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Бюджет громади

Екологія

День святого Миколая

Поради

2022 рік буде
успішним для
Бучанської громади

Сертифікацію
«Зелений клас»
підтверджено

Подарунки від
Чарівника

Як вибрати безпечні
ялинкові прикраси

Стор. 4

Стор. 2

Стор. 6

Свято

Засяяла тисячами
вогників зелена
красуня
Вже традиційно у День Святого
Миколая на Київській площі Бучі
розпочали новорічні святкування
та дружно «запалили» яскравими веселими вогниками головну
ялинку громади.

Ц

ьогоріч у Бучі нова зелена красуня:
ошатна, сяюча, обсипана тисячами
вогників, а біля її підніжжя мчить казковий потяг – йому потрібно вчасно доставити Чарівника з подарунками. На площі –
яскраві сучасні локації і вже звичні нам
новорічні будиночки і Різдвяний вертеп.
Хто ще не бачив цю вражаючу казкову красу, рекомендуємо здійснити вечірню прогулянку.
Закінчення на стор. 6.

Стор. 11
Наша гордість

Буча – фіналіст головної
туристичної премії року

Наша громада змагалась за перемогу в номінації «Місто мого серця» туристичної премії
України «Ukraine Tourism Awards 2021». І ось
голосування добігло кінця та вже відомі переможці.

«П

К

азкова пора, на яку ми всі так чекали, настала: наша ялинка засяяла вогниками, запросивши на свято жителів
Бучанської громади і гостей.
Ви погоджуєтеся, що стає світліше, коли
очі дітей, і не тільки, світяться щастям?
Це час дарувати та отримувати подарунки і просто щасливі миті в колі рідних і
близьких.
У день Святого Миколая на сцені лунали
народні пісні у виконанні юних артистів
«Зернятка» та Легенди України, незрівнянної Ніни Матвієнко.
Отримали подарунки ті, хто написав листа Святому Миколаю, брав участь у конкурсах.
А як оцінюєте виступи фігуристів?
Ми намагалися зробити все, аби початок
зимових свят запам’ятався надовго. Нехай
прийдешні свята дарують радість і відчуття того, що ми одна родина, а мрії кожного
збуваються!
Віримо у диво!
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук

онад 20 міст України змагалися за перемогу, але перемагають завжди ті, хто дуже
любить своє місто. Ми поступилися Вінниці,
але обігнали Львів! Я пишаюся жителями своєї
громади, які люблять Бучу! Впевнений, що разом
зможемо більше, адже розвиток туризму в громаді стане одним із головних напрямів роботи»,
– прокоментував подію Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
«Місто мого серця» – це номінація, яка відзначила найзатишніше для життя та найцікавіше
для відпочинку і мандрівок місто.
Розвиток туризму в громаді триває, тому головні перемоги попереду!

Avenir plaza:
яскраві моменти

Стор. 7

Індекс видання

1 місяць – 29,57 грн
3 місяці – 83,71 грн
6 місяців – 161,42 грн
1 рік – 316,84 грн

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах
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Офіційно

2022 рік буде успішним для Бучанської громади
і стане роком інфраструктурного розвитку

Так зазначив, підсумовуючи розгляд проєкту бюджету на наступний рік, Бучанський
міський голова Анатолій Федорук.

«Ц

е буде рік можливостей для громад, – зазначив Анатолій Петрович на позачерговому засіданні виконкому. – Ухвалений державний бюджет передбачає послідовний розвиток
країни та кожної громади».
Як це позначиться на життєдіяльності Бучанськоі
громади? Наступного фінансового року планується зрушити з місця «залежані проблеми», які десятиліттями не розв’язувалися у населених пунктах,
що приєдналися до Бучанської громади.
Поряд із великими проєктами – будівництвом
та капітальними ремонтами садочків, шкіл, медичних установ та закладів культури будуть реалізовуватися інфраструктурні – благоустрій доріг, тротуарів, відновлення вуличного освітлення, безпека у
громадах тощо.
Головні аспекти

Динаміка надходжень до місцевого бюджету за
останні п’ять років демонструє стійкий розвиток Бучанської громади.
Бучанська міська
територіальна громада
має один зведений та збалансований бюджет.
Бюджет Бучанської міської територіальної гро-

мади на 2022 рік прогнозується в сумі 832 363,3
тис. грн.
Прогнозні показники доходів місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади на 2022 рік обраховано в сумі 832 363,3 тис.
грн, а саме:
−−загальний фонд – 688 061,7 тис. грн (в т.ч. офіційні трансферти – 215 642,9 тис. грн);
−−спеціальний фонд – 144 301,6 тис. грн.
Загальний обсяг видатків місцевого бюджету
Бучанської міської територіальної громади на
2022 рік становить 832 363,3 тис. грн, а саме:
1) видатки загального фонду – 688 061,7 тис.
грн, з них:

Погоджувальну комісію створили

Саме таке рішення ухвалили члени виконавчого комітету Бучанської міської ради, засідання якого відбулося
21 грудня.
е стане наступним кроком на шляху реформування
житлово-комунального господарства задля ефективного надання населенню Бучанської громади якісних послуг.
Загалом присутні розглянули більше 40 питань із життєдіяльності громади: економічних, містобудування та архітектури, юридичних, соціальних, зі сфери охорони здоров’я,
ЖКГ та благоустрою. Серед них:
−−Про результати проведення двомісячника із санітарної
очистки та благоустрою на території Бучанської об’єднаної громади,
−−Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств Бучанської міської ради на 2022 рік,
−−Про надання одноразової матеріальної допомоги,
−−Про розгляд протоколу засідання опікунської ради виконавчого комітету БМР,
−−Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги,
−−Про встановлення вартості одного обіду для одиноких непрацездатних громадян Бучанської міської територіальної
громади.

Ц

На позачерговій сесії, яка відбулася 21 грудня 2021 року, депутати розглядали питання про створення погоджувальної комісії з розгляду спірних питань, що виникли у процесі проведення громадських обговорень та слухань
щодо проєкту містобудівної документації – «Внесення змін до Генерального
плану міста Буча Київської області», в тому числі розділ «Охорона навколишнього природного середовища» (Звіт про стратегічну екологічну оцінку).
– У Бучі відбулися громадські слухання стосовно внесення змін до генерального
плану міста, затвердженого в 2015 році, – сказав на початку засідання Бучанський
міський голова Анатолій Федорук. – Щиро вдячний жителям міста за активну позицію та надані пропозиції і зауваження до цього документа, розробленого фахівцями ДП ДІПРОМІСТО на замовлення Бучанської міської ради.
Анатолій Петрович поінформував, що, вивчивши матеріали від землевласників,
землекористувачів і громадськості, у міській раді дійшли висновку щодо необхідності створення погоджувальної комісії. Для цього скликали позачергову сесію
БМР, що дало змогу виконати всі процедури у встановлені законом строки.
Керівник Управління юридично-кадрової роботи Людмила Риженко доповіла
проєкт рішення, у якому озвучила пропозиції щодо складу погоджувальної комісії.
Секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський роз’яснив, що до складу
комісії увійшли за посадами керівники структурних підрозділів БМР, як це передбачено законодавством, а також представники громадськості. Він прокоментував,
що було ухвалено рішення представити у комісії по одній людині з усіх громадських
організацій, які подали свої кандидатури, а також не вносити до списку депутатів та
їхніх помічників, щоб не політизувати процедуру.
Під час сесійного засідання до початку голосування виступили всі охочі, за результатами голосування депутати підтримали проєкт рішення.

Українці хочуть нового прем’єра, найбільше –
Юлію Тимошенко, – соціологія

Переважна більшість українців вважає, що країна перебуває у кризовому стані, а врятувати ситуацію допоможе повернення професіоналів до управління країною.

З

окрема, вони хочуть оновлення Уряду та заміни Дениса Шмигаля на Юлію Тимошенко. Про
це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного 9-17 грудня 2021 року Київським
міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Відповідно до його результатів 66,3% опитаних оцінюють ситуацію в Україні як «кризову з
деградацією і хаосом», а для виведення країни з
такого стану, на думку 50,9% респондентів, потрібно змінити прем’єр-міністра.
«Серед респондентів, які вважають стан кризовим і таким, що потребує заміни прем’єра,
20,7% вважають, що з колишніх голів Уряду найкраще впорається із виведенням України із кризи

−−за рахунок коштів місцевого бюджету – 472
418,8 тис. грн;
−−видатки спеціального фонду становлять 144
301,6 тис. грн.
Прогноз доходів загального фонду місцевого
бюджету в порівнянні з минулим роком збільшено на понад 28 відсотків. Соціальне спрямування бюджету Бучанської громади залишається
при цьому незмінним: 55 відсотків планується
спрямувати на розвиток освіти, 16 – економічну діяльність, 11– сферу житлово-комунального
господарства.
Зростуть видатки на медицину, культуру,
спорт у порівнянні з попереднім роком.
Новим напрямом стане зелений туризм у населених пунктах, який надасть поштовх розвитку місцевій економіці і сприятиме залученню інвестицій,
створенню робочих місць.
Інвестуючи в інфраструктурні проєкти ми на
роки наперед інвестуємо в розвиток економіки. А ще це додаткові стимули для пожвавлення
підприємництва – малого і середнього бізнесу,
комфортні умови проживання у всіх населених
пунктах громади.
Проєкт бюджету Бучанської громади схвалено на
засіданні виконкому і рекомендовано спрямувати
на розгляд постійних депутатських комісій і сесії.
Пресслужба БМР

Із сесійної зали

ВИКОНКОМ

КП «Бучасервіс» – надавач послуг
з централізованих водопостачання
та водовідведення

Бюджет громади

Юлія Тимошенко», – йдеться у звіті КМІСу. Це
перше місце з-поміж усіх інших претендентів.
Відрив Юлії Тимошенко від другого місця
складає 4,3%. Опитування також показало, що
65,3% українців вважають, що справи в країні
рухаються в неправильному напрямку. Тому
цілком прогнозованим є запит на зміну курсу
країни: респонденти підтримують дострокові
президентські (44,3%) та парламентські (46,5%)
вибори.
На запитання соціологів КМІСу «що потрібно
зробити, щоб прискорити розвиток України»,
опитані найчастіше обирали варіанти «повернення Україні її національних багатств» (48,5%)

ПОЛІТИКА
та «приведення до влади людей з досвідом державного управління» (40,8%).
Про стійкий запит громадян на професіоналізм свідчать також результати змодельованого
варіанту другого туру виборів президента: лише
лідерка «Батьківщини» здатна протистояти чинному президенту. «У другому турі виборів президента В. Зеленський перемагає П. Порошенка,
Ю. Бойка і Д. Разумкова. У парі В. Зеленський –
Ю.Тимошенко співвідношення 51,6% до 48,4%, але
різниця – у межах статистичної похибки», – зазначається у пресрелізі КМІСу.
Опитування було проведено протягом 9-17
грудня 2021 року методом особистого («faceto-face»). Опитано 2025 респондентів, що мешкають у 109 населених пунктах усіх регіонів
України (крім АР Крим). Статистична похибка
вибірки не перевищує 3,3%.

