обретение говорил и о 
том, что Пасха будет холодной.

10 марта, воскресенье — Тарас Бессонный. Говори-
ли, что в этот день нужно непременно помолиться Та-
расию, иначе лихорадка вгонит человека в сон, а затем 
войдет в его тело. Поэтому в этот день не спали до за-
хода солнца. Считалось, к примеру, что если сорвется 
с петель избяная дверь, это предвещает великую беду 
— смерть кого-то из домочадцев, пожар или мор.

10.09.1969 г. – 21.02.2019 г.
21 февраля ушел из жизни дорогой друг, 

товарищ, коллега

Сумской 
Олег Викторович

Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел от нас навеки, навсегда.

Мы все глубоко скорбим и выражаем глубочайшее 
соболезнование родным и близким.

Друзья, коллеги

Выражаем особую благодарность всем друзьям, 
знакомым и просто обычным людям, кто пришёл 
на помощь нам в трудную минуту в связи потерей 
нашего дорогого папы и мужа Сумского Олега 
Викторовича. Огромное всем спасибо. 

Семья Сумских

БЛАГОДАРИМ!

10.09.1969 г. – 21.02.2019 г.
21 февраля ушел из жизни дорогой, 

любимый муж и самый лучший папочка

Сумской 
Олег Викторович

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.

Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...
Царствие небесное и вечный покой!

Семья

09.10.1934г. – 01.03.2011г.
1 марта исполняется 8 лет 
со дня смерти дорогого и 

любимого папочки и дедушки

Гунченко 
Василия 

Романовича
Все, кто знал его, вспомните и помяните.

Пока жива память, он с нами.
Помним и скорбим.

Дочь, внучка

1-ком. кв. по ул. Первомайская,58, 7 этаж. Тел. 067-138-85-48.
2-х комн. кв., ул. Бахмутская. Цена договорная. Тел. 066-987-76-01.
2-х ком. кв. по адресу ул. Мироновская, 6-а, район Черемушки. Тел. 067-

138-85-30.
3-х ком. кв. на 1 этаже, район Черемушки. Новое автономное отопление, 

хорошее состояние. Тел. 093-571-06-42
3-х ком. кв., 1 эт., ВРЗ. Жилое состояние. Рядом стадион, садик, школа, 

остановка. Тел. 099-527-24-78.
4-х комн. кв., 5/9, с мебелью, газ. отопл., лифт постоянно. А также стац. 

гараж. Возможна продажа отдельно. Тел. 093-374-94-41. 
4-х ком. кв. на ВРЗ, 5 этаж, лоджии, кухня, большой лифт. Тел. 068-696-

43-28. 
Газ. дом в центре поселка Камышеваха, хоз. постройки. Недорого. Тел. 

098-235-28-41
Газ. дом на поселке ВРЗ. Состояние хорошее, хоз. постройки, гараж. 

Тел. 093-046-81-64.
Газ. дом в поселке Камышеваха. Гараж, газ. летняя кухня, все хоз. 

постройки. Тел. 063-759-77-67
Газ. дом по ул. Первомайская, 117. Тел. 098-531-12-54 (Виталий).
Срочно! Газ. дом. 98,7 кв. м со всеми удобствами: летний душ, подвал, 

гараж. Огород 6 соток. Вода круглосуточно. Ждем новых хозяев. Тел. 073-
465-52-61, 068-971-14-45

2-х этаж. дом, s=90 кв. м, кирпичный, имеются все хозпостройки, 
скважина. Отопл. жидким и тв. топл. Зем. участок 12 соток. Расположен на 
берегу р. Сев. Донец, в 10 км от г. Лисичанска. Тел. 050-584-31-52.

Срочно газ. дом из 4-х комн., р-н Город. Недорого, цена договор. Тел. 
063-341-34-53.

Дом в центре города, печное отопление. Тел. 099-36-168-22.
Дом из 2 комнат в Артемовском р-не п. Опытное.Газ, удобства в доме.

