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Патріотичне виховання

Пишаємося
почесними
громадянами

Презентація
Пласту

Стор. 4

Міжнародна Співпраця

Міняю професію

Дитяча
євроінтеграція

«Бучанська індичка»
«родом» з Бабинців

Стор. 6

Стор. 7
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Децентралізація

Сильна громада –
сильна держава

276
голосів
«ЗА»

Верховна Рада підтримала указ
Президента України Петра Порошенка про введення воєнного
стану у 10 областях країни строком на 30 діб.
оєнний стан вводиться від 09:00 28 листопада строком на 30 діб
до 28 грудня 2018 року.
Згідно з текстом закону, в період дії воєнного стану часткова
мобілізація оголошується Президентом України «у строки і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці і обороні України».
Воєнний стан вводиться лише в певних областях України:
Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одесь
кій, Сумській,
Харківській, Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій.
Тож, зберігайте спокій та моліться за наших бійців і мир!
Слава Україні!

В

Стор. 11

Саме такий лейтмотив святкових заходів з нагоди 20-річчя Київського регіонального відділення
Асоціації міст України.

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ВІДБУДУТЬСЯ У ВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН
Верховна Рада України призначила вибори Президента на 31 березня 2019 року. Таке
рішення парламентарії прийняли під час голосування парламенту.
Таким чином, нардепи підтримали проект постанови №9342 «Про призначення
чергових виборів Президента України».
Проект постанови вніс у Раду спікер парламенту Андрій Парубій.

Пам’ятаємо

Свічка – у кожному вікні,
пам’ять – у кожному серці

– Асоціація за час свого існування стала потужною
організацією, що обстоює права місцевого самоврядування, – зазначив у вітальному слові з цієї нагоди голова КРВ АМУ, Бучанський міський голова Анатолій
Федорук.
Він наголосив, що в цьому значна заслуга голів населених пунктів, які розбудовували її діяльність на перших етапах.
Закінчення на стор. 2

Оголошення

Школа молодого
журналіста
У січні в редакції газети «Бучанські новини»
У скорботний для всієї
України день
бучанці вшанували тих,
хто запаленими свічками
відійшов у вічність.
передплатний індекс

08034

стартує Школа молодого журналіста, в якій
може взяти участь учнівська молодь, яка має
бажання пізнати професію журналіста та навчитися азам журналістики.
ета проекту – ознайомити молодь з професією
журналіста, навчити основ журналістської роботи. Під час проекту учасники дізнаються про механізми пошуку новин, методики роботи з джерелами
інформації, юридичні та мовно-стилістичні аспекти
роботи журналіста, секрети вдалої журналістської
кар’єри та зможуть опублікувати свої перші матеріали в газеті.
Для участі в Школі молодого журналіста необхідно
подати до 10 січня заявку учасника, у якій вказати:
ім’я та прізвище учасника, вік, школу, де навчаєтеся,
номер телефону для зв’язку. Заявки на участь надсилати на електронну адресу: buchanews@ukr.net
з поміткою теми «Школа
молодого
журналіста»
або на адресу редакції газети: 08292, м. Буча, вул.
Києво-Мироцька, 104-б.
Поспішайте! Кількість
місць обмежена!

М
Стор. 2

Все, що Вас стосується –
у "Бучанських новинах"!

Якщо хочете отримувати газету з січня – поспішіть у поштове відділення і оформіть передплату до 15 грудня!

передплата на місяць

27 грн 13 коп

передплата на рік

303 грн 26 коп
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Коротко про головне
Президент України підписав
закони про розмитнення
«євроблях»
Президент
України
Петро
Порошенко підписав закони №8487
та №8488, які легалізують ввезені з
порушенням митного та податкового
законодавства автомобілі з європейськими номерами.
Порошенко наголосив, що всі кошти від цього, від першої й до останньої
гривні, підуть до Пенсійного фонду на
покриття його дефіциту, на індексації
пенсій, на виплати в першу чергу тим,
хто отримує мінімальну пенсію. Це
чітко й недвозначно передбачено законом.

Верховна Рада ухвалила
Держбюджет на 2019 рік
Вперше бюджет ухвалено майже за
півтора місяці до Нового року. Це сигнал про стабільність як для українського бізнесу та промисловості, так і для
міжнародних партнерів.
На думку експертів, бюджет збалансований і абсолютно реалістичний. У 2017-2018 роках у країні розпочалися фундаментальні реформи.
І Бюджет-2019 дає змогу зберегти та
прискорити започатковані зміни.
Перерахування пенсій буде
автоматичним
Пенсійна система України працює
стабільно, і зараз, після ухвалення
Державного бюджету на 2019 рік,
фахівці готують технічні умови для
першого в історії автоматичного перерахунку пенсій: для військових
пенсіонерів – з 1 січня 2019 року та
інших категорій громадян – з 1 березня 2019 року. Про це йшлося під
час наради Прем’єр-міністра України
Володимира Гройсмана з міністром
соціальної політики Андрієм Ревою та
головою Пенсійного фонду Євгеном
Капінусом.
Глава Уряду наголосив, що вся система має бути підготовлена:
– У нас є три етапи: з 1 грудня –
підвищення мінімальної пенсії, 1 січня
– перерахунок пенсій військовим пенсіонерам, з 1 березня – автоматичний
перерахунок пенсій іншим категоріям
громадян. Система має бути готова, – сказав Володимир Гройсман.
– Прошу забезпечувати й далі ритмічну роботу всієї пенсійної системи
і роботу всіх регіональних управлінь
Пенсійного фонду, аби й у регіонах все
було стабільно.

Як мешканці реагують на
введення воєнного стану?

Про це наш журналіст запитав у перехожих на вулицях міста.
центрі громади спокійно, у штат- працювати, все буде так, як і
ному режимі живуть і працюють раніше. Будемо вірити, а там
мешканці сіл: паніки серед населення хто знає, як буде.
немає. Всі заклади працюють у звичайному режимі, служби, які відповідають Микола, студент
за охорону порядку та безпеку населен- економічного факультету
ня поступово переходять на посилений НУБІП:
– Усе залежатиме від
режим роботи.
того, що буде з економікою.
Тетяна Степанівна, пенсіонерка:
– Та наче немає паніки. На засідан- Якщо економіку України буні Порошенко сказав, що банки будуть дуть задавлювати, тоді курс

У

зВЕРНІТЬ УВАГУ!

В

ідділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонно-мобілізаційної роботи Бучанської міської
ради звертається до керівників підприємств, установ та організацій, ОСББ та управляючих компаній міста Буча, балансоутримувачів (власників) захисних споруд цивільного захисту та підвальних приміщень про необхідність вжити термінових заходів щодо
приведення в належний стан готовності укриттів для тимчасового
перебування працівників та населення в особливий період.
Нагадуємо, що згідно з наказами начальника Бучанської міської
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області від 10.01.2017 № 4 та від 15.01.2018
№ 3 «Про створення фонду захисних споруд цивільного захисту
(ЗСЦЗ) міста та приведення стану підвальних приміщень до готовності використання в особливий період» необхідно:

долара буде підвищуватися. Але зараз
ситуація більш– менш стабільна, хоча
долар починає «рости».
Марина, домогосподарка:
– У кого є робота, ті працюють,
як і звичайно. Немає ажіотажу в
магазинах, нічого не скуповують, як було так і є.
Світлана Ярославівна,
адміністратор:
– Спокійно, люди живуть, як жили. Ціна на долар зросла трішки, а так у
магазинах ціни ті самі, ростуть, але це звичне явище…

- провести обстеження ЗСЦЗ та підвальних приміщень і уточнити їх реальну площу;
- здійснити відповідні заходи щодо очищення цих приміщень від
захаращень (меблів, будівельних матеріалів, сміття тощо);
- визначити кількість осіб, які ймовірно будуть укриватись у підвальних приміщеннях (з розрахунку – 1м2 на особу);
- вжити заходів щодо забезпечення укриттів освітленням (з розрахунку не менше одного світильника на 50 осіб), місцями для сидіння, питною водою (з розрахунку 3 літри на добу на людину) та
біотуалетом або виносною тарою.
Додаткова інформація за телефонами: (04597) 48520 та (04597) 48
322 відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонно-мобілізаційної роботи Бучанської міської ради.

Децентралізація

Сильна громада – сильна держава
В
ажлива подія в житті Київщини зібрала разом голову Асоціації
міст України Віталія Кличка, виконавчого директора АМУ
Олександра Слобожана, керівників області в різні роки, міських
та селищних голів, депутатський корпус.
Урочистості перетворилися на теплу зустріч давніх друзів і колег,
які однією мовою – мовою господарників і лобістів інтересів громад
не лише спілкуються, а й вибудовують щоденну роботу.
– Усі реформи, які проводяться, зокрема й децентралізація, спрямовані на те, щоб Україна була успішною країною, – наголосив у вітальному виступі Віталій Кличко. – АМУ постійно захищає права всіх
міст і селищ, доносить їхні проблеми до центральної влади. І можу
сказати, що до Асоціації дослухаються, з нами рахуються як в уряді,
так і в парламенті.
Голова КОДА Олександр Терещук
акцентував увагу на тому, що є багато
спільних проблем, які потребують свого
розв’язання, зокрема, і через діяльність
Асоціації міст України, її регіонального
відділення.
Голова КОР Ганна Старикова наголосила, що це потужний майданчик для обговорення питань та вироблення спільної
позиції органів державної влади та Асоціації щодо розвитку місцевого самоврядування, удосконалення законодавчої бази, розв’язання конкретних проблем забезпечення життєдіяльності територіальних громад.
Жодне свято не проходить без вручення відзнак, грамот і подяк,
привітань і побажань, музичних подарунків, обговорення сьогоднішніх проблем, історичних екскурсів та планів на майбутнє, яке
кожна громада бачить у подальшому покращенні якості життя свої
мешканців.
Урочистості перетворилися на теплу зустріч давніх друзів і колег,
які однією мовою – мовою господарників і лобістів інтересів громад
не лише спілкуються, а й вибудовують щоденну роботу.

Народний депутат, голова міжфракційного депутатського об’єднання «Київщина» Ярослав Москаленко привітав учасників Асоціації
міст України з 20-ю річницею створення Київського регіонального
відділення. У заході також взяли участь народні депутати Георгій
Мепаришвілі та Оксана Продан.
«Асоціація міст України майже ровесниця сучасної незалежної
України, – зазначив Ярослав Москаленко. – Хто, як не ви знаєте
проблеми, знаєте, чим жила Україна, живе сьогодні, і саме ви плануєте, чим буде жити далі».
«Я думаю, що децентралізація в країні народилася від природи керівника – голови місцевого самоврядування, голови громади. Тому
що ідея децентралізації – віддати повноту повноважень на місцях
для того, щоб у вас на руках були всі інструменти для розв'язання
проблем, які люди несуть вам щодня, щохвилини. На жаль, багато
керівників центральних органів і народні депутати розуміють під
децентралізацією перекладання проблем з хворої голови на здорову.
Упевнений, що ми на Київщині будемо локомотивом розвитку
всієї України і прикладом розвитку децентралізації», – наголосив
народний депутат.

Пам’ятаємо

Свічка – у кожному вікні,
пам’ять – у кожному серці
Закінчення.
Початок на стор. 1
День жалю... День скорботи, печалі
Запалив нашу пам’ять. Свічки –
Це ті душі, листочки опалі,
Хто став тінню в голодні роки.