єдина родина
Уже тепло і є іграшки

На будівельному майданчику освітнього закладу для дошкільнят ведуться активні роботи з благоустрою території:
−−прокладено зручні доріжки, які з’єднують
садок із ліцеєм;
−−завершується висадка дерев і кущів;
−−монтується ігровий майданчик;
−−завезено штучну траву.
У приміщеннях дитячого садочка вже ни – яскраві малюнки. Іграшки, що оселилипроведено тепло, тож у кімнатах і залах ся у закладі, готові до зустрічі з малюками.
комфортно, і навіть привезли матраци для
Роботи для остаточного облаштування
спальних кімнат. Східці мають перила, а сті- садочка тривають.

Ялинкові вогні засяяли
на Склозаводській
Весела програма, танці й аніматор –
так «запалили» ялинку біля Будинку
культури по вулиці Яблунська.

З

ібралось чимало діточок та їхніх батьків, і навіть зимовий дощ не став на
заваді гарному настрою. Прекрасне завершення чудового дня Святого Миколая.
Нехай ці свята принесуть у кожну домівку громади мир та спокій, достаток та
дитячий сміх!

Діточок вітали у Veteran Hub
У просторі для ветеранів та громадських організацій, які працюють у сфері надання допомоги захисникам країни, до Дня Святого Миколая провели
дитяче свято.

◆◆ Ворзель

Чарівна країна новорічних пригод
Естафета новорічно-різдвяних святкувань у Ворзельській школі триває.
чні 4-Б класу зі своїм керівником
Інною Вучкан завітали до Чарівної
країни новорічних пригод, де весело і
яскраво провели час. Діти малювали неоновими фарбами, будували логічні піраміди, грали в лазертаг, працювали над
створенням новорічної іграшки, смажили
на вогнищі маршмелоу та розважались на
дискотеці.
Впевнені, що цей чудовий час діти запам’ятають надовго.

У

«Х

ай цей святий огортає усіх божою
милістю, дарує добро, здоров’я, радість, мир у душі кожному, – побажали у
Veteran Hub «Свої тут + +». – Щиро дякуємо Раді учасників АТО Бучанської МТГ за
подарунки дітям на свято: смачну піцу та
запашні прянички».
Ветеранів та членів їхніх родин Veteran
Hub запрошує як зазвичай у середу (16:0018:00), четвер (17:00-20:00) та п’ятницю
(13:00-18:00).

◆◆ Мироцьке

В гостях у казки
Учні Мироцької гімназії №12 поринули
в справжню новорічну казкову країну,
відвідавши фабрику ялинкових прикрас.

◆◆ Бабинці

Зробіть лікарям подарунок
до свят – вакцинуйтесь!

Ірина Сірченко – медик, яка народилась
в Бабинцях. Зараз її знає вся Україна,
адже пані Ірина була у команді медпрацівників, які брали участь в евакуації
українців та іноземців з Уханя, і перебувала з ними у Нових Санжарах.

◆◆ Гаврилівка

Дошкільнята вирішували,
ким бути

У Гаврилівському садочку «Веселка»
вихованці подорожували чарівним автобусом в країну «Професій».
іти
спробували
себе у ролі кухаря,
лікаря, бухгалтера, ветеринара, перукаря.
Неймовірно цікавий
і корисний досвід для
малюків, перед якими
зовсім скоро постане
питання: ким я хочу
стати? Адже час біжить
так швидко.
А поки насолоджуйтесь прекрасним
життям в улюбленому садочку.

Д
Г

оловна медична сестра Державного закладу «Український науково-практичний
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України» рік тому перемогла у конкурсній програмі «Киянка року», а зараз вона
все ще на передовій боротьби з COVID-19.
Перед святами Ірина Сірченко стала однією з головних героїнь відеоролика від
Міністерства охорони здоров’я України, в
якому просить усіх українців зробити подарунок лікарям – вакцинуватись.
Ми дякуємо пані Ірині та медикам країни
за врятовані життя! Нехай прийдешні свята
здійснять мрії кожного!

Е

кскурсоводи познайомили гімназистів
з історією новорічних прикрас. Діти
побачили, який довгий шлях проходить
іграшка від свого народження до вітрини
магазину.
А далі учні й самі із задоволенням узяли
участь у майстер-класі та розмальовували
ялинкові прикраси.
Діти отримали багато позитивних емоцій та оригінальні новорічні іграшки.
Усі відчули, що свято наближається!
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Свято наближається

Освіта

Нехай очі дітей сяють щастям
3 тисячі 224 подарунки для дошкільнят та учнів 1-4 класів Бучанської
громади вже закуплено. Щороку ця
традиція у громаді залишається незмінною.

С

вятий Миколай готовий роздавати їх
зі словами привітань і найкращими
побажаннями наймолодшим жителям
Бучанської громади.
Подарунки вже поспішають до закладів
освіти! Деякі дитячі садочки розповіли,
що отримали подарунки для малят, тож
свято обов’язково буде не лише веселим і
цікавим, а ще й смачним.

творчість

Нагороди для юних художників

У Бучанській дитячій школі мистецтв ім. Л.Ревуцького на відділі образотворчого
мистецтва відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої!».
нями переможці отримали свої відзнаки. Три кращі роботи в різних вікових категоріях
будуть брати участь у ІІ етапі конкурсу на обласному рівні. Бажаємо успіхів!

Д

екологія

ників – щоб позбутися зайвого обсягу батарейок. Зручні навігаційні таблички з переліком класів є на кожному поверсі.
Ліцей має великий стадіон та спортивну
Бучанський ліцей №9 (раніше Бучанська Українська гімназія) взяв участь у Всеукраїнськозалу на 500 квадратних метрів, які викому форумі «Лідерство і екотрансформація-2021» як один із прикладів успішного кейсу на
ристовують не лише для уроків фізкульшляху до зелених змін. Адже бучанський заклад освіти ще у 2020 році став першим в Укра- тури, а й для змагань професійного рівня.
їні, який отримав сертифікат відповідності стандарту «Зелений клас» і успішно підтвердив Актова зала для проведення вистав та консвоє звання як один з «найзеленіших» закладів і цього року.
цертів, пандуси та ліфт із дотриманням
ро це нам розповіла директорка ліцею
стандартів інклюзивності, автоматичний
№ 9 Лариса Сторожик.
крапельний полив газону навколо будівлі,
– Цей стандарт встановлює набір чітко
контейнери для роздільного збору сміття.
визначених критеріїв, які характеризують
Система з електронним класним журнаосвітній заклад як такий, що має поліпшені
лом та учнівськими щоденниками, мультипоказники безпеки і якості середовища для
медійний клас на базі шкільної бібліотеки, –
навчання.
окрім переваг для учнів, ці інновації дозвоСертифікація відбувалась згідно з вимогалять суттєво скоротити обсяг використовуми міжнародного стандарту ISO 14024 ексваного паперу та утворення відходів з нього.
пертною комісією, до складу якої входили
Це ще не весь перелік переваг нового наміжнародні аудитори.
вчального закладу, відкритого у нашому місті.
Пані директорка зазначила, що заклад було
Екологічна освіта
збудовано відповідно до оновлених будівельАле школа – це передусім вчителі. Саме
них норм, з урахуванням стандартів сталого
від них залежить якість освіти. Побудована
будівництва та із застосуванням екологічно
від самого початку на засадах екологічності,
сертифікованих будівельних матеріалів.
мінімізації негативного впливу на довкілля
– Це дало змогу вже на стадії проєктування
та здоров’я, школа має на меті приділяти
уникнути вад застарілого типу планування Що таке «Зелений клас»?
та оздоблення, зробити приміщення великикологічний стандарт «Зелений клас» являє неабияку увагу екологічній освіті та освіті
ми, світлими, з поліпшеними екологічними
собою перелік вимог до системи управління для сталого розвитку.
Ліцей має встановлену екологічну політихарактеристиками, а будівлю – тепло-, еко– закладу освіти, енергоефективності, споживанта енергоефективною. Так, завдяки вста- ня води, збереження тепла, поводження з від- ку. План заходів, спрямований на досягнення
новленню на даху восьми сонячних панелей ходами, використання засобів побутової хімії, екологічних цілей, пов’язаний з практичною
гімназія чи не єдина в Україні має автономні вимоги до закупівель паперу, картриджів, ме- складовою функціонування навчального заджерела енергії. Проєктом досягнуто й сут- блів, оздоблювальних матеріалів, транспорту, кладу, що передбачає системне покращення
його екологічної дієвості.
тєвого зниження енергоспоживання. Всі енер- послуг харчування тощо.
Зі слів директора, заклад на власному пригозалежні прилади, техніка та устаткуГоловна складова стандарту – інтеграція
вання відповідають вимогам екодизайну та екологічної складової до системи освіти та ви- кладі привчає дітей до ресурсоефективного
стандартам екологічного маркування.
ховання, спрямованої на різнобічну підготов- споживання, роздільного збору сміття, сучасного оформлення простору, інфографіки.
Підтримання клімату забезпечує цен- ку підростаючого покоління і громадян.
– Наші учні стали учасниками освітньотралізована припливно-витяжна система
В основу стандарту закладено ідею щодо:
го проєкту «Енергоефективні школи: нова
вентиляції з рекуперацією тепла, яка може −−зменшення негативного впливу на довкілля;
регулюватись як в ручному, так і в авто- −−створення оптимально комфортного та здо- генерація», де отримали корисні знання з
рового робочого середовища для співробіт- управління власним житлом та збереженматичному режимі, тож не потрібно купи
ників та учнів;
ня природних ресурсів, формування відповігроміздких кондиціонерів у кожному окремому класі й годин роботи щодо їхнього об- −−системного покращення екологічних по- дальної поведінки та енергоощадних звичок.
казників функціонування навчального чи
Уся освітня діяльність закладу розробляслуговування і заміни фільтрів.
освітнього закладу та підвищення ефектив- ється з дотриманням вимог екологічної по– У класах нашого закладу встановлено
ності навчального процесу;
літики та екологічних цілей закладу.
ергономічні парти та стільці, що регулюЩороку проводиться перевірка відповідються у відповідності зі зростом конкрет- −−раціонального використання ресурсів та
зміцнення матеріальної бази навчального чи ності вимогам екологічних критеріїв згідного учня. Джерела водопостачання питної
освітнього закладу;
но з ДСТУ ISO 14024. І цьогоріч ліцей № 9
води (наявні фільтри) – у необмеженому
доступі на поверхах. Існує централізована −−заощадження коштів за рахунок зниження вкотре успішно підтвердив сертифікацію
витрат на ресурси та лікарняні.
«Зелений клас».
система енергопостачання шкільних годин-

