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ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!
Прийміть мої найщиріші вітання зі Світлим
Воскресінням Христовим!
Великдень – найважливіше та найрадісніше свято для всіх православних християн.
Воскресіння Христа стверджує перемогу
життя над смертю, добра над злом, світла
над темрявою, дає надію й укріпляє нашу
віру. Христос вчить нас, що будь-яка добра
справа обов'язково воздасться сторицею.
Великодні дні спонукають до світлих помислів, бажань та вчинків, вчать добру та милосердю. Тож нехай у ваші серця увійде добро,
й вашими постійними супутниками у житті будуть надія та любов. Нехай відчуття радості,
яку кожен відчуває в цей світлий день, залишиться з вами назавжди.
Від щирого серця бажаю всім вам добра,
злагоди й душевної величі! Нехай в цей святковий день за великоднім столом збереться
вся ваша сім'я. Нехай це свято принесе вашим родинам щастя, здоров'я, благополуччя, любов і непохитну віру в краще майбутнє.
Народний
депутат України 		

ВОЛОДИМИР
БАНДУРОВ

КОНТАКТИ:
http://bandurov.com
офіційний сайт народного депутата
В. Бандурова
http://www.en.gov.ua
Енергодарська міська рада
http://ormr.gov.ua
Оріхівська міська рада
http://kamenkamr.gov.ua
Кам'янсько-Дніпровська міська рада
http://komish-gromada.gov.ua
Комишуваська громада
http://malotokmachanska.gromada.org.ua
Малотокмачанська громада
http://preobrazhenska-gromada.gov.ua
Преображенська громада
http://tav.gov.ua
Таврійська громада
http://vbilozerska.gromada.org.ua
Великобілозерська громада

ВОЛОДИМИР
БАНДУРОВ:
«Я звик братися
за справу, якщо бачу,
чого можу домогтися
і що можу зробити
в цьому напрямку»

З народним депутатом Володимиром Бандуровим ми зустрілися під час його роботи
в окрузі. Про те, що робиться в окрузі, чим живуть люди,
що їх цікавить, які підсумки
2017 року та плани на 2018
рік, що робиться у Верховній
Раді і не тільки, розповів депутат під час нашої бесіди.
– Володимире Володимировичу, як часто ви буваєте в окрузі
і чому у першу чергу приділяєте увагу під час роботи
з виборцями?

– Намагаюся працювати в окрузі
як можна частіше. Округ великий, і
щоб приділити всім увагу, приїжджаю й працюю тут приблизно тиждень. В першу чергу, це живе спілкування з людьми. Тільки від них
можна дізнатися, що турбує простого робітника чи аграрія, як сьогодні
живуть вчителі та медики. А то послухаєш колег, що виступають з
трибуни Верховної Ради, і здається,
що вони живуть у якомусь іншому
світі і зовсім відірвані від людей. З
Києва мало що видно, мало що можна зрозуміти, сидячи на Печерських
пагорбах. Тому завжди намагаюся
вирватися зі столиці сюди, в рідну
область, бо саме тут справжнє життя. А ще не люблю я це слово «виборці», немає за ним людей, лише

бюлетені уявляєш. Не з виборцями
треба працювати, а з людьми. Від
них дуже багато слушних порад
можна почути. Тому будую свою роботу так, щоб кожний розроблений
мною законопроект ґрунтувався на

зверненнях, отриманих під час зустрічей з жителями округу, на їхніх
наказах. Щоб закон захищав перш
за все їхні інтереси.

Продовження на стор.2-3

«Як би не був зайнятий, завжди намагаюся побувати
у своїх друзів у Нововодянській школі»
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– Тож з якими питаннями
звертаються до народного
депутата, в чому в першу
чергу потрібна допомога
людям?

– Грошей людям не вистачає.
Зарплати малі, пенсії також.
Дуже багато звернень про допомогу на операції, лікування. Намагаюся всім допомогти. Так, в
державі пройшли реформи, у
тому числі й пенсійна, так, підвищили заробітну плату, але
цього недостатньо. До речі, за
більшість реформ я голосував
«за». Вважаю, що майже всі сфери життя потребують реформування. Так, як було раніше, – це
катастрофа, і далі так жити вже
просто неможливо. З 2014 року
я добиваюся від уряду підвищення прожиткового мінімуму, заробітних плат і пенсій до
реального рівня. Вважаю, що
прожитковий мінімум необхідно підняти хоча б до 3 тисяч
гривень. Реалізоване підвищення мінімальної заробітної плати і проведення пенсійної реформи – це тільки перший крок
на шляху до відновлення соціальної справедливості.

– Яка ситуація зараз у Верховній Раді? Чи слід очікувати дострокових виборів?

– Про дострокові вибори говорять, починаючи з другого
дня, як запрацювала Верховна
Рада цього скликання. Моє
ставлення до цього дуже просте: необхідно працювати, не
зважаючи ні на що. Так я налаштовую й свою команду.

Нам є чим займатися,
дуже багато потрібно
зробити, тож відволікатися на очікування чи
підготовку до позачергових виборів немає часу.
Якщо їх оголосять – ми завжди готові. Люди бачать, хто
як працює, і зроблять правильний вибір, бо народ у нас
мудрий, його виборами-перевиборами не обдуриш.
Щодо Верховної Ради, ви
самі все бачите. Дуже мало конструктиву. Все більше політики та демагогії. У такій ситуації працювати дуже непросто.
У 2017 році мною було розроблено і внесено на розгляд парламентських комітетів 11 законопроектів. Більшість документів вже пройшли узгодження з
міністерствами, комітетами,
урядом, експертами, отримано
їхні позитивні висновки. В результаті, документи вже внесені на розгляд Верховної Ради,
їх навіть ставлять на порядок
денний. Але через постійний
зрив роботи, затягування часу,
дійсно важливі законопроекти
залишаються нерозглянутими.
Над якимось призначенням чиновника Верховна Рада може
сидіти майже добу, а на важливі речі часу не вистачає. На
жаль, все частіше парламент
займається незрозумілими політичними іграми, а депутати
використовують трибуну Ради
для свого піару. Тому й така
низька довіра людей до Верховної Ради.

У людей накопичилось дуже багато запитань до влади

Такого дитсадка як у Великiй Бiлозерцi немаe i у Києвi

– Більшість вашого округу –
це аграрні території. Як
співпрацюєте з аграріями,
фермерами?

– Я сам із сільської родини.
Батько займався фермерством,
зараз цю справу продовжує мій
брат. Та й у моїй команді є багато відомих у області аграріїв.
Наприклад, депутат Запорізької обласної ради Катерина Василівна Луценко з Василівського району. Без її мудрої поради
не приймаю жодного рішення,
адже все її життя нерозривно
пов’язане з роботою на землі.