Участок 3 сотки. Двор выложен плиткой. Школа, садик рядом, До центра 
Артемовска 6 км, ходят маршрутки. Рядом речка и березовый лес. Цена 
117000. Тел. 050-247-30-23

Коттедж, во дворе гараж, хоз. постройки, район ВРЗ. Тел. 095-186-83-19
1/6 часть магазина «Космос». Тел. 098-531-12-54 (Виталий).
Металлический гараж г. Попасная, пер. Красный, 50. Тел. 095-856-40-

21, 096-294-39-31.
Уголь (есть грудки), дрова пилянные. Тел. 095-450-09-54
Женские костюмы р 50-52. Недорого. Тел. 068-971-14-45,063-851-47-29
Мебель, стекло оконное, дрова, рамы оконные, книги, кровати, 

межкомнатная дверь, одежда, бензопомпа. Тел. 098-446-11-09
Уголь (есть грудки), дрова пилянные. Тел. 095-450-09-54.
Стенку длина 4 м, 6 секций, цвет спелая вишня. Тел. 063-851-47-29, 068-

971-14-45.
Инвалидную коляску. Тел. 063-851-47-29, 068-971-14-45 

ПРОДАЕТСЯ

ОГОЛОШЕННЯ
Виконавчий комітет Гірської міської ради оголошує 

про намір передачі в оренду:
-Нежитлового  приміщення  на першому  поверсі 

п’ятиповерхової будівлі  ,загальною площею  183,0  м², 
за адресою:  м. Гірське, Луганська область, Попас-

нянський район, вул. Чернишевського  № 38.
Максимально можливий строк оренди – 2 роки 11 

місяців.
Мета використання: розміщення відділення «Ощад-

банку»  - надання банківських послуг.
Заяви про оренду зазначеного об’єкту приймаються 

на протязі 10 робочих днів після опублікування оголо-
шення за адресою: 93292, м. Гірське, вул. Центральна, 
7. Заяви подаються в окремому  конверті з написом 
«Заява про оренду» із зазначенням  найменування та 
місцезнаходження об’єкта оренди. 

У випадку надходження двох і більше  заяв на один 
об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс  
на право оренди приміщення, відповідно до вимог абз. 
3 ч. 4 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна».

Виконавчий комітет  Гірської міської ради

Повідомлення про укладання договору 
про технічне обслуговування та ремонт 
реєстратора розрахункових операцій в 
Електронному кабінеті

Попаснянська державна податкова інспекція Лисичансько – По-
паснянського управління Головного управління ДФС у Луганській 
області інформує, що у рамках здійснення заходів щодо запровад-
ження спрощеної процедури реєстрації реєстраторів розрахункових 
операцій, а саме – на підставі однієї заяви за спрощеною формою 
та без додатків, запровадження електронного обміну документами 
між учасниками відносин у сфері застосування РРО, що передба-
чено наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 
«Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розра-
хункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» зі змінами 
(далі – наказ), ДФС створено можливість для подання Центрами 
сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій 
(далі – ЦСО) повідомлення про укладання договору про технічне об-
слуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій (далі 
– повідомлення).

Таке повідомлення подається ЦСО до контролюючого органу у разі 
укладання, розірвання, припинення або внесення змін до договору 
про технічне обслуговування та ремонт РРО, укладеного між ЦСО та 
користувачем РРО.

Форма повідомлення затверджена наказом.
Для ЦСО запроваджено новий електронний сервіс, який надає їм 

можливість заповнити та подати повідомлення в електронній формі.
Подати повідомлення можна через приватну частину (особи-

стий кабінет) Електронного кабінету з використанням електронного 
цифрового підпису будь-якого Акредитованого центру сертифікації 
ключів.

