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Єдина родина

Донести не
можна залишити
Стор. 3

Зона відпочинку і
спорту – у центрі
села
Стор. 3

Особистість

Конкурс

Казкові герої
говорять голосом
Кирила Свити

Напиши листа
Святому Миколаю

Стор. 7

Герої не вмирають

Стор. 12
Офіційно

Мітинг-реквієм до Дня
Гідності та Свободи

Звіти депутатів:
працюємо спільно

Минуло п’ять років з того дня, як
український народ вийшов на Майдан Незалежності, аби раз і назавжди змінити своє життя. Усе, що було
до листопада 2013 року сьогодні
видається якимось іншим, чужим
життям. Та зима змінила українців
назавжди.

У

п’яту річницю гордості, честі, свободи та гідності бучанці виконали свій
священний обов’язок, згадавши тих, хто
поклав своє життя за волю мільйонів.
21 листопада 2018 року на площі Героїв
Майдану присутні на мітингу хвилиною
мовчання вшанували світлу пам’ять
Героїв Небесної Сотні, загиблих воїнів
АТО та склали спільну молитву за загиблими героями, які віддали життя за європейський вибір своєї країни.
Слава Україні!

Н

овий дитячий майданчик, відремонтована дорога чи
висаджені дерева – критерії, за якими нерідко виборці оцінюють діяльність депутатів.
Продовження на стор. 6

Пекло на рейках

стор. 2

Н

а виконкомі підтримано пропозицію і вирішено розмістити казкове містечко на локації, яка вже полюбилася
жителям і гостям міста. Тема святкових заходів, за задумом організаторів, планується цікавою і різноманітною,
яскравою і стильною, адже охопить географію багатьох країн світу, їхню культуру, традиції, звички і навіть кухню.
Тому не плануйте мандрівки в ці дні за кордон: усі збираються «в гості» у Бучу!

передплатний індекс

08034

Все, що Вас стосується –
у "Бучанських новинах"!
передплата на місяць

27 грн 13 коп

передплата на рік

303 грн 26 коп
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офіційно

На виконкомі ухвалено
низку важливих рішень

Відбулося засідання виконкому Бучанської міської ради, на якому розглянуто майже 100 питань.
еред важливих – про стан сплати чальник Бучанського відділення поліції.
податків, зборів та обов’язкових
Вирішено питання надання статусу диплатежів до бюджету міста за 9 місяців тині, яка постраждала внаслідок воєнних
2018 року. Одноголосно затверджено дій та збройних конфліктів (12 дітей).
звіт щодо виконання бюджету міста
Затверджено вартість платних медичБуча за 9 місяців та підтримано пропо- них послуг із терапевтичної та хірургічної
зиції до проекту рішення про внесення стоматології, які будуть надаватися гозмін до бюджету міста Буча на 2018 рік. спрозрахунковим стоматологічним відЗ усіх цих питань доповідала Тетяна діленням Комунального некомерційного
Сімон – начальник фінансового управ- підприємства «Бучанський консультативління БМР.
но-діагностичний центр» Бучанської місьПро роботу з боротьби зі злочинні- кої ради, питання містобудування та архістю та незаконним обігом наркотичних тектури.
засобів доповідав Олександр Пиль – наПрес-служба БМР

С

С

корочення вагонів іде в ногу зі скороченням кількості рейсів: обрізають «під корінь» робочі потяги, а в розкладі «залисини» сягають понад годину,
і це тоді, коли всі змушені їхати на роботу до столиці.
«Наконсервовані» вщент людьми вагони, антисанітарія, задуха чи холод залежно від сезону та тривалий час на ногах у безпосередній близькості до інших
пасажирів – це реалії, з якими, на жаль,
стикаються у ХХІ столітті українці, коли
намагаються скористатися приміським
сполученням.
Насправді ж існують санітарні норми,
законодавство, що регулює приміські
перевезення, та права людини. Проте це
вже роками не діє, і складається враження, що «пекло на рейках» – це незмінна
норма, дещо вічне.
«Укорочена» кількість вагонів у денні і вечірні години, коли всі їдуть чи повертаються з роботи – ще одна наболіла
тема, яка вже змушувала в кількох областях відстоювати їх повернення, перекриваючи рух поїздів.
У транспортній компанії на це кажуть, що зменшили кількість вагонів,
тому що пасажири не купують квитків
і, за статистикою, їздить набагато менше людей. Експерти переконані, що без
державних дотацій якісну залізницю не
побудувати.
Часто мережею поширюються відео і
фото, де зображено, яким люди «напихаються» в електрички. Буває, що двері
вагону майже не закриваються через навалу людей.

Дожити … «друге» життя
У таких умовах мешканці не лише Бучі,
а й громади добираються щоденно, особливо якщо цей потяг курсує в години
пік. Це і бабусі з клунками харчів, які потім торгують на місцевих ринках, і циганські табори, які мігрують із пропозиціями
погадати, і п’яниці та ворожки – кого лишень не зустрінеш в електричці.
Основна причина всіх проблем у приміському сполученні – це брак рухомого складу, – відповідають на звернення
пасажирів надавачі послуги. Переважна
більшість електропоїздів, яка нині експлуатується на УЗ, доживають своє
«друге життя». Тобто підходить (або вже
підійшов) до кінця другий термін експлуатації, на який їх було продовжено після
капітально-відновлювального
ремонту, який проводився після закінчення
їх «першого життя» (25 років з моменту
випуску). Саме через це постійно скорочується кількість придатного до експлуатації рухомого складу. І саме через це УЗ
змушена скорочувати кількість рейсів і
вагонів у приміських поїздах.
Але чи легше від цього пасажирам?
Проблема теж вже переживає не одне десятиліття, а світла в кінці тунелю так і нема.
Водночас у залізниці також бідкаються: ніби і ремонтують, проте латати
те, що вже давно треба здати на брухт –
марна справа.
Нема чого гріха таїти: існує низка
чинників, які вплинули на ситуацію із
приміськими перевезеннями і загнали її

Гостра тема

Пекло на рейках
Коли на вулиці середина літа, сонце
припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися в забиті вагони
приміських потягів, аби дістатися на
роботу, відпочинок чи до родичів –
здається, що чергової такої поїздки
просто не переживеш. Знайомо?
А взимку, коли мороз до кісток
«пропікає» холодом, також несолодко чекати на платформі напхані
вагони і трястися в холодному тамбурі до кінцевої.
майже «на дно»: внаслідок недобросовісних вчинків самих пасажирів – псування
майна поїздів, акти вандалізму та найголовніше – безквитковий проїзд та оплата
поїздки без видачі квитка.
Про вафельки й чебуреки
У приміських потягах впродовж років
існує проблема несанкціонованої торгівлі. Найчастіше торгівці – це бабці,
різноманіття товарів яких не обмежується 10 найменуваннями. Тобто в потязі можна купити все: від прохолодних
напоїв до лопат чи іграшок. Зауважимо,
що згідно з наказом Кабміну «Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти
залізничним транспортом України»,
продавати в приміських потягах дозволено виключно періодичну пресу. Усе
решта – незаконно.
Якщо раніше поліція допомагала в
боротьбі з торгівцями, то зараз ради на
них немає, та й людей у погонах вже давно у вагонах не бачили.
Згідно з тим же наказом Кабміну,
контролери мають право перевіряти наявність квитків у пасажира, дотримання ним правил, санітарних норм. Проте
максимум, що може зробити контролер
– гаркнути на нечемного пасажира, чи
зробити зауваження начальнику потяга
щодо недотримання норм.
Так само в приміських потягах немає
кому перевіряти, чи розпивають алко-

Думки вголос
– Чому запізнюються електрички?
Ми – пасажири зі стажем. Електричкою
дістаємося на роботу – у столицю – і
додому. Траплялися в дорозі й пожежі,
і поломки. Миримося з тим безладом,
бо іншого виходу нема.
– Запізнення електропоїзда – норма! Крім того, що «робочі» електрички часом прибувають із запізненням,
вони ще й забиті під зав’язку.
– Ще трохи і наші електрички стануть схожі на індійські, де на ходу ще до
зупинки поїзда зможуть забігти пасажири у вагон і вмощуватися на даху чи
на останніх сходинках у тамбурі.
– Ось скажiть, як можна випускати зранку шість вагонів? Це такий
новiтнiй рiвень комфорту? Хотiлося
б, щоб той, хто вiдповiдає за кількість
вагонiв, сам проїхався хоч раз із таким
комфортом. Те, що зараз спостерігаємо, називається злочином проти народу, – обурюється користувач мережі
Facebook Тетяна.
– Готових платити за послуги залізниці мало. 60% – це пенсіонери,
39% – це «зайці», і лише 10% платять.
Навіть, якщо залізниця додасть вагони, статистика суттєво не зміниться, допоки не зміниться наш
менталітет: десь украсти, обдурити
державу чи фірму – це норма! А ще подекуди один наперед одного вихваляємося цим, – констатує користувач мережі Facebook Ігор.
Ось такі реалії сьогодення. Чи потягне локомотив ці проблеми, чи
знову заженуть його в глухий кут на
невизначений термін???? Традиційно
– запитань більше, ніж відповідей.
голь пасажири та чи курять у потязі.
Відтак, зазвичай, контролери, провідники просто знизують плечима, коли
бачать компанії людей із сигаретами і
випивкою в тамбурі. «Куріння у вагонах

(зокрема в тамбурах) приміських поїздів
забороняється» – диктує розпорядження
Кабміну. Проте надії на виконання цього положення покладаються на грізну
контролерку, яка хіба криком може розігнати порушників. Та чи послухають її?
Питання зависає у повітрі.

Жорстокі реалії
До слова, тиснява у транспорті – це
також порушення санітарних норм.
Проте єдиним варіантом дотримання
всіх санітарних норм та забезпечення
пасажирів комфортом є списання майже всіх вагонів приміського сполучення. А оскільки зупиняти залізницю – не
варіант, залишається лише чекати, поки
в цю сферу дійде цивілізація, і щось
таки зрушить з мертвої точки…
Значна частина пасажирів в електричках – це пенсіонери та робітники. Зі
слів провідниці Юлії, хоч ціну за проїзд
в електричках давно вже не підвищували, пасажири хочуть їхати без квитка.
Але насправді не всі пасажири безвідповідальні і люблять «халяву». 95% людей, які сіли без квитка, все одно його
купують, тому що хоч який наповнений
потяг, контролер «пролізе» і «продасть»
квитки безбілетним пасажирам.
Також вона зізнається, що в роботі
часто виникають конфлікти з пасажирами, і бідкається, що в цьому випадку
захистити провідників нікому.
На думку транспортного експерта
Олександра Кави, проблеми треба шукати і в іншому напрямі: тарифи приміських перевезень покривають собівартість лише на 8-15%, а на маршрутах
дальнього сполучення – до третини.
– У Євросоюзі щороку на залізницю
спрямовують з бюджетів країн-членів
до 75 мільярдів євро. Ці гроші йдуть і
на покриття збиткових пасажирських
перевезень, і на закупівлю нового рухомого складу, і на утримання та розвиток
інфраструктури, – наголосив Кава.
За словами експерта, нині за рахунок
Укрзалізниці уряд фактично дотує цілі
галузі великого бізнесу: металургію,
сільське господарство тощо. Загальна
сума – 30 мільярдів гривень щороку. Це
36 тисяч нових вантажних, або тисяча пасажирських вагонів. На ці гроші,
за підрахунками Кави, за чотири роки
можна було б обновити парк пасажирських потягів, а ще за три – приміських.
Зараз деяким вагонам Укрзалізниці понад 50 років.
Тим часом
14 листопада 2018 р. була зареєстрована петиція №41/001977-18еп
«Встановити новий графік руху потягів
з Києва та до Києва на гілці Бородянка
– Святошин з частотою руху потягів»,
яка має на меті покращити графік руху
електричок. Потрібно зібрати майже 25
тисяч підписів, аби її розглянули. Понад
70 днів ще є для того, аби їх зібрати.
Проте більшість не поспішає підтримати електронну петицію: може й цього
разу все відбудеться за звичною схемою
– далі слів справа не зрушить.
Богдан Ляховець

на часі

Донести не можна залишити:

чому за ніч вулиці перетворюється на звалище,
або Поки одні прибирають, інші смітять
Користувачі соціальних мереж вибухнули хвилею обурення – сміття заполоняє вулиці міста й навколишні ліси. Однак більшість нарікає не на владу, а сусідів, які нехтують елементарними правилами культури та екології
довкілля. Говорять, що попри те, що сміття вивозять вчасно: з року в рік
ситуація повторюється – мотлоха не стає менше. Крім того, днями на сміттєвих баках у Бучі було встановлено таблички, але контейнери порожні,
натомість, поруч з ними знову з`являється сміття.

У

сусідніх селищах ситуація зі сміттям
не краща, часом мешканці не соромляться створювати справжні звалища
прямісінько на околицях місця, де живуть. З такими порушниками, наприклад,
у Бабинцях борються просто, але дієво
– викладають фото в соціальні мережі, і
протягом кількох днів купа сміття зникає.

Ліси потопають у смітті
Але якщо в населених пунктах ситуацію
зі сміттям ще можна тримати під хоча б
якимось контролем, у лісах картина нагадує справжні фільми жахів. Мотлох сюди
везуть буквально мішками, ба більше –

тракторами, нині ліс нагадує смітник серед дерев, аніж «легені планети».
Щовесни і щоосені небайдужі мешканці громади організовують прибирання засмічених лісових ділянок. Та з
року в рік ситуація повторюється: поки
одні прибирають, інші смітять.
– Люди не уявляють, яку шкоду завдають просто залишивши в лісі пакет із
недоїдками, тварини з’їдають залишки
їжі разом із кульками, забивають шлунок і помирають, а що вже казати про
будівельне сміття, – розповідає співорганізатор спільноти «Зробимо чистим
селище» Леся Криницька.