Сертифікацію «Зелений клас» підтверджено
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Понеділок, 27 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05 Енеїда
7:00,8:00,9:00,15:00,18:00,21:00,0:05,2:1
0,5:25 Новини
7:05 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:30 Д/с «Свiт дикої природи»
8:05 Невiдомi Карпати
8:20 Вiдтiнки України
9:10 Телепродаж
9:40 Х/ф «Рiздвянi дзвiночки»
11:20 Х/ф «Самотнiсть у мережi»
13:50 Наталя Фалiон та «Лiсапетний батальйон». Великий Рiздвяний концерт
15:10 Наталя Фалiон та «Лiсапетний
батальйон»
17:40 Д/с «Боротьба за виживання»
18:15 Д/с «Дика природа Латинської
Америки»
19:20 Х/ф «Ласкаво просимо на Рiздво»
21:35,0:30,2:35,5:50 Спорт
21:45 «Зворотнiй вiдлiк»
23:30 Д/с «Дикi тварини»
0:40 Х/ф «Iван Миколайчук. Посвята»
2:45 Роздивись
3:10 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу»

Канал «1+1»

7:05 «ТСН-Тиждень»
8:50,9:50,4:10 «Життя вiдомих людей»
10:50 «Лiга смiху 2021. Новорiчний
спецпроєкт»
13:45 Комедiя «Сам вдома 5»
15:35 Комедiя «Сам вдома 4»
17:25 Комедiя «Сам вдома»
19:30 «ТСН»
20:43 «ПроCпорт»
20:45 Т/с «Свати 7»
21:50 Комедiя «Сам вдома 2»
0:10 Комедiя «Сам вдома 3»
2:10 Комедiя «Новорiчний корпоратив»

Iнтер

3:50,10:05,18:00,19:00 «Стосується
кожного»
5:15,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським»
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
12:25 Х/ф «Дитина до Нового року»
14:30 «Речдок»
16:05 «Чекай на мене. Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:45 Х/ф «Чого хочуть чоловiки»

ICTV

4:45 Скарб нацiї
4:55 Еврика!
5:05 Служба розшуку дiтей
5:10 Анти-зомбi
6:05 Прихована небезпека
7:05 Факти тижня
9:20 Х/ф «Тихоокеанський рубiж»
12:00,13:00 Х/ф «Мег»
12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «Ремпейдж»
16:45 Х/ф «Пiдлiтки-мутанти: Черепашки-нiндзя»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Т/с «Перший хлопець на селi»
23:45 Т/с «Обмани себе»
3:35 Я зняв!

Новий канал

6:00,7:40 «Kids` Time»
6:05 М/ф «Микита Кожемяка»
7:45 «Орел i решка»
10:50 Х/ф «Тернер i Хуч»
12:50 Х/ф «Гарi Поттер i фiлософський
камiнь»
15:50 Х/ф «Гарi Поттер i таємна кiмната»
19:00 Х/ф «Полiцейський з Беверлi

Хiллз»
21:25 Х/ф «Полiцейський з Беверлi
Хiллз 2»
23:30 Х/ф «Полiцейський з Беверлi
Хiллз 3»

СТБ

4:50 Т/с «Два полюси любовi»
9:20,11:50 Т/с «Рецепт кохання»
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
14:00,14:50,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама.
20:15,22:50 Т/с «Життя прекрасне»

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:00 Х/ф «DZIDZIO: Перший раз»
12:10 Х/ф «Де грошi?»
14:25,15:30,17:00 Т/с «Дитячий охоронець»
20:10 «Говорить Україна»
21:10,23:10 Т/с «Iгри дiтей старшого
вiку»
23:20 Т/с «Тiнь минулого»
1:30 Телемагазин
2:00 Гучна справа
3:00 Реальна мiстика

14:45,17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20:43 «ПроCпорт»
20:45 Т/с «Свати 7»
23:00,23:55 Комедiя «Сам вдома»
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня»
1:15 Комедiя «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика»

Iнтер

5:30,22:05 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським»
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
10:00,11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «Поки весiлля не розлучить нас»
14:40,15:35 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
18:00,19:00,4:15 «Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Х/ф «Траса 60»
2:05 Х/ф «Рудий пес»
3:30 «Подробицi» - «Час»
4:00 М/ф
5:05 «Телемагазин»

ICTV

7:00 Київ. Проfile
8:00,10:40,13:45,16:40,17:45,18:45,21:30
,22:45,6:00 NewsRoom. Головне
8:30,23:00 «Акули бiзнесу»
9:15,10:00,6:20 Т/с «Лiкарка мафiї»
11:00,14:00,19:00,1:00,2:00,3:30,4:30
Київ. Вихiдний
13:00,17:00,18:00 Т/с «Картковий
будинок»
15:00 Драма «Не вiдпускай мене».
20:00 Комедiя «Добра дiвчинка».
22:00 Т/с «Нiчна змiна»
22:55 Лото
23:45 Т/с “SuperMansion”
0:30 Крим. Реалiї
3:00,5:30 Лiкар знає

3:55 Скарб нацiї
4:05 Еврика!
4:25 Факти
4:50 Анти-зомбi
5:45 Прихована небезпека
6:45 Громадянська оборона
7:45,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм
8:45 Факти. Ранок
9:10 Х/ф «Останнiй кiногерой»
11:40,13:25 Х/ф «Пригоди Плуто Неша»
12:45,15:45 Факти. День
13:50,16:25,21:25 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2»
18:45,21:10 Факти. Вечiр
20:20 Хто хоче стати мiльйонером?
23:45 Х/ф «Дев`ять ярдiв»
1:45 Особливостi нацiональної роботи
3:40 Я зняв!

Вівторок, 28 грудня

Новий канал

ТК «Київ»

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05 Вiдтiнки України
6:30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,2
3:35,2:10,5:10 Новини
7:05 Невiдомi Карпати
7:30 Геолокацiя: Волинь
8:05,0:25 Т/с «Шетланд»
9:10 Телепродаж
9:40 Т/с «Любов та помста»
10:35 Д/с «Дикуни»
11:00 Прозоро: про соцiальне
12:00,18:20 «По-людськи»
13:10,1:30 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк
15:10,21:45,0:10,2:45,5:45 Спорт
15:20 Концерт. Iво Бобул
16:30 Д/с «Дикi тварини»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Свiт дикої природи»
19:55 Д/с «Дика природа Латинської
Америки»
22:00 Полюси
23:00 Бiгус Iнфо
3:05 Енеїда
3:30 Д/ф «Северин Наливайко. Остання
битва!»

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:3
0 «ТСН»
9:25,10:20,5:50 «Життя вiдомих людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»

Відповіді
на сканворд
у № 50

6:00,7:20 «Kids` Time»
6:05 М/ф
7:25 «Орел i решка»
9:25 Т/с «Надприродне»
12:55 «Суперiнтуїцiя»

15:00 Х/ф «Земля тролiв»
17:00 «Хто зверху?»
19:00 Х/ф «Снiжнi пси»
21:00 Х/ф «Бiлий полон»
23:30 Х/ф «Тернер i Хуч»
1:30 «Варьяти».
2:35 «Зона ночi»

СТБ

5:20 Т/с «Коли ми вдома»
5:45 Т/с «Комiсар Рекс»
8:55,11:50 МастерШеф. Професiонали.
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
12:00,14:50 Т/с «Слiпа»
15:35,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама.
20:15,22:50 Т/с «Знайду пару коханому»
1:10 Т/с «Провiдниця»

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:15 Т/с «Компаньйонка»
14:10,15:30,17:00 Т/с «Дитячий охоронець»
20:10 «Говорить Україна»
21:10,23:10 Т/с «Iгри дiтей старшого
вiку»
23:20 Т/с «Тiнь минулого»
1:30 Телемагазин
2:00 Гучна справа
3:00 Реальна мiстика

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
11:00,16:25,18:30,22:45,0:45,6:00
NewsRoom. Головне
12:00,17:00,1:00,2:00 Київ. Вдень
16:00 #ВУкраїнi
18:00 Європа у фокусi
19:00,3:30,4:30 Київ. Ввечєрi
22:00 Т/с «Нiчна змiна»
22:55 Погода
23:00 Київ. Вночi
23:10 Лото
23:15,0:00 «Акули бiзнесу»
3:00,5:30 Лiкар знає
6:20 Т/с «Лiкарка мафiї»

Середа, 29 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05 Вiдтiнки України
6:30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,2
3:35,2:10,5:10 Новини
7:05,4:55 Невiдомi Карпати
7:30 Геолокацiя: Волинь
8:05,0:25 Т/с «Шетланд»
9:10 Телепродаж
9:40 Т/с «Преса»
10:35 Д/с «Дикуни»
11:00 Прозоро: про соцiальне
12:00,18:20 «По-людськи»
13:10,1:30 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк
15:10,21:45,0:10,2:45,5:45 Спорт
15:20 Концерт. Наталiя Валевська
16:05 Мiста та мiстечка
16:30,23:00 Д/с «Дикi тварини»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Свiт дикої природи»
19:55 Д/с «Дика природа Латинської
Америки»
22:00 Полюси
3:00 Погода
3:05 Енеїда
3:30 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi»

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:3
0 «ТСН»
9:25,10:20,5:35 «Життя вiдомих людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
14:45,17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20:43 «ПроCпорт»
20:45 Т/с «Свати 7»
21:45 Комедiя «Сам вдома 3»
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня»
23:55 Комедiя «Сам вдома 4»
1:50 Х/ф «Кримiнальне чтиво»

Iнтер

5:35,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським»
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
10:00,11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «Любов на кiнчиках пальцiв»
14:35,15:35 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
18:00,19:00,4:15 «Стосується кожного»

20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Х/ф «Друзi назавжди»
2:10 «Подробицi» - «Час»
2:40 Х/ф «Мiсто з ранку до опiвночi»
5:05 «Телемагазин»

ICTV

3:50 Скарб нацiї
4:00 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей
4:25 Факти
4:50 Анти-зомбi
5:45 Прихована небезпека
6:45 Громадянська оборона
7:45,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм
8:45 Факти. Ранок
9:10 Х/ф «Супер 8»
11:40,13:10 Х/ф «Пiдлiтки-мутанти:
Черепашки-нiндзя»
12:45,15:45 Факти. День
13:50,16:20,21:25 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2»
18:45,21:10 Факти. Вечiр
20:20 Хто хоче стати мiльйонером?
23:45 Х/ф «Дев`ять ярдiв 2»
1:45 Особливостi нацiональної роботи
3:40 Я зняв!