Для цього ЦСО в приватній частині Електронного кабінету в меню 
«Введення звітності» необхідно обрати форму «Повідомлення 
про укладання договору про технічне обслуговування та ремонт 
реєстратора розрахункових операцій» (J1316301), заповнити її, 
підписати та надіслати.

Реєстраційні дані суб’єкта господарювання, що подає 
повідомлення, заповнюються автоматично, дані щодо найменування 
моделі (модифікації) РРО версії програмного забезпечення обира-
ються із електронних довідників, що сформовані на підставі даних 
Держреєстру РРО.

Підтвердженням подання повідомлення до ДФС є отримання 
першої квитанції в електронному вигляді, в якій зафіксовані дата та 
час подання повідомлення.

Інформація про результати розгляду повідомлення надсилається 
ЦСО в електронному вигляді у другій квитанції.

Попаснянська ДПІ Лисичансько-Попаснянського управління
Головного управління ДФС у Луганській області

Работаем круглосуточно
Тел. 093-865-55-48, 066-55-36-718, 097-408-44-78.

«Ритуальные услуги» г. Попасная
ул. Леваневского, 11, возле рынка (между «Ласуня» и «Украиной»)

Большой ассортимент 
букетов и корзин

Большой выбор памятников

Предоставляем полный 
комплекс ритуальных услуг
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Куплю старые советские фотоаппараты  
    и объективы к ним.

Антиквариат, монеты, награды, иконы, 
резьбу по дереву и кости.

Тел. 050-043-07-43; 093-437-61-50; 093-104-90-69

Лиц. АЕ № 268045Юлия

Закупка МЕДА, ВОСКА, 
МЕРВЫ. Обмен 

ВОЩИНЫ. Продажа 
ВЕТПРЕПАРАТОВ и 

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ.
Тел. 099-097-91-78, 

097-782-69-86

КУПЛЮ
Картины, старинные 

монеты, монеты СССР, 
часы, иконы, бусы, са-

мовары, подстаканники, 
значки, медали, фар-

фор, статуэтки, игрушки 
СССР, столовые при-
боры и др. предметы 

старины.
Тел. 095-394-49-20; 

098-433-00-46; 
093-011-07-05.

РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК, ПЕРИН, ОДЕЯЛ

г. Попасная ул.Мичурина, 8 
(р-н горсовета, здание ДОСААФ)

Тел.: 050-595-78-11, 067-119-44-35.

Ремонт одежды

куплю 
перо

ЕЖЕДНЕВНО!
КОМФОРТАБЕЛЬНЫМИ МИКРОАВТОБУСАМИ

ПОПАСНАЯ-ХАРЬКОВ

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ!
КОНСУЛЬТАЦИИ И БРОНЬ МЕСТ ПО ТЕЛ:

0-999-013-999, 067-165-66-02,
 063-062-92-82

ФОП Шемерда С. А. Лицензия №646 от 24.07.2018(УКРТРАНСБЕЗПЕКА)

• Из Попасной в 6:00
• Из Харькова ЮЖД в 12:00

Посадка пассажиров с остановок 
общественного транспорта в Вашем районе!

 

- Пассажирские перевозки по городу, 
области и Украине.
- Трансферы в аэропорт и ЖД вокзалы.
- Экскурсионные поездки (Святогорск)
- Транспортное обслуживание  делегаций, 
свадеб и торжественных мероприятий.
- Туры выходного дня

ВОЗМОЖЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСА!

ЗАКАЗ АВТОБУСА

Тел. 050-671-23-96, 096-722-61-98, 
093-108-71-59.

• Поездки по городу и Украине, 
• мероприятия, экскурсии, 
• деловые поездки, 
• поездки на отдых, на море, 
• туристические поездки, 
• поездки на соревнования.