Хто повинен прибирати в лісі?
У лісгоспі «Бучанським новинам» повідомили, що до прибирання в лісах
працівники лісового господарства, зазвичай, залучають сільради навколишніх
селищ, але частіше прибирають територію своїми силами. Та через те, що на
одного лісівника припадає сотні гектарів

лісу, очищати його від постійних сміттєзвалищ просто неможливо. Простежити
за тим, аби в ліс не вивозили сміття також дуже складно, адже найчастіше це
роблять вночі. Тому затримати порушника на місці «злочину» вдається рідко,
а тим паче довести, що адміністративне
правопорушення скоїв саме він.

Штраф за неприбране сміття
Торік в Україні було ухвалено законопроект, який передбачає збільшення
штрафу за забруднення громадянами лісів відходами з 5-10 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян до 25-50.
Тобто на сьогодні штраф становить від
425 до 850 гривень. Та навіть збільшені
вп’ятеро штрафи не допомагають боротися зі сміттям.
Чому люди смітять?
Лише 4% українського сміття переробляється. У західній Європі цей показник вищий за 50%, а Швеція примудрилася досягти рекордних 99%. Чому так?
Експерти кажуть, що річ в елементарній
культурі. Звісно, стихійні звалища можна знайти не тільки в нас. Але, як відомо,
іноді просто варто почати із себе, в наших містах і лісах стане чистіше тільки
тоді, коли кожен зрозуміє, що чисто не
там, де прибирають, а там, де не смітять.
Юлія БОБРИК

Єдина родина
Блиставиця

Зона
відпочинку
і спорту – у
центрі села

Найголовніший потенціал кожного
населеного пункту – активні жителі,
які хочуть, щоб їхнє село жило й розвивалося. Блиставиця також у цьому
переліку, а тому вже завершено в центрі села облаштування ігрового дитячого і спортивного майданчиків.

Д

итячий вже встигли «обкатати» наймолодші мешканці, а от спортивний
лише починає працювати: за годину після його встановлення ми завітали і по-

Запали свічку

Україна
пам’ятає,
світ визнає

Масштабними заходами Україна та
світ відзначають 85-ті роковини Голодомору. Міжнародна акція «Запали
свічку пам’яті», Міжнародний форум
«Україна пам’ятає, світ визнає», меморіальне засідання Верховної Ради
України, відкриття виставки «Україна
1932-1933. Геноцид голодом» та загальнодержавні жалобні заходи 24
листопада покликані вшанувати вбитих у 1932-1933 роках.
До Дня пам’яті жертв Голодомору
відбудеться кілька масштабних заходів
на державному рівні. Зокрема, в столичній Опері відбудеться мистецька

Два яблука – у чому різниця?

Луб’янка

Багато психологів і педагогів розмірковують над тим, як допомогти
дитині не відчувати себе зайвою в колективі, чи можна навчити її
спілкуватися, чи можуть дорослі (педагоги, психологи, батьки) певним
чином звернути на неї увагу однолітків, зробити її своєю для оточуючих.
Але найголовніше питання: як уникнути цькування і що робити, якщо
ситуація критична?
бачили «сліди» спортивних тренувань
тих, хто пробує на свіжому повітрі займатися спортом.
Місцева дітвора любить більше бавитися на дворі – яскравий майданчик,
який «обріс» парканом, лавочки – для
дорослих, а весною додасться зелень – затишне місце створено для всіх жителів.
Енергозберігаючі світильники забезпечуватимуть майданчик світлом, яке обходитиметься громаді дешевше завдяки впровадженню енергозберігаючих технологій.
– Ми вже давно хотіли облаштувати
місце для молоді, для дітей, – розповідає
в. о. старости Світлана Микиша. – Тож
вирішили саме встановити це тут – навпроти сільської ради, у центрі села, поряд із Будинком культури.
Мешканці Блиставиці щиро радіють
новому майданчику. В один голос переконують: сюди будуть приходити не тільки бавитися з дітьми, а й займатимуться
спортом, і обіцяють берегти майно.
Вікторія ЛЯХОВЕЦЬ
акція,
організована Міністерством
к у л ь т у р и .
Пам’ятні
заходи за участю
Президента пройдуть і в Мистець
кому Арсеналі та
о 16-й годині – біля
Меморіалу
жертвам
Голодоморів. Також 23 листопада о 15.00 у Верховній Раді відбудеться меморіальна сесія, присвячена
пам’яті жертв Голодомору.
Мешканці Бучі також долучаються
до проведення заходів: у пам’ять про
мільйони загиблих від Голодомору закликаємо всіх мешканців 24 листопада
2018 р. о 16:00 приєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання.
Також із настанням темряви запалимо і поставимо свічку на підвіконня
– на знак скорботи і пам’яті про мільйони загублених життів наших співвітчизників.

У

Луб’янській школі для семиклас
ників провели тренінг «Два
яблука», аби дати відповідь на це
запитання. Одне яблуко хвалили, в
іншому, навпаки, – шукали недоліки
і жбурляли на підлогу. Розрізавши
яблука діти побачили, що одне було
біле, друге – потьмяніле. Такий тренінг
дає змогу зрозуміти, що так само
відбувається і з людьми, коли ми їх
ображаємо або насміхаємося. Зовні на
них це фактично не позначається, але
ми наносимо їм величезну кількість
внутрішніх ран.

Ворзель

Скоро
на телеекранах

Телеканал СТБ знімає фільм у Ворзелі. Зйомки проходили на вулиці
Тюльпанова.
ісцеві мешканці згадують, що селище не вперше з’являється на великому екрані. Раніше у Ворзелі проходили зйомки кількох епізодів серіалу «Свати», новорічний фільм з Барбарою Брильською, «Дім з ліліями» та «Напередодні» за твором
Івана Тургенєва.

М

Бабинці

Зберегти енергію
та заощадити

У

листопаді відбулася заміна ламп
вуличного освітлення на сучасні,
ергозберігаючі, на чималій кількості
вулиць у Бабинцях, що в майбутньому
дасть змогу заощадити кошти за оплату електроенергії.
Також було зроблено ремонт вуличного освітлення на вулицях Зарічна та
Заводська.
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тема номера. Здоров’я
пневмонія

Невидима загроза,
про яку потрібно знати

вдихання западає її нижня частина (у
здорової людини грудна клітка розширюється під час вдихання);
• свистячі хрипи під час дихання (частіше у разі вірусних інфекцій).

За даними ВООЗ, пневмонія є причиною близько 15% смертей дітлахів віком до п’яти років – щохвилини від запалення легень у світі помирає два малюки.

П

рості кроки, які може зробити кожен із нас, допоможуть уникнути
запалення легень у вас чи вашої дитини,
адже цю хворобу досить легко діагностувати.

Симптоми пневмонії
Найчастіші симптоми пневмонії:
• підвищення температури тіла (38–39 °C,
рідше – 37,2–37,4 °C), лихоманка;
• кашель із виділенням слизово-гнійного (зеленкуватого) або навіть гнійного
мокротиння, інколи може бути «сухе»
покашлювання;
• відчуття браку повітря, зниження
апетиту;
• втома, сонливість, пітливість;
• задишка внаслідок фізичного навантаження, інколи біль за грудиною;
• втягнення грудної клітки – під час

Медична техніка
Для людей, у яких є проблеми з
артеріальним тиском, цей прилад
життєво необхідний. Але як обрати
правильний? Сьогодні ринок пропонує кілька десятків різновидів
приладів для вимірювання артеріального тиску. Дуже важко не розгубитися в цьому розмаїтті й обрати
оптимальний апарат, який би підходив саме вам.
Ртутні тонометри
Надзвичайно широко застосовувалися в минулому й були золотим стандартом визначення тиску завдяки своїй
точності. Сьогодні їх майже не використовують, адже вони містять значну
кількість токсичного металу – ртуті.
Автоматичні тонометри
Накладаються на зап’ястя або палець
– дають змогу швидко виміряти тиск, не
знімаючи одягу, проте отримані показники не є досить точними.

За даними ВООЗ, 2015 р. пневмонія
в Україні забрала життя 331 дитини
віком до п’яти років, посівши третє
місце серед причин смертності в цій
віковій категорії.
У випадку пневмонії часто прослуховують хрипи в легенях. Але це вдається
не завжди.
Діагностувати недугу допомагають
рентген і комп’ютерна томографія,
пульсоксиметрія, аналіз крові та мокротиння.

Лікування пневмонії
Лікувати пневмонію самостійно вкрай
небезпечно. Якщо у вас з’явилися симптоми або підозра на пневмонію, негайно зверніться до лікаря! Самолікування
може значно ускладнити діагностику
пневмонії та подальшу фахову терапію!
Профілактика пневмонії
Профілактика пневмонії у дітей і дорослих передбачає:
• щеплення;
• зміцнення імунітету;
• достатнє та збалансоване харчування;
• здоровий спосіб життя;
• регулярну фізичну активність на свіжому повітрі;
• дотримання правил особистої гігієни;
• адекватне лікування інших проблем зі
здоров’ям;
• дослідження середовища.
• Хто ризикує захворіти на пневмонію?
• Захворіти на пневмонію можуть особи різного віку, соціального статусу і
професії. Але все ж є чинники ризику:
• вік (на запалення легень частіше хворіють маленькі діти й літні люди);
• цукровий діабет та інші хронічні захворювання;
• робота в громадських місцях та контакти з великою кількістю людей.
Діти у групі ризику!

Кардіошкола:
вибираємо тонометр

Механічний тонометр із
манометром
Найпоширеніший із тонометрів в
Україні. Для вимірювання тиску потребує ручного накачування манжети та
володіння технікою прослуховування
пульсу фонендоскопом. Має дві основні переваги – ціна та точність вимірів у
пацієнтів з аритмією. Основний недолік
– складність маніпуляції, тому бажано перші вимірювання проводити під
контролем медичного працівника.

Напівавтоматичні
та автоматичні тонометри
з плечовою манжетою
Хоч багато моделей цих тонометрів
містять алгоритми для розпізнавання аритмій, Європейське Товариство
Кардіологів рекомендує використовувати їх тільки у разі відсутності аритмії,
а у випадку порушень ритму надавати
перевагу звичайним механічним тонометрам із манометром.

В Україні захворюваність на кір
зросла
на 10%
Із початку 2018 року на кір захворіло 38 108 людей – 14 609 дорослих і
рім того, за тиждень з 13 по 20 листопада кількість людей, які захворіли на кір, в Україні збільшилася на
10%, захворіли 1 855 людей – 548 дорослих і 1 307 дітей.
На щастя, ситуація щодо захворюваності в Бучі значно краща. Як повідомили журналістів газети «Бучанські
новини» у Комунальному некомерційному підприємстві «Бучанський
центр первинної медико-санітарної

допомоги», у місті мали місце випадки
захворюваності на кір, але зростання
захворюваності не спостерігається.
Але медики вкотре наголошують, що
єдиний спосіб захиститися від захворювання на кір – вакцинація.
Врізка:
Кір – гостре інфекційне вірусне захворювання, яке може призвести до летальних наслідків. Основні симптоми
хвороби: висока температура, запален-

Ефективні рецепти від зaстуди, ГРЗ
і ГРВІ, які саме на часі, пізньої осені.
Якщо болить горло
Радимо зробити такий розчин для
полоскання: у склянку теплої кип’яченої води додати по половині чайної
ложки соди і солі плюс кілька крапель йоду.

Кашель
У разі кашлю в книжці «Таємниці
зцілення» пропонують полоскати
горло розчином із 4 чайних ложок
шавлії, заварених 2 склянками окропу, які потім потрібно настояти 30
хвилин і процідити.
Також чудово діє редька. Її нарізають тонкими скибочками, посипають
цукром. Через півгодини редька дає
сік. Пити його по столовій ложці щогодини.
Банани також можна використовувати як засіб від кашлю. Пропустити
бананову м’якоть крізь сито, помістити в каструлю з гарячою водою (в
пропорції: на чашку води два банани), ще раз нагріти і пити.
Ларингіт
Для xворих на ларингіт така порада: змішати 3 частини листя шавлії, 3
частини ромашки аптечної і 4 частини трави привороту.
Чайну ложку цієї суміші заварити
склянкою окропу, дати настоятися
півгодини, процідити і полоскати.
Анісовий настій від застуди
З числа екзотичних засобів – анісовий настій. У разі застуди чайну
ложку сушених плодів анісу заварюють склянкою окропу, настоюють 20
хвилин і проціджують.

Разом ми сила!

ня слизових оболонок порожнини рота
і верхніх дихальних шляхів, кон›юнктивіт, плямисто-папульозний висип на
шкірі й загальна інтоксикація. Дев›ять
із 10 неімунізованих людей, які контактують із хворим, інфікуються.

Суспільство

Мовою фактів

Досить промовисті цифри оприлюднив Звіт Рахункової палати «Про результати аналізу виконання заходів з реалізації «Стратегії подолання бідності».
Так, виявляється, в нашій країні діє ця Стратегія, і вона має бути реалізована
до 2020 року. Між іншими невтішними цифрами варто звернути увагу на те,
що розрив у показниках бідності між містом і селом зростає за всіма критеріями і критеріями! При цьому, малі міста все більше тяжіють до сільських
населених пунктів і віддаляються від показників великих міст.

А

Рецепти від застуди
із зошита старенького
терапевта

Добрі справи

23 499 дітей, від ускладнень померло 15 осіб, повідомили в МОЗ України.