Щ

орічно четвертої суботи листопада, о 16:00 годині, в Україні проводиться пам’ятна хвилина мовчання
та запалюється свічка в кожній домівці
в пам’ять про загиблих від Голодоморів.
85-ті роковини Голодоморів. У цей
період внаслідок штучного голоду заги-

нуло понад 7 мільйонів українців. А деякі історики кажуть і про значно більші
цифри – до 10 мільйонів.
Вшановуємо свободолюбивий народ,
який було розіп’ято – спочатку духовно, а
потім – і тілесно, відправлено панахиду, всі
спільно помолилися на Київській площі…
Кожен із нас переосмислює історію, її
трагічні сторінки, і розуміє, як важливо,
щоб ніколи не повторився цей жах, щоб
ніколи люди не знали такої біди.
Світла пам’ять усім невинно загиблим
та вічний спокій!
Богдан ЛЯХОВЕЦЬ

Єдина родина
Луб’янка

ГОІ «Відгук» організувало важливу
зустріч, на яку приїхав керівник Білоцерківського підприємства для людей з інвалідністю «Калиновий цвіт».
Домовилися про співпрацю щодо забезпечення бучанців з інвалідністю
роботою вдома з виготовлення виробів із натурального дерева.

Декоративний розпис, лозоплетіння, плетіння із соломи, художня вишивка, витинанки – усе різноманіття напрямів декоративно-ужиткового мистецтва було
представлено на виставці-конкурсі «Скарби рідного краю».
Тож юні умільці вкотре показали
свої уміння творити власними
руками справжні дива.

Діти творять
справжні дива

Робота –
це можливість
повірити в себе

Мироцьке

Лебеді зимуватимуть
у Межигір’ї
Двох мироцьких лебедів волонтери перевезли зимувати у Міжгір’я.
іч у тому, що озеро в національному парку не замерзає, крім
того там підгодовують птахів не
хлібом, а саме рослинною їжею, що
набагато корисніше. Волонтери сподіваються, що із часом їм вдасться
відловити й відвезти інших лебедів,
аби птахи могли перезимувати в
комфортних для себе умовах.

Р

Н

аступна зустріч запланована на 15 грудня з метою ознайомлення з технологією виготовлення та знайомством з людьми, які потребують роботи вдома.

Ворзель

Освіта без вікових обмежень

У бібліотеці ім Д. Бедзика в селищі Ворзель успішно пройшли перші комп’ютерні уроки для людей похилого віку та дітей.

У

сі охочі можуть приєднатися до наступного заняття, яке відбудеться 29 листопада о 14.00 в читальному залі бібліотеки.
Вартість уроку для пенсіонерів 30 грн.
Попередній запис обов’язковий!

З

а підсумками конкурсу одними з
переможців стали:
Вікторія Бовтун та Віолетта
Чайка, учениці Луб’янської ЗОШ
І-ІІ ступенів.
Вітаємо!

На часі

Правила благоустрою ніхто не відміняв

Снігопад на початку тижня «вивів» на вулиці міста снігоприбиральну техніку. І хоча більше опадів не очікується – розчищення, а також посипання
доріг і тротуарів тривало кілька днів.
іська влада звертається до власників приватних будинків, керівників підприємств,
установ з проханням дотримуватися правил благоустрою та прибирати прибудинкову, прилеглу територію від снігу та льоду, посипати спеціальними сумішами слизькі східці.
Є окреме прохання й до водіїв: не залишайте свої авто на узбіччях доріг і тротуарах,
оскільки це заважає роботі техніки, зокрема снігоприбиральної, і утруднює роботу комунальних служб. Просимо залишати свої машини на спеціальних стоянках (також і у вечірній та нічний час), аби міські служби могли безперешкодно виконувати свою роботу.
Прес-служба БМР

М

Актуально

Поради лікаря

Аптеки по-новому: як можуть
змінитися правила продажу ліків
Зареєстрований у ВР законопроект №8591 «Про внесення змін до
Закону України «Про лікарські засоби» може кардинально змінити
правила як для сфери роздрібної
торгівлі медичними препаратами,
скоротивши загальну кількість аптек, так і для мільйонів пацієнтів.
Ми поцікавилися, якої думки про
ці зміни представники аптечного
бізнесу в нашій громаді.
ерш за все, згідно із законопроектом, відкрити аптеку або аптечний
пункт можна буде не ближче 500 метрів
один від одного. На думку представників фармбізнесу нашої громади, якщо
ця норма ще припустима, скажімо, для
сільської місцевості, для міста, де щільність населення набагато більша, вона не
обґрунтована.
По-друге, пропонуються зміни і щодо
процедури ведення фармбізнесу. Відтак
законопроект дозволяє підприємцям
мати лише одну аптеку, аптечним мережам – до чотирьох у межах однієї області, а великим компаніям, виробникам

П

Які ліки від грипу
та застуди не
допомагають?

Як правильно лікувати ГРВІ, а які
способи не дають результату, розповіла в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.
ліків – до восьми. Більшість опитаних
нами експертів галузі вважає, що це в
підсумку може призвести не до знищення монополії, а до подорожчання самих
ліків. Якщо кількість аптек різко скоротиться, ціни на медикаменти зростуть на
15%.
По-третє, щоб відкрити аптеку або
аптечний пункт підприємець повинен
мати сертифікат магістра за спеціальністю, та й продавати ліки зможуть лише
дипломовані фармацевти. Тут думки
громади розділилися, одні вважають, що
таке нововведення буде корисним, адже
продавці в аптеках часто беруться консультувати відвідувачів, які медпрепарати варто придбати. Інші вважають, що в
країні недостатньо фармацевтів, аби забезпечити необхідну кількість аптек.
Юлія Бобрик

«К

олись, дізнавшись про ці методи
лікування застуди або грипу, всі
будуть здивовано посміхатися. Адже
їхня ефективність анітрохи не підтверджена наукою», – пише вона на своїй
офіційній сторінці у Facebook.
На жаль, для лікування ГРВІ багато
українців все ще обирають величезний спектр непотрібних препаратів.
Насправді, для цього доцільно застосовувати зовсім невелике розмаїття
ліків.
Наприклад, при перших ознаках застуди, часто застосовують інтерферони. Це препарат, котрий має дуже сильну дію та серйозні побічні ефекти. Його
призначають у разі тяжких захворювань, як онкологія, коли лікар визначає,
що користь від призначення цієї групи
препаратів переважає ризики.

69% хворих в Україні займаються
самолікуванням, не звертаючись по
допомогу до лікарів. Особливо це
стосується сезонних захворювань
та поширених дитячих болячок.
Коштують вони недешево, а застосування проти застуди жодним чином не
виправдане та може бути шкідливим
для здоров’я.
Також Уляна Супрун запевняє, що
у випадку захворювання на ГРВІ важливий постільний режим, пиття чаю з
малиною, здорова їжа і сон.
Жарознижувальне використовують,
якщо температура вища за 38,5
«Ви швидше одужаєте, якщо полегшите симптоми хвороби такими простими
методами. Це краще, ніж бомбити його
всілякими лікарськими комбінаціями»,
– наголошує в.о. міністра.
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Особистість

Академік Борис Патон:

Мабуть, так неправильно, але як уже склалося… Щоб залишатися на місці, треба бігти з
усіх сил. А щоб рухатися вперед, треба бігти
вдвічі швидше. Якщо ти не прогресуєш, то деградуєш.
— Східна мудрість говорить, що навіть
столітнє життя — це всього лише 36 тисяч
днів. Чи правда, що з віком відчуття плину
часу змінюється, і здається, що він летить
стрімко, немов гірський потік?
27 листопада президентові Націо— Істинна правда! В молодості думаєш: дні
нальної академії наук України акадетакі довгі, все життя попереду. Ще встигну! А
міку Б. Патону виповнилося 100 років.
потім озираєшся і бачиш, що воно спливло як
Неймовірно, але факт: народився Боодин день. Але в цьому є і хороший бік. Знаєте,
рис Євгенович того ж дня і року, коли
це як піднятися на високий пік. Починаєш бай започаткувала свою діяльність
чити те, що раніше було недоступне зору.
Українська академія наук. І такий
— Про що жалкуєте на схилі літ?
збіг дат вбачають знаковим чи навіть
— Шкода, що мало часу приділяв мистедоленосним. Ось уже 56 років він нецтву — музиці, живопису, художній літературі. У підсумку не дуже добре на всьому
змінно очолює Академію і вже став її
цьому знаюся. Все робота, робота, робота…
живим символом, брендом і «обереТо часу не було, то сил. Хочу трохи заповнигом української науки».
ти цю прогалину. При нагоді читаю все, що
трапиться під руку.
яка парадоксальна штука: закарбовуються
— Якби можна було повернути потік
в пам’яті, швидше, якісь труднощі, якісь
життя назад, що би ви хотіли змінити?
перешкоди, переломні моменти, напевно.
— Усі ми, як правило, розумніші
Одне можу сказати точно — житзаднім числом. Та тільки історія не
тя в мене було насичене.
знає умовного способу. Є конкретні
— Хто був вашим наукоVivat, Борисе Євгеновичу! Із роси й води,
обставини, є конкретний час. І треба
вим і моральним авторитетом?
дорогий ювіляре!
Певно, насамперед ваш батько
Від Бучанської об’єднаної громади, депутатського щось вибирати, робити якісь вчин— відомий у світі учений Євген корпусу, виконавчого комітету надсилаємо вітання з ки. Якби довелося прожити таке
Оскарович Патон?
нагоди Вашого ювілейного Дня народження!
саме життя ще раз — ймовірно, зроВаш яскравий успішний життєвий шлях, високі бив би знову так, як уже робив.
— Ви маєте рацію, батько був
найпершим і головним моїм настав- досягнення в науковій галузі, вірність та відданість
— Який меседж, або ж напуття, ви
ником. І в житті, і в професії. Думаю, своєму покликанню є гідним прикладом для насліду- хотіли б висловити тим, хто щойно
прийшов у науку чи прийде завтра?
якби не він, я міг би й не піти в нау- вання.
— Насамперед, я би попередив,
Шановний ювіляре! Від усієї душі бажаємо ще на баку. Він «заразив» нас своїм прикладом. Знаєте, він ніколи — підкрес- гато років міцного здоров’я, щастя, благополуччя, що наука — важка праця. Десь налюю, НІКОЛИ! — не примушував оптимізму та нових творчих успіхів. Нехай у всіх по- віть виснажлива. Вимагає повної
нас із братом займатися наукою. Але чинаннях Вас супроводжують розуміння і підтримка віддачі. Треба постійно самовдоскоми завжди мали перед очима його з боку колег та однодумців, а професійна діяльність налюватися, дізнаватися щось нове.
приклад. Євген Оскарович, як тепер буде сповнена новими досягненнями і перемогами.
Науковий світ дуже конкурентний.
кажуть, був фанатом своєї справи.
Бажаємо, щоб Ваш запас творчої енергії, душевних Щоб реалізуватися, стати кимось поВін буквально горів нею.
сил, терпіння й оптимізму був невичерпним, як і люд- мітним, треба бути на голову вищим
— Поділіться «секретом моло- ська вдячність за все добро, яке Ви робите.
за інших.
Бучанський міський голова Анатолій Федорук
дості»: як вам вдається підтриЛідія Суржик,
Сніжана Мазуренко
мувати свою фізичну форму? У

«…Це як зійти на високий пік.
Починаєш бачити те, що раніше
було недоступне зору»

Б

орис Патон має чимало нагород та
відзнак, а цього року йому присвоєно
звання Почесного громадянина м. Буча.
Борис Євгенович розповів у чому секрет
його працездатность та як дивиться на
світ людина, якій виповнилося 100 років.
— Борисе Євгеновичу, як почуваєтеся у
свій сторічний ювілей?
— Знаєте, яким гаслом я завжди керувався? Залишатися оптимістом, попри все. І ось,
хоч би там що, хоч би як складалося життя, я
намагаюся цього принципу дотримуватися.
Але це буває складно. Особливо з урахуванням нинішнього стану нашої науки. Наша
країна не розуміє, що наука їй потрібна.
Сподіваюся, що не розуміє тільки тимчасово. Ну це як у тій старій пісні про свято зі
сльозами на очах. Якось так і почуваюся.
— Кажуть, життя прожити — не поле
перейти. Ви пройшли довгий життєвий
шлях. Які віхи на цьому шляху вам найбільш пам’ятні?
— Важко отак, ніби згори, окинути поглядом своє життя. Я вже казав, що намагаюсь дивитися на світ позитивно. Та ось

чому секрет вашої працездатності?
— Усе дуже просто. Нового слова тут не
скажу. Рецепт на всі часи — гармонійний
розвиток тіла і духу, фізичних та інтелектуальних здібностей. Недарма саме таким був
ренесансний ідеал людини. Фізична активність повинна бути помірною. Якщо займатися нею — то тільки задля поліпшення стану здоров’я, а не навпаки, правда ж? Я ніколи
не займався спортом професійно. А вибирав
такі види фізичної активності, щоб вони
були цікавими й захопливими. Дуже довго
займався тенісом і водними лижами, плавав. А 20 із гаком років тому пошкодив ногу
на водних лижах. Травма, на жаль, дає про
себе знати. Але від руху не відмовляюся, бо
рух — це життя. Він тримає людину в тонусі,
скільки б років їй не було. Не можна зберігати ясність думки і гостроту розуму, якщо
тіло занедбане. Тому, щоб працювати ефективно, я завжди намагався хоч кілька годин
на тиждень присвятити підтриманню фізичної форми. Крім того, це добре знімає стрес.
— А чим Ви любите займатися на дозвіллі, де його проводите?
— Майже все моє життя — це робота.