Для мене люди, які
працюють на землі,
це особливі люди –
відкриті, радісні, привітні,
справжні трударі. У них
ніколи немає каменю за
спиною, та й господарі
вони найкращі.
Як живуть аграрії, я знаю не з
чуток. А живуть вони зараз дуже
тяжко. Немає необхідної допомоги з боку держави. Майже 12 відсотків ВВП приносить Україні
аграрний сектор. Всі тільки й торочать, що майбутнє економіки
України нерозривно пов’язане з
сільським господарством, а на
ділі допомоги майже немає.
У 2017 році я виступив автором та підтримав ряд аграрних
законопроектів, які розробляв
разом з нашими аграріями. Серед них і Закон щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського
призначення до 1 січня 2019
року. Це було однією з головних
вимог моїх виборців. Для багатьох мешканців сільської місцевості земля є єдиним джерелом
доходу. Безумовно, ринок землі
– це необхідна умова подальшого розвитку ринкової економіки,
і Україні доведеться пройти весь
цей шлях. Але цей ринок повинен бути прозорим і справедливим, конкурентним і ефективним. Потрібно не відривати
українців від землі, а навпаки –
створювати такі умови, які
сприятимуть максимальному
розвитку сільського господарства й розвитку села у цілому.
Окрім того, депутатська група
«Воля народу», до складу якої я
входжу, наполягає на запровадженні прозорого оподаткування аграрного сектору, коли податки сплачуються з одного гектара ріллі з урахуванням природно-кліматичних умов та кадастрової оцінки землі.

Немає більш шанованої праці, ніж праця на землі

Разом з головою Комишуваської громади Юрієм Карапетяном
випробуємо нові крісла у Будинку культури

Комишуваський сiльський будинок – найкращий у областi

– Ваше ставлення
до децентралізації.
Як цей процес проходить
у вашому окрузі?

– Цей процес був необхідним.
Нарешті громади зможуть стати
фінансово незалежними. Тепер
їхня доля, їхній розвиток багато
в чому залежить від них самих, а
не від районної чи обласної влади. Ми повинні відродити господарський тип мислення у людей,
віру в те, що їхнє життя залежить
не від якогось там чиновника, а
від їхніх власних рішень та дій.
2017 рік став вирішальним для
багатьох громад округу. В рам-

ках децентралізації, за яку ми боролися, були утворені об’єднані
громади у Оріхівському,
Кам’янсько-Дніпровському, Великобілозерському і Василівському районах. Об’єднання громад в нашому окрузі вже майже
завершилося. Залишився лише
Василівський район, де цей процес лише розпочався. Не можу
сказати, чи правильно, що цей
район так обережно поставився
до цього процесу. З одного боку,
громади змогли якнайкраще познайомитися з досвідом інших,
вже створених громад, а з другого боку – втрачено багато часу та

можливостей. Першопроходці
отримали багато привілеїв і вже
мають великі досягнення. Подивіться на Комишуваську громаду. Завдяки плідній співпраці з
головою цієї громади нам вдалося добитися виділення коштів на
ремонт селищної амбулаторії.
Наразі ремонтні роботи на першому поверсі повністю завершено, медичний заклад працює. Ще
один об’єкт, роботи на якому проводяться за рахунок субвенції з
державного бюджету, – Комишуваський будинок культури. Тут
вже повністю готова зала для
глядачів: змонтовані нові крісла,
проведена сучасна система освітлення, і навіть стіни в залі звукоізольовані. Тепер це найкращий
будинок культури в області.
Ще одна сільська громада у
Оріхівському районі, яка почала стрімко розвиватися в результаті нещодавнього
об’єднання, – це Преображенська громада. Її бюджет минулого року склав 40 млн. гривень, якими громада змогла
самостійно розпорядитися.
Частину грошей, 3 млн. грн.,
було вирішено покласти на депозит для майбутнього розвитку, а основну частину – витратити на першочергові потреби.
Одностайно було прийнято рішення відремонтувати сільський дитсадок. В результаті
проведеної реконструкції не
лише покращилися умови перебування дітей у цьому закладі, а й у рази збільшилася
кількість місць. Якщо раніше
дитсадок мав змогу приймати
усього 16 дітей, то тепер його
спроможність зросла до 105 вихованців. Модернізували й
систему енергозбереження –
встановили сонячні батареї,
що надає можливість значно
зекономити кошти власного
бюджету. Подальші плани
Преображенської громади – ремонт доріг. І у цьому я як народний депутат їм допомагаю.
А ось у дитсадку Великобілозерської громади після капітального ремонту працює вже
дві групи, де виховуються 42
малюки. Тут провели повну заміну вікон та дверей, відремонтували внутрішні приміщення, і навіть закупили нові
меблі. Не відстає від своїх
успішних сусідів і Підгірненська об’єднана громада Василівського району. Одним із
вдалих перших кроків є, безумовно, проведення реконструкції сільського клубу у
селі Широкому.
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А який будинок культури
зробили для себе мешканці Нововодяного Кам’янськоДніпровського району! Тут
змінилося все – від покрівлі до
внутрішнього перепланування та капітального ремонту
приміщень. В результаті,
з’явився сучасний спортзал зі
штучним покриттям для гри у
волейбол та міні-футбол.
Так, процес децентралізації
несе з собою багато змін, в тому
числі й у законодавстві. Тому
мною був підготовлений проект
Закону, метою якого є врегулювання питання надання соціально-економічної компенсації ризиків населенню територій зон
спостереження, в яких утворилися об’єднані територіальні громади. Процес децентралізації передбачає передачу частини повноважень держави об’єднаним
територіальним громадам (ОТГ).
Але при проведенні реформи виявилося, що кошти, призначені
для соціально-економічного розвитку громад, надходили до районного бюджету, а ОТГ не могли їх використовувати, тож потрібно було вносити необхідні
зміни до розпорядження уряду.
Те саме стосується і так званої
«атомної» субвенції (30-кілометрова зона навколо АЕС). Кошти
цієї субвенції розподіляються
між бюджетами обласних, районних рад та міст-супутників
ядерних установок. Проте, не передбачено безпосереднє спрямування коштів державного бюджету до бюджетів ОТГ, що створює колізію з іншими нормативними актами. З цим питанням до
мене звернулися представники
Кам’янсько-Дніпровської, Великобілозерської та Водянської
громад, що розташовані поблизу
Запорізької АЕС. Згідно з законопроектом, розподіл субвенції з
державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке
проживає на території зони спостереження, відповідно до Закону «Про Державний бюджет
України на 2018 рік», повинен
здійснюватися між всіма місцевими бюджетами, які мають міжбюджетні відносини з державним бюджетом, у тому числі і
між бюджетами об’єднаних територіальних громад.
У мене немає сумнівів у
тому, що громадам необхідно
передати більше свободи, повноважень і коштів. Наш народ працьовитий, організований, і сам має право вирішувати, на що витратити зароблене.

У 2017 році були створені
Великобілозерська,
Кам’янсько-Дніпровська,
Водянська, Оріхівська,
Благовіщенська, Підгірненська громади. Упевнений, що й у них все вийде. Як народний депутат, я і надалі відстоюватиму інтереси громад,
допомагатиму людям
об’єднуватися для
проведення таких
необхідних змін.
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ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

Разом з директором Запорізької атомної станції Олександром Остаповцем

Команда юних футболістів з Енергодару виграла Кубок UNICEF football Cup

– До вашого округу входить
і Енергодар. Які перспективи у цього міста?