К

Поради лікаря

загалом, умови життя більш як чверті українців не відповідають навіть мінімальним стандартам харчування, споживання непродовольчих товарів та послуг, належним житловим умовам тощо. Для порівняння: рівень матеріальної депривації для 28 країн ЄС за підсумками 2017 року становив 16%, в Україні – 42%,
йдеться у Звіті Рахункової палати.

Добро не знає меж, і підтвердження тому дії та вчинки жителів нашої громади. Ось таку історію журналістам газети «Бучанські новини» розповів Анатолій
Кушнірчук.
– Днями мав незаплановану зустріч з мешканцем Бучанської
територіальної
громади,
який
пожертвував понад 60 літрів натурального меду нашим захисникам
на фронт, – поділився Анатолій. –
Я в приємному шоці. Важаю, що так
наших хлопців привітали з «Днем
Добра».

Понеділок • 26 листопада
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
21:00,3:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,14:20,19:25,22:45,1:10,2:50,3:5
5,5:25 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:05 Телепродаж.
11:50 Щоденник Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018».
12:00 Енеїда.
13:10,14:30 РадiоДень.
13:35 Д/с «Свiт дикої природи».
15:15 Дитячий пiсенний конкурс
Євробачення-2018. Фiнал.
18:00 Iнформацiйна година.
19:00 Разом.
19:35 Д/с «Жива природа».
19:50,1:25 Т/с «За службовим
обов`язком». (16+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:45 Шахтарська змiна.
22:15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:55,2:25 Складна розмова.
23:20 Перша шпальта.
0:00 Телепродаж Тюсо.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:4
5,5:25 «ТСН».
9:30,11:20,12:20 «Одруження
наослiп».
13:10 «Мiняю жiнку 8».
14:45 «Сiмейнi мелодрами».
15:45 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Жити заради кохання».
(12+).
21:45 «Мiняю жiнку 14».
23:30,0:50 «Танцi з зiрками».
4:30 Драма «Життя i доля». (16+).

Iнтер

6:15,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
«Новини».
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00 «Стосується
кожного».
11:15 Т/с «Своя правда», 1 i 2 с.
12:25 Т/с «Своя правда», 3 i 4 с.
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:50 Х/ф «Хронiки зради». (16+).

ICTV

4:45 Служба розшуку дiтей.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
8:45 Факти. Утро.

9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:15 Антизомбi.
11:15,13:25 Х/ф «Ясон та
аргонавти».
12:45,15:45 Факти. День.
15:35,16:20 Х/ф «Мiцний горiшок 3:
Помирати з пiснею». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Прорвемось!
21:25 Т/с «Пес». (16+).
22:40 Свобода слова.

Новий канал

3:10 Служба розшуку дiтей.
3:45 Абзац.
5:25,6:40 Kids` Time.
5:30 М/с «Том i Джерi шоу».
6:45 М/ф «Втеча з планети Земля».
8:20 Х/ф «Супернова». (16+).
10:00 Х/ф «Вiрус». (16+).
12:00 Х/ф «Зорянi вiйни:
Пробудження сили». (12+).
15:00 Х/ф «Бунтар один. Зорянi
вiйни: Iсторiя». (12+).
17:40,2:00 Таємний агент.
19:00 Ревiзор.
21:45 Пристрастi за ревiзором.
0:15 Пост шоу. Таємний агент.

СТБ

5:55 Все буде добре! (16+).
8:05 Х/ф «Вам i не снилося».
10:00 Зваженi та щасливi. (12+).
13:05 Битва екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок. (16+).
15:25 Все буде добре!
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
19:00,23:50,0:45 Т/с «Коли ми
вдома».
20:00,22:50 Хата на тата. (12+).

Канал «Україна»

7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:2
0 Сьогоднi.
9:30,3:10 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха чи невiстка.
11:20,3:50 Реальна мiстика.
13:20,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину 4.
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Хто ти?», 9 i 10 с. (16+).
23:30 Х/ф «Хронiки Рiддiка». (16+).
1:50 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00,9:00,21:00,23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
8:15,23:20 «Поради лiкаря».
9:15,15:00,20:20,0:00 «Ситуацiя».
9:25,2:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10 «Наполеон».
17:00,0:10 «Київ Live».
20:30 «Служба порятунку».
21:25 «Переказана iсторiя».
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

26 листопада – 2 грудня 2018 року
Вівторок • 27 листопада
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
21:00,3:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,11:50,14:20,22:45,1:10,2:50,3:
55 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:05 Телепродаж.
12:00 Д/с «Смаки культур».
13:10,14:30 РадiоДень.
13:35 Д/с «Свiт дикої природи».
15:15 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55 UA:Фольк.
18:00 Iнформацiйна година.
19:00 Плiч-о-плiч.
19:30 Д/с «Життя з левами».
20:05 Т/с «Монро». (12+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:45 Нашi грошi.
22:15 Д/с «Елементи».
22:55,1:25 Розсекречена iсторiя.
0:00 Телепродаж Тюсо.
2:25 Складна розмова.
3:35 Тема дня.
4:00 #БiблiоFUN з Р. Семкiвим.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:4
5,5:25 «ТСН».
9:30,11:10,12:20 «Одруження
наослiп».
13:05 «Мiняю жiнку 8», 7 с.
14:40 «Сiмейнi мелодрами».
15:45 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Жити заради кохання».
21:45,23:45,0:50 «Iнспектор. Мiста».
1:45 Драма «Гiркi жнива». (12+).

Iнтер

6:00 М/ф.
6:15,22:00 «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».
10:10 Т/с «Перша спроба», 1 i 2 с.
12:30 Х/ф «Гра в чотири руки».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:50 Х/ф «Влiтку я вiддаю перевагу
весiллю». (16+).
1:45,5:15 «Подробицi» - «Час».
2:30 Т/с «Банкiри».
3:25 “Орел i решка. Шопiнг”.
4:45 “Top Shop”.

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.

8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Прорвемось!
11:10 Антизомбi.
12:35,13:20 Х/ф «Командос». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:55,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
17:40 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:45 «На трьох». (16+).
23:50 Х/ф «Пограбування поiталiйськи».
2:00 Т/с «Прокурори».
2:45 Т/с «Патруль. Самооборона».

Новий канал

3:15,1:25 Зона ночi.
4:45 Абзац.
6:35,7:55 Kids` Time.
6:40 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00,0:25 Київ вдень i вночi. (16+).
9:00 Т/с «Любов напрокат». (12+).
9:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
17:00,19:00 Вар`яти. (12+).
21:00 Пацанки. Нове життя. (16+).
22:10 Х/ф «Iноземець». (16+).

СТБ

7:00,15:25 Все буде добре!
9:05,19:00,0:00,1:05 Т/с «Коли ми
вдома».
10:05,20:00,22:35 МастерШеф.
13:05 Битва екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок. (16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:1
5 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха чи невiстка.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:20,15:30,4:40 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину 4.
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Хто ти?», 11 i 12 с. (16+).
23:20 Без панiки.
0:00 Т/с «CSI: Маямi». (16+).
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00,19:25 «Гарячi точки».
8:00,9:00,21:00,23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
8:15,23:20 «Поради лiкаря».
9:15,15:00,20:20,0:00 «Ситуацiя».
9:25,2:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10 «Переказана iсторiя».
17:00,0:10 «Київ Live».
20:30 «Київськi iсторiї».
21:25 «Заборонена iсторiя».
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
3:00 «Життєвi iсторiї».

Середа • 28 листопада
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
21:00,3:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,11:50,14:20,22:45,1:10,2:50,3:
55 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:05 Телепродаж.
12:00 Д/с «Смаки культур».
13:10 РадiоДень.
13:35 Д/с «Свiт дикої природи».
14:30 52 вiкенди.
15:15 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55 Сильна доля.
18:00 Iнформацiйна година.
19:00 Шахтарська змiна.
19:30 Д/с «Життя з левами».
20:05 Т/с «Монро». (12+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:45 Складна розмова.
22:15 Д/с «Елементи».
22:55 Схеми. Корупцiя в деталях.
23:20 Букоголiки.
0:00 Телепродаж Тюсо.
1:25 Розсекречена iсторiя.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:4
5,5:25 «ТСН».
9:30,11:20,12:20 «Одруження
наослiп».
13:20 «Мiняю жiнку 8», 8 с.
14:45 «Сiмейнi мелодрами».
15:45 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Жити заради кохання».
21:45,22:55 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
0:05,0:50 Драма «Холодне лiто
53-го».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:15,22:00 «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».
10:10 Т/с «Перша спроба», 3 i 4 с.
12:30 Х/ф «Блеф».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:50 Х/ф «Фото на документи».
1:45,5:20 «Подробицi» - «Час».
2:30 Т/с «Банкiри».
3:25 “Орел i решка. Шопiнг”.
4:50 “Top Shop”.

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.

4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
12:00,13:20 Х/ф Вiдчинiть, полiцiя!
12:45,15:45 Факти. День.
14:45,16:25,21:25 Т/с «Пес». (16+).
17:40 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
22:45 «На трьох». (16+).
23:40 Х/ф «Сонце, що сходить».
2:10 Т/с «Прокурори».
2:55 Т/с «Патруль. Самооборона».

Новий канал

3:00,1:05 Зона ночi.
4:45 Абзац.
6:35,7:55 Kids` Time.
6:40 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00,0:00 Київ вдень i вночi. (16+).
9:00 Т/с «Любов напрокат». (12+).
9:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
17:00,19:00 Екси. (16+).
21:00 Пацанки. Нове життя. (16+).
22:10 Х/ф «Пiдпiльна арена». (16+).
1:00 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:55 Все буде добре!
8:55,19:00,0:05,1:10 Т/с «Коли ми
вдома».
10:00,20:00,22:35 МастерШеф.
13:10 Битва екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок. (16+).
15:30 Все буде добре! (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха чи невiстка.
11:20,2:50 Реальна мiстика.
13:20,15:30,4:40 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину 4.
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Хто ти?», 13 i 14 с. (16+).
23:30,2:00 Т/с «CSI: Маямi». (16+).
1:30 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00,9:00,21:00,23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
8:15 «Школа права».
9:15,15:00,20:20 «Ситуацiя».
9:25,2:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10,21:25 «Заборонена iсторiя».
17:00,0:20 «Київ Live».
20:30 «Якiсне життя».
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20 «Приречений на любов».

Астрологічний прогноз на 26 листопада – 2 грудня 2018 року
ОВЕН (21.03-20.04).
На цьому тижнi варто пустити в хiд
всю вашу дипломатичнiсть, щоб уникнути серйозної сварки з начальством або зi
старшими родичами. Небажано пропадати на
роботi днями i ночами. Цим ви можете пiдiрвати здоров`я i зiпсувати стосунки зi своєю половинкою. Недоречно кинута фраза загрожує послужити причиною сварки в родинi у вихiднi.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Будьте уважнi i турботливi стосовно
коханої людини, так як їй бракує вашого душевного тепла. Бажано чiтко спланувати
справи на цей тиждень, інакше він буде дещо
хаотичним. Починаючи із середи є ймовiрнiсть
надходження цiнної для вас iнформацiї з абсолютно несподiваного джерела. Недiля - сприятливий день для завершення незакiнчених
домашнiх справ.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Розвиток подiй буде багато в чому
залежати вiд вашого погляду на проблему, не дозволяйте собi песимiзм. Втiм, для
нього не буде особливого приводу. Зiрки обiцяють вам бурхливий роман або поповнення
в сiм`ї. У другiй половинi тижня з`явиться
можливiсть для самореалiзацiї у творчостi i
додаткового заробiтку. Вашi iдеї принесуть потрiбний результат i прибуток. Ви зараз здатнi
перевернути гори, показати себе в усiй красi.
У цей перiод всi починання будуть успiшними.

РАК (22.06-22.07)
На цьому тижнi все залежить вiд
того, як швидко ви перетворите супротивникiв на союзникiв. У понедiлок
наполеглива ввiчливiсть або ввiчлива наполегливiсть стануть запорукою успiху. У вiвторок i
середу вам належить iнтенсивно спiлкуватися з
партнерами по роботi i бiзнесу для визначення
перспектив на найближче майбутнє. У п`ятницю ви вiдчуєте необхiднiсть у пiдтримцi, але не
варто показувати свою слабкiсть всiм i кожному.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Небажано повторювати свої помилки тiльки тому, що вам зручнiше ходити
протоптаною стежкою. Не варто витрачати надто багато часу на зведення повiтряних
замкiв. Набагато кориснiше подбати про земне.
Причому можна використовувати найрiзноманiтнiшi методи, в тому числi й iнтриги, головне
- увага до дрiбниць i вмiння аналiзувати.
ДІВА (24.08-23.09)
Напружена робота на початку тижня може послабити вашi сили, але
фiнансовi перспективи стануть для
вас яснiші i приємнiші. У четвер варто знизити
накал i знайти час для вiдпочинку. У п`ятницю прихованi проблеми стануть очевидними,
i ви зможете вжити своєчаснi заходи щодо їх
розв’язання. У суботу саме час зробити те, що
ви давно собi обiцяли, але ранiше не могли дозволити.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Сприятливий тиждень для змiн,
почати можна зi свого iмiджу, продовжити - стилем спiлкування, а там
вдасться й нову роботу знайти. Все змiниться
на краще. Вiвторок - вдалий день для спiвбесiд
i переговорiв. Вихiднi днi - чудова пора для
спiлкування з рiднею i дiтьми, вдасться уникнути конфлiктiв.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На цьому тижнi будуть своєчаснi
роздуми про сенс життя i про мiсце в цьому свiтi. Багато представникiв знаку будуть розбиратися зi старими
проблемами й інакше будувати стосунки з
оточуючими. Саме час змiнити романтичнi
пристрастi, якщо вам з партнером некомфортно.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
На цьому тижнi ви можете
зробити прорив до нових висот.
Зосередьтеся на роботi, вона принесе вам задоволення i прибуток. У понедiлок вас може зацiкавити нова корисна
iнформацiя, в середу ви без зусиль отримаєте схвалення начальства. Можливо,
нову вигiдну пропозицiю в робочiй або
особистiй сферах, яку краще не упускати.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На цьому тижнi варто звернути
увагу на знаки, якi вам посилає доля.
А ось попереджає вона про небезпеку
або звертає вашу увагу на вдалий збiг обставин - зможете розгадати тiльки ви самi. У понедiлок не нехтуйте дрiбними дорученнями:
хто знає, може, саме так ви досягнете успiху.
У четвер i п`ятницю бажано втриматися вiд
авантюр i зближення з незнайомцями. У п`ятницю пориньте з головою в щоденні справи,
так ви уникнете iнтриг i плiток.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
У першiй половинi тижня ймовiрнi рiзноманiтнi контакти. Деяким
представникам цього знаку захочеться скинути із себе тягар обов`язкiв,
раптом набридне вчитися або працювати.
На щастя, до кiнця тижня цей настрiй випарується без слiду. За вас вашi справи нiхто
не зробить. У четвер ви станете щасливим
володарем дару переконання, легко досягаючи бажаного результату. Вихiднi можуть
подарувати сприятливу можливiсть для змiни обстановки.