Михайло Наконечний,
почесний громадянин Бучі:
50 років на педагогічній ниві

Ювілейні дати приходять, як правило, несподівано. Особливо, коли за життєвими планами та їхнім втіленням, подоланням малих і великих проблем ніколи зупинити мить. Такий ритм життя повною мірою характеризує Михайла Петровича Наконечного – педагога, керівника, депутата, колегу, батька, дідуся…

У

перші дні грудня його педагогічна стежина досягає П’ЯТДЕСЯТИРІЧЧЯ.
Її початок 02.12.1968 – на посаді старшого
піонервожатого в Ірпінській восьмирічній
школі №9 (нині Бучанська ЗОШ №3). Після
служби в лавах Радянської Армії він знову повернувся на цю посаду. Колеги й учні пам’ятають завзятого, активного й самовідданого
організатора всіх дитячих колективних справ.
З 1972 по 1977 – студент історико-педагогічного факультету Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького. Після його
закінчення працював в Ірпінській середній
школі №4 (нині Бучанська ЗОШ №4) організатором позакласної та позашкільної роботи;
вчителем історії. Зараз сотні бучанців називають Михайла Петровича «наш учитель».
У 1987 Михайлу Петровичу довірили
керівництво Ірпінською ЗОШ №6, що в
Коцюбинському. Одночасно він був депутатом Ірпінської міської ради, а в 1989 – обраний селищним головою Коцюбинського.
Але бучанська земля завжди була ріднішою. Тому, коли в березні 1991 року
Наконечному М.П. запропонували очолити
обласний комунальний заклад «Бучанську
школу-інтернат для дітей сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування», він
погодився. Зберігши кращі традиції своїх
попередників, Михайло Петрович створив
у сирітському закладі прекрасні умови для
зростання та навчання знедолених дітей
Київщини, максимально наближені до домашніх.
А коли у 2002 в Україні розпочалося реформування інтернатних закладів,
М.П.Наконечний став ініціатором перепро-

філювання сирітського інтернату в спеціалізовану школу-інтернат. У заклад прийшли
перші діти з родин Приірпіння.
Із січня 2013 – це Бучанська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №5 з
поглибленим вивченням іноземних мов
Бучанської міської ради Київської області.
Заклад плідно працює задля розквіту дитячих талантів.
Школа нагороджена Почесним знаком
Академії педагогічних наук «Флагман освіти України», атестована на високий рівень
з відзнакою, має дипломи Міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні», другий
рік поспіль входить до десятка кращих шкіл
Київщини за результатами ЗНО.
Але найбільший скарб для Михайла
Петровича – його учні. Саме для них обладнані світлі, теплі класи із сучасними меблями, відео- й аудіоапаратурою, комп’ютерною
технікою, що сприяє високому рівню викладання предметів. Тому школа, яку понад
25 років очолює Наконечний М.П., одна з
найбільш затребуваних у регіоні. А її учні
щороку стають переможцями та призерами обласних і Всеукраїнських олімпіад та
конкурсів. Випускники закладу – студенти
престижних вишів України та Європи.
Усе це результат щоденної плідної співпраці педагогів, учнів, батьків на чолі зі своїм
керівником – директором школи Михайлом
Петровичем Наконечним.
Громада міста, трудовий колектив, учні та
батьки щиро вітають Михайла Петровича з
ВАГОМИМ ПЕДАГОГІЧНИМ ЮВІЛЕЄМ!!!
Притаманний йому педагогічний талант, помножений на велике бажання робити людям

«Ми знаємо Вас як неординарну, талановиту особистість, висококваліфікованого,
вмілого організатора та керівника, який по
праву може пишатися набутим досвідом,
духовним та інтелектуальним потенціалом, успіхами та досягненнями».
З повагою, начальник відділу освіти
Бучанської міської ради О.І.Цимбал

«Вам притаманні енергія, людяність, відданість справі є гідним прикладом для тих,
хто працює поруч з Вами. Ми раді вітати
Вас із гідно прожитими літами та бажаємо
невпинного руху вперед».
З повагою, заступник
директора школи З.Т.Максимук

«Дуже виважений, врівноважений, розумний чоловік. Як голова комісії, розглядаючи
питання на комісіях, вміє почути кожного.
З ним дуже комфортно та легко працювати.
Тож бажаю Вам успіхів у подальшій Вашій роботі та нових здобутків».
З повагою, депутат БМР
О. Е. Березинець

«Ви створили сучасну високотехнологічну
школу радості і успіху, знань і саморозвитку,
затишку і досконалості для наших дітей.
Сьогодні навчатись у Бучанській СЗОШ №5
це престижно, це круто. Ми, від щирого серця бажаємо, аби всі Ваші справи були непідвладні плину часу».
З повагою, голова Ради школи
О.О.Самолюк

«Ми пишаємося, що навчаємось в школі, де керівником є Ви. Ваша життєва мудрість, багаторічна послідовна та натхненна діяльність принесли радість і віру
в себе багатьом людям. Ви не тільки своє
серце, а й усе свідоме життя віддали нам –
учням, освіті та педагогіці».
З повагою,
президент ДШО «Наш дім»
Софія Верещинська

«Бажаємо в подальшій роботі ще стільки
ж порцій вражень, щоб дух захоплювало від
радісних почуттів! Нових перемог, нових
цікавих проектів. Щоб колектив під Вашим
керівництвом був як єдина велика родина.
Ідіть вперед із впевненістю, залишайтеся
прямим і справедливим. І з позитивним настроєм зустрічайте кожен новий день»!
З найкращими побажаннями
Керівники закладів освіти міста

добро, став запорукою успіху. Своїм умінням працювати Михайло Петрович заслужив авторитет і довіру колег, дітей, батьків.
Шановний Михайле Петровичу! Нехай
оберігає Вас Всевишній від усіляких негараз-

дів і тривог, а наступні роки повняться здоров’ям і радістю, бажанням і надалі засівати
освітянську ниву добірним зерном розумного слова, непересічної думки, результативних звершень.

Понеділок • 3 грудня
UA:Перший

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!
9:30,11:50,14:20,15:10,16:40,22:45,1
:10,2:25,3:55 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:05 Телепродаж.
12:00 Енеїда.
13:10,14:30 РадiоДень.
13:35 Д/с «Свiт дикої природи».
15:20 Чудова гра.
15:55 Д/с «Цiкаво.com».
16:25 Лайфхак українською.
16:55 По обiдi шоу.
18:00 Iнформацiйна година.
19:00 Разом.
19:30 Д/с «Життя з левами».
20:05 Т/с «Монро». (12+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:45 Шахтарська змiна.
22:15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:50,2:30 Складна розмова.
23:20 Перша шпальта.
0:00 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».
9:30,11:15,12:20 «Одруження
наослiп».
13:05 «Мiняю жiнку».
14:40 «Сiмейнi мелодрами».
15:40 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Мелодрама «Жити заради
кохання». (12+).
21:45 «Мiняю жiнку 14».
23:30,0:50 Драма «Втеча з
Шоушенка». (16+).
4:30 «Свiтське життя».

Iнтер

3:15,4:05,5:15 “Орел i решка.
Шопiнг”.
4:40,4:45 “Top Shop”.
5:10 «Подробицi» - «Час».
6:15,22:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
«Новини».
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00,2:30 «Стосується
кожного».
11:15 Т/с «Платня за порятунок»,
1 с. (12+).
12:25 Т/с «Платня за порятунок»,
2-4 с. (12+).
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:50 Х/ф «Загублене мiсто Z».

ICTV

4:30 Скарб нацiї.

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.
11:15,13:20 Секретний фронт.
Дайджест.
12:45,15:45 Факти. День.
14:20,16:20 Х/ф «Каратель». (16+).
16:40 Х/ф «Мiцний горiшок:
Хороший день, щоб померти».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Прорвемось!
21:25 Т/с «Пес». (16+).
22:45 Свобода слова.
0:55 Х/ф «Ворог мiй». (16+).

Новий канал

3:10 Служба розшуку дiтей.
5:10 Абзац.
6:45,8:35 Kids` Time.
6:50 М/с «Том i Джерi шоу».
8:40 М/ф «Барток
Неперевершений».
10:00 М/ф «Кiт у чоботях».
11:40 Х/ф «Земля тролiв».
13:50 Х/ф «Угода з дияволом».
15:50 Х/ф «Учень чародiя».
17:50,2:00 Таємний агент.
19:00 Ревiзор.
22:05 Пристрастi за ревiзором.
0:10 Пост шоу. Таємний агент.

СТБ

8:45,19:00,23:40,0:40 Т/с «Коли ми
вдома».
9:45 Зваженi та щасливi. (12+).
12:50 Битва екстрасенсiв. (16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
20:00,22:45 Хата на тата. (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:5
0 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:20,4:40 Реальна мiстика.
13:20,15:30 Т/с «Черговий лiкар».
16:00 Iсторiя одного злочину 4.
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Ангелiна», 1 i 2 с. (12+).
23:30 Х/ф «Цар скорпiонiв».
1:30 Телемагазин.
2:00 Х/ф «1+1». (12+).

ТК «Київ»

8:15,23:20 «Поради лiкаря».
9:15,15:00,20:20,0:00,2:20
«Ситуацiя».
9:25,2:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:00 Х/ф «Необдуманий крок».
18:30,0:10 «Київ Live».
20:30 «Служба порятунку».
21:25 «Заборонена iсторiя».
22:30,1:50 «На часi».
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Вівторок • 4 грудня
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:
25,3:55 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 UA:Фольк.
18:00 Iнформацiйна година.
19:00 Спiльно.
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 «Погляд зсередини».
22:55,1:25 Розсекречена iсторiя.
0:00 Тюсо.
2:30 Складна розмова.
3:35 Тема дня.
4:00 #БiблiоFUN з Р. Семкiвим.
4:25 Koktebel Jazz Festival.
5:45 Д/с «Незвичайнi культури».

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».
14:40 «Сiмейнi мелодрами».
15:40 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Мелодрама «Жити заради
кохання». (12+).
21:45,23:45,0:50 «Iнспектор. Мiста».
1:40 Драма «Життя i доля». (16+).