Енергодар – особливе місто,
адже тут працюють відразу два
підприємства енергетичного
комплексу – Запорізька атомна
та теплова станції. Вважаю, що
у Енергодара велике майбутнє.
Але тільки за однієї умови: депутати міської ради повинні
пам’ятати, що в першу чергу
вони є енергодарцями, а не тільки представниками різних партій. Політичне життя Енергодара завжди відрізнялося різноманітністю, але через постійні чвари між різними політичними силами часто страждав Енергодар
і його жителі. Депутати не повинні забувати, що головне для
них не політичні ігри, а розвиток Енергодара і його процвітання. Радий, що Енергодарська
міська рада нарешті змогла прийти до домовленості і почати
працювати. Цьому передувала
велика робота, і я задоволений,
що змогли посадити всіх представників політичних сил міста
за стіл переговорів і що вони дійшли порозуміння. Упевнений,
що Енергодар може стати прикладом консолідації політичних сил на благо міста.
У Енергодара накопичилося
багато питань, і в першу чергу
– це питання життєдіяльності.
У місті має бути світло й тепло,
чисто і безпечно. Я ніколи не
втручався у прийняття рішень
міськрадою, але завжди надавав всю необхідну допомогу.
Так було, коли завдяки нашим
спільним діям вдалося зменшити коефіцієнт вилучення з
міського бюджету Енергодара.
Це дозволило залишити в місті
понад 40 млн. грн.
Ще раз повторюю, Енергодар
– особливе місто. Це одне з небагатьох міст України, де наро-

джуваність більше смертності.
Тут концентрується величезний інтелектуальний потенціал області. І якщо ми хочемо
зберегти такий стан речей,
якщо хочемо рухатися в бік розвитку, а не консервації, потрібно активно займатися будівництвом житла. Запитайте, коли
в останній раз енергодарці бачили працюючий будівельний
кран, коли був побудований
останній житловий будинок.

Місто буде жити
і розвиватися тільки
в одному випадку –
якщо буде розвиватися
будівництво.
Безперечно, питання ремонту доріг, дахів, ліфтів, вивезення сміття є вкрай важливими,
але якщо не будувати житло –
не буде й самого міста. І в цьому питанні потрібно рішення і
воля мерії. Чиновники не повинні боятися приймати рішення. У той же час, необхідно
працювати із Запорізькою
атомною станцією, адже на її
балансі є недобудови.
З цього приводу мною розроблено законопроект, який дозволяє працівникам державних
підприємств, що проживають в

службовому житлі, отримувати його у власність. Це стосується не всіх держпідприємств,
а тільки тих, які знаходяться в
списку підприємств, що не підлягають приватизації, і в яких
100% акцій належить державі.
На сьогодні чисельність працівників атомних електростанцій становить понад 31 000 чоловік, з них на квартирному обліку перебуває майже 5 тисяч
осіб. Важливо, щоб атомники,
які працюють в стратегічно
важливій галузі вітчизняної
економіки, не залишалися зі
своїми проблемами наодинці.
Ми можемо вирішити одну з існуючих проблем.
Ще одним дуже важливим
питанням для Енергодара є залучення інвестицій. Я не відкрию вам очі, сказавши, що
сьогоднішній розвиток міста
пов'язаний з роботою атомної і
теплової станцій. Але ж ЗАЕС
має свій термін експлуатації.
Якщо залишити все, як є зараз,
і не займатися будівництвом
нових енергоблоків, то вже до
2040 року тут працюватиме
тільки один енергоблок. Потрібно, з одного боку, домагатися від уряду будівництва нових
7-го і 8-го енергоблоків, а з іншого – активно шукати нові напрямки розвитку міста. Енергодару потрібна продумана програма створення нових робочих
місць і залучення інвестицій.
Потрібно добре попрацювати
над створенням інвестиційного
клімату. І в цьому може допомогти будівництво житла. Ось
такі, на мою думку, першочергові питання для Енергодара, і
їхнім вирішенням спільно з мерією я займаюся впритул.

– У 2017 році ви увійшли до
складу виконкому ФФУ та
очолили фонд «Розвиток
футболу України». Чому
прийняли таке рішення?

– Довго думав над цими рішеннями. Я не звик братися за
справу, якщо не бачу, чого
можу домогтися і що можу зробити в цьому напрямку. Зараз
ФФУ очолює молодий, амбітний керівник Андрій Павелко.
Навколо нього формується відмінна команда професіоналів,
які дійсно хочуть змінити ситуацію у вітчизняному футболі. Я
поділяю новий підхід розвитку
та ставку на вітчизняних футболістів. Вважаю, що для цього, перш за все, необхідно розвивати дитячі спортивні школи, підтримувати дитячих тренерів. Коли я зрозумів, що наші
думки збігаються, погодився

Передача м’ячів, та фото з командою переможницею турніру

увійти до виконкому ФФУ і стати президентом фонду «Розвиток футболу України». Та й
сини мої наполягали. Коли дізналися, що зможуть побувати
на тренуванні збірної України,
зразу сказали, щоб я погоджувався. (сміється)
Новий напрямок роботи дає
великі перспективи для моєї
рідної Запорізької області.
Ставлю перед собою завдання
відродити славу запорізького
футболу. Плани амбітні. В першу чергу, ми вирішили передати кожній школі округу набір
футбольних м'ячів, оновити
спортивний інвентар. На сьогодні передали школам 1450
м'ячів. Друге завдання, ще
більш грандіозне, але цілком
здійсненне, – ремонт або будівництво з нуля футбольних полів зі штучним покриттям для
кожного району і школи. Ідея
вже в роботі. Об'єднані громади зацікавлені в ній і вже
включилися в її реалізацію. Зараз готується проектна документація на перші такі поля.
Подивимося, хто підготується
першим. Думаю, що непогані
шанси у Великобілозерської
громади, вони одними з перших включилися в роботу.
Дуже радий, що наші посіви
вже дали перші сходи. Енергодарська команда загальноосвітньої школи № 5 виграла
футбольний Кубок UNICEF
football Cup. У фіналі, який
пройшов у Києві, наша команда перемогла представників
Харківської області з рахунком 3:0. Цей турнір проходив у
п’яти прифронтових східних
областях – Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Харківській, і
об’єднав 5000 дітей із 302 шкіл.
Енергодарська команда пройшла важкий шлях до фінальної гри і стала переможцем.
Коли бачиш такі результати,
хочеться працювати з подвоєною енергією. Тому на початку
цього року я згодився на ще
більш відповідальну посаду –
Президента Асоціації футболу
інвалідів України. Мене вражає щоденний подвиг цих людей. Подивиться на їхні спортивні досягнення – це грандіозно! Тому буду радий зробити
для них щось корисне.

– Наша розмова проходить
напередодні Великодня.
Що б ви побажали своїм
землякам?