Новий канал

6:00,7:30 «Kids` Time»
6:05 М/ф
6:30 М/ф «Том i Джерi: чарiвне кiльце»
7:35 «Орел i решка»
9:35 Т/с «Надприродне»
13:05 «Суперiнтуїцiя»
15:00 Х/ф «Земля тролiв: У пошуках
золотого замку»
17:00 «Хто зверху?»
19:00 «Дiти проти зiрок»
20:40 Х/ф «Ну що, приїхали?»
22:40 Х/ф «Ну що, приїхали: Ремонт»
0:30 Х/ф «Чоловiк за викликом»
2:20 «Служба розшуку дiтей»
2:25 «Зона ночi»

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома»
5:40 Т/с «Комiсар Рекс»
8:45,11:50 МастерШеф. Професiонали.
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
12:05,14:50 Т/с «Слiпа»
15:40,18:05 Т/с «Слiд»
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Засяяла тисячами вогників
зелена красуня

Закінчення. Початок на стор. 1.

М

істяни дуже радіють, що засвітилася
ялинка, і приводять сюди дітей.

«Хочеться відпочити від буднів та подарувати свято собі і дітям, тому ми тут. Нова
ялинка неймовірно гарна. І вважаю, є гарною
ідеєю встановити минулорічну ялинку у парку. Ми вже там були. Дуже
гарно!» – розповідає бучанка пані Світлана.
Цьогорічна зелена красуня дійсно вражає. Справжня
окраса свята! Завітайте й ви,
і казковий настрій неодмінно буде з вами весь рік.
Подарунки всі, хто писав
листа Миколаю, отримали,
у конкурсах позмагалися,
виступи фігуристів побачили.

День святого Миколая

Подарунки від Чарівника

У ці святкові дні так хочеться підтримати традиції новорічних святкувань і створити
теплий настрій та подарувати справжню казку дітям громади.

В

зяти участь в акції «Напиши листа
Святому Миколаю» міг кожен охочий,
хто вірить у Чарівника.
Йому було непросто обрати переможця,
адже кількість надісланих листів значно
перевищила очікування – понад 200 дітей
поділились своїми бажаннями зі Святим
Миколаєм. Вони надходили до будиночка на
Київській площі з усіх куточків Бучанської
громади.
Святий Миколай разом зі своїми помічниками, сидячи в улюбленому кріслі, уважно
читав кожне послання на аркуші, нотуючи
всі бажання дітвори.
І ось з’явилися довгоочікувані результати
акції «Напиши листа Святому Миколаю», і
всі дітки отримали подарунки.

Свято

Після урочистого відкриття
розпочала свій виступ легендарна співачка, Герой України Ніна
Матвієнко. Поряд із нею яскраво звучали юні таланти з ансамблю «Зернятка».
Своєю чарівною музикою та
сильним вокалом співачка вразила усіх присутніх. Справжня
новорічна атмосфера запанувала
навкруги.

громади
З турботою про кожного

Театралізована казка
і подарунки

День Святого Миколая – свято несподіванок і дарунків, які шукаємо зранку в
себе під подушкою. Це така собі приємна передмова до суцільного зимового
святкування – Нового року і Різдва.

З

нагоди чарівного дня за ініціативою
Бучанського міського голови Анатолія
Федорука сектор служби дітей Управління
соціальної політики Бучанської міської
ради організував та провів яскраве свято.
19 грудня до діток, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, синів і
доньок учасників АТО та діточок, сім’ї яких
опинилися у складних життєвих обставинах, завітав Святий Миколай.
Театралізоване дійство «Магічна кулька
Санта Клауса» від акторів Київського академічного обласного музично-драматичного

ТРАДИЦІЇ

Вогонь миру зігріє кожного
Щороку українські пластуни беруть
участь у церемонії передачі Вифлеємського вогню миру, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

театру імені П.К. Саксаганського перенесло
всіх у казку і подарувало неймовірні миті
радості і задоволення.
Після вистави кожна дитина отримала
грошовий сертифікат в Епіцентр, квиток на
ковзанку та солодкий подарунок.

Радість та щирість в дитячих очах ще раз
переконали всіх на святі, якою великою справою є творити добро, дарувати один одному
любов та доброту. Від чарівника-покровителя діти отримали подарунки, від яких на їхніх обличчях з’явилася щаслива усмішка.

Відкриття

Avenir plaza:
яскраві моменти

Два роки очікувань, і ось у вихідні в
Бучі відбулося грандіозне дійство – відкриття торгово-розважального центру
Avenir plaza!
к зазначив під час урочистостей
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук – ця подія чергове підтвердження тому, що місто і громада розвиваються і
такі об’єкти – це саме про соціально орієнтований бізнес.
Анатолій Петрович подякував господарюючим суб’єктам, які не лише реалізовують свої
житлові комплекси чи будують торговельні
центри або виробничі потужності, а й дбають
про наповнення місцевого бюджету. Міський
голова повідомив, що компанія «Linevich
Group» в межах угоди про пайову участь
успішно виконала свої зобов’язання із розумінням, що за рахунок коштів, які вони сплатили, місцевий бюджет територіальної громади має можливість фінансувати соціальні
об’єкти, які нині будуються у Бучанській МТГ.
Керівник компанії, яка побудувала торгово-розважальний центр, Тимофій Ліневич
побажав, щоб це місце стало найулюбленішим для різних гарних заходів і прекрасного дозвілля.
Урочиста мить – розрізання червоної стрічки, і перші відвідувачі зайшли у Avenir plaza.
Захід проводили відома українська телеведуча і журналістка Соломія Вітвицька та
завзятий Іван Заєць, які тримали увагу гостей ТРЦ і розповідали цікаву інформацію.
Діти із задоволенням розважалися з аніматорами, ходулістами, роботами. А загадкові фокуси від професіонала циркового мистецтва дуже вразили малюків.

Я

П

редставники бучанського осередку
скаутської організації «Пласт» урочисто передали Вогонь усій Бучанській громаді.
Заступник Бучанського міського голови
Сергій Шепетько подякував пластунам
від імені всіх жителів за вогонь, символами якого є любов, єдність та мир.
Після цього Вифлеємський вогонь миру
продовжить свій шлях – пластуни розповсюдять його у заклади охорони здоров’я,
освітні установи та церкви.
Довідково
«Вифлеємський Вогонь Миру» – міжнародна щорічна скаутська акція з нагоди святкування Різдва Христового.
Ідею Вогню і його просту символіку
сприйняла українська громада, і впродовж останніх років для багатьох він
став доповненням під час святкування Різдва Христового. Тому Вогнем
з Вифлеєму люди запалюють свічки
на Святу Вечерю. Традиційно Вогонь
зберігається в церкві до Йордану – до
19 січня. Потім його можна погасити.
Люди можуть брати Вогонь на кожну
Святу Вечерю.

Дорослі отримали шквал емоцій під час
виступу музичних гуртів Джанкой Бразерс,
White Band, The Max, Шпилясті Кобзарі,
квартет скрипалів Шторм.
Звичайно, найочікуванішим став виступ
DZIDZIO, який добряче запалив своєю
енергією численних шанувальників.
Усі брали активну участь у конкурсах,
отримували подарунки. А розіграш цінних призів став окремою яскравою сторінкою цього дійства. Найбільше затамували
подих відвідувачі ТРЦ під час розіграшу
Iphone 13, власником якого, врешті-решт,
став пан Дмитро.
У ТРЦ Avenir Plaza вже працюють більшість торгових площ, а також дитячий
розважальний центр і 4-зальний кінотеатр
Filmax. У центрі – зручна зона фуд-корт.
Свято відкриття тривало два дні.
Запальна музика, веселі аніматори, яскраві
кульки, лазерне шоу, задоволені відвідувачі. Це була справді грандіозна подія.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
19:05 СуперМама.
20:15,22:50 Т/с «Дiвчата»
1:10 Т/с «Провiдниця»

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:15 Т/с «Мама для Снiгуроньки»
14:10,15:30,17:00 Т/с «Дитячий охоронець»
20:10 «Говорить Україна»
21:10,23:10 Т/с «Iгри дiтей старшого
вiку»
23:20 Т/с «Сашина справа»
1:35 Телемагазин
2:05 Гучна справа
3:00 Реальна мiстика

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
11:00,16:25,18:45,22:45,0:45,6:00
NewsRoom. Головне
12:00,17:00,1:00,2:00 Київ. Вдень
16:00 #ВУкраїнi
18:00 Д/с «Мистецтво простору»
19:00,3:30,4:30 Київ. Ввечєрi
22:00 Т/с «Нiчна змiна»
22:55 Погода
23:00 Київ. Вночi
23:10 Лото
23:15,0:00 «Акули бiзнесу»
3:00,5:30 Лiкар знає
6:20 Т/с «Лiкарка мафiї»

Четвер, 30 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05,4:40 Вiдтiнки України
6:30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,2
3:35,2:10,5:10 Новини
7:05 Невiдомi Карпати
7:30 Геолокацiя: Волинь
8:05,0:25 Т/с «Шетланд»
9:10 Телепродаж
9:40 Т/с «Преса»
10:35 Д/с «Дикуни»
11:00 Прозоро: про соцiальне
12:00,18:20 «По-людськи»
13:10,1:30 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк
15:10,21:45,0:10,2:45,5:45 Спорт
15:20 Концерт. Анатолiй Гнатюк
16:25 Буковинськi загадки
16:30 Д/с «Дикi тварини»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Свiт дикої природи»
19:55 Д/с «Дика природа Латинської
Америки»
22:00 Полюси
23:00 Схеми. Корупцiя в деталях
3:00 Енеїда
3:30 Х/ф «Веселi Жабокричi»

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:3
0 «ТСН»
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
14:45,17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20:36 «ПроCпорт»
20:38 «Чистоnews»
20:45 Т/с «Свати 7»
21:50,4:40 Комедiя «Скажене весiлля»
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня»

23:55 Комедiя «Сам вдома 5»
1:45 Х/ф «Кримiнальне чтиво»

Iнтер

5:35,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським»
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
10:00,11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «Матуся у вiдривi»
14:35,15:35 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
18:00,3:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Х/ф «Славнi хлопцi»
2:05 «Подробицi» - «Час»
4:50 «Подорожi в часi»

ICTV

3:55 Скарб нацiї
4:15 Еврика!
4:25 Факти
4:50 Анти-зомбi
5:45 Прихована небезпека
6:45 Громадянська оборона
7:45 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
8:45 Факти. Ранок
9:15 Х/ф «Побачення наослiп»
11:10,13:30 Х/ф «Дев`ять ярдiв»
12:45,15:45 Факти. День
14:00,16:30 Х/ф «Дев`ять ярдiв 2»
16:45 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2»
18:45,21:05 Факти. Вечiр
19:20 Т/с «ДВРЗ: Операцiя «Новий рiк»
21:15 Т/с «Новорiчний пес»
23:30 Х/ф «Гудзонський яструб»
1:30 Особливостi нацiональної роботи
2:25 Я зняв!