Iнтер

6:00 М/ф.
6:15,22:10 «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».
10:20 Х/ф «Iнтуїцiя».
12:35 Х/ф «Ти не ти». (16+).
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,2:10 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:50 Х/ф «Уцiлiлий». (16+).
2:55 «Орел i решка. Шопiнг».
4:45 «Top Shop».
5:15 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 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.
12:45,15:45 Факти. День.
13:20 Х/ф «Перший удар». (16+).
14:50,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
17:45 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:45 «На трьох». (16+).
23:50 Х/ф «Константiн». (18+).
2:05 Т/с «Прокурори».
2:50 Т/с «Патруль. Самооборона».

Новий канал

3:15,2:30 Зона ночi.
5:00 Абзац.
6:45,7:55 Kids` Time.
6:50 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00,1:30 Київ вдень i вночi. (16+).
9:00 Т/с «Любов напрокат». (12+).
10:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
17:05,19:00 Вар`яти. (12+).
21:00 Пацанки. Нове життя. (16+).
23:30 Х/ф «Дзвiнки». (16+).

СТБ

7:10,15:25 Все буде добре!
9:10,19:00,0:00,1:05 Т/с «Коли ми
вдома».
10:15,20:00,22:35 МастерШеф.
(12+).
13:05 Битва екстрасенсiв. (16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:5
0 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:20,4:40 Реальна мiстика.
13:20,15:30 Т/с «Черговий лiкар».
16:00 Iсторiя одного злочину 4.
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Ангелiна», 3 i 4 с. (12+).
23:20 Без панiки.
0:00,2:15 Т/с «CSI: Маямi». (16+).
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00,21:25 «Заборонена iсторiя».
8:00,9:00,21:00,23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
8:15,23:20 «Поради лiкаря».
9:15,15:00,20:20,0:00,2:20
«Ситуацiя».
9:25,2:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:00 Х/ф «Полум`я».
18:30,0:10 «Київ Live».
20:30 «Київськi iсторiї».
22:30,1:50 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
3:00 «Життєвi iсторiї».
6:15 «Мультляндiя».

Середа • 5 грудня

UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
21:00,3:10 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,11:50,14:20,22:45,1:10,4:05,5:
25 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:05 Телепродаж.
12:00 Д/с «Смачнi iсторiї».
13:10 РадiоДень.
13:35 Д/с «Свiт дикої природи».
14:30 52 вiкенди.
15:15,1:25 Бiатлон. Кубок свiту. I
етап. Iндивiдуальнi перегони 20 км,
чоловiки.
17:10,5:30 Д/с «Незвичайнi
культури».
18:00 Iнформацiйна година.
19:00 Шахтарська змiна.
19:30 Д/с «Життя з левами».
20:05 Т/с «Монро». (12+).
21:25,3:30 UA:Спорт.
21:45 Складна розмова.
22:15 Д/с «Погляд зсередини».
22:55 Схеми. Корупцiя в деталях.
23:25 Букоголiки.

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».
13:15 «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 Мелодрама «Жити заради
кохання». (12+).
21:45,22:55 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
0:05,0:50 Драма «Життя i доля».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:15,22:10 «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».
10:30,12:25 Х/ф «Закохайся в мене,
якщо наважишся». (16+).
13:00 Х/ф «Це не я, це - вiн!»
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,1:45 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:50 Х/ф «Балада про доблесного
лицаря Айвенго».
2:30 “Орел i решка. Шопiнг”.

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.

4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:55,13:20 Х/ф «Ворог мiй». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:55,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
17:45 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
22:45 «На трьох». (16+).
23:45 Х/ф «Секретнi матерiали:
Боротьба за майбутнє». (16+).
2:00 Т/с «Прокурори».
2:45 Т/с «Патруль. Самооборона».

Новий канал

3:00,2:45 Зона ночi.
4:45 Абзац.
6:35,7:55 Kids` Time.
6:40 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00,1:40 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+).
23:30 Х/ф «Омен». (16+).
2:40 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:55,15:25 Все буде добре!
8:55,19:00,23:55,1:00 Т/с «Коли ми
вдома».
10:00,20:00,22:35 МастерШеф.
13:00 Битва екстрасенсiв. (16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:3
0 Сьогоднi.
9:30,4:15 Зоряний шлях.
11:20,4:40 Реальна мiстика.
13:20,15:30 Т/с «Черговий лiкар».
16:00 Iсторiя одного злочину 4.
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Ангелiна», 5 i 6 с. (12+).
23:30,2:00 Т/с «CSI: Маямi». (16+).
1:30 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00,21:25 «Заборонена iсторiя».
8:00,9:00,21:00,23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
8:15,23:20 «Школа права».
9:15,15:00,20:20,0:00,2:20
«Ситуацiя».
9:25,2:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:00 Х/ф «Вогняна квiтка».
18:30,0:10 «Київ Live».
20:30 «Якiсне життя».
22:30,1:50 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
6:15 «Мультляндiя».

Астрологічний прогноз на 3–9 грудня 2018 року

ОВЕН (21.03-20.04).
Придiлiть достатньо часу розв’язанню старих проблем в особистому
життi. Самi вони не зникнуть. У середу можлива цiкава дiлова зустрiч, яка багато що змiнить.
У п`ятницю начальство буде чiплятися до вас
по дрiбницях, але це швидко мине. Якщо не
вдасться виїхати далеко й надовго, обов`язково вирушайте за мiсто хоча б на пару днiв.

РАК (22.06-22.07)
На цьому тижнi стосунки з колегами
на роботi будуть залежати вiд вашої поведiнки, активностi i здатностi проявити iнiцiативу. Будьте обачнi в першiй половинi
тижня, так як в цей час можливi несподiванi
конфлiкти, яких бажано уникнути. У середу вас
чекають приємнi новини. У четвер можливий як
рiзкий пiдйом, так i спад дiлової активностi.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Робота та робота, так можна впасти в тугу. Варто хоча б кілька вечорiв
присвятити родинi або друзям. Зiрки кажуть,
що люди, що ввiйшли у ваше життя на цьому
тижнi, запропонують свiжi iдеї i вiдкриють новi
перспективи. Ваш авторитет помiтно змiцниться, що створить основу для позитивних змiн у
службовому або суспiльному становищі. Цей
тиждень обiцяє бути надзвичайно плiдним i щедрим на приємнi сюрпризи.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Понедiлок сприятливий для наукових дослiджень, роздумiв i вiдкриттiв.
Чим менше амбiцiй в кар`єрному питаннi ви проявите на цьому тижнi, тим успiшнiші
будуть досягнення за мiнiмальної витрати сил i
нервiв. У четвер вам доведеться потрудитися, але
результат окупить витраченi сили. У недiлю не
рекомендується займатися справами, якi вимагають великої вiдповiдальностi.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Бiльше впевненостi у власних силах,
i, що дуже важливо, зберiгайте емоцiйну рiвновагу. Вас чекає бурхливе особисте
життя i цiкава творча дiяльнiсть. Доведеться
багато працювати, але це принесе успiх i прибуток. Вiвторок порадує вас цiкавими новинами i конструктивними пропозицiями. У четвер
обговорiть з друзями проблему, вони допоможуть вам мудрою порадою або рiшучими дiями. У п`ятницю Фортуна посмiхнеться вам.

ДІВА (24.08-23.09)
Не звертайте уваги на проблеми, i вони розв’яжуться самi собою.
З`явиться можливiсть подорожувати i
збагатитися новими враженнями. У понедiлок
ви здатнi опинитися зовсiм близько до бажаного i навiть його отримати, якщо не будете розмiнюватися на дрiбницi. У середу перешкодою
на шляху до успiху можуть стати несподiванi
проблеми в особi партнерiв або конкурентiв.
У вихiднi краще не загострювати життя непотрiбними суперечками.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вiдкиньте всi свої амбiцiї i поводьтеся скромно. Постарайтеся зрозумiти
точку зору опонентiв. Добре б зробити
тi справи, якi важливi для вас, в першу чергу,
iнакше можете захопитися розв’язанням чужих проблем. Робота може вимагати досить
багато часу, але за значимiстю вона займе далеко не перше мiсце на цьому тижнi. Не забувайте про свiй будинок, наведення порядку i
створення комфорту в ньому - теж важливе
для вас завдання.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Своєю енергiйнiстю та активнiстю ви зможете змiцнити свої
позицiї в професiйній сферi.
Ваш життєвий потенцiал буде на висотi.
У середу вам, можливо, доведеться переглядати деякi свої принципи i змiнити
сприйняття навколишньої дiйсностi. Але
все виявиться на краще. Пiсля суботи ви
вiдчуєте, що велика частина турбот звалилася з плечей.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Свої плани i задуми краще
зберiгати в секретi, тодi буде бiльше
шансiв реалiзувати їх. Подумайте
про пiдвищення вашого професiйного рiвня, не завадить вiдвiдати пару лекцiй або
майстер-класiв. На початку тижня можете
смiливо йти на ризик, ймовiрнiсть досягнення успiху досить велика.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На цьому тижнi можете отримати привабливу дiлову пропозицiю,
але її варто розглянути з усiх бокiв,
а не вiдразу приймати. У вiвторок вiрогiднi
знайомства з корисними людьми. Якщо минулого тижня ви були досить зосередженi та
уважнi, то зараз вам забезпечений успiх, якого ви зовсiм не очiкували.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Умiння орiєнтуватися в складнiй обстановцi стане визначальним
фактором на цьому тижнi. Коли
фiнансовi справи зажадають вiд вас швидких
рiшень, постарайтеся бути на висотi. У серединi тижня проявiть розумну обережнiсть i
не вiрте тим, хто вам лестить. У середу i четвер навколо вас може скластися неприємна
атмосфера. Мовчання в такiй обстановцi буде
воiстину золотим, суперечки ж поставлять
стосунки на межу розірвання.
РИБИ (20.02-20.03)
Прекрасний тиждень для народження нових iдей i початку смiливих проектiв. Незапланована, цiкава
зустрiч може завершитися вигiдною угодою.
Гарний час для роману i створення сiм`ї.
Якщо вона у вас вже є, придiлiть бiльше уваги
дiтям. Ваш авторитет зросте, до вас почнуть
прислухатися колеги на роботi й начальство.
У вихiднi вирушіть у романтичну подорож,
яка подарує вам незабутнi враження.
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Спорт

ПАНОРАМА ЖИТТЯ
Добра справа

6 нагород –
у скарбничці
бучанських
спортсменів
У Києві пройшов турнір Ukrainian
Kickboxing Series OPEN CUP – 2018,
на якому нашу громаду представляли вихованці спортивного клубу
кікбоксингу «IPPON».
запеклих поєдинках бучанці проявили волю до перемоги, та гідно
представили своє місто, поклавши до
скарбнички шість нагород.

У

Всеукраїнський турнір з волейболу
заради порятунку життя

Вісім команд зібралися в багатофункціональному комплексі на благодійний турнір з волейболу. Він мав на меті зібрати кошти для 8-річного
Саші Смітюха, в якого не виробляється гормон росту і який щомісяця потребує 20 000 грн на лікування.

І
Максим Радько – I та ІІ місця.
Лазарь Мізюрко – I місце.
Гліб Білан – II місце.
Мар’ян Павлишин – II місце.
Дмитро Молдаван – III місце.
До змагань спортсменів готували тренери: Ковеня Р.Л. та Ковеня Є.Р.

хоча боротьба за кубок була запеклою, але всі розійшлися в хорошому настрої.
Загалом, під час благодійного турніру зібрали 10 000 грн.
– Це перший волейбольний турнір такого формату. Плануємо проводити їх
на постійній основі і допомагати тим, хто цього потребує, – розказав Костянтин
Маніліч, один з організаторів.