– В першу чергу, терпіння та
віри в краще. З цими якостями
ми зможемо досягти будь-якої
мети. А ще бажаю кожній сім’ї
миру. Ми, як ніхто, це заслужили та сплатили велику
ціну. Матерям та всім жінкам
бажаю любові, нашим ветеранам – здоров’я та визнання їхнього великого подвигу. Молоді бажаю без остраху йти вперед і бути в рази мудрішими та
успішнішими своїх батьків, бо
саме в їхніх руках майбутнє
нашої країни. А ще побажаю
всім без винятку натхнення.
Нам треба зробити ще дуже багато, бо ми ніколи не зупиняємося на досягнутому.
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На ремонт та
розвиток округу
у 2017 році
залучено майже

50 млн.
гривень,
відремонтовано
більше
30 об’єктів

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОКРУГУ
У 2017 році успішно продовжився капітальний ремонт нашого округу, який розпочався ще у 2012 році.
Жителі округу активно підтримали ініціативу народного депутата Володимира Бандурова щодо звернення
до українського уряду про надання додаткових коштів на потреби місцевих громад. В результаті,
у минулому році було залучено майже 50 млн. грн. у наші міста та села. За рахунок субвенції
на соціально-економічний розвиток, а також «атомної» субвенції були реалізовані соціальні
проекти, які запланували та визначили як першочергові самі місцеві громади.
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН:

Народний депутат
ВОЛОДИМИР БАНДУРОВ:
- За десятки років у нашому окрузі не було
відремонтовано жодної школи, лікарні чи
будинку культури. Більшість закладів нагадували покинуті руїни. Тому, ставши народним депутатом, я оголосив про своєрідний
капітальний ремонт округу. Що це означає
на ділі? Це відновлення та ремонт шкіл, дитячих садків, лікарень, доріг, вуличного
освітлення, проведення водогонів та багато
інших заходів, направлених на покращення
рівня життя людей. Моїм головним завданням як народного депутата є пошук та забезпечення додаткового фінансування
ремонту в окрузі. Чим більше ми залучимо
коштів на ці заходи, тим якіснішим стане
життя у наших селах та містах. Якщо у селі
буде відремонтована лікарня, школа, будинок культури, то з’являться й професійні
вчителі та лікарі, буде здійснено новий поштовх для розвитку наших населених пунктів. З кожним роком ми ремонтуємо все
більше об’єктів, і не збираємося на цьому
зупинятися. А попереду у нас - ще більш
грандіозні плани.

• капремонт водопроводу по вул. ОРІХІВСЬКИЙ
Гоголя Трудової сільради,
РАЙОН:
• м. Василівка – розпочато рекон- • ремонт ганку районного будинструкцію центральної площі міску культури.
• м. Оріхів – заміна вікон і дверей у
та, проведено ремонт повітряних
школах №3 та №5, реконструкція
лінії електромереж по вул. До- КАМ’ЯНСЬКОприміщення ДЮСШ із встановвженка, Чарівній, С.Морозова,
ленням електрокотла, капремонт
пров. Механічному та пров. М. Ко- ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН:
водопроводу по вул. Г.Сагайдачцюбинського,
• с. Водяне – капремонт будівлі
ного, заміна вікон і дверей у дитямедичної амбулаторії,
чих садках «Червона шапочка»,
• м. Дніпрорудне – капремонт головного корпусу міської лікарні, • с. Велика Знам’янка – реконструк«Калинка», «Чебурашка»,
• с. Тополине – ремонт будівлі
ція водопроводу по вул. Олімпій- • с. Нестерянка – заміна вікон і двешколи,
ській та вул. Центральній,
рей у дитячому садку «Оленка»,
• с. Балки – реконструкція будівлі • м. Кам’янка-Дніпровська – рекон- • с. Новопавлівка – заміна вікон і
контори з кінозалом під Будиструкція водопровідної мережі по
дверей у школі,
нок творчості,
вул. Каховській, вул. Вишневій, • с. Новоандріївка – капремонт во• с. Долинка – заміна вікон у школі,
капремонт дитячого садка «Барвідопроводу,
• с. Скельки та с. Відножине – ренок», капремонт міні-футбольного • с. Комишуваха – капремонт 2-го
монт мережі питного водопостаполя школи №3,
поверху амбулаторії, ремонт
чання,
• с. Нововодяне – капремонт сільдаху будинку культури,
ського клубу, заміна вікон у • с. Копані – капремонт сільського
• реконструкція мереж вуличного
освітлення у с. Степногірськ,
школі,
клубу,
Підгірне, Гладке, Відножине та • с. Водяне – капремонт школи №1 • с. Преображенка – заміна вікон у
Приморське.
ім. Ф.Окатенка, та школи №2, реНВК «Основа»,
монт каналізації дитячого садка • с. Мирне – заміна вікон у школі,
«Сонечко»,
• с. Таврійське – заміна вікон та
ВЕЛИКОдверей у спортзалі.
• с. Благовіщенка – капремонт гоБІЛОЗЕРСЬКИЙ
ловного корпусу та харчоблоку
РАЙОН:
лікарняної амбулаторії,
М. ЕНЕРГОДАР
• капремонт дитячих садків «Дзві- • с. Дніпровка – вуличне освітленночок» НВК №1 та «Золотий клюня по вул. Гагаріна,
• капітальний ремонт покрівлі
чик»,
ДЮСШ з боксу ім. В.Р. Манзулі,
• ремонт доріг у с. Іванівка, Водя• капремонт будинку дитячої та
не, Благовіщенка, Велика Зна • капремонт покрівлі ДНЗ №5,
юнацької творчості,
м’янка, Дніпровка.
• ремонт доріг.
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НАШЕ МАЙБУТНЄ

ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО – ЗАПОРУКА
УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО
Діти – наше майбутнє, наша
гордість та надія. І від того,
наскільки здоровим, активним та освіченим виросте
нове покоління, напряму
залежить майбутнє нашої
держави. З огляду на це, народний депутат України Володимир Бандуров однією
із найважливіших складових своєї роботи у 79-му виборчому окрузі вважає турботу про дітей та створення
належних умов для їхнього
успішного навчання, занять
спортом, для активного та
цікавого дозвілля. Влітку
минулого року за підтримки
Володимира Бандурова у
різноманітних поїздках та
екскурсіях побували понад
тисячу дітей із Василівського, Великобілозерського,
Кам'янсько-Дніпровського,
Оріхівського районів та з
міста Енергодара.

менш цікавих для малечі заходів. Цирк, наприклад, приваблює дітей не менше, ніж аквапарк. Проте для багатьох циркова вистава часто залишається нездійсненною мрією, адже
далеко не кожна сім'я може це
собі дозволити.
Для сотні дітей з малозабезпечених сімей із Кам'янкиДніпровської, Великої
Знам’янки, Василівки та села
Балки депутат організував минулого літа поїздку на виставу
до Запорізького цирку. Дітлахи були переповнені незабутніми враженнями і щирими
емоціями. Більшість вперше в
житті побачила виступи повітряних гімнастів, акробатів,
ілюзіоністів. А найбільше враження на малюків справили
дресировані звірі та клоуни.
Хоча навіть сама екскурсія до
обласного центру для багатьох
є неординарною подією.