От 6 до 50 мест Форма оплаты любая

Ліц.  АА № 807036, від 08.06.2011

Га р а н т и я  и  К а ч е с т в о

Тел. 096-126-16-17

 Тротуарная плитка, 
еврозаборы, вазоны, урны 
и другие изделия из бетона

Семена трав
(люцерна, эспарцет, суданка и т.д.), 
медоносов, гибриды подсол-

нечника, кукурузы и др. 
Тел. 099 503 69 17

www.semenatrav.com

Продам магазин 
«Строй двор» 

общей площадью 146 
кв.м по адресу: ул. 

Мира,104.
Тел. 093-316-92-08

- АГ-2,4; 2,1 
- БДН 2,0-3,15 
- ЗБР-12 
- Зернометатели ЗМ-100 
- Шнековые погрузчики
- Плуги 
- Опрыскиватели 
  и др. сельхозтехника
-Трактора Т-150К 

066-712-79-15
Запчасти.  Доставка.

ПРОДАЕТСЯ

ПЕРЕТЯЖКА И 
РЕМОНТ
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ТЕЛ. 066-55-55-314, 063-84-966-46

Ритуальным услугам 
города Горское, ул. Центральная, 29

ПРИЕМЩИКИ ЗАКАЗОВ,
Тел. 050-571-78-51, 
        093-959-83-42.

ТРЕБУЮТСЯ

ОПЛАТА ЕЖЕМЕСЯЧНО
Проживающие только в городе Горское

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ
ТОВ «ЕНЕРА СХІД»

В ПОПАСНЯНСЬКИЙ ЦОК потрібен
ТЕХНІК З РОЗРАХУНКІВ

робота в м. Попасна
для особи з інвалідністю,

яка не має протипоказань для виконання робіт,
пов’язаних із користуванням ПК.

Адреса: м. Попасна, вул. Спортивна, буд. 11

Аналіз і контроль споживання електричної енергії споживачами, 
контроль своєчасної оплати споживачами усіх видів нарахувань, 

робота з технічною і нормативною документацією
Освіта: економічна, технічна. Впевнений користувач ПК

Резюме направляйте електронною поштою: hr.enera@gmail.com 

Продается 
газ. дом 

по ул. Бахмутская, 
р-н 3-го магазина. 
Во дворе колодец. 
Тел. 095-058-29-06, 

063-310-52-27

В городе Попасная работают 
платежные терминалы, которые принимают 

более 350 различных видов платежей.
А именно: пополнение счета мобильного телефона,  

оплата услуги интернет (Меганет,  Луринет, Укртеле-
ком, Интертелеком и др.), оплата стационарных теле-
фонов Укртелеком, пополнение банковских карт, по-
гашение кредита, ставки на спорт, оплата кабельного 
телевидения «Порт» г. Попасная, оплата коммуналь-
ных услуг. Оплата любых платежей по реквизитам! 

Терминалы расположены во всех районах города: 
маг. «45», маг. «Апельсин», маг. «Водолей», 

маг. «Лидер», кафе «Буратино», маг. «72», 
маг. «Тайфун», маг. «Гурман» (Черёмушки), 

маг. «Макс» и в пос. Камышеваха.
Экономьте свое время и нервы, 
не стойте в долгих очередях!

На постоянную 
работу 

приглашаются 
повара, помощники 

поваров, посудомой-
щики. Обращаться 

в кафе « Релакс» по 
адресу: г.Попасная, 

ул.Бахмутская 6 или по 
тел. 0958184076

Салон красоты «Елена»
- мужской зал на 2 кресла
- женский зал на 2 кресла
- маникюрный зал на 1 кресло
Адрес: ул. Мира, 104.
Тел. 093-316-92-08

ПРИОБРЕТЕМ

Куплю старое и неисправное:
Автомобили, газовые колонки, холодильники, чугунные ванны, 

батареи, газовые печки, стиральные машины, сварочные аппара-
ты, аккумуляторы, телевизоры, аудио-радио-аппаратуру, платы, 

металлолом, а также орехи, маккулатуру, стеклобой, ПЭТ-бутылки, 
пластмасс, полиэтилен. 