Наша гордість

«Натанцювали»
перемоги
в Клайпеді

Діти

Дитинство має
бути безпечним

У литовскому місті Клайпеда проходили змагання з усіх видів сучасного танцю International dance
championship «Lithuanian cup of
United Dance nation 2018».

У

турнірі брали участь 28 країн світу і лише одна команда з України,
в складі якої були маленькі, але дуже
талановиті бучанці. Торчицька Анна,
Куделя Нестор, Муханова Анастасія,
Лінчук Катерина, Миколюк Дар’я,
Привроцький Назар, Привроцький
Данило і Наконечна Варвара успішно

виступили і привезли в рідне місто перемоги.
Всі вони є учасниками танцювальної
студії Dream and Dance studio.
Ці дітки стали лауреатами, а
Торчицька Анна «натанцювала» золото у своїй номінації.
Вітаємо дітей, тренерів і батьків!

пАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

На Київщині триває реалізація проекту Київської обласної дитячої
школи безпеки «KidSafe», до якого
долучилися діти з бучанського зразкового театру естради «Фабрика зірочок».

З

аслужена артистка України Руслана Лоцман завітала до обласної служби з бажанням допомогти у такій потрібній і корисній для всіх справі. Завдяки Руслані народився чудовий дитячий хіт «KidSafe – понад усе!», який одразу ж полюбився всім.

КОНКУРС

Презентація Пласту в Бучі Як виглядає

Представники Національного Пластового Вишкільного Центру – National
Scouts Training Center провели «Презентацію Пласту в Бучі».

право очима
дитини?

У місті проходить виставка-конкурс
дитячого малюнка «Право очима
дитини». До участі запрошуються
вихованці гуртків, творчих об’єднань загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів м. Буча у
трьох вікових категоріях:

З

найомство розпочалося з демонстрації відеосюжетів, пояснення суті діяльності Пласту.
Керівник Національного пластового
вишкільного центру України Ярослав
Храпський зазначив, що створення
місцевої команди триватиме ще, як мінімум, місяць. За цей час буде сформована команда, яка визначить напрями
та графіки роботи. Проте на офіційному
сайті вже зараз можна заповнити анкету
і приєднатися до Пласту.
Довідково.
Пласт – це українська скаутська організація. Через саморозвиток у Пласті, що
самі пластуни називають Великою Грою, вже сьогодні виховується майбутнє
покоління видатних українців. Вміння вести за собою, швидко зорієнтуватись
в екстремальних умовах, брати на себе відповідальність – те, чого навчаються
пластуни вже змалечку і що так необхідно вміти в наш час.
Також за вашого бажання після опанування цього курсу ви зможете пройти
скорочений тренінг і стати членом Національної скаутської організації України
«Пласт».

І вікова категорія – з 6 до 10 років;
ІІ вікова категорія – з 11 до 14 років;
IІІ вікова категорія – з 15 до 18 років.
Виставка-конкурс проводиться у
двох номінаціях: живопис та графіка.
Роботи приймаються з 21 листопада до 4 грудня 2018 року за адресою: Бучанський центр позашкільної роботи (вул. А. Михайловського,
54). Контактні телефони: 097 8025270
(Татарчук Любов Миколаївна, методист БЦПР).
Для участі у виставці-конкурсі учасник подає одну роботу з
обраної номінації. Учасник
може взяти участь у виставці-конкурсі лише в одній
номінації.

На виставку-конкурс подаються індивідуальні творчі роботи, виконані
в довільній графічній або живописній
техніці. Колективні роботи до участі у
виставці-конкурсі не приймаються.
Подані роботи мають відповідати
таким вимогам:
• тема малюнка: «Право очима дитини»;
• формат конкурсної роботи: малюнок – А-4 або А-3;
• на зворотному боці конкурсної роботи (етикетка 8х6) повинна бути
розміщена наступна інформація:
номінація, вікова категорія, назва
конкурсної роботи, дані про автора
(прізвище, ім’я (повністю), дата народження, місто, навчальний заклад
(без абревіатури), гурток/клас).
Роботи переможців будуть направлені для участі в обласному етапі виставки-конкурсу.

громади

Дитяча євроінтеграція
починається з Бучі

Бучанці Софія Хоменко, Юлія Саченко та Кирило Свита – учасники «Фабрики зірочок» та Ілля Суворов перебувають у складі делегації Київщини, яка
відвідала Литовську Республіку.

Свято наближається

Різдвяне медове
печиво

Традиційне різдвяне медове печиво — це і ласощі, і чудовий подарунок, і незвичайна прикраса
для святкової ялинки. Вкрите кольоровою глазур’ю і прикрашене
посипкою, поширює по всьому
будинку теплий і пряний аромат,
таке печиво створює атмосферу
свята й затишку в оселі. Готуйте
ласощі всією сім’єю – нехай це
стане ще однією святковою традицією!

Гран-прі – у Бучі
Здається так зірки «запрограмували», аби всі учасники студії поверталися додому з нагородами.
Черговий конкурс – і знову кращим визнано бучанця.

Ц

ього разу вітаємо вихованця «Фабрики зірочок» Леоніда
Шадуру з черговою перемогою: Гранпрі Міжнародного фестивалю-конкурсу «Талановиті діти України».
***

«Фабрика зірочок»
знову найкраща

Талановиті дівчатка з гурту
«Kapriz» повернулися в Бучу з перемогою у квадраті!

Н

алагоджується співпраця України
та Литви задля вивчення передового досвіду інтеграції українських дітей у
європейське суспільство.
Служба у справах дітей та сім’ї
Київської обласної державної адміністрації запустила інформаційний,
соціальний пілотний проект «Дитяча
євроінтеграція», щоб перейняти передовий досвід правового захисту дітей
у Литовській Республіці та застосувати
його на теренах України.

Завдяки реалізації проекту, діти,
які потребують соціальної уваги та
підтримки, зможуть відвідати столицю однієї з найуспішніших країн
Європейського Союзу.
Делегація
соціального
проекту
«Дитяча євроінтеграція», у складі 12
дітей та 3 дорослих, перебуватиме у
Вільнюсі впродовж трьох днів. Очолила
поїздку начальник Служби Наталія
Онопрієнко-Капустіна.

Актуально

Т

алановиті маленькі співачки вибороли 1 місце на Всеукраїнському конкурсі-фестивалі «Калейдоскоп талантів»,
а також 1 місце на конкурсі-фестивалі
«Київ скликає друзів».
Керівник і творчий наставник цих
обдарованих дівчаток Ольга Моторя
– театру естради «Фабрика зірочок».
***

Понад 1000 учасників –
перемога в бучанки!

Талановита юна танцівниця, учениця 7-го класу Київського державного хореографічного училища ЄваМарія Скоренька (викладач-хореограф Світлана Корсякова) з успіхом
виступила на Міжнародному конкурсі GRAND PRIX DE LA DANSE ITALIA,
який відбувся в м. Неаполь (Італія).

Перші кроки до створення
ефективної мережі послуг
для дітей і сімей

Відбулося тренінгове навчання з реформування системи
інституційного догляду та виховання дітей на базі Центру
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді БМР за участю
фахівців служби у справах дітей та відділу освіти.
рацювала міжвідомча робоча
група з реформування системи інституційного догляду та
виховання дітей відповідно до затвердженого Регіонального плану розвитку системи надання соціальних послуг
для дітей і сімей з дітьми та реформування закладів інституційного догляду у
Київській області на 2017-2026 роки.

Символ надії
на щастя:
часниця з Бучі отримала диплом лауреата I ступеня в номінації «Класичний танець» і диплом лауреата II ступеня в номінації
«Неокласика».
Цьогорічний Міжнародний конкурс GRAND PRIX DE LA DANSE
ITALIA зібрав на одній сцені танцівників із різних країн світу та налічував понад 1000 учасників.
Щиро вітаємо Єву-Марію Скореньку
з високою нагородою та бажаємо нових перемог та звершень.

Як приготувати різдвяне
медове печиво
У глибокій каструлі нагріваємо
мед. Одночасно з медом займаємося
цукром. У сковороду з товстим дном
висипаємо цукор, нагріваємо його
на маленькому вогні. Як тільки він
починає плавитися, вливаємо воду і
швидко перемішуємо, щоб повністю
розчинився у воді. Постійно помішуємо. Даємо випаруватися воді до такої
консистенції, щоб цукровий сироп перетворився на тягучу карамель.
Отриману карамель виливаємо в
мед. На цьому етапі можна додати
прянощі за бажанням.
У медово-карамельну суміш висипаємо близько 100 г борошна. Добре
перемішуємо. Стежте, щоб вогонь
був маленьким – суміш не повинна
кипіти.

П

Свято наближається

У

Інгредієнти:
мед – 150 г;
цукор – 60 г;
борошно – 300 г;
яйця курячі – 1 шт.;
білки яєчні – 1 шт.;
цукрова пудра – 200 г;
масло вершкове – 50 г;
шоколадна стружка – 10 г.

Різдвяний
вінок

І хоча до Різдва ще більше
місяця, ми радимо вам уже
розпочати підготовку до
свят, які оповиті атмосферою
дитинства та казки.
ропонуємо вам ідею, як
урізноманітнити родинні
вечори – виготовити Різдвяний
вінок власноруч. Адже це не просто прикраса, а й родинний оберіг, символ надії
на щастя, благополуччя й достаток, а також запрошення для гостей.

П

Кладемо в тісто масло. Чекаємо,
коли воно розтане і перемішуємо тісто.
Знімаємо каструлю з плити і даємо тісту трохи охолонути. Додаємо в
нього яйце і швидко перемішує, щоб
не схопилося, так як тісто ще тепле.
Висипаємо решту борошна і добре
перемішуємо руками. Поступово додаємо ще, в разі необхідності, щоб
тісто відставало від рук. Робимо з
нього колобок, загортаємо у плівку і
кладемо в холодильник на 2 години.
Після охолодження розкачуємо тісто в тонкий пласт та за допомогою
формочки або трафарету робимо фігурки і викладаємо на деко, застелене
пекарським папером. Відправляємо
печиво в розігріту до 180 градусів духовку на 8-10 хвилин, щоб підрум’янилося.
Дістаємо, даємо охолонути. Далі
прикрашаємо його.
Смачного!
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ЧАС РЕЛАКСУ
Четвер • 6 грудня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
21:00,3:10 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,11:50,14:20,17:50,22:45,1:10,4:0
5,5:25 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».
15:15,1:25 Бiатлон. Кубок свiту. I
етап. Iндивiдуальнi перегони 15 км,
жiнки.
17:10,5:30 Д/с «Незвичайнi
культури».
18:00 Iнформацiйна година.
19:00 #ВУкраїнi.
19:30 Д/с «Життя з левами».
20:05 Т/с «Монро». (12+).
21:25,3:30 UA:Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Д/с «Погляд зсередини».
22:55 Сильна доля.
0:00 Тюсо.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:45
,5:25 «ТСН».
9:30,11:25,12:20 «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 Мелодрама «Жити заради
кохання». (12+).
21:45 «Грошi».
22:30 «Право на владу».
0:50 Драма «Життя i доля». (16+).
6:00 М/ф.

Iнтер

6:15,22:10 «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».
10:15 Х/ф «Велика маленька Я».
12:30 Х/ф «Бум».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,2:20 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:50 Х/ф «Романс про закоханих».
3:05 “Орел i решка. Шопiнг”.
4:50 “Top Shop”.
5:20 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 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.
11:55,13:20 Х/ф «Секретнi
матерiали: Боротьба за майбутнє».
12:45,15:45 Факти. День.
14:55,16:20,21:25 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+).
23:50 Х/ф «Секретнi матерiали: Хочу
вiрити». (16+).
1:50 Т/с «Прокурори».
2:40 Т/с «Патруль. Самооборона».