ПОДОРОЖІ
ДО МОРЯ

РІЧКОВА ПРОГУЛЯНКА НА «РАКЕТІ»

Вже традиційними стали
благодійні поїздки на узбережжя Азовського моря, які проводяться завдяки Володимиру
Бандурову. Минулого літа понад 200 школярів, перш за все з
багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей воїнів АТО, здійснили таку
подорож. Комфортабельними
автобусами вони діставалися
курортної Кирилівки, де перед
ними гостинно розкривав казкові ворота аквапарк «Острів
Скарбів». Що може порадувати
дитину більше, ніж можливість вперше у житті з’їхати з
найвищої гірки, досхочу накупатися у басейні з морською
водою, поніжитися на сонечку!
А далі – смачний обід і вистава
у дельфінарії. Дітлахи були у
захваті від гірок, басейну, від
розумників-дельфінів.
– Упродовж десятиліть ми
бачили багато кандидатів у депутати, які приїжджали до нас
у село, лише коли балотувалися, – говорить Марія Радченко,
сільський голова села Балки
Василівського району. – Та
коли вони обиралися у парламент, ми їх більше й не бачили.
Зовсім іншою є позиція Володимира Володимировича Бандурова. Постійною турботою
про дітей він втілює у життя
свій девіз «Слово, діло, результат». І подорожі до моря є переконливим доказом цього. Ми
дуже вдячні нашому депутату
за щиру увагу до наших дітей!

А ще 400 дітей із Енергодара, Кам’янсько-Дніпровського,
Великобілозерського та Василівського районів отримали
минулого літа унікальну можливість безкоштовно покататися Каховським водосховищем на легендарному швидкісному судні типу «Ракета».
Турботу Володимира Бандурова про дозвілля дітей у період
літніх канікул високо оцінила
співробітник Енергодарського
центру дитячої та юнацької
творчості Ірина Ішмакова:
– Ми привезли на екскурсію
дітей, які брали участь у всеукраїнських фестивалях, а також дітей з багатодітних та неповних сімей та діток, чиї
батьки служать в АТО, вони
зараз потребують особливої
уваги. Дякуємо Володимиру
Володимировичу за змістовний день на природі, а ще – за
морозиво, яким діти із задоволенням пригощалися.
Окрім річкової прогулянки,
відбулася також екскурсія на
елеваторний комплекс «Нібулон». Екскурсанти оглянули величезні зерносховища, побували на перевантажувальному
причалі, біля якого величезні
сухогрузи завантажуються зерном і везуть його за кордон. Для
багатьох школярів все побачене було новим і досі невідомим.

ПЕРША У ЖИТТІ
ЦИРКОВА ВИСТАВА
Окрім традиційного відпочинку на морському узбережжі, за ініціативою Володимира
Бандурова минулого літа було
проведено й низку інших, не

1450 ФУТБОЛЬНИХ
М’ЯЧІВ – ЮНИМ
СПОРТСМЕНАМ
А розвитком спорту у загальноосвітніх і спортивних
школах свого округу депутат
опікується постійно: забезпечує спортивною формою та
знаряддям дитячі та юнацькі
команди. Також завдяки його

школі, – переконаний Володимир Бандуров. – Моя мрія – щоб
у складі наших футбольних
клубів грали не легіонери, а
саме українські футболісти. А
для цього треба вирощувати
своїх майстрів, починаючи зі
шкільних спортивних секцій.

ОБЕРИ МАЙБУТНЮ
ПРОФЕСІЮ!

допомозі спортсмени отримують можливість брати участь
і перемагати у престижних
змаганнях різного рівня.
Так, минулого року дитяча
футбольна команда школи №
5 міста Енергодара, володар
Кубка UNICEF football Cup,
стала переможницею регіонального етапу Всеукраїнського турніру «Шкіряний м’яч».
Взяти участь у цих змаганнях
юні футболісти змогли завдяки Володимиру Бандурову.
– Зазвичай фінансування
поїздок на футбольні турніри
беруть на себе батьки, – говорить тренер команди Денис
Шопов. – Я треную шкільну команду вже дев’ять років, тож
добре знаю ці проблеми. Але
цього разу ніяких проблем з
фінансуванням не було. Нашу
поїздку на турнір оплатив благодійний фонд «Під покровом
Богородиці», де Почесним президентом є Володимир Бандуров. І я дуже пишаюся своїми
вихованцями, які цією перемогою підняли престиж рідної
школи і зуміли порадувати нашого депутата, який багато
уваги приділяє розвитку спорту в Енергодарі.

Минулого року Володимир
Бандуров увійшов до складу
Виконкому Федерації футболу
України та став почесним президентом благодійного фонду
«Розвиток футболу України».
У цьому статусі депутат ініціював на території свого виборчого округу реалізацію масштабної програми із забезпечення спортивним знаряддям.
Для загальноосвітніх та спортивних шкіл Василівського,
Великобілозерського, Ка
м’янсько-Дніпровського, Оріхівського районів та міста
Енергодара було придбано
1450 футбольних м’ячів.
Забезпечення шкіл м’ячами
сприятиме більш ефективним
заняттям на уроках фізкультури та під час тренувань, дозволить кожній дитині покращити фізичну форму, бути здоровою і активною, мати кращі
показники у навчанні.
– Неможливо підготувати
справжніх майстрів, кращі з
яких зможуть стати відомими
футболістами, якщо немає належної тренувальної бази і достатньої комплектації спортивним знаряддям вже на початковому рівні – у загальноосвітній

Опікується депутат і підтримкою талановитих
дітей. За сприяння Володимира Бандурова
дитячі творчі колективи отримують можливість брати участь у різноманітних конкурсах.
Минулого року вперше в Запорізькій області
був проведений регіональний етап Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Яскраві
діти України», одним з організаторів якого
став народний депутат.

Піклується депутат і про
майбутнє своїх юних земляків.
Зробити правильний вибір
майбутньої професії є найважливішим для тих, хто вступає
у доросле життя. На офіційному сайті Володимира Бандурова є розділ «На допомогу абітурієнту», який надає корисну
для випускників та батьків інформацію щодо умов вступу
та навчання у провідних вітчизняних та закордонних вищих учбових закладах.
Але одними порадами допомога майбутнім студентам не
вичерпується. Завдяки ініціативі Володимира Бандурова вони
отримують можливість на власні очі побачити обраний навчальний заклад і переконатися
у правильності вибору. Так, минулого літа 45 старшокласників
із Енергодара, Василівського та
Кам’янсько-Дніпровського районів відвідали один з провідних
університетів Дніпра – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Майбутні абітурієнти познайомилися з усіма аспектами його діяльності, дізналися про історію закладу, факультети та спеціальності, про правила прийому.
Найбільш вражаючою складовою цієї поїздки була оглядова екскурсія, яку провели співробітники університету. У музеї показали виставку речових
доказів, вилучених оперативниками, та набір інструментів,
за допомогою яких криміналісти оглядають місце злочину, а
в навчальній залі «судових засідань» продемонстрували майже справжній судовий процес.
Побували екскурсанти в тирі,
де на власні очі побачили бойову зброю, у тренажерній залі, в
гуртожитку, навіть змогли посидіти за кермом справжнього
поліцейського автомобіля.
Більшість екскурсантів в
результаті цієї поїздки вирішили вступати до університету внутрішніх справ, тим більше що, окрім спеціальності
«право так правова діяльність», можна отримати й актуальну професію менеджера.