Новий канал

6:00,8:00 «Kids` Time»
6:05 М/ф
6:10 М/ф «Микита Кожум`яка»
8:05 «Орел i решка»
10:05 Т/с «Надприродне»
12:45 «Суперiнтуїцiя»
14:45 Х/ф «Бiлий полон»
17:00,19:00 «Хто зверху?»
21:00 Х/ф «Рiччi-багач»
23:00 Х/ф «Ласкаво просимо, або
Сусiдам вхiд заборонено»
0:55 Х/ф «Додому на Рiздво»
2:40 «Служба розшуку дiтей»
2:45 «Зона ночi»

СТБ

4:55 Т/с «Комiсар Рекс»
8:00,11:50 МастерШеф. Професiонали.
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
12:05,14:50 Т/с «Слiпа»
15:40,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама.
20:15,22:50 Т/с «Продається будинок
iз собакою»
1:05 Т/с «Провiдниця»

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:10 Т/с «Дiда Мороза не буває»
14:10,15:30,17:00 Т/с «Дитячий охоронець»
20:10 «Говорить Україна»
21:10,23:10 Т/с «Iгри дiтей старшого
вiку»
23:20 Т/с «Сашина справа»
1:35 Телемагазин

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2022 РІК

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
11:00,16:25,18:30,22:45,0:45,6:00
NewsRoom. Головне
12:00,17:00,1:00,2:00 Київ. Вдень
16:00 #ВУкраїнi
18:00 Глобал 3000
19:00,3:30,4:30 Київ. Ввечєрi
22:00 Т/с «Нiчна змiна»
22:55 Погода
23:00 Київ. Вночi
23:10 Лото
23:15,0:00 «Акули бiзнесу»
3:00,5:30 Лiкар знає
6:20 Т/с «Лiкарка мафiї»

П’ятница, 31 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05,7:30 Геолокацiя: Волинь
6:30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
4:35 Новини
7:05 Невiдомi Карпати
8:05 Т/с «Шетланд»
9:10 Телепродаж
9:40 Т/с «Преса»
10:35 Д/с «Дикуни»
11:00 Прозоро: про соцiальне
12:00,18:20 «По-людськи»
13:10 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк. Новорiчний концерт
15:10,22:00,5:30 Спорт
15:20 Концерт. Пiснi про кохання
16:30 Д/с «Дикi тварини»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Свiт дикої природи»
19:55 Д/с «Дика природа Латинської
Америки»
22:30,0:00 Концерт «Твоя музика.
Анатолiй Матвiйчук»
23:45 Новорiчне привiтання Президента України
0:10 Концерт «Твоя музика. Ольга
Сумська i Вiталiй Борисюк»
1:05 Концерт «Твоя музика. Тетяна
Пiскарьова»
2:05 Новорiчний концерт на UA:Перший. Нiна Матвiєнко та Дмитро
Андрiєць
2:55 Новорiчний концерт на UA:Перший. Iво Бобул
3:55 Новорiчний концерт на UA:Перший. Анатолiй Гнатюк

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10 Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,19:30 «ТСН»
9:00,10:05,11:10,12:35,13:35,14:40,16:55
,17:55 Т/с «Свати 7»
19:00 «ТСН: Новий рiк»
20:00,0:00 «Новорiчний Вечiрнiй квартал 2021/2022»
23:45 «Новорiчне привiтання з Новим
2022 роком»
0:55 «Новорiчний Вечiрнiй квартал
2020/2021»

Iнтер

5:20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
7:00 «Ранок з Iнтером»
10:00 «Корисна програма»
11:00 Х/ф «Дванадцять мiсяцiв»
13:40 Х/ф «Морозко»
15:20 Х/ф «Карнавальна нiч»
16:50 Х/ф «Вечори на хуторi поблизу
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Диканьки»
18:10 Х/ф «Дiамантова рука»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю»
22:15,0:00 «Чекаємо весни в Новий рiк
на Iнтерi»
23:50 Новорiчне привiтання Президента України Володимира Зеленського
1:05 «Мiсце зустрiчi. Новий рiк»

ICTV

2:45 Скарб нацiї
2:55 Еврика!
3:15 Служба розшуку дiтей
3:20 Факти
3:45 Х/ф «Останнiй кiногерой»
6:05 Х/ф «Деннiс-мучитель»
8:00 М/ф «У пошуках Жар-птицi»
9:35 М/ф «Добриня Микитович i Змiй
Горинович»
10:50 М/ф «Олешко Попович i Тугарин
Змiй»
12:25 М/ф «Iлля Муромець i Соловей-розбiйник»
14:00 М/ф «Три богатирi на далеких
берегах»
15:25 М/ф «Iван Княженко i Сiрий Вовк»
17:00 М/ф «Iван Княженко i Сiрий
Вовк 2»
18:30 М/ф «Три богатирi та Шамаханська цариця»
20:00,0:00 Новорiчний Дизель-шоу.
23:55 Привiтання Президента України
Володимира Зеленського
1:10 Дизель-шоу до самого ранку.

Новий канал

6:00,7:45 «Kids` Time»
6:05 Х/ф «Крiстофер Робiн»
7:50 «Орел i решка»
9:00 «Дiти проти зiрок»
10:25 Х/ф «Гарi Поттер i в`язень
Азкабана»
13:10 Х/ф «Гарi Поттер i Кубок вогню»
16:10 Х/ф «Гарi Поттер i Орден Фенiкса»
19:00 «Хто зверху?»
21:00 Х/ф «Брюс Всемогутнiй»
23:00,0:00 Х/ф «Еван Всемогутнiй»
23:45 «Новорiчне звернення Президента України 2021»
1:10 Х/ф «Мерi Поппiнс повертається»

СТБ

5:20 Т/с «Коли ми вдома»
7:30 Т/с «Ми бiльше нiж я»
11:30 Т/с «Життя прекрасне»
16:05 Х/ф «Дiвчата»
18:05 Х/ф «Операцiя «И» та iншi пригоди Шурика»
20:00 Х/ф «Дiамантова рука»
22:05,0:00 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю»
23:50 Новорiчне привiтання Президента України В.О. Зеленського
0:10 Україна має талант

Канал «Україна»

5:50,5:00 Зоряний шлях
9:20 Х/ф «Сiм`я напрокат»
11:20,15:30 Т/с «Мiдне колечко»
15:00 Сьогоднi
16:00 Новорiчна нiч на каналi Україна
20:00 Новорiчне шоу «Маска»
23:55 Привiтання Президента України
Володимира Зеленського з Новим
роком!
0:00 Музична платформа
3:00 Великий Новорiчний Концерт

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
11:00,16:25,18:50 NewsRoom. Головне
12:00,17:00 Київ. Вдень
16:00 #ВУкраїнi
18:00 Д/с «Мистецтво простору»
19:00 Київ. Ввечєрi
21:30,6:00 Рiчневик
22:00,4:00 Пiдсумки
23:30 Лото
23:35 Драма «Ласкаво просимо на
Рiздво»
1:00 Драма «Рiздвянi черевички»
2:20 Iнтерв`ю
2:35 Драма «Рiздво в горах Блу Рiдж»
5:30 Лiкар знає

Субота, 1 сiчня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05 М/ф «Енеїда»
7:10 М/ф «Як козаки сiль купували»
7:20 М/ф «Як козаки кулiш варили»
7:30 М/ф «Як козак щастя шукав»
7:40 М/ф «Як козаки наречених
виручали»
8:05 М/ф «Як козаки у хокей грали»
8:25 М/ф «Як козаки олiмпiйцями
стали»
8:40 М/ф «Як козаки у футбол грали»
9:00 Х/ф «Груднева наречена»
10:40 Х/ф «Мерлiн»
14:25 Країна пiсень
15:30 Наталя Фалiон та «Лiсапетний батальйон». Великий ювiлейний концерт
19:25 Х/ф «Подвiйне свято»
21:00,0:25,2:05,4:05,5:35 Новини
21:25 Т/с «Готель «Адлон». Сiмейна
сага»
23:25,0:50 Д/с «Особливий загiн.
Суперчуття»
1:40 Д/с «Дикi тварини»
2:30 #ВУкраїнi

Канал «1+1»

4:55 «Концерт «Незалежнiсть у твоїй
ДНК»
6:15,19:30 «ТСН»
8:30,4:20 «Вечiр прем`єр з Катериною
Осадчою»
10:45 «Новорiчний Вечiр прем`єр з
Катериною Осадчою»
12:50 «Новорiчний Вечiрнiй квартал
2021/2022»
17:40 Комедiя «Скажене весiлля»
20:30 Комедiя «Скажене весiлля 2»
22:30 Х/ф «Скажене весiлля 3»
0:30 Комедiя «Сам вдома 2»
2:45 Х/ф «Полiна i таємниця кiностудiї»

Iнтер

5:05 Х/ф «Морозко»
6:30 Х/ф «Отци i таємниця часу»
8:05 М/ф «Прегарний принц»
9:30 Х/ф «Як прогуляти школу з
користю»
11:40 Х/ф «Санта i Компанiя»
13:25 Х/ф «Вечори на хуторi поблизу
Диканьки»
14:40 «Чекаємо весни в Новий рiк на
Iнтерi»
17:50 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона»
19:30,20:30 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона 2»
20:00 «Подробицi»
22:00 «На Iнтерi - Головна ялинка
країни»
0:55 Х/ф «Замiж в Новий рiк»
2:40 «Подробицi» - «Час»
3:10 «Подорожi в часi»
3:35 «Орел i решка. Чудеса свiту»

ICTV

6:15 «На трьох».
7:40 Х/ф «Деннiс-мучитель»
9:20 Х/ф «Тупий та ще тупiший»
11:10 Новорiчний Дизель-шоу.
15:50 Х/ф «Гоббiт: Несподiвана
подорож»
18:45 Х/ф «Гоббiт: Пустка Смога»
21:35 Х/ф «Гоббiт: Битва п`яти воїнств»
0:00 Х/ф «Сонна лощина»
1:50 Особливостi нацiональної роботи
2:40 Я зняв!