Новий канал

3:00,2:25 Зона ночi.
4:45 Абзац.
6:35,7:55 Kids` Time.
6:40 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00,1:20 Київ вдень i вночi. (16+).
9:00 Т/с «Любов напрокат». (12+).
9:50 Т/с «Вiдчайдушнi

П`ятниця • 7 грудня
домогосподарки». (16+).
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Пацанки. Нове життя. (16+).
23:30 Х/ф «Корабель-примара».
2:20 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:50 Все буде добре!
8:55,18:55,0:00,1:00 Т/с «Коли ми
вдома».
9:55 МастерШеф. (12+).
13:00 Битва екстрасенсiв. (16+).
15:25 Все буде добре! (12+).
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.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:5
0 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:20,4:40 Реальна мiстика.
13:20,15:30 Т/с «Черговий лiкар».
16:00 Iсторiя одного злочину 4.
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Ангелiна», 7 i 8 с. (12+).
23:20 Контролер.
0:00,2:15 Т/с «CSI: Маямi». (16+).
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00,21:25 «Заборонена iсторiя».
8:00,9:00,21:00,23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
8:15,23:20 «Поради лiкаря».
9:15,15:00,20:20,0:00,2:20
«Ситуацiя».
9:25,2:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:00 Х/ф «Рабиня».
18:30,0:10 «Київ Live».
20:30 «Прогулянки мiстом».
22:30,1:50 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
6:05 «Мультляндiя».

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!
9:30,11:50,14:20,16:45,23:45,1:10,2:
45,4:05 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:05 Телепродаж.
11:55 Д/с «Смачнi iсторiї».
13:10,14:30 РадiоДень.
13:35 Д/с «Свiт дикої природи».
15:15,1:25 Бiатлон. Кубок свiту. I
етап. Спринт, 10 км, чоловiки.
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 Лайфхак українською.
23:20 Д/с «Гордiсть свiту».
0:00 Тюсо.
3:45 Тема дня.
4:15 52 вiкенди.
4:40 UA:Фольк.
5:30 Д/с «Незвичайнi культури».

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».
9:30,11:25,12:20 «Одруження
наослiп».
13:15 «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».
20:25 «Лiга смiху».
22:25 «#Гуднайтшоу Валерiя
Жидкова».
23:10 «Розсмiши комiка».
1:10 «Вечiрнiй Київ».

5:10 «Чистоnews».

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».
10:20 Х/ф «Як одружитися i
залишитися неодруженим». (16+).
12:30 Х/ф «Бум 2».
14:50,15:50,16:45,1:35 «Речдок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
23:50 Х/ф «Таємниця «Чорних
дроздiв».
3:50 «Клара Лучко. Три зустрiчi».
4:30 «Вдалий проект».
5:15 “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 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 «Секретнi
матерiали: Хочу вiрити». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:50,16:20 Т/с «Пес». (16+).
17:45 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:30 Дизель-шоу. (12+).
22:50 «Королева гумору».
0:00 «На трьох». (16+).
3:25 Т/с «Патруль. Самооборона».

Новий канал

3:00 Зона ночi.
3:05 Служба розшуку дiтей.
3:10 Абзац.
4:45,5:35 Kids` Time.

4:50 М/с «Том i Джерi шоу».
5:40,2:10 Київ вдень i вночi. (16+).
6:40 Ревiзор.
9:30 Пристрастi за ревiзором.
11:30,21:40 Пацанки. Нове життя.
16:20,19:00 Топ-модель. (16+).
0:10 Екси. (16+).

СТБ

5:55,19:00 Т/с «Коли ми вдома».
7:25 Хата на тата. (12+).
13:00 Т/с «Одружити не можна
помилувати». (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
20:00 Цiєї митi рiк потому. (16+).
22:45 Ультиматум. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:3
0 Сьогоднi.
9:30,4:20 Зоряний шлях.
11:20 Реальна мiстика.
13:25 Т/с «Любов пiд
мiкроскопом», 1 i 2 с. (12+).
15:30 Т/с «Любов пiд
мiкроскопом». (12+).
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
19:50 «Говорить Україна».
22:00 Т/с «Ноти любовi», 1 с. (12+).
23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «Ноти любовi», 2 i 3 с.
2:00 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 «Заборонена iсторiя».
8:00,9:00,21:00,23:00,1:50,3:25
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,1:10 «Школа права».
9:15,15:00,20:20,22:45,23:20
«Ситуацiя».
9:25,3:45 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:00 Х/ф «Повороти долi».
18:30,23:30 «Київ Live».
20:30 «Мiсто добра».
21:25,2:10 «Київ Live. Пiдсумки».

Субота • 8 грудня
UA:Перший

6:00 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.
9:30,11:15,3:25 Скелетон. Кубок
свiту.
10:50,19:50,2:50 Погода.
10:55 Лайфхак українською.
12:15,16:30 Телепродаж.
12:35,22:30 Д/с «Неповторна
природа».
13:20 Х/ф «Iсус. Бог i Людина».
15:10,1:35 Бiатлон. Кубок свiту. I
етап. Спринт, 7,5 км, жiнки.
16:50 По обiдi шоу.
17:50 Спiльно.
18:20 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
20:00 Розсекречена iсторiя.
21:25 Промiнь живий.
23:00 Свiтло.
0:00 Тюсо.
5:30 Д/с «Незвичайнi культури».

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
7:00 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,10:40 «Їмо за 100».
11:20,23:30 «Свiтське життя».
12:25 Мелодрама «Iнший». (12+).
16:30,21:30 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
20:15 «Українськi сенсацiї».

Iнтер

6:40 «Чекай на мене. Україна».
8:30 «Слово Предстоятеля».
8:40 Х/ф «Висота».
10:30 Х/ф «Йдучи - йди».
12:10 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
14:10 Х/ф «Жандарм iз Сен-Тропе».
16:10 Х/ф «Жандарм у Нью-Йорку».
18:10 Х/ф «Жандарм одружується».
20:00 «Подробицi».
20:30 Мюзикл «Сорочинський
ярмарок».
22:20 Х/ф «Арфа для коханої». (16+).
0:10 Х/ф «Навiщо ти пiшов». (16+).

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА!

ICTV

5:05 Скарб нацiї.
5:15 Еврика!
5:25 Факти.
5:45 Бiльше нiж правда.
7:35 Я зняв!
9:30 Дизель-шоу. (12+).
10:45 Особливостi нацiональної
роботи 2.
10:50 Особливостi нацiональної
роботи 4.
12:45 Факти. День.
13:00,1:20 «На трьох». (16+).
15:20,19:10 Т/с «Пес». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
20:10 Х/ф «Джек Рiчер 2: Нiколи не
повертайся». (16+).
22:40 Х/ф «Джек Рiчер». (16+).

Новий канал

3:10,2:10 Зона ночi.
3:45,4:20 Kids` Time.
3:50 М/с «Лунтiк i його друзi».
4:25 Пацанки. Нове життя.
10:15 Гастарбайтери.

12:10 Вар`яти. (12+).
14:15 Хто зверху? (12+).
16:15 М/ф «Шрек 3».
18:05 Х/ф «Голоднi iгри». (16+).
21:00 Х/ф «Голоднi iгри. У вогнi».
0:00 Х/ф «Будинок воскових фiгур».

СТБ

5:55,6:55 Т/с «Коли ми вдома».
7:55 Караоке на Майданi.
9:00 Все буде смачно!
10:00 Битва екстрасенсiв. (16+).
12:05 Т/с «Було у батька два сини».
16:05 Хата на тата. (12+).
19:00 Х-Фактор.

0:00 Цiєї митi рiк потому. (16+).
2:05 Ультиматум. (16+).

ТК «Київ»

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:15,5:20 Зоряний шлях.
8:50 Т/с «Ангелiна», 1-6 с. (12+).
15:20 Т/с «Ангелiна», 7 i 8 с. (12+).
17:00 Т/с «Вiдкрите вiкно», 1 i 2 с.
20:00 Т/с «Вiдкрите вiкно». (12+).
22:00 Т/с «Анютине щастя».
1:50 Телемагазин.
2:20 Т/с «CSI: Маямi». (16+).
3:45 Реальна мiстика.

8:30 «Прогулянки мiстом».
9:00,1:10 «Якiсне життя».
9:25 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Українська пiсня року».
16:50 «Бiометрика».
17:00 «Дика прогулянка».
17:30,1:35 «Служба порятунку».
18:00 Х/ф «Англiєць в Iндiї».
20:30,2:20 «Життєвi iсторiї».
21:00,23:15,0:50,2:00,5:30 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
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UA:Перший

6:00 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 Новини.
9:30,13:50,15:30,19:50,21:55,23:45,
1:35 Погода.
9:35 Казки, перевiренi часом.
«Розбiйники мимоволi».
10:45 Д/с «Свiт дикої природи».
11:20 Енеїда.
12:20 Лайфхак українською.
12:40,22:05 Бiатлон. Кубок свiту. I
етап. Персьют, 12,5 км, чоловiки.
14:00 #ВУкраїнi.
14:30 Перший на селi.
15:05 Шахтарська змiна.
15:40,23:00 Бiатлон. Кубок свiту. I
етап. Персьют, 10 км, жiнки.
16:50 UA:Фольк.
17:50 Д/с «Мегаполiси».
18:20 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
20:00 Д/с «Найекстремальнiший».

Канал «1+1»

6:00 «ТСН».
6:45 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45 М/ф «Маша i ведмiдь».
9:55 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя».
11:05,12:05,13:00,14:00 «Свiт
навиворiт 2: Iндiя».
15:10 Комедiя «Обережно! Предки
в хатi».
17:25 Комедiя «Великий».
19:30,4:45 «ТСН-Тиждень».
21:00 Мелодрама «Артистка».

Iнтер

5:00 «Великий бокс. Василь
Ломаченко - Хосе Педраса».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Морський
сезон 2».
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження 3».
12:00 «Орел i решка.
Перезавантаження».
14:00 Мюзикл «Сорочинський
ярмарок».
15:50 Т/с «Таїсiя», 1-4 с. (12+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Велике весiлля». (16+).

ICTV

6:10 Iнсайдер.
8:15 Антизомбi.
9:15 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11:20,13:00 Х/ф «Час вiдплати».
12:45 Факти. День.
13:35 Х/ф «Джек Рiчер». (16+).
16:10 Х/ф «Джек Рiчер 2: Нiколи не
повертайся». (16+).
18:45 Факти тижня.
20:35 Х/ф «Команда «А». (16+).

Новий канал

7:30 Х/ф «Дiти шпигунiв».
9:20 Х/ф «Дiти шпигунiв: Кiнець гри».
11:00 М/ф «Шрек 3».
12:50 Х/ф «Голоднi iгри».
15:45 Х/ф «Голоднi iгри. У вогнi».
18:30 Х/ф «Голоднi iгри: Сойкапересмiшниця.
21:00 Х/ф «Голоднi iгри: Сойка-

Втрачений військовий квиток серія – СО № 286038
виданий 11.10.2011 р. Ірпінським МВК Київської області на ім’я Духовськой Костянтин Вадимович, вважати не дійсним.
Втрачений військовий квиток серія – ГГ № 148319
виданий 20.05.2004 р. Ірпінським МВК Київської області на ім’я Верстюк Олександр Олегович, вважати
не дійсним.

пересмiшниця»
23:50 Х/ф «Запит в друзi».

СТБ

6:05,7:05 Т/с «Коли ми вдома».
9:10 Все буде смачно!
10:10 Караоке на Майданi.
11:15 МастерШеф. (12+).
17:55 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:00 Битва екстрасенсiв. (16+).
21:00 Один за всiх. (16+).
22:15 Х-Фактор.

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
9:00 Т/с «Вiдкрите вiкно». (12+).
13:00 Т/с «Ноти любовi». (12+).
17:00 Т/с «Людина без серця»
19:00 Сьогоднi.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Людина без серця».
23:00 Х/ф «Роза прощальних вiтрiв».