РИБИ (20.02-20.03)
Робота може зажадати вiд вас занадто багато зусиль, тому краще
вiдразу вирiшити для себе, з яким її
об`ємом ви можете реально впоратися. I нi
в якому разi не погоджуватися на збiльшення цього лiмiту. Не застрягайте на дрiбних
завданнях i порожнiх розмовах, зосередьтеся
на головному. Не шкодуйте часу i сил на перевiрку надiйностi нових партнерiв, тiльки
тодi є сенс починати спiльну дiяльнiсть.
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Офіційно

Звіти депутатів:

працюємо спільно

На виконання ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
призначила звіти депутатів Бучанської міської ради VІІ скликання перед виборцями згідно з графіком, що був затверджений на сесії БМР.

17 і 18 листопада, відповідно до затвердженого на сесії графіка, депутати
Бучанської міської ради звітували перед
виборцями своїх округів, на яких детально розповіли про свою роботу за 2018 рік
у раді та в окрузі, а також відверто відповіли на всі запитання виборців.
Важливо зазначити, що всі без виключення депутати відмітили, що реалізація всіх цілей та планів, проектів у
поточному році стала можливою лише
завдяки спільній роботі всього корпусу.
– Велике досягнення цього року – позитивний висновок щодо утворення
Бучанської ОТГ, який став можливий
лише завдяки титанічній роботі міського голови та підтримці депутатсько-

го корпусу міської ради, який одноголосно
приймав важливі рішення, незважаючи
ні на що, – розповів Василь Олексюк,
секретар БМР.

Про спільні досягнення депутатів
БМР за поточний рік розповідала і
Катерина Цип`ящук:
– Значною подією стало відкриття
Пластового вишкільного центру за підтримки Бучанського міського голови
та Київської обласної адміністрації, –
сказала депутат БМР, розповівши, яка
робота була зроблена за цей період в її
окрузі. – А от саме на окрузі №13 було
проведено ремонт покрівлі будинків
на вулиці Києво-Мироцькій, 104-а та б
майже завершено.
У свою чергу депутат Ніна Хуторянська
розповіла про дитячі садки:
– Завершено процес капітального ремонту садочків. На своєму окрузі вдалося облаштувати перехрестя вулиці
Польової та Нового шосе, що полегшило
мешканцям заїзд до будинків.
– За цей рік на окрузі № 9 було вирішено
чимало питань, зокрема, проведено реконструкцію дитячого садочка «Горобинка»,
– розповів «БН» депутат Дмитро
Паустовський. – Але я хочу сказати, що
вирішення усіх питань можливе й реалізовується лише за колективною ініціативою
всього депутатського корпусу.
– Чимало вже зроблено, але залишається багато питань та проблем, – зазначила депутат Галина Джунь у своєму виступі. – Основними темами минулого року
залишалися школи, садочки та децентралізація. Об`єднання триває і є багато планів, тому всі депутати плідно працюють.
Про важливість спільної робити зазначив і Віталій Якубенко у своєму виступі:
– Ми продовжуємо наразі працювати
над розв’язанням гострих проблем своїх
виборців – асфальтування доріг, освітлення та ремонт покрівель.
І хоч кількість присутніх мешканців
міста на звітах була невеликою, зважаючи на завжди активну позицію бучанців,
це може говорити тільки про те, що депутатський корпус максимально близький до свого виборця і чимало депутатів
сповіщає громаду про свою діяльність
у соціальних мережах. Тож зворотний
зв'язок у Бучі однозначно налагоджено.
– Звичайно, прикро, що небагато представників громади прийшли на звіт депутатів, але, думаю, що це пов’язано з
тим, що вони завжди можуть напряму
спілкуватися з депутатом нашої ради і
ставити запитання, які їх цікавлять в

будь-який час, – розповів депутат від виборчого округу № 14 Олег Квашук.
Нагадуємо, що відповідно до графіка,
звіти депутатів Бучанської міської ради
продовжаться 24 листопада.
Юлія БОБРИК

громади

У самому серці міста Буча розташована справжня креативна лабораторія,
де виховують маленьких учених, дослідників і творців. Діти не повинні боятися ставити запитання – впевнені у SmartLab, все що потрібно для їхнього розвитку – це створити платформу для оволодіння новими навичками.
– Який підхід у роботі з дітьми вико– Чому різносторонній розвиток дитини важливий сьогодні?
ристовують ваші викладачі?
– Якщо згадати дитинство, яке було
– Ми розвиваємося разом з дітьми й
в наші часи, то розумієш, що сучасним часто запитуємо, що їм цікаво, чим вони
дітлахам дуже пощастило. Але в такому хочуть займатися і чим захоплюються. З
величезному розмаїтті легко загубитися, дітьми ми спілкуємося на рівних, у них
іноді складно зрозуміти що насправді
цікавить дитину. Так, наприклад, ми допомагаємо малечі спробувати себе у всіх
напрямах і вибрати те, що захопить їх.
– Як зацікавити дітей сьогодні?
– За такого різноманіття ґаджетів,
якісних ігор, відкритого доступу до
будь-якого мультфільму – дуже складно привернути увагу сучасної дитини.
З цим зіткнулися багато батьків і вчителів. А проблема навіть не в цьому, у
більшості випадків дорослі позиціонують себе в спілкуванні з дітьми дещо
зверхньо. Ми ж намагаємося будувати
свою комунікацію на взаємоповазі і
спілкуємося на рівних. Ми не змушує
дітей щось робити. Ми знаходимо шлях,
коли дитині самій стає цікаво і приємно
щось зробити.

Особистість

Казкові герої говорять голосом
Кирила Свити

Зазвичай, герої нашої рубрики «Особистість» – люди, які мають чималий
життєвий шлях та досвід. Але цього разу це історія про молодого талановитого бучанця, який, незважаючи на свій вік, має вражаючі здобутки та
досягнення.

Т

рейлер до фантастичного фільму
«Будинок з годинником у стінах»,
який з вересня йде в кінотеатрах України,
«говорить» голосом Кирила Свити – талановитого бучанця, якого всі добре знають не лише в Бучі, а й за межами міста,
вихованця «Фабрики зірочок».
Щоправда, юна зірка «засяяла», окресливши до цього творчу траєкторію
талановитого виконавця пісень, переможця багатьох міжнародних фестивалів та конкурсів.
З цього фільму, який відкрив йому
новий творчий шлях, – першої роботи на столичній студії «ledoyen» («Ле
Дуаєн»), яка дублювала близько 60%
всіх кінопрокатних фільмів в Україні,
ймовірно, розпочинається ще одна
творча сторінка школяра Кирила.
У його короткій, але продуктивній
кіношній біографії, була участь у запи-

суванні масовки до фільму «Перша людина», який у прокаті з жовтня.
На дитячих каналах у мультику
«Бембі» він також озвучував казково-

немає відчуття, що на заняттях їх будуть
перевіряти, лаяти, порівнювати або засуджувати. Так, наприклад, нещодавно
в нас з’явився курс «Writeхакери», на
якому діти доводять, що написати влас-

го героя. Скоро вийде в прокат мультфільм «Грінч» за його участі.
Та особливо родина очікує на
прем’єру, що відбудеться на каналі
плюс плюс: мультик «Левина варта», у
якому левеня – головного персонажа,
озвучив Кирило Свита.
Роботу над багатосерійним мультиком
уже завершено, але без запрошень до подальшої співпраці учень не залишається:
днями отримав наступне запрошення й
нову «роль» для озвучування.
– Улітку на канікулах було простіше включатися в графік, – розповідає
про непрості поєднання навчання
і творчості мама Наталія Свита. –
Доводиться відпрошуватися з останніх
уроків, які потім у вихідні самотужки
надолужує. Але він у захваті – намагається працювати на рівні з професійними акторами у шикарній студії.
Отримав і перші зароблені гроші за роботу. За свої старання отримує учень і
стипендію Бучанського міського голови Анатолія Федорука.
Режисери хвалять за працю, бажання вчитися й талант і говорять про
Кирила, як про знахідку для роботи.
Нам залишається дочекатися, коли
«Левина варта» з’явиться в програмі,
аби насолоджуватися поки що незвичною для нас роботою Кирила.
Вікторія ЛЯХОВЕЦЬ

Велотуризм

Залізні коні – уже на припоні:
осінь «Бучанських ВЕЛІКанів»

Наприкінці серпня свій осінній сезон відкрила велогрупа «Бучанські ВЕЛІКани», організована Бучанським центром позашкільної роботи. Цього року «ВЕЛіКани» співпрацюють також із «Центром освіти дорослих»,
DVV International, ГО «Поклик поколінь».
ле унікальна велошкола для дорослих і дітей тим, що не тільки організовує велопробіги, тут розповідають про
будову велосипеда, правила дорожнього
руху, топографії, навчають роботи з компасом і картою, знайомлять з туристським побутом, долікарською медичною
допомогою. «ВЕЛІКани» також оволодівають навичками ремонту та обслуговування велосипеда, технікою фігурного
водіння велосипеда та долання тріальних, кросових, ралійних дистанцій.
Підбиваючи підсумки осіннього сезону, варто сказати, що загальна дис-

А

ну книжку – це реально! Разом з креативними викладачами вони розвинуть
свою фантазію, створять власну казку
та малюють ілюстрації. А після наукових шоу, діти часто нас запитують: «Як
можна стати справжнім ученим?» Дуже
просто! Учені як і звичайні діти – допитливі від природи, вони хочуть знати все!
– Чим унікальна ваша лабораторія?
– Думаю тим, що ми даємо можливість дітям отримати відповіді на більшість запитань. Спробувати проявити
себе в різних іпостасях. Побороти страхи і сором. Допомагаємо краще зрозуміти себе, свої інтереси й потреби.
– Ваш заклад має досить цікаву назву, з чим це пов’язано?
– Ми назвали свою студію Креативна
Лабораторія не випадково! За різними статистичними даними, діти у віці від 3 до 10
років, в середньому, ставлять запитання
кожні дві хвилини! Вони постійно прагнуть: вивчати, оцінювати, пробувати нове,
міксувати, створювати, робити висновки,
розвиватися. Все тому, що діти справжні
дослідники, це у них у крові. Нашою метою було створення місця, де можна якісно
задовольнити ці потреби. Ми не навчаємо
дітей як у школі, а допомагаємо їм реалізувати свій потенціал і розвинути таланти.
Тільки живий інтерес, дружнє спілкування
і творча, креативна подача матеріалу.
Юлія БОБРИК

Наша гордість

«Незламним»
бучанцям
рукоплескали стоячи

Театральна студія «TOP stars» на
фестивалі «Калейдоскоп талантів»
представила номер «Незламна»,
який підкорив глядачів та суддів.

М

ініатюру для фестивалю юні бучанці готували під керівництвом Юлії
Шатило.
Номер вмістив у собі біль, крик, сум, відчай, радість, любов, а головне – віру і надію
в те, що завдяки таким дітям, маленьким
янголяткам, усе зміниться на краще!
Під час виступу неможливо було втримати сльози, тому не дивно, що один із
членів журі сказав:
«Багато хто сьогодні спекулює на цій
темі, а у вас вийшло так чуттєво і щиро
передати всі емоції... Не зупиняйтеся!»

Цікавинка

Номінація:
Слово року
танція маршрутів «ВЕЛІКанів» просто
вражає – 470 кілометрів велопригод, в
яких взяли участь 226 учасників, відкривши для себе 21 населений пункт.
Осінній велосезон добігає кінця, але
«ВЕЛІКани» не ставлять на припон своїх «залізних коней». Велопокотеньки
будуть організовані і взимку для особливих любителів екстриму. Також
більше уваги приділимо теорії і практиці велотуризму.
До зустрічі на покотеньках.
Юлія БОБРИК

А ви знаєте, що й така номінація
існує у світі? «Оксфордський словник» назвав словом 2018 року
прикметник «токсичний» (toxic).
кладачі словника зазначають, що слово toxic, яке є синонімом poisonous
(«отруйний»), вперше з’явилося в англійській мові в середині XVII століття. Цей
термін запозичений з латинського toxicus
(«отруєний», «просякнутий отрутою»).
Укладачі «Оксфордського словника»
зазначили, що кількість переглядів цього слова на oxforddictionaries.com зросла
на 45%. Крім того, за останній рік слово
вживали як у буквальному, так і метафоричному значенні.