Новий канал

6:00,1:50 «Варьяти».
7:40 «Хто зверху?»
11:10 Х/ф «Гарi Поттер i Принц-напiвкровка»
13:55 Х/ф «Гарi Поттер i Дари смертi.
Частина 1»
16:40 Х/ф «Гарi Поттер i Дари смертi.
Частина 2»
19:00 Х/ф «Фантастичнi звiрi i де їх
шукати»
21:35 Х/ф «Фантастичнi звiрi: Злочини
Грiндельвальда»
0:00 Х/ф «Снiжнi пси»

СТБ

3:10 Україна має талант
8:25 Т/с «Коли ми вдома»
9:20 Х/ф «Дiамантова рука»
11:10 Т/с «Спiймати Кайдаша»
23:00 Х/ф «Кольє для Снiгової Баби»
0:45 Х/ф «Зимовий сон»

Канал «Україна»

6:00 Новорiчна нiч на каналi Україна
9:45 Новорiчне шоу «Маска»
13:20 Х/ф «Джентльмени удачi»
15:10 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю»
17:00,20:00 Т/с «Ялинка на мiльйон»
19:00,1:45 Сьогоднi
22:00 Т/с «Мiдне колечко»
2:35 Т/с «Мама для Снiгуроньки»
5:30 Зоряний шлях

ТК «Київ»

8:00 Драма «Iдеальне Рiздво»
9:20 Драма «Ласкаво просимо на
Рiздво»
10:40,13:40,15:40,17:35,19:35,21:40,22:4
5,4:15 Iнтерв`ю
11:00 Драма «Рiздвянi чєревички»
12:15,13:05 Драма «Рiздво в горах Блу
Рiдж»
13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00,19:0
0 Київ. Святковий
14:05,15:05 Комедiя «Як одружитися та
залишитися холостяком».
16:05,17:05 Драма «Троянда на Рiздво»
18:05,19:05 Комедiя «Замерзлi в
коханнi»
20:00 Комедiя «Товстун на ринзi».
22:00 Т/с «Нiчна змiна»
22:55 Лото
23:00 Т/с «Майстри сексу»
0:00 Сноуборд
1:00 Крим. Реалiї
1:30,2:15,3:30,4:30,5:45 «Акули бiзнесу»
3:00,5:15 Лiкар знає
6:30 Дотик з Ч. Стенлi

Неділя, 2 сiчня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05,4:40 Енеїда
7:00,8:00,8:55,21:00,0:25,2:05,4:05,5:3
5 Новини
7:10 М/ф «Як козаки прибульцiв
зустрiчали»
7:30 М/ф «Як козаки на весiллi гуляли»
7:50 М/ф «Як козак щастя шукав»
8:10,4:00 Погода

8:15 Д/с «Суперчуття»
9:00 Божественна Лiтургiя Православної
Церкви України
11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви
12:30 Недiльна Свята Меса Римсько-Католицької Церкви в Українi
13:30 UA:Фольк. Новорiчний концерт
14:30 Країна пiсень
15:35 Концерт «Твоя музика. Анатолiй
Матвiйчук»
16:55 Концерт «Твоя музика. Ольга
Сумська i Вiталiй Борисюк»
17:55 Концерт «Твоя музика. Тетяна
Пiскарьова»
19:10 Х/ф «Груднева наречена»
21:25 Т/с «Готель «Адлон». Сiмейна
сага»
23:25,0:50 Д/с «Особливий загiн.
Суперчуття»
1:40 Д/с «Дикi тварини»
2:30 #ВУкраїнi

Канал «1+1»

7:25 «Життя вiдомих людей»
10:00 «Свiт навиворiт»
18:30 «Свiтське життя. Дайджест»
19:30 «ТСН»
20:15 Бойовик «Алiта: бойовий янгол»
22:30 Комедiя «Скажене весiлля 2»
0:25 Комедiя «Термiнал»
2:45 «Концерт «Незалежнiсть у твоїй
ДНК»

Iнтер

6:55 М/ф «Як козаки в хокей грали»
7:10 Х/ф «Санта i Компанiя»
9:00 «Готуємо разом»
10:00,11:00,11:50 «Iнше життя»
12:45 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона»
14:25 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона 2»
16:10 Х/ф «Замерзла з Маямi»
18:00 Х/ф «Анжелiка, маркiза янголiв»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Дуже поганi матусi»
22:20 Х/ф «Дуже поганi матусi 2»
0:10 «Речдок. Новий рiк»
1:35 «Речдок»

ICTV

4:20 Скарб нацiї
4:30 Еврика!
4:40 «На трьох».
6:40 Х/ф «Сонна лощина»
8:30 Х/ф «Супер 8»
10:30 Т/с «Новорiчний пес»
12:15 Т/с «ДВРЗ: Операцiя «Новий рiк»
14:00 Х/ф «Володар перснiв: Хранителi
персня»
17:05 Х/ф «Володар перснiв: Двi вежi»
20:25 Х/ф «Володар перснiв: Повернення короля»
0:00 Дизель-шоу.
2:25 Особливостi нацiональної роботи
3:15 Я зняв!

Новий канал

6:00,0:05 «Варьяти».
6:15,8:30 «Kids` Time»
6:20 М/ф «Том i Джерi: маленькi помiчники Санти»
6:50 М/ф «Атлантида: загублена
iмперiя»
8:35 Х/ф «Еван Всемогутнiй»
10:15 Х/ф «Ну що, приїхали?»
12:00 Х/ф «Ну що, приїхали: Ремонт»
13:45 Х/ф «Ласкаво просимо, або
Сусiдам вхiд заборонено»
15:25 Х/ф «Рiччi-багач»
17:10 Х/ф «Брюс Всемогутнiй»
19:00 Х/ф «Маска»
20:55 Х/ф «Син Маски»
22:40 Х/ф «Чотири Рiздва»

СТБ

5:35 Х/ф «Новорiчний янгол»
7:20 Т/с «Коханка у спадок»
11:05 Х/ф «Дiвчата»
12:55 Х/ф «Операцiя «И» та iншi пригоди Шурика»
14:40 СуперМама.
19:00 Хата на тата.

Канал «Україна»

6:00,19:00 Сьогоднi
7:00 Зоряний шлях
8:10 М/ф «Грiнч»
9:40 Х/ф «Джентльмени удачi»
11:30 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю»
13:20 Т/с «Дiвчатка мої»
17:00,20:00 Т/с «Сiм`я на рiк»
22:00 Т/с «Врятувати маму»
1:45 Телемагазин
2:15 Т/с «Дiда Мороза не буває»

ТК «Київ»

8:00 Драма «Троянда на Рiздво»
9:25,11:25,13:40,15:50,17:35,19:50,21:45
,22:45,4:15,5:45 Iнтерв`ю
10:00 Комедiя «Замерзлi в коханнi»
12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:0
0,19:00 Київ. Святковий
12:05,13:05 Комедiя «Добра дiвчинка».
14:05,15:05 Комедiя «Товстун на ринзi».
16:05,17:05 Комедiя «Валентин
назавжди»
18:05,19:05 Драма «Виходь за мене на
Рiздво»
20:00 Комедiя «Татусi без шкiдливих
звичок».
22:00 Т/с «Нiчна змiна»
22:55 Лото
23:00 Т/с «Майстри сексу»
0:00,6:00 Сноуборд.

На часі

Ялинкові базари

Ярмарки з продажу ялинок працюють з 16 до 31 грудня
включно. У Бучі натуральну хвойну красуню можна придбати
на двох локаціях міста:
−−вул. Горького, 1, поряд з церквою,
−−вул. Героїв Майдану, 12, парковка ТОВ «Еко Маркет».
Таке рішення ухвалили на засіданні позачергового виконкому. Організовує торгівлю – КП
«Бучазеленбуд».
Лісники запевняють, що реалізовуватимуть дерева, що вирощували спеціально для продажу
на свято із чипами. А екологи радять купували деревця у горщиках, аби навесні висадити їх у дворі.
Асортимент та ціни ялинкових базарів досліджували «Бучанські
новини».
Продавці нас запевнили, що всі дерева мають відповідні документи.
Погонний метр сосни оцінюється в 200-250 гривень. 1,5 метрова
красуня коштує від 300 грн. Деякі ялинки 600-700 гривень.
Набірна ялинка з гілочок смереки від 100 гривень.
Уже за тиждень Новий рік, тож час придбати головну новорічну
прикрасу – ялинку.

На часі

Київщина у «жовтій» зоні

З 23 грудня Київська область повертається до «жовтої» зони. Відповідне рішення ухвалили члени Державної комісії з питань ТЕБ і НС.

Г

олова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін зазначив: «Хочу акцентувати, що ситуація з пандемією коронавірусу в області стабілізувалась. І це, безумовно,
хороша новина. Але важливість вакцинації залишається незмінною».
У межах «жовтого» рівня заборонено:
−− Відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;
−− Робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;
−− Проведення масових заходів;
−− Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
−− Робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);
−− Робота спортзалів, басейнів;
−− Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);
−− Міжобласні та міжнародні перевезення.
Однак ці обмеження не будуть застосовуватись працівників і відвідувачів, які мають один
із документів:
−− «жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);
−− «зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);
−− міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
−− іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
−− негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).
−− сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).
Рішенням Політичної партії «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»
№06-11-367 від 13 грудня 2021 року прийнято рішення відкликати за народною
ініціативою депутата Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області
Лавровського Дениса Віталійовича, обраного на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.
За результатами розгляду даного рішення, Постановами Ірпінської міської
територіальної виборчої комісії Бучанського району Київської області № 256 та №257 від
17 грудня 2021 року, Гуріна Артема Вікторовича, 14.03.1990 року народження, визнано
та зареєстровано наступним за черговістю депутатом у територіальному виборчому
окрузі №2 від Київської обласної організації Політичної партії «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА».
28.12.2021 року о 13-00 год. відбудеться встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за технічною документацією із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кутньої
Любові Олександрівни за адресою: вул.Паризька,19-а, смт. Коцюбинське, Бучанського
району ,Київської області. Просимо з’явитися для погодження меж та підписання Акту
прийомки-передачі межових знаків на зберігання власників суміжних земельних ділянок: гр. Ігнатенка Михайла Миколайовича ( 3210946200:01:014:6068) та гр. Чалей Таліну
Федорівну.
28 грудня 2021 року о 13:00 годині відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за технічною документацією із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Якуніної Раїси Петрівни, гр. Якуніної Юлії Павлівни та гр. Якуніна Дениса Павловича за
адресою: Київська область, Бучанський район, смт Ворзель, вул. Курортна, 5/3. Просимо
власників та землекористувачів суміжних земельних ділянок з’явитись для погодження
меж.

Гроші

У скільки українцям
обійдеться новорічний стіл

У середньому по країні вартість
новорічного столу 2022 року для родини
з 4 осіб підвищиться порівняно з вартістю
минулорічного на 8,1 % і становитиме 1844,74 грн,
поінформував директор Національного наукового
центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН
Юрій Лупенко.