ТК «Київ»

9:00,1:40 «Київ музика».
9:35 «Шеф-кухар країни».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Українська душа Михайла
Поплавського».
15:40 «Дика прогулянка».
16:05 «Концерт Iво Бобула
18:55 Х/ф «Мiллi».
21:00,0:40,5:25 «СТН-тижневик».
21:30,1:10,5:55 «СТН-спорттижневик».
21:50 Х/ф «Хлопцi та Гiйом, до
столу!»
23:40 «Якiсне життя».

Ремонт холодильників

куплю б/у
або неробочий холодильник

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ЩОДО ЗМІНИ ТАРИФІВ
ПКПП «Теплокомунсірвіс» на опалювальний період 2018-2019 р.р. для населення, бюджетних
установ та інших підприємств, яким надається послуга з централізованого опалення в м. Буча,
м., с. Гаврилівка, Київська обл.
На виконання ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету
Міністрів України № 869 від 01.06.2011 року «Порядок формування тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування, постачання», Закону України «Про теплопостачання» та «Про місцеве
самоврядування в Україні», керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та
житлово-комунального господарства України від 08.09.2017р. № 234 «Про затвердження Порядку
доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/
тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної
позиції територіальних громад», постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 року №
867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
природного газу», ПКПП «Теплокомунсервіс» доводить до відома споживачів інформацію про намір
зміни тарифу на теплову енергію та послуги з централізованого опалення, обґрунтування зміни та
необхідності введення в дію двоставкового тарифу для населення.
Діючий тариф для населення в розмірі 1644,40 грн за 1 Гкал був прийнятий рішенням Бучанської
міської ради від 15.08.2017 № 510. Рівень відшкодування фактичної собівартості послуги з
централізованого опалення для населення по діючим тарифам становить 80%. Метою зміни тарифів є
приведення їх до економічно обґрунтованого рівня, який покриває всі витрати в собівартості послуг
для належного функціонування підприємства, зменшенням фінансового навантаження на споживачів.
В зв’язку із збільшенням вартості природного газу для населення на 23 % з 01 листопада 2018
року, збільшенням вартості електроенергії на 18%, підвищенням мінімальної заробітної плати
та підвищенням прожиткового мінімуму, зміни коефіцієнтів при визначенні тарифних ставок та
посадових окладів працівників підприємства, передбачених змінами та доповненнями до Галузевої
угоди на 2017-2018 роки від 19.02.2018 року №5, що призвело до збільшення основних складових
тарифу, а саме: витрат на природний газ на 23%, витрат на електроенергію на 18 %, витрат на оплату
праці та, відповідно, внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування на 17 %. Таким чином,
загальний розмір тарифу на послуги з централізованого опалення для населення збільшився на 20%.
ПКПП «Теплокомунсервіс» повідомляє про намір впровадження в дію двоставкових тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення (з ПДВ) в розмірі:
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з централізованого опалення для
абонентів:
- з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії– 1351,30 грн. за 1 Гкал
протягом опалювального періоду;
- без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії 32,69 грн/м.кв за місяць
протягом опалювального періоду;
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з централізованого опалення
- абонентська плата протягом року за 1 м2 опалювальної площі на місяць – 7,32 грн.;

- місячна плата протягом року за одиницю приєднаного теплового навантаження – 100205,56
грн/Гкал/год.
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з централізованого опалення для
дахових котелень
- абонентська плата протягом року за 1 м2 опалювальної площі на місяць – 7,00 грн;
- місячна плата протягом року за одиницю приєднаного теплового навантаження – 95696,63
грн/Гкал/год.
Структура тарифу на послуги з централізованого опалення за елементами витрат:
Найменування складових тарифу
за елементами витрат
1. Матеріальні витрати, в тому числі:
- паливо
електроенегія
2. Витрати на оплату праці
3.Внески на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування
4. Амотризація
5. Інші операційні витрати
Всього собівартість послуги ЦО
Прибуток
ПДВ 20 %
Всього тариф з ПДВ

Діючий
тариф,
грн/Гкал

Плановий тариф
умовно постійна частина
умовно-змінна
місячна
частина, грн/
Гкал
грн/Гкал/год
грн/м2

932,4
864,48
54,54
196,17

1 126,08
1 061,53
64,55
х

2571,00
х
х
36762,28

0,19
х
х
2,68

43,16

х

8087,70

0,59

16,16
198,60
1370,33
0
274,07
1644,40

х
х
1 126,08
0
225,22
1 351,30

2579,60
33504,05
83504,63
0
16700,93
100205,56

0,19
2,45
6,10
0
1,22
7,32

Тариф на теплову енергію для бюджетних установ та інших підприємств (з ПДВ)
Показники

Діючий
тариф

Плановий
коригований тариф
на теплову енергію

Вартість теплової енергії для бюджетних установ (грн. за 1 Гкал)

2237,52

1945,76

Вартість теплової енергії для інших підприємств (грн. за 1 Гкал)

2230,15

1945,76

Керуючись Порядком доведення до споживачів інформації про тариф на послугу з централізованого
опалення, зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об›єднань підлягають реєстрації
та розгляду ПКПП «Теплокомунсервіс» надісланих за адресою: 08292, Київська обл., м. Буча, вул.
Пушкінська 59Б, оф. 127. Строк, протягом якого від фізичних та юридичні осіб приймаються зауваження та пропозиції становить 7 днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити
коригування тарифу.

Оголошення про проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг
з вивезення твердих побутових відходів в м. Буча

1. Організатор конкурсу:
1.1. Найменування: Бучанська міська рада.
1.2. Юридична адреса: 08292, м.Буча Київської
області, вул. Енергетиків, 12.
2. Підстава для проведення конкурсу:
Рішення сесії Бучанської міської ради від 24
жовтня 2018 року № 2505-47-VII «Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з
вивезення твердих побутових відходів в м.Буча».
3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище
та посада, номер телефон відповідальної особи:
08292, м. Буча Київської області, вул.
Енергетиків, 12.
Час проведення конкурсу: з 28.11.2018 р. по
27.12. 2018 р.
Особа,
уповноважена
здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:
Секретар комісії — начальник відділу житлово-комунального господарства Докай Олена
Андріївна (04597) 48- 5- 12.
4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
- наявність достатньої кількості спеціально
обладнаних транспортних засобів різних типів
для збирання та перевезення побутових відходів;
-наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання
та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових
відходів, здійснювати щоденний контроль за
технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально
обладнаних транспортних засобів, підтримання
належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів;
- наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту;
- наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів;
- вартість надання послуг вивезення твердих
побутових відходів ;
- досвід роботи з надання послуг з вивезення
побутових відходів, не менше 2 років;
- наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;
- наявність ліцензій та дозволів на надання
послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.
Обов’язковою умовою, для виконавця послуг зі збору та вивезення твердих побутових
відходів, є забезпечення вивезення твердих побутових відходів на полігон, оскільки на території м. Буча відсутнє сміттєзвалище.

5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг:
Обсяг утворення побутових відходів 350000 т
/ місяць.
Вимоги щодо якості надання послуг: дотримання графіку вивезення побутових відходів
(за винятком настання обставин непереборної
сили), погодженого з Бучанською міською радою, а також вимог стандартів, нормативів, норм,
порядків і Правил надання послуг з вивезення
побутових відходів, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070.
6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності
учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:
Для участі у конкурсі його учасники подають
оригінали (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів:
– виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
– балансового звіту суб’єкта господарювання
за останній звітній період;
– документа, що містить інформацію про
технічний потенціал суб’єкта господарювання
(кількість спеціально обладнаних транспортних
засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази
та контейнерного парку тощо);
– документа, що містить відомості про обсяги
надання послуг з вивезення твердих побутових
відходів за останній рік;
– технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;
– довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та
супроводу перевезення твердих побутових
відходів, реєстраційний номер, найменування
організації, якій належать спеціально обладнані
транспортні засоби, номер телефону керівника
такої організації;
– довідки про забезпечення створення умов
для миття спеціально обладнаних транспортних
засобів, їх паркування та технічного обслуговування;
– довідки про проходження водіями медичного огляду;
– документа, що містить відомості про досвід
роботи з надання послуг з вивезення твердих
побутових відходів;
– документа, що містить інформацію про
кількість відходів, залучених учасником до пов-

торного використання; кількість відходів, які
використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;
- конкурсні (інвестиційні) пропозиції щодо:
а) кількості та типу транспортних засобів для
збирання та перевезення побутових та негабаритних відходів (або документи, що підтверджують можливість та строки придбання рухомого
складу відповідного типу);
б)готовності та строків встановлення не менше 350 контейнерів ємністю 1,1 м куб. у визначених місцях, їх обслуговування та миття тощо,
пропозиції щодо організації вивозу побутових
відходів по приватному сектору та забезпечення
мешканців приватного сектору власними контейнерами ;
в)готовності та строків встановлення контейнерів для сортування сміття (зокрема для небезпечних відходів);
г) готовності облаштування сміттєвих майданчиків відеоспостереженням;
д) створення власної абонентської служби;
є) наявність офісного приміщення в м. Буча.
Усі документи мають бути підписані уповноваженою особою та засвідчені в установленому
законодавством порядку.
Усі документи Учасник подає в запечатаному
конверті особисто або надсилає поштою.
7. Характеристика території, де повинні
надаватися послуги з вивезення побутових
відходів:
Територія багатоповерхової та приватної
житлової забудови в межах м.Буча, орієнтовною
площею території 2658,1362 га.
8. Характеристика об’єктів утворення відходів:
– приватні будинки розміщені на
всій території міста Буча (6246 дворів)
– бюджетні установи;
– інші підприємства;
– багатоквартирні житлові будинки –232.
9. Характеристика, включаючи потужність, та
місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами:
Власні звалища чи полігони твердих побутових відходів в м. Буча відсутні.
10. Вимоги до конкурсних пропозицій:
1. Конкурсна пропозиція подається особисто
або надсилається поштою конкурсній комісії у
конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких
подається пропозиція.
2. Конкурсна пропозиція друкується та підпи-

сується учасником або особою уповноваженою
на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому
дорученні, що входить до складу конкурсної
пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають
міститися відбитки печатки (за її наявності)
учасника та підпис уповноваженої особи. Всі
сторінки пропозиції, на яких зроблені будьякі окремі записи або правки, позначаються
ініціалами особи, що підписує пропозицію.
Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.
3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.
11. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 16.11.2011 р. №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».
У випадку однакового зазначення критеріїв
відповідності, переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії, простою більшістю голосів за участі в голосуванні
не менше половини її складу. Якщо результати
голосування розділилися порівну, вирішальний
голос має Голова комісії. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.
12. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень
щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:
У разі надходження двох і більше звернень
про надання роз›яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання
відповідних роз›яснень. Про місце, час та дату
проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.
13. Способи, місце та кінцевий строк подання
конкурсних пропозицій:
Конкурсні пропозиції приймаються через
Центр надання адміністративних послуг особисто або поштою до 27 грудня 2018 року, до 18:00
за адресою: 08292, м. Буча Київської області, вул.
Енергетиків, 12.
14. Місце, дата та час розкриття конвертів з
конкурсними пропозиціями:
Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 16:00, 28 грудня 2018 року
за адресою 08292, м. Буча Київської області, вул.
Енергетиків, 12.
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Тема номера: Здорове харчування
Поради батькам
– Яке головне правило здорового
харчування?
– Зранку дитина обов’язково повинна снідати. І це має бути повноцінний
сніданок, який наситить організм та
надасть йому енергії. Готуйте дитині на
ранок каші з додаванням ягід, фруктів,
овочів, горіхів, насіння. Також гарним
початком дня є білкові сніданки. Не
можна забувати і про корисні перекуси: давайте дитині в школу фрукти, сухофрукти, горіхи або нарізані шматочками овочі та сир.
– Досить часто можна почути, що
взимку краще надавати перевагу саме
вуглеводам, що можете сказати з цього
приводу?
– Овочів і фруктів у денному раціоні має бути найбільше. Статистичні
дані свідчать, що і дорослі, і діти їдять
дуже мало овочів і фруктів, хоч численні дослідження доводять, що вживання
навіть 200 грамів цих продуктів щодня
значно зменшує ризик виникнення
серцево-судинних та онкологічних захворювань. В основних рекомендаціях
щодо харчування існує правило «5 на
день», яке означає, що за день потрібно
з’їдати щонайменше 5 порцій овочів і
фруктів.
– А що стосовно білка?
– Білок є будівним компонентом для
наших клітин, з якого складається весь
організм. Але білок це не тільки м’ясо.
Не забувайте про бобові, вони мають