У
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Як можна стати вченим?
Дуже просто!

Путівник по місту
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ЧАС РЕЛАКСУ
Четвер • 29 листопада
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
21:00,3:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,11:50,14:20,16:45,22:45,1:10,2:5
0,3:55 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:05 Телепродаж.
12:00 Д/с «Смачнi iсторiї».
13:10,14:30 РадiоДень.
13:35 Д/с «Свiт дикої природи».
15:15 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55 Концертна програма Марiї
Бурмаки «Нове та улюблене».
18:00 Iнформацiйна година.
19:00 #ВУкраїнi.
19:30 Д/с «Життя з левами».
20:05 Т/с «Монро». (12+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Д/с «Погляд зсередини».
22:55 Сильна доля.
0:00 Телепродаж Тюсо.
1:25 Розсекречена iсторiя.
2:25 Складна розмова.
3:35 Тема дня.
4:00 #МузLove з Любою Морозовою.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:45
,5:25 «ТСН».
9:30,11:20,12:20 «Одруження
наослiп».
13:20 «Мiняю жiнку».
14:45 «Сiмейнi мелодрами».
15:45 Т/с «Моє чуже
життя». (12+).
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Жити заради кохання».
21:45 «Грошi».
22:30 «Право на владу».
0:50 Драма «Життя
i доля». (16+).

Iнтер

6:00 М/ф.
6:15,22:00 «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».
10:10 Т/с «Дружина генерала»
12:30 Х/ф «Ас з асiв».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:50 Х/ф «Iнтердiвчинка». (16+).
2:35 Т/с «Банкiри».
3:25 “Орел i решка. Шопiнг”.
4:45 “Top Shop”.
5:15 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
12:45,15:45 Факти. День.
13:25 Х/ф «Каратель». (16+).
15:00,16:25,21:25 Т/с «Пес». (16+).
17:45 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Багач-Бiдняк.
22:45 «На трьох». (16+).
23:45 Х/ф «Ланцюгова реакцiя».
1:55 Т/с «Прокурори».

Новий канал

3:00,1:10 Зона ночi.
4:45 Абзац.
6:35,7:55 Kids` Time.
6:40 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00,0:05 Київ вдень i вночi. (16+).
9:00 Т/с «Любов напрокат». (12+).
9:50 Т/с «Вiдчайдушнi
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домогосподарки». (16+).
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Пацанки. Нове життя. (16+).
22:10 Х/ф «З Парижа з любов`ю».
1:05 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:55 Все буде добре! (12+).
9:00,19:00,0:00,1:05 Т/с «Коли ми
вдома».
10:05 МастерШеф. (12+).
13:10 Битва екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок. (16+).
15:30 Все буде добре!
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
20:00,22:45 Зваженi та щасливi.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха чи невiстка.
11:20,2:15 Реальна мiстика.
13:20,15:30,4:40 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину 4.
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Хто ти?» (16+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «CSI: Маямi». (16+).

ТК «Київ»

7:00,19:25 «Гарячi точки».
8:00,9:00,21:00,23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
8:15,23:20 «Поради лiкаря».
9:15,15:00,20:20,0:00 «Ситуацiя».
9:25,2:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10,21:25 «Заборонена iсторiя».
17:00,0:10 «Київ Live».
20:30 «Прогулянки мiстом».
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
21:00,3:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,11:50,14:20,16:45,1:10,2:50
Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:05 Телепродаж.
12:00 Д/с «Смачнi iсторiї».
13:10,14:30 РадiоДень.
13:35 Д/с «Свiт дикої природи».
15:15 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55 Енеїда.
18:00 Iнформацiйна година.
19:00 Перший на селi.
19:30 Д/с «Життя з левами».
20:05 Т/с «Монро». (12+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
22:00 Перша шпальта.
22:30 Букоголiки.
23:00 Д/с «Гордiсть свiту».
0:00 Телепродаж Тюсо.
1:25 Розсекречена iсторiя.
2:25 Роздягалка.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30
«ТСН».
9:30,11:20,12:20 «Одруження
наослiп».
13:15 «Мiняю жiнку 8».
14:45 «Сiмейнi мелодрами».
15:45 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:30 «Лiга смiху».
22:30 «#Гуднайтшоу Валерiя
Жидкова».
23:15 «Розсмiши комiка».
1:15 «Вечiрнiй Київ».
5:20 «Чистоnews».
6:00 М/ф.

Iнтер

6:15,22:00 «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».
10:10 Т/с «Дружина генерала», 3 i 4
12:30 Х/ф «Бiнго Бонго».
14:50,15:50,16:45,1:35 «Речдок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
23:50 Х/ф «Мiський романс».
4:00 «Вдалий проект».
4:45 «Top Shop».
5:15 «Юрiй Яковлєв. Смiшний.
Серйозний. Справжнiй».

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:15 Служба розшуку дiтей.
4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:45 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Багач-Бiдняк.
12:05,13:20 Х/ф «Ланцюгова
реакцiя». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:55,16:25 Т/с «Пес». (16+).
17:45,0:30 Т/с «Марк+Наталка».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:30 Дизель-шоу. (12+).
3:40 Т/с «Патруль. Самооборона».

Новий канал

3:00 Абзац.
4:35,5:25 Kids` Time.
4:40 М/с «Хай живе король
Джулiан».
5:30,0:50 Київ вдень i вночi. (16+).
6:30 Ревiзор.
9:00 Пристрастi за ревiзором.
11:45,21:40 Пацанки. Нове життя.
16:15,19:00 Топ-модель. (16+).
23:00 Екси. (16+).
1:50 Служба розшуку дiтей.

1:55 Зона ночi.

СТБ

6:35 Хата на тата. (12+).
11:20 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай».
13:15 Т/с «Кафе на Садовiй». (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
19:00 Т/с «Коли ми вдома».
20:00 Цiєї митi рiк потому. (12+).
22:50 Ультиматум. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:4
0 Сьогоднi.
9:30,4:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха чи невiстка.
11:20 Реальна мiстика.
13:25 Т/с «Слiди в минуле», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Слiди в минуле».
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
22:00 Т/с «Вибираючи долю», 1 с.
23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «Вибираючи долю», 2 i 3 с.
2:00 Телемагазин.
2:30 Т/с «Вибираючи долю». (12+).

ТК «Київ»

7:00 «Гарячi точки».
8:00,9:00,21:00,23:00,2:20,3:55
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,1:40 «Школа права».
9:15,15:00,20:20,22:45,23:20
«Ситуацiя».
9:25 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10 «Заборонена iсторiя».
17:00,23:30 «Київ Live».
19:25 «Дика прогулянка».
20:30 «Мiсто добра».
21:25,2:40 «Київ Live. Пiдсумки».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:15 «Життєвi iсторiї».
6:55 «Мультляндiя».

Субота • 1 грудня
UA:Перший

6:00,9:30 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,1:10,3:00
Новини.
10:00 Лайфхак українською.
10:10 Д/с «Цiкаво.com».
11:05,16:35 Телепродаж.
11:30 Хто в домi хазяїн?
12:00 Сильна доля.
13:00 Х/ф «Iсус. Бог i Людина», 2 с.
14:50,16:00,3:20 Погода.
15:00 По обiдi шоу.
16:10 Спiльно.
17:00 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
20:00,5:05 Розсекречена iсторiя.
21:25 Промiнь живий.
22:30 Д/с «Неповторна природа».
23:00,3:30 Свiтло.
0:05 Д/с «Незвичайнi культури».

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
7:00 «Грошi».

8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,10:35 «Їмо за 100».
11:15,23:25 «Свiтське життя».
12:20 Комедiя «Мiж нами,
дiвчатами».
16:25,21:30 «Вечiрнiй квартал».
18:30,4:35 «Розсмiши комiка».
20:15 «Українськi сенсацiї».
0:30 «Лiга смiху».

Iнтер

5:50 М/ф.
6:45 «Чекай на мене. Україна».
8:35 «Слово Предстоятеля».
8:45 Х/ф «Iдеальний чоловiк».
10:40 Х/ф «На вас чекає громадянка
Никанорова».
12:20 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».
14:00 Х/ф «Три плюс два».
15:40 Т/с «Платня за порятунок».
20:00 «Подробицi».
20:30 «Крутiше за всiх. Найкрутiшi».
22:30 Х/ф «Загублене мiсто Z». (16+).
1:20 «Великий бокс. Олександр
Гвоздiк - Адонiс Стiвенсон».

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА!

ICTV

5:00 Скарб нацiї.
5:10 Еврика!
5:20 Факти.
5:40 Бiльше нiж правда.
7:30 Я зняв!
9:25 Дизель-шоу. (12+).
10:45,10:50 Особливостi
нацiональної роботи 4.
12:45 Факти. День.
13:00,2:15 «На трьох». (16+).
14:25 Т/с «Пес». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Мiцний горiшок 4». (16+).
21:50 Х/ф «Механiк 2: Воскресiння».
23:45 Х/ф «Сонце, що сходить».
4:20 Т/с «Прокурори».

16:45 М/ф «Шрек 2».
18:40 Х/ф «Персi Джексон i
викрадач блискавок». (16+).
21:00 Х/ф «Персi Джексон: Море
чудовиськ».
23:00 Х/ф «Угода з дияволом».
1:00 Х/ф «Iноземець». (16+).

СТБ

6:30 Т/с «Коли ми вдома».
7:25 Караоке на Майдан.
8:25 Все буде смачно!
9:25 Битва екстрасенсiв. (16+).
11:30 Т/с «Одружити не можна
помилувати». (12+).
15:50 Хата на тата. (12+).
19:00 Х-Фактор.

Новий канал

3:00 Зона ночi.
5:25,6:40 Kids` Time.
5:30 М/с «Лунтiк i його друзi».
6:45 Гастарбайтери.
8:45 Вар`яти. (12+).
12:45 Хто зверху? (12+).

23:35 Х-Фактор. Пiдсумки
голосування.
0:25 Ультиматум. (16+).

ТК «Київ»

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:15,5:20 Зоряний шлях.
9:10 Т/с «Хто ти?», 9-14 с. (16+).
15:20 Т/с «Хто ти?» (16+).
17:10 Т/с «Замкнуте коло», 1-3 с.
20:00 Т/с «Замкнуте коло». (12+).
22:00 Т/с «Один єдиний i
назавжди». (16+).
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «CSI: Маямi». (16+).
3:40 Реальна мiстика.

8:00 «Київськi iсторiї».
8:30 «Прогулянки мiстом».
9:00 «Якiсне життя».
9:25,7:05 «Мультляндiя».
10:00,23:35 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Концерт «Юний орел».
16:50 «Бiометрика».
17:00 «Ситуацiя».
17:10 «Служба порятунку».
17:40 Х/ф «Рiдна дитина».
20:30,2:30 «Життєвi iсторiї».
21:00,23:15,0:35,2:10,5:30 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
21:25 Х/ф «Напад на Волл-стрит».

Недiля • 2 грудня
UA:Перший

7:00,8:00,9:00,21:00,1:10,3:00
Новини.
9:30,19:50,0:30,3:20 Погода.
9:35 Х/ф «Iсус. Бог i Людина», 2 с.
11:15 Д/с «Свiт дикої природи».
11:50 Енеїда.
12:55,21:55 Бiатлон. Кубок свiту.
I етап. Iндивiдуальна змiшана
естафета.
13:50,18:00 Телепродаж.
14:10 Лайфхак українською.
14:20 Перший на селi.
14:55 Шахтарська змiна.
15:25,23:00 Бiатлон. Кубок свiту. I
етап. Змiшана естафета.
17:00 UA:Фольк.
18:20 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
20:00 Д/с «Iгри iмператорiв».
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
0:35 Д/с «Незвичайнi культури».

Канал «1+1»

6:00 «ТСН».
7:00 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45 М/ф «Маша i ведмiдь».
10:05 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя».
11:15,12:20 «Свiт навиворiт 2:
Iндiя».
13:25 Х/ф «Екiпаж».
16:20 Драма «Втеча з Шоушенка».
19:30,4:45 «ТСН-Тиждень».
21:00 Мелодрама «Iнший». (12+).
0:50 «Вечiрнiй Київ».

Iнтер

5:00 «Великий бокс. Деонтей
Уайлдер - Тайсон Ф`юрi».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Морський
сезон 2».
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження 3».
12:10 «Орел i решка.

Перезавантаження».
14:10 «Крутiше за всiх. Найкрутiшi».
16:10 Х/ф «Iнтуїцiя». (16+).
18:00 Х/ф «Ти не ти». (16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Закохайся в мене, якщо
наважишся». (16+).

ICTV

8:15 Антизомбi.
9:15 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:10,13:00 Х/ф «Перший удар».
12:45 Факти. День.
14:05 Х/ф «Механiк 2:
Воскресiння». (16+).
16:00 Х/ф «Мiцний горiшок 4».
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
20:35 Х/ф «Мiцний горiшок:
Хороший день, щоб померти».
22:50 Х/ф «Константiн». (18+).
1:10 «На трьох». (16+).

Новий канал

6:15 Стендап-шоу.
7:10,9:35 Kids` Time.
7:15 М/с «Том i Джерi шоу».
9:40 М/ф «Барток
Неперевершений».
11:00 М/ф «Шрек 2».
12:45 М/ф «Кiт у чоботях».
14:20 Х/ф «Персi Джексон i
викрадач блискавок».
17:00 Х/ф «Персi Джексон: Море
чудовиськ».
19:00 Х/ф «Земля тролiв».
21:00 Х/ф «Учень чародiя».