З

а його словами, для оцінки було взято
Довідка
новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної
Розрахунок вартості новорічного столу
сім’ї: салати, м’ясні та рибні продукти,
у 2022 році зробив Національний наукоовочі, фрукти, хлібобулочні та кондитервий центр «Інститут аграрної економіки»
ські вироби, напої тощо.
на основі даних Державної служби статисЗа розрахунками науковців Інституту
тики України, моніторингу роздрібних цін
аграрної економіки, салат «Олів’є» (3 кг
на міських ринках та у супермаркетах в сепродуктів традиційної рецептури) обійредньому по регіонах станом на 1 грудня
деться у 198,54 грн. Це на 24,6 % біль2021 року.
ше, ніж під час святкування 2021 року.
Найдорожчими інгредієнтами страви є
ковбаса – 100 грн за 0,5 кг (зростання цін до 43 % залежно від виробника), 0,5 кг зеленого
горошку – 35,00 грн (на 8 %), 6 яєць – 19,80 грн (на 37 %), 200 г солоних огірків – 17,22 грн
(на 4 %) та 180 г майонезу – 13,50 грн (на 8 % залежно від марки). Ще у 13,02 грн обійдуться 2 морквини (380 г), 5 картоплин (840 г) та 2 цибулини (230 г). Якщо станом на кінець
2021-го порівняно з минулим роком ціна на моркву і картоплю зменшилася на 5,6 % і 10
% відповідно, то на цибулю зросла на 39 %.
На рівні минулого року коштуватиме салат «Оселедець під шубою» (1,5 кг продуктів)
– 121,57 грн. Левову частку його вартості становитиме філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг.
Майонез (180 г) обійдеться у 13,50 грн, 1 морквина (190 г) – 1,71 грн, 1 буряк (250 г) – 2,27
грн, 1 цибулина (170 г) – 1,66 грн, 2 картоплини (280 г) – 2,43 грн.
На 10-26 % зросли витрати на м’ясні продукти, зазначив Юрій Лупенко. Пів кіло нарізки із сирокопченої ковбаси «Салямі» коштуватиме 98,50 грн (+10,1 % проти цін 2020
року), підчеревини копченої – 110 грн (+10 %), биток зі свинини свіжий – 115 грн (+4,5
%). М’ясо птиці (тушки) станом на кінець 2021 року залишається найдешевшим поміж
видів м’яса, тоді як куряче філе майже зрівнялося з ціною свинини. За кілограм філе
курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 120 грн. Загалом вартість 2,5 кг
м’ясних продуктів на новорічному столі складе 443,50 грн.
Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) – 75 грн і пачка масла вершкового (200 г) – 50 грн. Молочні продукти цього
року подорожчали на 14-30 %.
Вартість овочів на новорічному столі становитиме, в середньому, 185,38 грн. Картопля
(2 кг) коштуватиме цього року 17,38 грн, гриби (1 кг) – 55 грн, перець солодкий (0,5 кг) –
52,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 22,50 грн, помідори свіжі (1 кг) – 38,00 грн.
Фрукти на новорічному столі обійдуться у 105,80 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 70
грн, 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 26 грн, 1 лимон (200 г) – 9,80 грн.
Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн. Шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг.
Пляшка шампанського «Артемівське» (0,75 л) має вартість 109 грн. У півтора раза більше – 180 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку «Шабо» 5-річної витримки.
За безалкогольні напої потрібно буде сплатити 81,00 грн. 2 л соку «Садочок» – 40,00
грн, вода «Моршинська» (1,5 л) – 13,00 грн, солодка вода «Живчик» (2 л) – 28 грн.
Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити
близько 480 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 260 грн, а 200 г червоної риби
– у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2324,74 грн,
зауважив науковець.
«Вартість бюджетного варіанту новорічного столу в Києві становитиме 2123,59 грн,
що на 10,8 % більше вартості новорічного столу 2021 року. Стіл з делікатесами обійдеться жителям столиці у 2673,59 грн», – підсумував Юрій Лупенко.
10.01.2022 року о 10-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки гр. Вознюка Артема Геннадійовича за адресою: Київська обл., Бучанський (КиєвоСвятошинський) р-н, с. Буча, вул. Лісова.
Запрошуємо сусідніх землевласників: В. В. Шабала, С. В. Цевонюк, Г. Г. Жебіт та О. М.
Жебіт.
27 грудня 2021 р. о 13.00 буде проводитись погодження меж дачної земельної ділянки №2 по вул. Садова, 2 садового товариства «Медик-Р» (с. Мощун) Любарець Тетяни
Федорівни. Запрошуються власники суміжних земельних ділянок: ділянки №23 по
вул. Прирічній, 23 – Гумінська В. В. (попередній власник Шпак О. М.), ділянки № 4 по
вул. Садовій, 4 – Поліщук А. В. (попередній власник Боєр В. А.). Контактний телефон
Любарець Т. Ф. надано власникам суміжних земельних ділянок №№4, 23.

Загублені дозволи на перевезення вантажів на компанію ТОВ «СП Євротрейд»:
1. територією Франції, №014425, отриманий 24 кітня 2021 року на вантажний автомобіль АА2965ХА,
причеп АА9768ХК пунктвидачі дозволуКовель-онлайн вважати недійсним.
2. територією Бельгії, №04721/00648, отриманий 10 лютого 2021 року на вантажний автомобіль
АА2965ХА, причеп АА9768ХК пунктвидачі дозволуЛьвів-онлайн вважати недійсним.
Втрачену картку водія UAD0000003UHC000, видану до 04.11.2023, видану Кречетов Костянтин
Володимирович, 29.06.1986, вважати недійсною
Втрачене службове посвідчення НГ 03659, видане Національною гвардією України на ім’я
Остренок Павло Юрійович, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення учасника бойових дій УБД № 040102, видане Міністерством оборони
України на ім’я Остренок Павло Юрійович, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення учасника бойових дій №038452 виданий В/ч А4583 від 06.01.2016 року на
ім’я Свиридов Олександр Володимирович, вважати недійсним.
Втрачено військовий квиток №10\0506 виданий Ірпінським військовим комісаріатом від 25.05.2006
року на ім’я Матусевич Андрій Ігорович, вважати недійсним.
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Суспільство
Здоров’я

Чому не варто
дарувати дітям
цукерки

Напередодні новорічно-різдвяних свят
Центр громадського здоров’я України
нагадав, чому не варто балувати дітей
цукерками, надавши перевагу більш корисним солодощам.

О

сь як вони пропонували замінити традиційні солодощі:
Замініть шоколад на цукерки з пастили з
натурального соку, без цукру.
Замість цукрових льодяників подаруйте
будь-які сухофрукти без додавання цукру.
Сік у пакетах чи газовані солодкі напої
краще замінити на натуральний морс чи
ягідно-фруктовий чай.
Уникайте обробленої та смаженої їжі, якто пончики та випічка — бісквіти, пиріжки,
печиво, крекери, вафлі тощо.
Натомість краще порадуйте дітей свіжими
фруктами — яблуками, мандаринами, хурмою, або замороженими чи консервованими
фруктами в соку.

Тому будьте уважними, коли формуєте раціон дитини, не робіть поступок, виправдовуючи їх святами.
Зменшуйте споживання вільного цукру.
Саме через нього ми найчастіше набираємо вагу. А також він може стати причиною
порушення обміну речовин, і загрозою розВажливо пам’ятати
витку діабету та серцево-судинних захворюЦукор може бути навіть у тих продуктах, вань. Солодке також є найбільш поширеною
які асоціюються зі здоровим харчуванням. причиною карієсу зубів.
Передовсім це стосується йогуртів і соків.

Якщо все-таки будете дарувати солодке, переконайтеся, що продукт має низький вміст
цукру. Дітям від 2 до 18 років щодня можна
вживати не більше 25 грамів цукру. А ось
до 2 років не рекомендують взагалі давати
солодке.

◆◆ Здвижівка

Ігри, які об’єднують людей
У Здвижівці добре знають, що настільні ігри зближують, тому що це живе спілкування, весело проведений разом час та спільний розвиток – те, чого в нас дуже
забракло за час карантину!

С

аме тому в селі започаткували і планують продовжувати проєкт «Веселі
суботні ігри – грай, комунікуй, створюй,
об’єднуйся». У цьому проєкті кожен може
спробувати себе як у ролі учасника, так і ведучого.

Організатори анонсують ще близько десятка нових ігор, з якими будуть знайомити
охочих кожної суботи.
Усі ігри було придбано в межах проєкту of Change «Молоді Агенти Змін» за під«Молодь розбудовує сталий мир», що реа- тримки відділу преси, освіти та культури
лізує громадська організація Young Agents Посольства США в Україні.

◆◆ Луб’янка

Започаткували новий волейбольний турнір

У селі провели перший новорічний турнір з паркового волейболу «Молодь Луб’янки». Участь у змаганнях взяли чотири команди.

С

портсмени подякували Луб’янському
старостинському округу за поповнення
спортивного інвентарю, відділу молоді і спорту Бучанської міської ради та спортивному
клубу «НІКА» за медалі та кубки, адміністрації закладу за сприяння у проведенні турніру та постійному спонсору компанії «Альянс
краси» за чудові подарунки кожному гравцю.

Окремою
статуеткою
нагородили
Катерину Щегельську за активну допомогу
в організації заходу.
Підсумовуючи турнір, тренери Валерій та
Марина Скринники привітали всіх присутніх із започаткуванням традиції проводити
волейбольний турнір, побажали не сходити успіх і досягати високих результатів у найз обраної дистанції, нових перемог, вірити в кращому виді спорту!

СУМУЄМО
Світлої пам’яті Миколи
Васильовича Єременка
Нехай добрий, світлий спомин
про Миколу Васильовича назавжди
залишиться у серцях рідних, колег,
усіх, хто його знав, любив та шанував.
Важко знайти слова втіхи, коли
зупиняється серце людини, яка була
найголовнішою в житті, проте світ30.09.1939-12.11.2021
лі спогади про тих, хто залишив по
собі добрі справи та чесно прожив своє життя, завжди будуть
сильніші, ніж смерть!
Віримо, що Всемилостивий Господь прийме його світлу та
щиру душу в Царство Небесне. Вічна світла пам’ять.
Від рідних: дружини, дітей, онуків, правнуків, братів

ВІЧНОГО УПОКОЮ ЙОГО ДУШІ
Минає сороковий день від тієї скрушної години, коли внаслідок тяжкої недуги
на 83-му році життя зупинилося серце ветерана системи кооперативної торгівлі
Миколи Васильовича Єременка.
Старожили і люди середнього віку нашої нинішньої територіальної громади та колишнього Мар’їнського району добре знали його як очільника спершу Костянтинівського, а згодом
Мар’їнського сільських споживчих товариств. Обіймаючи ці відповідальні посади, Микола
Васильович багато зробив для того, щоб за асортиментом і якістю товарів, за укомплектуванням, технологічним обладнанням і культурою обслуговування покупців сільська кооперативна торгівля Мар’їнщини не поступалася торгівлі в містах.
А ще він був надзвичайно порядним і відповідальним громадським активістом, товариською і скромною в побуті людиною, турботливим сім’янином.
Таким ми його й запам’ятаємо.
Миру й вічного УПОКОЮ його світлій душі.
Рада Організації ветеранів
Мар’їнської міської об’єднаної територіальної громади

ПОРАДИ
Які подарунки не слід дарувати
в рік Тигра

Напередодні новорічних і різдвяних свят більшість людей прикрашають свої оселі.
До обрання святкових кульок, гірлянд, вінків тощо слід поставитись відповідально.
Неякісні вироби можуть містити шкідливі речовини, наприклад, свинець, нонiлфенол, формальдегід, нікель, оловоорганічні сполуки, які можуть спровокувати отруєння, хронічні алергії, опіки та навіть онкологічні захворювання.