Самовывоз. Тел. 073-465-54-08.

Андриан
предлагает Вам услуги

Ремонт обуви
Центральный рынок, 
работаем для Вас с 8-00 до 12-00, 
выходной понедельник. 
Тел. 068-538-32-24, 
099-279-69-12, 093-704-80-37.

Потрібні охоронці
Вахта. Київ. 

Житло надаємо 
безкоштовно

Тел. 050-410-01-19,
097-255-88-85

Коттедж или дом, гараж. Интересует р-н ВРЗ. Жилое состояние. Тел. 
095-67-87-895.

Олово, припой, токарный инструмент, электродвигатели, сверлильный 
станок, тиски. Тел. 067-37-67-126, 066-830-78-97.

ПРИОБРЕТЕМ

Загублений атестат АН № 44686193 та додаток до нього, видані 1 
червня 2013 року Врубівською ЗОШ I-III ст. Попаснянської районної 
ради Луганської обл. на ім’я Кріцина Сергія Андрійовича.

Загублений атестат АН № 38165845 та додаток до нього про повну 
середню освіту, видані 31 травня 2010 року Новотошківським НВК № 
10 на ім’я Будченка Михайла Валентиновича.

Втрачену трудову книжку АЯ № 468534 на ім’я Білана Богдана Ми-
колайовича.

Атестат про повну загальну середню освіту АН 27003909, виданий 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 управління освіти Первомайського міськвиконкому 
Луганської області на ім’я Сароз Олени Василівни. 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
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Районна рада і районна державна 
адміністрація від щирого серця

вітають з днем народження

3 березня

2 березня

3 березня

Прийміть вітання наші щирі:
Хай ваша доля розквіта,
Хай у здоров’ї, щасті й мирі
Рясні красуються літа!

Уважаемые читатели!
Хотите сделать подарок родным, близким, 

друзьям или коллегам? 

Поздравьте их теплыми и душевными 
словами в оригинальном оформлении 

в нашей газете

ул. Мичурина, 1 (здание горсовета, 3 эт.)
 (06474) 2-03-67 

Міська рада від усієї душі
вітає з днем народження

Звягінцева 
Дмитра Миколайовича 
- депутата міської ради 
Барибіна 
Андрія Миколайовича 
- Почесного громадянина міста 
Чудновець 
Наталію Леонідівну 
- старшого інспектора військово-облікового столу 

3 березня

Бажаєм успіхів в роботі,
Побільше творчих вам натхнень,
Нехай минають завжди вас турботи
І хай приносить радість кожен день!

4 березня

4 березня

КОЖАдубленки
пиджаки

МЕХА 
шубы 
куртки 
плащи 

Скидки до 20%
г. Северодонецк, пр-т Химиков, 33а (район Ц.Рынка) 
             ул. Менделеева, 34, маг. «Дарина» (050) 623-82-50  

Работа за рубежом
Германия, Израиль, Чехия, Польша, Литва

- ЗП от 35 000 грн. 
- Проверенные вакансии от работодателей.
- Рабочие визы. 
- Беспл. консультация. 
- Юр. сопровождение на всех этапах.

066 863 62 65,   096 863 62 65,   095 102 03 03 М
ин
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КУПЛЮ ТРАКТОР Тел. 050-563-71-59

Пн - Пт с 8-00 до 18-00, Сб - Вс с 8-00 до 16-00

7

20000грн

АКЦИЯ от магазина «Мечта» Предложение действует с 04.03 по 11.03.2019 г.
*При условии наличия товара

 7600грн  5100грн
 4350грн  5600грн

14300грн

Лак для волос 
Wellaflex
250 мл

Средство для мытья 
стекла Clin, 
0,5 л

  7000грн

 5650грн

Кондиционер для белья 
Lenor, 
1л 

Подготовка к 8 марта

                                                         г. Попасная, ул. Первомайская, 63
                                                                            (бывший магазин «Карина»)