СТБ

6:55 Т/с «Коли ми вдома».
9:00 Все буде смачно!
10:00 Караоке на Майданi.
11:00 МастерШеф. (12+).
17:55 Слiдство ведуть
екстрасенси.
19:00 Битва екстрасенсiв. (
21:00 Один за всiх. (16+).
22:15 Х-Фактор.

2:40 Х-Фактор. Пiдсумки
голосування.

Канал «Україна»

7:30 Зоряний шлях.
8:55 Т/с «Замкнуте коло». (12+).
12:45 Т/с «Вибираючи долю». (12+).
17:00 Т/с «Любов пiд
мiкроскопом», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Любов пiд
мiкроскопом».
23:00 Х/ф «Перевiрка на любов».
1:00,2:30 Iсторiя одного злочину 4
2:00 Телемагазин.
5:30 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

9:00,1:40 «Київ музика».
9:35 «Шеф-кухар країни».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
14:45 «Рецепт успiху Михайла
Поплавського».
15:10 «А. Матвiйчук «Ювiлей на
Полустанку любовi».
19:00 Х/ф «Кохання не має
причин».
21:00,0:40,5:25 «СТН-тижневик».
21:30,1:10,5:55 «СТН-спорттижневик».
21:50 Х/ф «Веронiка вирiшує
померти».
23:35 «Українська Нацiональна
Лотерея».
6:15 «Мультляндiя».

Ремонт холодильників

куплю б/у
або неробочий холодильник

(066) 021 22 18
(073) 156 36 99

Оголошення

Робітничої професії навчать в АТ «ПТЕМ»

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1622-л від 25.10.2018 учбовому
центру АТ «ПТЕМ» розширено провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за професіями:
8333 Машиніст крана (кранівник)
8333 Лебідник
8333 Машиніст автовишки та
7215 Такелажник
8123 Терміст
Методики навчання та навчальні програми, розроблені Міністерством освіти і науки
України з урахуванням індивідуального підходу
та особливостей сучасного виробництва, забезпечують підвищення професійного рівня та здобуття професії в найкоротший
термін. Після закінчення вищевказаного навчання, випускникам видається свідоцтво та посвідчення державного зразка про присвоєння робітничої професії.
ІНФОРМАЦІЯ
про корегування тарифів на вивіз ТПВ
Керуючись Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 р. №130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», Комунальне
підприємство «Ворзельське управління житлово-комунального господарства» доводить до відома споживачів інформацію про намір провести коригування тарифів на вивіз ТПВ з будинків приватного сектору селища Ворзель.
Пропозиції та зауваження просимо надавати, протягом 14 календарних днів з
дня опублікування цієї інформації, до КП «ВУЖКГ» за телефоном: 48-114 або за
адресою: селище Ворзель, вул. Курортна,72.
Адміністрація КП «ВУЖКГ»
ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
коригування тарифів на вивезення твердих побутових відходів по селищу
Ворзель КП «ВУЖКГ»
Розроблення даного проекту обумовлено нагальною потребою у коригуванні
тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, які надаються КП
«ВУЖКГ».
Чинні нині тарифи на вивезення твердих побутових відходів ( далі ТПВ) були
затверджені рішенням Ворзельської селищної ради №55/4 від 28.10.2014 р. в розмірі :
Населення – за 1м3 – 120,86 грн.
на 1 особу – 17,30 грн. за місяць.
З метою приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, в зв’язку з
суттєвими змінами цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини, підвищення мінімальної заробітної плати і відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 26.07.2006 року № 1010 «Про затвердження порядку формування
тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» КП «Ворзельське УЖКГ»
проведені відповідні розрахунки.
Згідно з проведеними розрахунками економічно обґрунтована собівартість
надання послуг з вивезення та утилізації ТПВ з приватного сектору становить
132,89 грн. за 1 м3.
Відповідно до розрахунку після коригування тарифи на послуги з вивезення та ліквідацію ТПВ з приватного сектору селища Ворзель, які надаються КП
«ВУЖКГ» (з врахуванням рентабельності та ПДВ) становитимуть 28,51 грн на
одну особу за місяць.
Графік вивозу не змінюється.
Управління праці, соціального захисту та захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Бучанської міської ради
оголошує конкурс на заміщення посади
• державного соціального інспектора відділу державних соціальних інспекторів
(заміщення посади тимчасово відсутнього працівника, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).
Вимоги: наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи на відповідних посадах на державній службі, органах місцевого самоврядування не менше
одного року або стаж роботи на відповідних посадах в інших сферах управління
не менше двох років, досконале володіння державною мовою, впевнений користувач ПК.
Адреса для довідок: м. Буча, бул. Б.Хмельницького, 5/5А
Тел.: (04497)49-904, 49-905.

Пригода

Рятівники ліквідували пожежу в лазні

18 листопада о 19:15 до оперативно-рятувальної служби міста Ірпінь надійшло повідомлення про пожежу в лазні на території приватного домоволодіння за адресою: м. Буча, вул. Вокзальна, 47.
тримавши повідомлення, на місце
події негайно були направлені підрозділи рятувальників державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь
та м. Буча. Після прибуття на місце виклику стало відомо, що вогнем охоплено перекриття лазні, та спостерігається
сильне задимлення.
Завдяки оперативним діям бійців пожежно-рятувальних підрозділів вогонь
не встиг розповсюдитися по всій будівлі. Загалом на місці працювало 9 чоловік
особового складу та 2 одиниці техніки. Пожежу локалізовано о 19:50, а о 20:17
повністю ліквідовано. Загиблих і травмованих на місці події не виявлено, причина та збитки від пожежі наразі встановлюються.

О

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) – ТОВ “Будівнича компанія «НОВИЙ ДІМ»
Поштова і електронна адреса:.
2. Місце розташування майданчика (трас) будівництва (варіанти) – в межах вул. Л. Бірюкова, вул. Ст.
Бандери, вул. Амосова, в м. Буча, Київської області.
3. Характеристика діяльності (об’єкта) – на підставі завдання на проектування передбачається будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Л.
Бірюкова, вул. Ст. Бандери, вул. Амосова, в м. Буча, Київської області з необхідними мережами. Відповідно
до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. № 808, об”єкт входить до видів діяльності,
що становлять підвищену екологічну небезпеку. Транскордонний вплив відсутній.
Технічні і технологічні дані – Система опалення квартир запроектована двотрубна, горизонтальна, тупікова, поквартирна. Джерело теплопостачання – автономні настінні газові двоконтурні котли
потужністю 24,0 кВт з закритою камерою згорання. Котли розміщуються в кухнях, з приєднанням до
колективного димоходу. Термін служби котлів до списання не менше 15 років.
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – будівництво житла для населення.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних – документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою:
Договір суперфіції земельної ділянки зареєстрований в реєстрі №936 від 17.10.2016 р, кадастровий номер
земельної ділянки 3210800000:01:026:0280)
сировинних – при будівництві:
щебінь з природного каменю, суміші бетонні готові важкі, розчин цементний важкий, суміш асфальтно-бетонна, металоконструкції.
Сировина для будівництва надходить від підприємств України.
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло):- на період будівництва від існуючих інженерних мереж відповідно ТУ.
-загальна потреба в електропостачані становить відповідно ТУ;
На період експлуатації:
- паливо (газ) – 3476,40 тис. нм3
водних: на період будівництва відповідно до ПОБ.
на період експлуатації:
Водоспоживання відповідно ТУ.
Водоспоживання проводиться від існуючих мереж відповідно ТУ.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) – За рахунок існуючих автомобільних
доріг з додатковим облаштуванням під’їзних шляхів до об’єкту. Транспортне забезпечення відповідно до
договорів з експлуатаційними та будівельними організаціями.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами.
Екологічні обмеження під час планованої діяльності обумовлюються нормативними документами, що
регламентують безпеку навколишнього середовища. Основними обмеженнями є:
- ступінь забруднення навколишнього середовища від проектованої діяльності не повинна перевищувати нормовані показники;
- способи утилізації та місця складування відходів повинні відповідати нормативним вимогам та дозвільним документам.
- акустичні впливи не перевищують нормативи відповідно до ДБН В.1.1-31:2013 «Захист від шуму»;
- дотримання санитарно-гігієнічних норм по ГДВ прийнятих згідно законодавства, дотримання правил приймання стічних водвідповідно ДСП №173, ДСП №360;
- урахувати законні інтереси та вимоги власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що
оточують місце будівництва, згідно із ст. 5 Закону України «Про основи містобудування»;
- майново-правові питання вирішити в установленому чинним законодавством порядку;
- забезпечити вільну зону для пішоходів і відвідувачів обєкта;
- в об’ємно-просторовому рішенні забезпечити композиційну узгодженість з оточуючим середовищем;
- замовнику забезпечити виконання вимог ст. 25 Закону України «Про архітектурну діяльність» щодо
права громадян та громадських організацій брати участь в обговоренні архітектурних рішень проектів
у встановленому порядку та порядку громадського обговорення містобудівної документації та проектів
будівництва, а також порядку урахування в них пропозицій громадськості, які визначаються законом;
- отримати дозвіл по обґрунтованню обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами відповідно до наказу №108 від 09.03.2006 р.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – топографічна підоснова М1:500.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат – Вплив комплексу робіт з будівництва та експлуатації на клімат і мікроклімат
пов’язаний з викидами в атмосферне повітря парникових газів, що утворюються при згорянні палива у
котельні вуглекислого газу, окису діазоту та метану в сумі:- 6752,0 т.
повітряне середовище – в межах нормативних вимог. Об’єкт не підлягає постановці на державний облік.
Викиди в атмосферне повітря по всіх забруднюючих речовин відповідаютьнормативним вимогам.
Водне:
На період будівництва:
– для санітарно-побутових і службових приміщень використовують тимчасові пересувні приміщення,
які є в будівельній організації. Водопостачання та каналізування буде підключено відповідно до ТУ централізовано.
Миття, заправка і технічне обслуговування будівельної техніки повинні проводитися на спеціалізованих підприємствах, поза об’єктом.
На період експлуатації:
- водопостачання від існуючих мереж відповідно до ТУ.
грунт – при експлуатації негативний вплив на грунт не очікується за рахунок передбачених охоронних
заходів: всі покриття на території передбачені з дрібнозернистого асфальтобетону, оздоблення фасадів.
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – вплив на рослинний світ буде визначено відповідно до
постанови №1045 від 01.08.2006р. Дендроплан, план благоустрою та озеленення території надається.
навколишнє соціальне середовище (населення) – проектована діяльність не змінить сформовану
інфраструктуру соціального середовища та умови проживання населення;
навколишнє техногенне середовище – навантаження на об’єкти техногенного середовища не перевищуватимуть показників, що нормуються. Вплив на об’єкти в зоні спостереження не викликатиме
ніяких обмежень у їх діяльності. На техногенне середовище впливи відсутні.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або
безпечного захоронення:
нових видів відходів не утворюється. Впроваджено систему поводження з відходами.
11. Обсяг виконання ОВНС – в відповідності з ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки
впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування”.
12. Участь громадськості – подача пропозиції щодо будівництва об’єкту через пресу.

будьте пильними!

Увага, працюють аферисти!

На території міста мали місце випадки виплати в розмірі
500 грн. із зазначенням підпису в чистих відомостях від імені
соцзахисту і райдержадміністрації (якої у місті немає).
Про цей випадок повідомлено начальника Бучанського відділення поліції.
Аби не стати жертвою аферистів, поліцейські рекомендують:
телефонуйте на «102».
Втрачений Державний акт на право постійного користування землею, серія
І-КВ № 001630, виданий Свято-Петропавлівській церкві, за адресою смт Буча,
вул. Тургенєва,7-А, вважати недійсним.
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (099) 608-28-31; (098) 468-14-96; (063) 271-72-24, (063) 656-89-33
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ДІЛОВИЙ ТИЖДЕНЬ

На часі
Спорт

ПІДСУМКИ ФЕСТИВАЛЮ ШКІЛЬНОГО
ФУТБОЛУ

Протягом 13-15 листопада у спортивних залах Бучанських НВК №3 та №4
проходили футбольні змагання міського етапу Фестивалю дитячого футболу «Футбольні надії Київщини» серед учнів 1-2 та 3-4 класів, в яких взяли
участь учні Бучанських НВК №2, №3, №4, СЗОШ №5 та ПНВК «Академія мудрості».

№ 47 від 22 листопада 2018 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Фестиваль КВК

«Буча збирає громаду»

Команди учнівської молоді Бучанської об’єднаної територіальної громади 14 грудня 2018 року
змагатимуться у ІІ відкритому
ФЕСТИВАЛІ КВК на кубок Бучанського міського голови «Буча збирає громаду».
чні закладів загальної середньої
освіти Бучанської об’єднаної територіальної громади вже розпочали
підготовку до свята гумору й обіцяють феєрію сміху.
Хто був торік на фестивалі, пам’ятає особливу творчо-дружню атмосферу, цікаві номери, яким позаздрили б учасники КВК зі стажем.
Тема цьогорічної зустрічі – «Свято
наближається!»
Очікуємо на цікаві знахідки і сюрпризи й цього сезону.

У

Безпеку на дорозі
слід прищеплювати
змалечку

У середній групі «Казочка» ДНЗ
«Веселка» проходить тиждень
безпеки руху.
агато цікавого і повчального дізналися дошкільнята від свого
вихователя. Але найголовніше, що
дітлахи добре запам’ятали, як правильно переходити дорогу й мали
змогу наочно ознайомитися з правилами дорожнього руху та вправлятися в практичних уміннях і навичках.

Б

Стоп насильству

У Всесвітній день дитини стартувала щорічна міська акція «Стоп
насильству».