Дієва та багатогранна робота народного депутата Володимира Бандурова щодо
підтримки юного покоління
сприяє повноцінному розвитку дітей та створює надійні перспективи їхнього
успішного майбутнього.
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ХОЛОДИЛЬНИК У ПОДАРУНОК
РЯТУВАЛЬНИКАМ ІЗ СТЕПНОГІРСЬКА

Великдень: обряди,
повір’я та народні прикмети

ожежно-рятувальний
пост №6, дислокований у Степногірську,
довгий час розміщувався практично у полі – не
було належних умов ні для
людей, ні для техніки. І лише
минулого року за сприяння
народного депутата Володимира Бандурова та за допомогою місцевої громади належним чином були обладнані
приміщення для особового
складу та автомобільні бокси. Відкриваючи навесні
оновлений пост, народний депутат подарував рятувальникам бензиновий генератор. А
згодом зробив ще один подарунок – холодильник.
Особовий склад пожежно-рятувального посту № 6
знаходиться у повній готовності цілодобово, тож рятувальникам доводиться саме
тут готувати чи розігрівати
нехитру їжу. Під час ремон-

Великдень, Пасха, Христове Воскресіння – найочікуваніше світле весняне свято. З Великоднем традиційно пов'язана значна кількість народних повір'їв,
прикмет і обрядів, які формувалися століттями.

П

ВЕЛИКОДНЯ НІЧ

ту у побутовому приміщенні облаштували кухнюїдальню з найнеобхіднішим обладнанням. Не вистачало лише холодильника, без якого влітку обійтися практично неможливо.
Про цю проблему стало відомо Володимиру Бандурову,
й він оперативно її вирішив.
- Велике спасибі за увагу
до наших потреб! – подякував депутату начальник Василівського районного сек-

тору ГУ ДСНС України у Запорізькій області Володимир Кіндрат. – Зазвичай,
саме ми за першим покликом надаємо людям допомогу у важкій ситуації, тож
удвічі приємніше усвідомлювати, що з такою ж увагою ставляться і до нас. Відтепер на цьому посту створені всі умови для зберігання
продуктів, які рятувальники
беруть із собою, заступаючи
на цілодобове чергування.

СОЛЯНА КІМНАТА – ДЛЯ ЗДОРОВ’Я МАЛЮКІВ

М

инулий рік запа
м’ятається колективам дитсадків «Оленка» міста Дніпрорудного та «Струмочок», який
знаходиться у Василівці. У
кожному з цих дошкільних закладів з’явилися соляна кімната та сухий басейн. Ці подарунки малюки отримали від
народного депутата Володимира Бандурова та депутата
Запорізької обласної ради Катерини Луценко.
Сухий басейн – це не
лише весела розвага для малечі. Перш за все, це ефективний лікувальний пристрій, який сприяє правильному розвитку дитячого організму. Занурюючись у

масу різнокольорових кульок, дитина відчуває точковий тиск по всьому тілу.
Такий масаж тренує та тонізує всі групи м'язів, знімає
напругу. Граючи кульками,
малюки також вивчають кольори й форму предметів.
А кам'яна сіль, основний
лікувальний компонент соляної кімнати, є натуральним іонізатором, що ефективно покращує якість повітря, виділяючи негативні
іони, які у величезній кількості знаходяться, наприклад, над морем. Соляна
кімната допомагає лікувати захворювання системи
дихання і є потужним профілактичним засобом.

Отже, і соляна кімната, і
сухий басейн відтепер стануть основою комплексу лікувально-профілактичних процедур у цих дитячих садках.
– Діти – це наше майбутнє,
тож постійна турбота про них,
про їхнє здоров’я та правильний розвиток повинна бути
пріоритетним завданням і держави, і кожного громадянина,
– переконаний Володимир Бандуров. – І перш за все, це стосується малюків, які живуть в
місті гірників. Вони потребують нашої уваги і особливого
ставлення до себе. Ми всі разом повинні дбати про здоров'я
дітей, про покращення їхнього
імунітету. Адже якщо діти здорові, то й сім'я щаслива.

МРІЯ ВАСИЛІВСЬКИХ ШКОЛЯРІВ ЗДІЙСНИЛАСЯ
ЗАВДЯКИ ВОЛОДИМИРУ БАНДУРОВУ

У

грудні минулого року
учні 3-А класу василівської загальноосвітньої школи № 3 написали листа, у якому попросили
подарувати їм телевізор. Але
відправили його не Святому
Миколаю, а - народному депутату Володимиру Бандурову. І депутат виконав їхнє
прохання й подарував школярам омріяний телевізор.
Перебуваючи з робочим
візитом у Василівському
районі, Володимир Бандуров завітав і до школи № 3,
де зустрівся з педагогічним
колективом. Але основним
приводом для візиту стало
цього разу саме вручення
телевізора учням 3-А класу.
- Ми завжди вірили в новорічне диво, - говорять щасливі дітлахи. – А тепер точно
знаємо, що чудеса справді
бувають! Тепер ми зможемо

цікаво проводити вільний
час, переглядати мультфільми і різні передачі, особливо
у групі продовженого дня.
Але змістовним дозвіллям дітлахів користь від подарунку не обмежується.
Технічні можливості подарованого учням телевізора
дозволяють не лише транслювати різноманітні телепередачі, а й демонструвати

заздалегідь записані на сучасних носіях учбові фільми, репродукції чи фотографії. Таким чином, зазначають педагоги, навчання стає
більш змістовним, а викладання шкільних предметів із
залученням демонстрації наочних матеріалів викликає
більшу зацікавленість у дітей і сприяє ефективному засвоєнню вивченого на уроці.

Більшість християн йдуть до
церкви на нічне богослужіння. Однак
у деяких європейських народів є звичай: люди запалюють великі вогнища, які символізують перемогу Христа над темрявою язичницьких часів.
Наші предки цієї ночі розпалювали вогнище біля церкви та всю ніч
слідкували, щоби воно не згасло. Всі
решта, хоч і залишались вдома, теж
намагались не спати. Казали, хто засне у цю ніч, весь рік буде сонним.
Після святкової літургії священики в храмах проголошують
“Христос Воскрес!”, а віряни відповідають: “Воістину воскрес!”. Процесія тричі обходить навколо церкви, а потім священик починає освячення пасхальних кошиків з обрядовими стравами. Багатий великодній стіл — символ небесної радості і символ вечері Господньої. З
освяченим поспішають додому. За
народним повір'ям, якщо прийдеш
з церкви раніше сусіда, то буде
тобі щастити, довго жити.