Жидкое средство для 
стирки Persil, (Германия)
1 л В ПРОДАЖЕ: 

- сумки, 
- сувениры, 
- полотенца, 
- колготки фирмы Conte, 
- сервизы столовые, 
чайные, салатницы, 
и другая посуда

с юбилейным днем рождения 
любимую доченьку и внученьку

Ромащенко 
Анастасию

10 лет - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то добрый придумал когда-то,
Имениннику радость дарить.
Уважая обычай старинный,
Поздравляем тебя с этим днем.
Пусть твой жизненный путь
Будет длинный, и чтоб все
Исполнялось на нем.

Мама, папа, сестричка, бабушка

4 марта

РЕКЛАМА

УГОЛЬ
качественный                    фабричный

АНТРАЦИТ, ПЛАМЕННЫЙ
СЕМЕЧКА * ОРЕХ * КУЛАК * СОРТОВОЙ

050 626 05 65      093 470 80 20  

(068)263 59 39
(095)009 06 29
(093)423 85 08

Клиника приглашает:
- Доноров яйцеклеток 

(до 29 лет) до 32 000 грн
- Суррогатных мам 

(до 44 лет) до 540 000 грн

Лиц.Серия АВ № 554391, выд. 22.07.2010 г.

стиральных машин-автоматов 
и другой бытовой техники 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел. 063-681-14-77, 068-740-22-87, 050-028-47-32.
кроме газовой. На дому у заказчика.

(И их установка)

В магазине PRIKID

Адрес: ул. Бахмутская, 6 
График работы: вт. – вс. 10-00 - 18-00, пн. - выходной. 

Новый завоз нижнего белья
- Чулки
- Пояса для чулок 
- Топы
- Боди

- Пеньюары
- Бюстгалтеры

(В НАЛИЧИИ ЕСТЬ 
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ)

На всю зимнюю женскую одежду 
СКИДКА 20% Скидка действует 

с 11. 02. 2019 г. до 08. 04. 2019 г.

Металлочерепица
Металлопрокат в ассортименте
Лесо-пиломатериалы
Ондулин
Шифер Линолеум
Тротуарная плитка от произво-
дителя (доставка, укладка)
Строительные материалы: цемент, сухие смеси
Цветной шифер, рубероид, еврорубероид
Гипсокартон + комплектующие
Панель пластиковая + комплектующие
Канализационные трубы * поликарбонат
Керамическая плитка (керамогранит)
Профнастил * пенопласт
Битум * лакокрасочная продукция
Межкомнатные двери (пр-во Беларусь)
Сайдинг * Ламинат * Трубы (Новомосковск)
Панели МДФ и многое другое
Новинки – газобетон, блок-хаус. Вагонка (липа, ольха)

Региональный представитель торговой компании «Будмайстер»
Заказ по телефону

Доставка по региону
Сделай покупку,

не выходя из дома!

г. Лисичанск, тел.: 093-19-20-602,
067 – 622 – 63 – 23; 050 – 825 – 81 – 22.

Педагогический коллектив и профсоюзный комитет 
гимназии № 20 сердечно поздравляют с юбилеем

5 марта

Сегодня знаменательная дата,
Не просто день рожденья – юбилей.

Так пусть же будет жизнь Ваша богата
Весельем, радостью, улыбками друзей.

Желаем Вам удачи и везения,
Во всех делах пусть ждет успех,

Всегда отличным будет настроение,
Живите дольше всех и лучше всех.

Боханову 
Ольгу Ивановну

Лобченко 
Зою Володимирівну 
– сторожа адмінбудівлі 

Звягінцева 
Дмитра Миколайовича 
- головного спеціаліста відділу надання адміністративних послуг 

Лізанець 
Оксану Юріївну 
- начальника відділу організаційної роботи РДА 