С

лужба у справах дітей та сім›ї
Бучанської міської ради спільно з
Центром соціальних служб для сім›ї,
дітей і молоді та представниками
Українського гуманітарного інституту провели профілактичний захід
(тренінг) з учнями-старшокласниками Бучанської ЗОШ №4 щодо попередження вчинення насильства в сім›ї.
Заходами з цією тематикою планується охопити всю учнівську молодь
міста згідно зі встановленим графіком.

П

раво зіграти у фіналі, який відбувся в
спортивному залі Бучанського НВК
№4, вибороли по дві команди НВК №4
(тренер – Полякова Н.В.) та СЗОШ №5
(вчитель фізичної культури – Палига К.В.).
Стартовому суддівському свистку передувала врочиста церемонія відкриття
змагань, учасників привітали вчитель
фізичної культури Бучанського НВК №4
та тренер ДЮСШ з футболу Полякова
Н.В., яка побажала учасникам фіналу
успішної та чесної гри, і заступник директора НВК №4 Ващенко І.І.
Батьки та юні спортсмени дружно заспівали Гімн України, капітани команд
підняли Державний прапор, ігри розпочалися....
Команда НВК №4 3-4 класів впевнено
перемогла однолітків зі СЗОШ №5. А от
у грі між учнями 1-2 класів цих освітніх закладів сталася сенсація: команда
СЗОШ №5, програючи 0 : 2, зуміла наздогнати суперника та «вирвати» вольову перемогу.
Усі команди було нагороджено грамотами відділу освіти Бучанської міської
ради та медалями відповідного ґатунку,
а команди-переможці – ще й перехідними кубками.
Кращими гравцями змагань стали
учні Бучанського НВК №4 Колеснік Іван
та Воротинцев Олексій, в СЗОШ №5 –
Панасюк Нікіта та Піроженко Марк.
Отож вітаємо з перемогами юних футболістів та бажаємо успішних виступів
в обласному етапі Фестивалю.

Суспільство

Бути добру!

Наприкінці минулого тижня відбулося засідання Комітету забезпечення
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, на
якому було представлено до обговорення нові Державні Будівельні Норми (ДБН), на який була запрошена та
взяла активну участь відома бучанка Уляна Пчолкіна.
– До цього часу, ДБН для людей з
інвалідністю й інших маломобільних
громадян, не виконувалися в повному обсязі та не враховували всі категорії ММН (маломобільне населення)
– розповіла журналістам «БН» Уляна
Пчолкіна. – Відтепер, ДБН обов’язкові
до виконання, що зробить життя людей комфортним. Де кожен зможе бути
вільним від своїх фізичних кондицій і
не тільки. Має бути передбачена відповідальність за невиконання.

Також варто зазначити, що великий
крок, який було зроблено – на базі
Мінрегіону створено Комітет забезпечення доступності.
– Там працюють і люди з інвалідністю, перш за все – професіонали!
– каже Уляна Пчолкіна. – Приємно,
що увагу до проблем доступності
в Україні, звертають такі люди, як
Марина Порошенко. Я з власного досвіду знаю, скільки Фонд Порошенка,
можна сказати, «б’ється» за доступність у школах, аби інклюзивне навчання не було на словах! Тепер це
робити буде простіше – зобов’язані забезпечити всі норми ДБН! Бути добру!
Юлія БОБРИК

Актуально

К

Листоноші припинять
розносити пенсії?
– Я не довіряю банкам, але мені кажуть,
що краще зробити карточку сьогодні, аби
в грудні не стояти в черзі, – розповідає
пенсіонерка Катерина Вікторівна з Бучі,
яка не хоче змінювати сталий уклад життя. – Я звикла до своєї поштарки, а тепер, кажуть, що на них чекає скорочення.
Шкода їх… – зітхає старенька. – Але нас
має бути шкода, кому ми потрібні? Моя
сусідка ледве пересувається і для неї це
буде, як смертний вирок.

З 1 січня 2019 року листоноші можуть
припинити розносити пенсії, хоча цією
послугою користується 45 % пенсіонерів. За словами генерального директора
Укрпошти Ігоря Смілянського, у разі
незатвердження нового тарифу на доставку пенсій підприємство змушене
буде закрити 7 тис. збиткових відділень і
скоротити 30% адміністративно-управ
лінського персоналу, а значить, роботу
можуть втратити 25–30 тисяч осіб.
Журналісти газети «Бучанські новини» поцікавилися в місцевих відділеннях Укрпошти, чи є інформація щодо
закриття та скорочень у нашому місті.
Відповіли, що поки «згори» нічого не
повідомляли. Але це і є найгірше, адже
вони перебувають у невизначеності і
не можуть бути впевнені в завтрашньому дні. Тож чи стане один зі слоганів Укрпошти – Пенсія від листоноші:
зручно, надійно та безпечно – історією?
Покаже час.
Але сподіваємося, що все ж таки - все
буде добре, адже за останньою інформацією Кабінет Міністрів погодився
профінансувати Укрпошті доставку
пенсій у села. У законопроекті про
державний бюджет на 2019 рік, який
Кабінет Міністрів України вніс до парламенту на друге читання, передбачили
збільшення видатків на Укрпошту, якими планують профінансувати втрати
компанії від збиткового тарифу на доставку пенсій у сільські райони.

«Велика сімка»
на великому
підприємстві

Лише 23% водіїв
користуються
ременями безпеки

Згідно з результатами дослідження
рівня користування ременями безпеки в Україні у 2018 році, проведеного
ГО «Vision Zero» та Центром демократії та верховенства права в межах
кампанії «За безпечні дороги», більшість українців нехтує елементарними правилами безпеки.
ористування ременями безпеки –
одна з топ-тем останніх місяців у напрямі безпеки дорожнього руху в Україні.
Зокрема, в межах інформаційної кампанії
на початку 2018 року була започаткована
акція «Здай заглушку – обери життя». Така
увага до проблеми викликана ще й ухваленням у першому читанні законопроекту про адміністративні правопорушення
на дорогах, збільшивши адміністративну
відповідальність за ігнорування ременів
безпеки та мотошоломів №8492, яким
планується підвищити штраф за невикористання ременя до 850 гривень.
За результатами попереднього дослідження, рівень користування ременями безпеки водіями в обласних центрах

Актуально

В межах проекту «Школа як осередок розвитку громади» учасники
гімназійного клубу «Велика сімка»
відвідали ТОВ «Техпромсервіс».
я компанія займається виготов
ленням, монтажем та налагодженням технологічного обладнання для
нафтогазового комплексу. Група була
вражена величезними масштабами
виробництва, адже це підприємство –
єдине товариство, яке працює у цій
сфері в регіоні.

Ц
Вивчення ситуації тривало в жовтні 2018 року у 24 містах України.
Спостерігачі працювали на дорогах у 22 обласних центрах, а також
у Сєвєродонецьку та Маріуполі.
Дослідження охоплює понад 32 тисячі
водіїв, що дало змогу одержати статистично надійні показники фактичного
користування ременями безпеки.
України становив 15%. Після ухвалення
законопроекту №8492, кількість водіїв,
які постійно пристібаються ременями
безпеки за кермом, зросла більш ніж
на половину – з 15 до 23%. Це – майже
кожен четвертий водій. І хоча це досить
позитивна динаміка, вона все ще недостатня, адже безпека в будь-якому випадку має бути на першому місці.

***

Повернення на паркет

Катерина і Олексій Беренштейни
взяли участь у турнірі «New Life».
Це перший турнір танцювальної пари
через 2,5 року після Ізраїлю і 4 роки з
моменту останнього турніру в Україні.
– Це був складний для нас день,
дуже нервовий і з купою проблемних моментів, але ми виступили і
щасливі. Ми знову танцюємо на паркеті України! – написала Катерина
Беренштейн у соціальних мережах.

актуально

1.

Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради №10-1-7 від
03.11.2015 «Про затвердження складу постійних депутатських комісій
VII скликання»
2. Про затвердження на посаду головного лікаря КНП «Бучанський
центр первинної медико-санітарної
допомоги» Бучанської міської ради
3. Про оцінку результатів діяльності
органів прокуратури за 8 місяців
2018 року
4. Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії з питань
регламенту, правової політики, депутатської етики та контролю за
виконанням рішень ради та її виконавчого комітету за 2018 рік
5. Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії з питань реалізації та впровадження реформ,
децентралізації та об’єднання територіальних громад за 2018 рік
6. Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії з питань охорони здоров`я, соціального захисту,
екології та проблем Чорнобильської
катастрофи за 2018 рік
7. Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії з питань освіти,
культури, спорту, справ молоді та
гуманітарних питань за 2018 рік
8. Про роботу Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи м. Буча щодо виконання
міської Програми «З турботою про
кожного»
9. Про стан сплати податків, зборів та
обов’язкових платежів до бюджету
міста Буча за 9 місяців 2018 року
10. Про затвердження звіту щодо виконання бюджету міста Буча за 9 місяців 2018 року
11. Про внесення змін до рішення 36
сесії Бучанської міської ради VІІ
скликання від 21 грудня 2017 року
№ 1623-36-VІІ «Про бюджет міста
Буча на 2018 рік»
12. Про прийняття міжбюджетного трансферту на співфінансування об’єктів,
що фінансуються у 2018 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво
футбольних полів зі штучним покриттям і регіонах України»
13. Про розгляд звернень щодо внесення змін до договорів оренди земельних ділянок:
13.1. Про розгляд звернення ПрАТ
«Південтеплоенергомонтаж»,
вул.
Шевченка, 3-В, площа 10000 кв.м
13.2. Про розгляд звернення МПП «Рада»,
вул. Яблунська, 99-Б, площа 415 кв.м
13.3. Про розгляд звернення ФОП
Мальцевої Л.Л., вул. Героїв Майдану, 10Б, площа 49 кв.м
13.4. Про розгляд звернення Пеєвої
Л.Г., вул. Яблунська, 127, площа 100 кв.м
13.5.
Про
розгляд
звернення
Собецької С.В., пров. Шевченка, 5-А,
площа 300 кв.м
14. Про затвердження плану діяльності
з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської
діяльності Бучанської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік
та плану-графіку проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Бучанської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік
15. Про внесення змін до рішення
№1640-36-VII від 21.12.17 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
у сфері господарської діяльності в
м. Буча на 2018 рік та плану-графіку
проведення заходів з відстеження
результативності прийнятих регуляторних актів в м. Буча на 2018 рік»
16. Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради від
27.04.2017 року за № 1258-28-VII
«Про схвалення Рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради
«Про затвердження Порядку надання дозволу на розміщення об’єктів

зовнішньої реклами у місті Буча»
17. Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради від
26.01.2018 року за № 1702-37-VII
«Про встановлення ставок і пільг зі
сплати земельного податку на території міста Буча на 2018 рік»
18. Про внесення змін до рішення Блиставицької сільської ради
Бородянського району Київської
області від 14.07.2017 року за №19413-VII «Про встановлення земельного податку на 2018 рік»
19. Про проведення конкурсу на право
укладання договору оренди майна
територіальної громади м. Буча по
вул. Вокзальна, 101, загальна площа
67,6 кв. м
20. Про затвердження Звітів про оцінку
майна об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Буча
21. Про управління майном, яке належать до комунальної власності територіальної громади міста Буча:
21.1. Про продовження договору
оренди приміщення з ГО «Дитячий
спортивний клуб «АСГАРД» м. Буча,
вул. Шевченка, 14, площа 177,4 кв. м
21.2. Про продовження договору оренди приміщення з ГО «Центр фізичного
та культурного розвитку «КАСКАДА» м.
Буча, вул. Вокзальна, 104, площа 96,4 кв. м
21.3. Про укладення договору оренди
приміщення з ГО «Центр фізичного та
культурного розвитку «КАСКАДА» м.
Буча, вул. Шевченка, 14, площа 177,4 кв. м
21.4. Про укладення договору оренди приміщення з ФОП Студенецький
М.О.м. Буча, вул. А. Михайловського,
74, площа 71,0 кв.м
21.5. Про укладення договору оренди приміщення з ФОП Марченко Н.К.
за адресою м. Буча, вул. Вокзальна,
104,площа 165,3 кв. м.
22. Про внесення змін до штатного розпису відділу молоді та спорту
23. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу відділу освіти
Бучанської міської ради на баланс
відділу молоді та спорту Бучанської
міської ради
24. Про затвердження Програми розвитку та функціонування системи
освіти Бучанської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2020 роки
25. Про внесення змін до штатних розписів структурних підрозділів відділу освіти Бучанської міської ради
26. Про створення «Чергового кабінету» та внесення змін у штатний
розпис КНП «Бучанський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради
27. Про зменшення розміру пайової
участі у розвиток інфраструктури
м. Буча ТОВ "Буча Міськбуд"
28. Про зменшення розміру пайової
участі у розвиток інфраструктури
м. Буча Мартинюку О.О.
29. Про зменшення розміру пайової
участі у розвиток інфраструктури
м. Буча Ліневичу Є.В.
30. Про зменшення розміру пайової
участі у розвиток інфраструктури
м. Буча Рибальченку Ю.А.
31. Про внесення змін в рішення до
матеріалів Детальний план території, орієнтовною площею 3,38
га, кварталу громадської забудови
розташуванням об’єкту майстерні
з виготовлення реставрації архітектурних виробів та деталей, в межах
вулиць Нове Шосе, Депутатська та
Островського в місті Буча, з містобудівними умовами та обмеженнями»
32. Про внесення змін до матеріалів
«Детальний план території, орієнтовною площею 4,0 га житлового
кварталу з розташуванням громадських закладів, що розташована в
межах вулиць Шевченка, Гоголя,
Революції та провулку Революції»
33. Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян,
підприємств, установ та організацій
34. Депутатські запити
35. Різне

Літературні читання

Цікаві факти про письменників

Як з’явилася ідея створення гуртка? Чим важлива для дітей робота з пісочною анімацією? Скільки дітей ходить в гурток?