Символом 2022 року є Синій Водяний
Тигр. Щоб подарунок відповідав духу
свята, необхідно спочатку знайти відповідь на деякі питання: який за характером цей звір, що він любить і чого не
любить?
вичайно, величний тигр — це тварина, яка дуже любить розкіш. Тому подарунки слід вибирати розкішні, хоч і не
обов’язково дорогі. Не забувайте про зовнішній вигляд. Навіть дрібничку потрібно
запакувати у красивий подарунковий папір. Символу року це сподобається.
Астрологи рекомендують відмовитися
від будь-якого туалетного приладдя (гребінці, мило, шампунь). Тигра не можна
назвати прихильником чесання, тому такі
дари не принесуть щастя ні вам, ні тій людині, якій ви збираєтесь їх презентувати.
Вважається, що не сподобаються тигру
і подарунки, які пов’язані зі шкідливими
звичками: дорогий алкоголь, келихи, попільнички.
Намагайтеся уникати речей, на яких є
символ Нового року. Адже їх зазвичай використовують не лише взимку. І вони стануть неактуальними наступного року.
Крім того, астрологи рекомендують відмовитись від таких подарунків, як ножі,
ножиці та виделки, капці, шкарпетки, годинники, носові хустки, гаманці, посуд,
шарфи та шийні хустки, рушники, свічки,
перли, дзеркала, рукавички та гроші.

З

М

іністерство охорони здоров’я України
радить, як вибирати безпечні прикраси.

Ялинка

Живі ялинки потребують догляду та зволоження. Не залишайте дерево біля опалювальних пристроїв. Перевіряйте щодня
рівень води, поставте поряд зволожувач
повітря, поливайте та обприскуйте, якщо
ялинка в горщику. Пересохле дерево стає
легкозаймистим.
Якщо ви збираєтесь придбати штучну
ялинку, обов’язково попросіть у консультанта сертифікат якості, що засвідчує її безпечність та вогнестійкість. Ялинка не повинна мати різкого хімічного запаху, голки
мають бути добре закріпленими, а підставка стійкою.
Новорічні іграшки

Краще не купувати прикраси на стихійних
ринках — дешева продукція невідомого походження може містити неякісно оброблені,
гострі деталі та токсичні речовини у складі
виробу.
Перед покупкою уважно роздивіться виріб. Новорічні прикраси й іграшки не мають
виділяти різкого запаху, фарба з поверхонь
не повинна залишатися на руках, а блискітки
не мають осипатися. Зверніть увагу на кріплення гірлянд і кульок. Воно не має бути
крихким.
Пам’ятайте, що яскраві іграшки та ялинка
часто приваблюють малюків. Тому скляні,
тендітні та крихкі іграшки, особливо з дрібних деталей, які дитина може відламати та

проковтнути, необхідно тримати якнайдалі від малечі. Це стосується і прикрас та
свічок, що імітують їжу (штучні цукерки,
пряники, фрукти). Не можна прикрашати
ялинку свічками, особливо у поєднанні з
легкозаймистими матеріалами – ватою, марлею тощо.
Мішура та «дощик» становлять небезпеку як для маленьких дітей, так і для хатніх
тварин. Мішура – це тонкий метал, здатний
травмувати слизову оболонку та внутрішні
органи. Коти часто пробують жувати дощик.
Проте як тільки кішка візьме кінчик мішури
в рот, їй не вдасться виплюнути прикрасу. В
такому випадку необхідно негайно звернутися по допомогу до фахівця.

Подарунок, виготовлений своїми руками, завжди був одним із кращих варіантів
для свят, проте у рік Тигра на хендмейд не
варто розраховувати. Гордий звір надає
перевагу усьому вишуканому, тож надто
дешеві речі можуть його розлютити, навіть, якщо вони подаровані від щирого
серця.
Фахівці рекомендують звернути увагу на
пледи, путівку на відпочинок, квитки до
театру чи кіно, побутову техніку, картину
на полотні, фітнес-браслет, спортивний
інвентар (гантелі, килимок для фітнесу,
футбольний м’яч) тощо.
Та найголовніше подарувати і собі, і своїм близьким чудовий настрій від спілкування та уваги одне до одного. І саме тоді
головна тварина 2022-го буде задоволена і
віддячить вам щасливим роком.

Гірлянди

Обираючи новорічну гірлянду, варто
уважно вивчити інструкцію. Ілюмінацію для
закритих приміщень не можна використовувати надворі. Пластик, не розрахований на
холод, може луснути, у негерметичні лампочки потрапить волога, а в результаті — закорочення дротів. У той же час ілюмінацію
для вулиці не можна використовувати в закритому приміщенні. Вона може виділяти
небезпечні випари.
Не використовуйте несертифіковані електричні вироби. У разі виявлення несправності в ілюмінації (нагрівання проводів,
миготіння лампочок) негайно відключіть
гірлянду. Не варто вмикати багато електричних приладів одночасно. Перед тим, як
залишити дім, переконайтесь, що всі вони
вимкнені.

5 фантастичних книжок
на свята від Білла Гейтса

Американський бізнесмен, інвестор,
письменник, філантроп, засновник корпорації Майкрософт поділився списком
із п’яти книжок, які припали йому до
душі цьогоріч. Білл Гейтс повернувся до
жанру наукової фантастики, яким захоплювався ще в дитинстві.

дозвілля

Д
•
•
•
•
•

о списку читання на свята від Білла
Гейтса увійшли:
«Тисяча мізків: нова теорія інтелекту»,
Джефф Гокінс
«Порушник коду: Дженніфер Дудна, редагування генів і майбутнє людства», Волтер
Айзексон
«Проєкт Гейл Мері», Енді Вейр
«Клара та сонце», Кадзуо Ішіґуро
«Хамнет», Меггі О’Фаррелл
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Як вибрати безпечні ялинкові прикраси
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Драчевську Людмилу Миколаївну,
завідувачку Навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний
навчальний заклад «Берізка»

Лозінського Артура Юрійовича,

начальника відділу з питань реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень та
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб–
підприємців Бучанської міської ради

Андрющенко
Тамілу Олександрівну,

директорку КЗ «Бабинецький заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів №13»

Новорічні прикраси
від школярів
святковий настрій

У Бучанській школі №3 відкрилась виставка дитячих робіт «Зимова казка».
На славу попрацювали діти та дорослі.
Тепер у стінах навчального закладу відчувається святковий настрій.
Діти чекають подарунків і, звичайно, канікул.
Стильні новорічні прикраси

Не менш яскрава виставка у Бучанському
ліцеї № 9.
Різноманітні, виконані у різних стилях,
головні новорічні красуні, м’які іграшки,

блискучі прикраси – це все створює неймовірно приємний святковий настрій, щойно
потрапляєш на територію освітнього закладу.

Спорт

Вітаємо переможців Бучанської ДЮСШ з тенісу

ДАТА

102 – Тетяні Андріївні Птиці
Сто другу життєву сторінку перегорнула жителька Синяка, яку від імені
Бучанського міського голови Анатолія Федорука привітав староста Павло
Єрига та працівники старостату.

Відбулася відкрита першість Бучанської дитячо-юнацької спортивної школи з настільного тенісу, присвячена Дню Святого Миколая. Змагалися 35 дітей нашої громади.

Т

ренери-викладачі Ольга Лисова
та Ірина Носенко.

Результати змагань:
Хлопці 2004-2006 р.н.
1. Кархут Владислав, ЗОШ-13
2. Єгоров Вадим, ЗОШ-4
3. Шаіпов Девлет 2007, ЗОШ-4

Ж

иття у турботах і у вишитих хрестиком і гладдю рушниках вечорами –
то її доля на полотні.
У житті легких доріг довгожителька громади не сходила: працювала секретарем
сільської ради, а також в радгоспі, виховала порядних синів – Віктора і Миколу, які
доглядають за нею.
Про Тетяну Андріївну земляки кажуть
лише хороше: дуже чесна, порядна і добра людина. І всі називають її бабусею
Тетяною.
У теплій хаті, куди завітали гості з подарунками, вітаннями і побажаннями довгих років життя, – пожовклі фотографії,
на яких іменинниця молода, красива і щаслива.
Спливли роки, виросли діти, а її добрі
очі і щирі слова зігрівають усіх, хто переступає поріг хати.
Нехай буде затишною зима і радісною
весна!
Многії літа!
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Дівчата 2004-2006 р.н.
1. Денисенко Анастасія, ЗОШ-13
2. Сотніченко Єлізавета, ЗОШ-4
3. Ярощук Кароліна, дистанційка
Хлопці 2007-2008 р.н.
1. Шаіпов Девлет, ЗОШ-4
2. Зелінський Андрій, ЗОШ-6
3. Гнатюк Анатолій, ЗОШ-4

Хлопці 2009-2010 р.н.
1. Сергієнко Кирил, ЗОШ-3
2. Сушко Нікіта, ЗОШ-3
3. Остапчук Вадим, ЗОШ-4
Хлопці 2011-2014 р.н.
1. Шаіпов Мухаммед, ЗОШ-5
2. Шевчук Захар, ЗОШ-1
3. Влащук Гліб, гімназія
Дівчата 2011-2014 р.н.
1. Носенко Ксенія, ЗОШ-4
2. Зелінська Каріна, ЗОШ-6
3. Сотніченко Тамара, гімназія.

Вітаємо учасників
і переможців!

◆◆ Блиставиця

Вогонь миру в школі
Джури Блиставицького загальноосвітнього закладу передали Вифлеємський вогонь, привезений пластунами
в Україну, до рідної школи.
ехай цей Вогонь дарує мир, радість і
братерство учням, педагогам та всім
блиставчанам.
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