ПАСХАЛЬНА ТРАПЕЗА
Коли на Великдень поверталися
зі свяченим до своїх домівок, господар хати з кошиком ставав на порозі і казав тричі: «Христос воскрес».
А вся родина, сім'я хором відповідала: «Воістину воскрес». Великодній
сніданок розпочинається молитвою. Після молитви батько родини
бере свячене яйце і ділить його на
стільки частин, скільки присутніх за
столом (залишаючи окремо на тарілці і для померлих з родини) Іноді
починали з розрізання святої писанки на стільки частин, скільки
було членів родини. Кожен мовчки
з'їдав свою частину, а далі вже обідали холодцем, свининою, ковбасою, завершуючи трапезу паскою.
Починали святкову трапезу і з паски. Перш за все зрізали з неї верх –
і давали корові, щоб було багато
молока, або ж зберігали до часу,
коли корова буде телитися.
Дехто, лише трошки спробувавши свячених страв, бігли знову до
церкви і дзвонили у церковні дзвони – вірили, що у нього тепер добре
буде родити пшениця або гречка.
Дзвін на Великдень має особливу
силу, що здатна вилікувати й допомогти в здійсненні бажань. Крім
того в церковні дзвони у святкові
дні міг вдарити кожен бажаючий.

ПИСАНКИ
Існує багато легенд про появу
звичаю фарбувати яйця. Одні
пов’язують його з імператором
Марком Аврелієм. Курка, що належала його матері, знесла яйце, всіяне червоними крапками, що означало народження майбутнього правителя. Римляни надсилали один одному фарбовані яйця як привітання.

Ще одна легенда розповідає,
що першою фарбувала яйця Діва
Марія, яка таким чином забавляла
маленького Ісуса.
Однак, найбільш розповсюдженою є
розповідь про те, як Марія Магдалина
прийшла до Тиверія і подарувала йому
за тодішнім звичаєм яйце. Коли вона
розповідала йому про воскресіння
Христа, той не повірив: "Як може хтось
воскреснути з мертвих? Це так само
неможливо, як якби це яйце раптом
стало червоним". Так і сталось, яйце
почервоніло, на що здивований імператор вигукнув "Воістину воскрес!"
До речі, найбільша писанка знаходиться в канадському містечку
Вегревілль: 8 м завдовжки, 5 м завширшки, а важить це чудо близько 2 тонн. Не дивуйтесь, вона така
важка, тому що збудована з уламків літаків (хоч як не дивно це звучить). Подібно до флюгера, вона
повертається за вітром, а видно її
в радіусі кількох кілометрів. Створили це диво на згадку про перших
українців, котрі приїхали на територію Канади багато років тому.

ПАСКА
У кожної країни є свій аналог
святкового хліба. Британці, наприклад, печуть великодній кекс.
Найстаріший святковий кекс, котрий зберігся до наших днів, був
приготовлений ще у 1821 році Вільямом Скіннером. Цікаво, що за
стільки часу він навіть не запліснявів і досі пахне як свіжий. На ньому
все ще видно зображення хреста.
Реліквія належить пра-пра-пра
внучці пекаря, 91-річній Ненсі Тітман, яка планує передати її своїм дітям, внукам, а згодом і правнукам.
А якщо звернутись до древніх
традицій, шматком освяченої паски українці годували птахів, котрі
сідали на вікно. Це був символ багатства та удачі.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
ТА ТРАДИЦІЇ
• Суворо забороняється будь-яка
домашня робота (звичайно, крім
годування худоби і птиці). Ходять
в гості один до одного, гуляють,
співають. Жінки (а згодом – діти)
йдуть до баби, що у них повитухою була. Несуть їй гостинець –
паску, яйця або писанки, хустку.
• Як сонце сходить, люди похилого
віку виходять на двір і дивляться, як
сонце «грає». Кажуть, воно радіє,
що «Христос воскрес», і робиться
то синім, то зеленим, то червоним.
• На Великдень усі мають веселитися, а хто сумуватиме цього
дня, то й увесь рік так проведе.
• На Великдень повинна бути
така сама погода, що й на Благовіщення.
• Коли на Великдень ясно світить
сонце, то через три дні піде дощ.
• Якщо хмарно і накрапає дощик,
то буде гарний врожай.
• Коли на Великдень спить господар, то виляже пшениця, а
якщо господиня — льон.
• Якщо на Великдень небо ясне
та сонце грає — до багатого
врожаю та теплого літа.
• Якщо на другий день Великодня
ясна погода — літо буде мокре,
якщо хмарна — літо буде сухе.
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ЦИФРИ ТА ФАКТИ
За 2017 рік

68

891

законопроектів
розроблено
(VIII скликання)

87

30

155

письмових
звернень
громадян

прийомів
громадян

об’єктів соціального
значення капітально
відремонтовано

зустрічей,конференцій,
засідань, заходів за участі
народного депутата
(взяли участь 7,7 тис. чол.)

Надання допомоги в організації святкування Дня міста
у Енергодарі, Василівці, Оріхові, Кам’янці-Дніпровській,
Дніпрорудному.

До Дня знань кожний
першокласник отримав
подарунок від
Володимира Бандурова.

Традиційний суботник
до Великодня пройшов
в усіх містах
та селах округу.

Привітання дніпрорудненської
гімназії «Софія» з 55-річчям
та енергодарської гімназії
«Гармонія» з 20-річчям.

Надання допомоги
православним храмам
та недільним
школам.

Підтримка фольклорних
колективів округу.

Організація та проведення
святкування Дня
Перемоги.

Привітання жінок
зі святом 8 Березня.

Підтримка юних
спортсменів Запорізької
області.

1450 футбольних
м’ячів було передано
школам округу.

Підтримка афганців
та воїнів АТО

Протягом дії програми
«Здоров’я жінки» пройшли
медичне обстеження
близько 1500 жінок.

Понад 6 тисяч дітей
було оглянуто в рамках
медичної програми
«Дитячий ортопед».

Для 400 дітей та ветеранів
була організована
прогулянка Каховським
водосховищем на
теплоході «Ракета».

Організовано літній
відпочинок 200 дітей
на узбережжі
Азовського моря.

СУСПІЛЬНІ ЗАХОДИ:

ПРИЙМАЛЬНЯ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ
69032, м. Запоріжжя,
пр. Металургів, 1
+38 (095) 658-40-85,
+38 (068) 365 35 98,
+38 (061) 236-76-01,
+38 (061) 236-76-04

http://bandurov.com
fond.pocrov@gmail.com
ВАСИЛІВСЬКИЙ ОФІС
71600, м.Василівка,
пров. Шкільний, 2,
3-й поверх

Виїзні прийоми народного депутата відбуваються
раз в місяць в населених пунктах Оріхівського,
Кам’янсько-Дніпровського, Василівського, Великобілозерського районів та в місті Енергодар.
Оголошення про графік проведення прийомів
надруковані в районних газетах, на офіційному
сайті народного депутата Володимира Бандурова