К

ожна людина має свої дивацтва, але
кажуть, що в геніїв химерна поведінка переходить усі межі. Що ж перевіримо... Поговоримо про цікаві звички
класиків української літератури.

Дивацтва І.Нечуя-Левицького
Вставав та лягав у визначену годину. Їв тільки
вдома у призначену годину і ніколи ніде не хотів
випити ні чаю, ні кави,
бо то було не в призначену годину і не таке, як
він звик, а значить, могло
йому нашкодити.
Щодня, у визначений час, ішов гуляти одним і тим самим маршрутом:
нагору до Володимирської, потім до
фунікулера й назад Хрещатиком додому, завжди під парасолькою. Дуже боявся застудитися і навіть влітку, коли
їхав кудись на два тижні, брав із собою
пальто осіннє, кожух і шапку.
Мав велику ненависть до «і» та до
апострофа (писав сімя, а не – сім›я).
Так само люто ненавидів «й» на кінці
прикметників у місцевому відмінку
і страшно обстоював те, щоб писати – «на зелені траві», «у сиві шапці»
і запевняв, що так говорить величезна
частина України.
1904-го року на ювілеї НечуяЛевицького у «Континенталі», коли всі
його вітали і виголошували промови,
він о 10-й вечора почав з усіма прощатися і пішов: «Уже десята година. Мені
час спати, бо заслабну».
100 псевдонімів Івана Франка
У І.Франка було
близько 100 псевдонімів,
зокрема:
Джеджалик,
Брут
Хома, Мирон, Живий,
Кремінь, Марко.
Він був першим
професійним українським письменником,
який відважився жити
з праці пера. Не мав державної роботи,
не мав жодних нагород, не мав кафедри в університеті.
Івана Франка заарештовували тричі.
Першого разу він провів у камері з кримінальними злочинцями 11 місяців. А
після другого арешту, в 1880 році, ледь

не помер з голоду. Тоді за тиждень в
готелі він – без єдиного виправлення!
– написав повість «На дні» і на останні
гроші відіслав її до Львова.
В їжі Франко був невибагливий: на
сніданок – кава з булкою, на обід – квашені овочі та легкий суп із додаванням
квасу, кропиви, грибів.
У пошуках своїх персонажів, вивчаючи обличчя людей, Франко не раз
навідувався у їхньому супроводі на
львівські базари.
І. Франкові подобався одяг сірого кольору. Майже завжди носив вишивану
сорочку. Любив ходити в нешнурованих черевиках. На врочисті прийоми
одягав чорний фрак. Письменник був
завзятим рибалкою. Друга пристрасть
І. Франка – збирання грибів, яке часто
збігалося з його пішими прогулянками.

Французька у родині
Марко Вовчок
Пов сяк денною
мовою в родині
майбутньої письменниці
була
французька.
У
Марії
Вілінської (Марко
Вовчок) був вітчим. Коли дівчинці виповнилося 10 років, мати вдруге
вийшла заміж. Вітчим був п’яницею,
«розгнузданий, грубий і відчайдушний
гуляка-картяр» (спогад брата Дмитра)
та нерідко бігав за дитиною із сокирою
і лементом «зарубаю!»
Заміж за засланого в Орел у кирило-мефодіївській справі Опанаса
Марковича Марія вийшла в 17 років.
Вона була єдиною в українській літературі жінкою-письменницею наприкінці 50-х років ХІХ століття.
Дві мови і роль у двох культурах.
Росіянка за походженням Марко Вовчок
дебютувала як українська авторка. Була
відомою й у французькій літературі.
Повість письменниці «Маруся»
отримала
нагороду
Французької
Академії і була перекладена багатьма
мовами. Зокрема, французькою повість вийшла в газеті «Ле Тепс».
Майже 40 років була постійним
співробітником журналу «Magasin
d`Education et de Recreation», у якому
друкувався Жуль Верн.

Нестерпний сміх із присмаком вишні

Він починав як медик. Устиг дослужитися до офіцера медичної служби
УНР. І саме як начальник усіх залізничних шпиталів, які надавали допомогу військовим армії УНР, потрапив у полон. Чекісти не приховували радості: схопити «петлюрівця» такого рангу було неабияким досягненням.
ле рано вони сміялися. Бо не знали, якої
сили зброю він має. Зброю, здатну не просто
підірвати зсередини тюремні мури. Зброю, здатну зруйнувати зсередини тюрму народів.
Невідомо, чим би скінчилася історія з чекістами, якби не Микола Скрипник, якому припали
до душі написані ув’язненим петлюрівцем їдкі
памфлети про недолугість державницької політики Директорії. І він наказав випустити гостроязикого медика.
Утім, воля була недовгою. Бо доля послала
йому українського письменника Олексія Полторацького, який філігранно писав
доноси. Тож на замовлення російських спецслужб майстерно і зі смаком звинуватив талановитого гумориста в ста гріхах буржуазного націоналізму. Після такого важко було не опинитися в сталінських таборах.
Але замість плакати – сміявся. Кпинив, кепкував, блазнював, реготав, під’юджував. Розхитував своїм нестерпно гірким від правди сміхом мури ГУЛАГу.
За такий сміх мали розстріляти. І до того йшлося.
Але Сталін вирішив, що знищити – занадто просто. І в такий спосіб спростувати міф про «закатованого Москвою українського гумориста», змусивши його
сміх служити радянській ідеології. Хай сміється собі досхочу. А щоб сміявся
правильно, треба пальці встромити в двері, а біля скроні тримати зброю… Ну, і
квартиру йому дати, і роботу в журналі «Перець». Щоб усе було, як у людей.
13 листопада 1889 народився Павло Михайлович Губенко. Звався він Остапом
Вишнею. Його усмішки – це сміх крізь сльози. Переможний сміх дуже сильної
людини. Згадуйте про це щоразу, як сміятиметеся разом із ним.
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Вітаємо
з Днем народження!
Колесник Оксану Петрівну,

головного спеціаліста бюджетного відділу
Бучанської міської ради

Іващенка Павла Миколайовича,

Почесного громадянина міста Буча, Президента ВК
«Фірма «Агробудпостач»

Носка Миколу Сергійовича,

головного спеціаліста відділу планування доходів
та податкової політики фінансового управління
Бучанської міської ради

Dream:
мріяти, танцюючи

Аналізуючи українське телебачення, можемо
констатувати, що в Україні танцюють усі! Останніми роками успішно реалізовано проекти
«Майданс», «Танцюю для тебе», «Танцюють всі»,
«Танці з зірками» тощо.
нашому місті функціонує десяток платних хореографчних студій, що пропонують містянам латино-американску танцювальну програму, бальну, народну, сучасні хіп-хоп, брейк-данс, джампстайл тощо.
Дочекавшись завершення реконструкції будівлі
Бучанського центру позашкільної роботи, продовжив роботу вже «у себе вдома» хореографічний

У

Стартував конкурс «Новорічна композиція»-2018

З

апрошуємо вихованців гуртків Бучанського центру позашкільної роботи та учнів/вихованців інших закладів освіти м. Буча до участі
в міському конкурсі «Новорічна композиція». Конкурс є відбірковим етапом
до обласного етапу Всеукраїнської
новорічно-різдвяної виставки.
Творчі роботи необхідно подати до 27 листопада 2018 року
до Бучанського центру позашкільної роботи (вул. А. Михай
ловського, 54).
Контактні телефони: 097 8025270
(Любов Татарчук, методист БЦПР).
На конкурс приймаються роботи за
номінаціями:
1. Стилізована ялинка.
2. Новорічний букет.
3. Новорічна композиція.
4. Новорічний вінок.

Вітаємо

Кицун Тамару Федорівну!
Вам 50! Не так уже й багато:
Всього лиш 30 після 20,
Тож зичимо у це прекрасне свято,
Як в юності, - міцніти і рости.
Ніхто не знає, що нас завтра жде.
Зірки, хоч відають, мовчать на видноколі,
Тож проживіть усі прекрасні дні
По вінця повні у щасливій долі.
Нехай Вам легко сходить час робочий,
І спокійні будуть вихідні,
Хай щастям сяють добрі очі,
І сонцем радують всі дні.
Колектив Луб'янського
старостинського округу

Вітаємо з днем народження
Керівника, заслуженого будівельника України,
почесного громадянина м. Буча та м. Ірпеня

Іващенка Павла Миколайовича!
Цінуємо Вас, як здібного керівника, прекрасну і чуйну людину, поважаємо за людяність, працьовитість та безмежну любов до колективу.
Нехай всі ваші дні будуть наповнені прекрасним самопочуттям, гарним настроєм
та любов’ю рідних і близьких.
Спасибі за все, вклоняємося Вам низько.
З повагою та любов’ю колектив
Виробничого кооперативу «Фірма» «Агробудпостач»

Вітаємо з Днем народження!

Хілик Оксану Григорівну

дизайнера-верстальника газети «Бучанськи новини»

Нехай все Ваші мрії здійснюються,
а оптимізм насправді виявиться реалізмом. Бажаємо, щоб Ваші життєві
сходи мали надійні поручні здоров’я,
а кожна сходинка була вкрита червоною доріжкою слави і добробуту.
Колектив «Газета «Бучанські новини»

Фотофакт

Свято наближається!

У місті монтують перші атракціони та каруселі, з
якими вже знайомляться наймолодші жителі Бучі.

Вітаємо з 55-річчям!

шановних учасників бойових дій в Афганістані

Сасункевича Володимира Георгійовича та
Слободянюка Михайла Михайловича
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, сімейного благополуччя, достатку, невичерпної енергії та всього найкращого
в житті!
З повагою, голова Говоров В. В.
а колектив Київський обл.
організації інвалідів війни,
Збройних сил та УБД.
З повагою, голова Щербак О. І.
та колектив Бучанської міської
організації
інвалідів війни, Збройних сил
та УБД.

Ремонт и перетяжка мягкой мебели
Выезд бесплатно! Быстро и качественно!

Тел.: (099)665-88-28, (093)610-40-77, (067)997-15-68, (044) 221-72-13
На производственное предприятие в г. Ирпень
СРОЧНО требуются упаковщики!
Мужчины и женщины.
Упаковка пустой пластиковой продукции (более 30-ти
разных видов), сортировка. Cмены с 8:00 до 20:00 дневные
с 20:00 до 8:00 ночные (2день/2ночь/2выходные).
Оплата 400 грн./смена. Обучение; удобный график работы; официальное трудоустройство после испытательного срока; своевременная выплата ЗП. Для записи на собеседование звонить (067) 8282239 Юлия.
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гурток «Dream» (студія сучасного танцю) під керівництвом Ольги Дремової.
Чекаємо на цікаві виступи на сценах міста та на
різних конкурсах і фестивалях.

5. Сюжетна композиція.
6. Новорічна картина чи колаж.
7. Новорічний подарунок.
Роботи обов’язково повинні мати міцно прикріплену етикетку розміром 8х6
см, в якій зазначено: прізвище, ім’я, по
батькові та вік автора, назва роботи,
номінація, творче учнівське об’єднання (гурток / група / клас), повна назва
навчального закладу, прізвище, ініціали керівника (батьків).
Також необхідно надіслати фото
роботи та фото виконавця з роботою
(bcpr@ukr.net).
Переможці нагороджуються дипломами.
Роботи переможців будуть направлені до Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва
Київщини» для участі в обласному етапі виставки «Новорічна композиція».

Конкурс

Напиши листа Святому Миколаю

Щороку в холодні грудневі ночі, коли навколо все вкрито снігом, у віконечка, де живуть
хороші і чемні хлопчики та дівчатка, заглядає
добрий Святий Миколай.
рацівники газети «Бучанські
новини» й досі вірять у магію цього свята та казку, в силу
хороших справ і вчинків. Тому
ми підготували для маленьких
мешканців громади подарунки
до Дня Святого Миколая та запрошуємо дітей віком до 14 років
взяти участь у конкурсі «Напиши листа Святому Миколаю».
Надсилайте нам листи та розповідайте про свої
добрі справи, які ви зробили протягом цього року.
Ваші роботи ми чекаємо до 11 грудня 2018 року
на електронну адресу buchanews@ukr.net з поміткою теми «Лист Святому Миколаю». Також ви
можете принести або надіслати листи в редакцію
газети: 08292, м. Буча, вул. Києво-Мироцька 104-б.
Лист слід підписати наступним чином: ім’я, прізвище та вік дитини, адреса, контактний номер телефону, за яким можна буде зв’язатися.
Автори найщиріших листів отримають подарунки до Дня Святого Миколая!
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Погода

Зими на новорічні
свята «не буде»

Синоптики спрогнозували погоду на різдвяні
та новорічні свята й засмутили українців – на
їхню думку, «справжньої» зими в грудні не передбачається.
ародні синоптики передрекли досить теплу погоду в
грудні. У температурі відбуватимуться постійні коливання. Очікуються п›ять періодів легких морозів, слідом за якими буде стільки ж відлиг.
Різке похолодання відбудеться до кінця другої декади, проте в наступні дні воно зміниться теплом. Також фахівці передбачають дощову
погоду в перший місяць зими.
Морозну погоду прогнозують із січня. Температура знизиться до 11–15 градусів нижче нуля, а після Хрещення холод зміниться сльотою з дощем і снігом.
Найхолоднішим, як і очікувалося, буде лютий. За попередніми оцінками,
температура опуститься до –15–18 градусів морозу.
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