8

НАША ВІРА
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ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР НА 2018 РІК:
ПРАВОСЛАВНІ СВЯТА І ПОСТИ
Найбільші православні свята і пости, дні пам'яті особливо шанованих святих:
СІЧЕНЬ
6 – Різдвяний Святвечір
7 – РІЗДВО ХРИСТОВЕ
7.01 – 17.01 – Святки (посту немає)
8 – Собор Пресвятої Богородиці
14 – Обрізання Господнє. Святителя Василія Великого
18 – Навечір'я Богоявлення Господнього. Хрещенський Святвечір
19 – БОГОЯВЛЕННЯ.
ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ
20 – Собор Предтечі і Хрестителя
Господнього Іоана
25 – Мучениці Тетяни Римської
29.01 – 3.02 – Седмиця про митаря
і фарисея
Різдвяний піст: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Одноденні пости: 18, 19, 24, 26

ЛЮТИЙ
7 – Святителя Григорія Богослова
9 – Перенесення мощей святителя
Іоана Золотоустого
10 – Перша вселенська батьківська субота (М'ясопусна субота). Поминання померлих
12 – Собор трьох святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого
12.02 – 18.02 – Сирна седмиця
(Масний тиждень, Масляна,
посту немає)
15 – СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ
18 – Прощена неділя
19 – Початок Великого посту
(19.02 – 7.04)
Великий піст: 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28 (строгий піст)
Піст: 7, 9

БЕРЕЗЕНЬ
3 – Субота 2-ї седмиці Великого
посту. Поминання померлих
9 – Перше і друге знайдення чесної
глави пророка Іоана Предтечі

10 – Субота 3-ї седмиці Великого
посту. Поминання померлих
17 – Субота 4-ї седмиці Великого
посту. Поминання померлих
22 – Сорок севастійських мучеників
30 – Преподобного Олексія, чоловіка Божого
31 – Святителя Кирила, архієрея
Єрусалимського. Лазарева
субота. Увесь місяць триває
Великий піст. Строгий піст

КВІТЕНЬ
1 – ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ. ВЕРБНА НЕДІЛЯ
6 – Передсвято Благовіщення
Пресвятої Богородиці
7 – БЛАГОВІЩЕННЯ
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
2.04 – 7.04 – Страсна п'ятниця
8 – ПАСХА. СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ
ВОСКРЕСІННЯ
8 – Собор Архангела Гавриїла
9.04 – 14.04 – Світла седмиця
15 – Антипасха. Апостола Фоми
17 – Радониця. Поминання померлих. Великий піст: 2, 3, 4, 5, 6
(строгий піст)
Піст: 1, 7 (дозволяється риба і
вино)

ТРАВЕНЬ
6 – Великомученика Георгія
Побідоносця
8 – Апостола та євангеліста Марка
9 – Поминання померлих воїнів
17 – ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ
18 – Ікони Божої Матері
“Невипивана чаша”.
Великомучениці Ірини
21 – Апостола Іоана Богослова
22 – Перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця
26 – Троїцька субота. Поминання
померлих
27 – СВЯТА ТРІЙЦЯ
(П'ЯТИДЕСЯТНИЦЯ)

28 – День Святого Духа
28.05 – 3.06 – Троїцька седмиця
(немає посту)
Одноденні пости
(середа і п'ятниця): 2, 4, 9, 11,
16, 18, 23, 25

ЧЕРВЕНЬ
3 – Володимирської ікони
Божої Матері. Святого
рівноапостольного
царя Костянтина
і матері його Олени
4 – початок Петрового посту
(4.06 – 11.07)
7 – Третє знайдення чесної глави
пророка Іоана Предтечі
13 – Апостола від 70-ти Єрма
21 – Великомученика Федора
Стратилата
24 – Ікони Божої Матері
“Достойно єсть”
Петрів піст: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30

ЛИПЕНЬ
7 – Різдво Іоана Предтечі
12 – Славних і всехвальних
первоверховних апостолів
Петра і Павла
13 – Собор 12-ти апостолів
15 – Покладення ризи Пресвятої
Богородиці у Влахерні
21 – Казанської Божої Матері
24 – Рівноапостольної
княгині Ольги
26 – Собор Архангела Гавриїла
28 – День хрещення Київської РусіУкраїни. Рівноапостольного
князя Володимира
Продовження Петрового посту: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12
Одноденні пости (середа і
п'ятниця): 13, 18, 20, 25, 27

СЕРПЕНЬ
2 – Пророка Ілії
5 – Почаївської ікони Божої Матері
9 – Великомученика і цілителя
Пантелеймона
14 – Винесення Чесних Древ
Животворчого Хреста
Господнього (Перший Спас)
14.07 – 27.07 – Успенський піст
19 – ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ
(Другий Спас)
28 – УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ
29 – Перенесення Нерукотворного
образа Господнього
(Третій Спас)
Успенський піст: 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27
Одноденні пости (середа і
п'ятниця): 1, 3, 8, 10, 29, 31

ВЕРЕСЕНЬ
8 – Володимирської ікони
Божої Матері
11 – Усікновення глави Святого
пророка Іоана Предтечі (піст)
19 – Чудо Архістратига Михаїла
21 – РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ
27 – ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА
ГОСПОДНЬОГО (піст)
30 – Мучениць Віри, Надії,
Любові та матері їх Софії
Багатоденних постів немає
Одноденні пости (середа і
п'ятниця): 5, 7, 11,12, 14, 19,
21, 26, 27, 28

ЖОВТЕНЬ
6 – Зачаття Іоана Предтечі
8 – Преподобного Сергія
Радонежського
9 – Кончина апостола та євангеліста Іоана Богослова

Замовник: Дідух Т.В. Відповідальний за випуск: Дідух Т.В. Надруковано: ТОВ "ВБ "Кераміст". Наклад: 40000 прим.

14 – Покрова Пресвятої Богородиці
19 – Апостола Фоми
23 – Собор Волинських Святих
26 – Іверської ікони Божої Матері
31 – Апостола та євангеліста Луки
Багатоденних постів немає
Одноденні пости: (середа і
п'ятниця) 3, 5, 10, 12, 17, 19,
24, 26, 31

ЛИСТОПАД
3 – Димитрівська батьківська
субота. Поминання померлих
4 – Казанської ікони Божої Матері
8 – Великомученика Димитрія
Солунського
21 – Собор Архістратига Михаїла і
всіх Небесних Сил безплотних
22 – Ікони Божої Матері
“Скоропослушниця”
25 – Ікони Божої Матері “Милостива”
26 – Святителя Іоана Золотоустого
27 – Апостола Пилипа
28 – Початок Різдвяного посту
(28.11.2018 – 6.01 – 2019)
Різдвяний піст 28, 29, 30
Одноденні пости: (середа і
п'ятниця) 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23

ГРУДЕНЬ
4 – ВВЕДЕННЯ В ХРАМ
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
7 – Великомучениці Катерини
13 – Апостола Андрія Первозваного
10 – Ікони Божої Матері “Знамення”
17 – Великомучениці Варвари
18 – Преподобного Сави Освяченого
19 – Святителя Миколая
Чудотворця, архієпископа
Мир Лікійських
22 – Зачаття праведною Анною
Пресвятої Богородиці. Ікони
Божої Матері “Несподівана
радість”
Увесь місяць – Різдвяний піст