Як харчуватися,

аби бути здоровим
і не хворіти

Щоб вберегтися від хвороби, потрібно не лише вести активний спосіб життя, а й правильно харчуватися та отримувати достатню кількість
вітамінів та мінералів, вважають
лікарі. Крім того харчові звички,
що формуються у дитинстві, зберігаються і в дорослому віці. Тож як
харчуватися, аби не захворіти вам
і дитині розповіла «БН» лікар-педіатр, заступник головного лікаря з
охорони материнства і дитинства
Комунального некомерційного підприємства «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Жанна Лінчук.
бути в раціоні дитини обов’язково.
Горох, квасоля, сочевиця, нут, маш, соя
– це рослини, які за вмістом білка близькі до м’яса. Також не варто забувати про
клітковину. Вона робить важливу роботу: заповнюючи шлунок, надає відчуття ситості на довгий час, покращує
перистальтику кишковика та, як вінич-

ком, очищає з його стінок залишки непотрібних речовин.
– Про важливість достатньої кількості води в раціоні сьогодні кажуть всі,
скільки її потрібно вживати?
– Вода дуже важлива. Тож стежте, щоб дитина пила достатньо води.
Звичайно, більшу частину рідини, не-

обхідної організму, ми отримуємо з
їжею. Але в різних ситуаціях потреба в
рідині може збільшуватися. Саме тому
пляшка з водою в школяра має бути
завжди із собою.
– А як щодо солодкого?
– Вживання дитиною солодкого та
швидких вуглеводів потрібно постійно контролювати, хоча і зовсім виключати з раціону дітей цукор та випічку
не потрібно. Діти відрізняються від
дорослих тим, що витрачають щодня
велику кількість енергії, тому «швидке паливо» їм необхідне. Проблема в
тому, що дуже часто солодощі, хлібобулочні вироби та солодкі напої становлять левову частку денного раціону дитини, а зайвий цукор (глюкоза) в
організмі запасається у вигляді жиру,
що з часом призводить до зайвої ваги
та ожиріння. Також варто звернути
увагу на вживання промислово оброблених продуктів. Це ковбасні вироби, печиво, вафлі, заморожені страви,
соуси тощо, де склад продукту займає
кілька рядків. У таких виробах зазвичай міститься забагато цукру, солі та
шкідливих трансжирів.
– І останнє, як же навчити дитину
харчуватися правильно, аби бути здоровим?
– Нам самим потрібно бути прикладом для своїх дітей. Якщо ви самі
почнете робити кроки в бік здорового
харчування, діти обов’язково вас наслідуватимуть.
Спілкувалася
Юлія Бобрик

Традиції

Гаманець

Різдвяний піст 2018:

Олів’є подорожчало на 28%

традиції та заборони

Різдвяний піст – останній багатоденний піст у році. Він розпочинається з 28 листопада до 6 січня – у
Святвечір. Триває 40 днів, тому називається ще Чотиридесятницею,
також його називають Пилипів,
бо починається одразу після дня
пам’яті святого апостола Пилипа.
очищення покаянням та
молитвою
Згадки про Різдвяний піст зустрічаються з IV століття. Він за тривалістю
майже дорівнює Великому посту, але
менш строгий. Спочатку Різдвяний
піст тривав лише сім днів, потім – 10,
але на Константинопольському соборі в 1166 році було затверджено всім
християнам постувати 40 днів перед
святом Різдва Христового. Це встановлення дотримується й сьогодні. Цей
піст встановила церква, щоб, очистившись покаянням, молитвою і постом, а
також просвітившись душею і серцем,
люди могли підготуватися до святкової
зустрічі Різдва Христового.
Що «виключити» із меню
Крім обмежень у їжі, в цей час також зазвичай відмовляються від шкідливих звичок, веселощів. Справжній
піст пов’язаний із молитвою, покаянням, прощенням образ, викоріненням злих думок, утриманням від спо-

Чи можна уявити будь-яке зимове
свято в нашій країні без традиційного салату Олів’є? Він за кілька
поколінь перетворився на один із
невід’ємних атрибутів новорічних
святкувань.
кус. Важливо пам’ятати, що головне
завдання Різдвяного посту – очиститися духовно. У цей час головне не сваритися з рідними і близькими, позбавитися гріховних думок і пристрастей.
Згідно з традиціями, хрещення
може відбуватися в будь-який день
Різдвяного посту, а от проводити обряд вінчання або укладати шлюб не
можна. Також церква не рекомендує
відзначати якісь знаменні дати під час
Різдвяного посту, оскільки в цей період
необхідно відмовитися від вживання
алкоголю.
У дні Різдвяного посту суворо забороняється вживати м’ясо, молочні
продукти, яйця, алкоголь. У середу та
п’ятницю – їжа повинна бути термічно
не обробленою. Рекомендується їсти
хліб, горіхи, сирі або квашені овочі,
фрукти і сухофрукти, мед. Зазначимо,
що в деякі дні допускається вживання
риби і вина.
Завершується піст Святвечором 6
січня. У цей день лише при появі першої зірки можна скуштувати сочиво –
страву з розмочених зерен пшениці з
фруктами і медом. Звідси й назва цього
дня – Святвечір.

На часі

У регіоні зафіксовано захворювання на правець

Дворічна дитина з Гостомеля вже більше тижня в реанімації Київської
обласної лікарні бореться за життя зі страшною хворобою – правцем.

Я

к повідомляють у Гостомельській амбулаторії загальної практики сімейної
медицини, наразі дитину введено в штучну кому, аби не відчувала болю від
судом, а на її ручки та ніжки накладено шини, щоб судоми не ламали її кістки.
Для дихання проведено трахеостомію, підключено до апарату штучної вентиляції легень.
Як повідомили журналістів «Бучанських новин» у комунальному некомерційному підприємстві «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги»,
у місті, на щастя, випадків захворювання на цю хворобою немає. Також медики
зауважили, що вакцина від правцю є в наявності, і нагадали, що дане щеплення
робиться у віці 2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 16 років, а в подальшому кожні 10 років для
дорослого населення.

М

и вирішили підрахувати в скільки обійдеться «французький» салат бучанцям цього року.
Рецепт салату Олів’є беремо найдоступніший: варена картопля – 600
г, варена морква – 250 г, цибуля – 200
г, варена ковбаса – 600 г, яйця – 8 шт,
солоні огірки – 500 г, консервований
зелений горошок – бляшанка 425 г, майонез – упаковка 300 г, сіль за смаком.
За даними Держстату, станом на початок листопада 2017 року продукти
коштували: варена картопля – 5,7 грн
за кілограм, або 3,4 грн за 600 г, варена морква – 6,4 грн за кілограм, або 1,6
грн за 250 г, цибуля – 5 грн за кілограм,
або 1 грн за 200 г, варена ковбаса – 74,8
грн за кілограм, або 44,9 грн за 600 г,
яйця – 23,8 грн за десяток, або 19 грн
за 8 шт.
На консервацію й майонез ми витратили: солоно-мариновані огірки – 24,3
грн за 500 г баночку, консервований
зелений горошок – 23,6 грн за 425 г, майонез – 12,4 грн за 300 г упаковку.
Тобто у 2017 році приготування
майже 3 кг салату Олів’є, якого буде
достатньо для великої родини з 8 осіб,
обійшлося нам у 130,2 грн.

За рік, у 2018-му, за середніми цінами в Бучі, ми сплачуємо: варена картопля – 6,5 грн за кілограм, або 3,9 грн за
600 г, варена морква – 12,1 грн за кг, або
3 грн за 250 г, цибуля – 10,5 грн за кілограм, або 2,1грн за 200 г, варена ковбаса – 91,2 грн за кілограм, або 54,7 грн
за 600 г, яйця – 24,9 грн за десяток, або
19,9 грн за 8 шт.
На консервацію і майонез із сімейного бюджету ми витратимо: на солоно-мариновані огірки – 35,2 грн за
500 г баночку, консервований зелений
горошок – 32,4 грн за 425 г бляшанку,
майонез – 15 грн за 300 г упаковку.
Тобто у 2018 році, за два місяці до
новорічних свят, приготування майже
3 кг салату Олів’є коштуватиме 166,2
грн. Тож виходить, що за рік салат
Олів’є подорожчав на 36 грн, або майже на 28%.

Рятувальники продовжують профілактичну
роботу в житловому секторі

З метою попередження виникнення пожеж у приватних домоволодіннях в осінньо-зимовий період, 9 листопада рятувальники Ірпінського МВ
спільно з представниками управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, начальника відділу з питань НС та ОМР Бучанської міської ради, провели роз’яснювальну роботу із соціально незахищеними верствами населенням м. Буча.
огнеборці нагадали громадянам основні правила пожежної безпеки в побуті, розповіли
про найчастіші причини виникнення пожеж та їх наслідки, роз’яснювали, як діяти в разі
виникнення загорання в будинку. Під час рейду рятувальники відвідали також помешкання літніх людей, адже, як свідчить статистика, саме в таких господарствах часто виникають
пожежі, тому фахівці вкотре нагадали заходи безпечного користування електроприладами, застерегли місцевих мешканців від перевантаження електромережі, пояснили правила
безпеки під час експлуатації пічного опалення, газових приладів та установок.
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«Бучанська
індичка»
«родом» з Бабинців
На початку 2018 року двоє успішних
менеджерів залишили комфортні
кабінети стабільної медичної компанії і опинилися посеред напівзруйнованої ферми з мрією вирощувати індиків. Новий бізнес назвали «РАНКО».

З

араз у теплому приміщенні ґелґоче
5,5 тисячі білих породистих птахів. А
фірмовий автомобіль доставляє якісне
індиче м’ясо замовникам Бучі та й усього Ірпінського регіону.

Хотілося СВОГО!
Олександр Криндач кілька разів
дуже смачно і з натиском повторює
саме це слово: «СВОЄ». Вони з колегою
Русланом Лисянським – захотіли бути
не посередниками, а виробниками чогось власного.
Індичка як «фішка»
Руслан з Олександром, медики за освітою, «включили» в собі менеджерів, які
добре знають класичні бізнес-процеси.
Згодився досвід маркетингу і продажів.
Штовхатися з курятиною, яка на м’ясному ринку займає майже 50%, не хотіли.
А от смачна й корисна індичка поки що
має лише 2% загального споживання
м’яса. Тому підприємці обрали саме цю
перспективну нішу.

Локальний бізнес
Бізнес Руслана та Олександра задуманий чітко як локальний, для конкретного регіону. Підкреслили це
торговою маркою: «Бучанська індичка». Розташовані в селищі Бабинці по
Варшавській трасі в 50 км від Києва.
Знають, що настрій в їхньому регіоні задає сусідня Буча, бо розвивається
справді по-європейськи. Молодь, якої
багато в регіоні, свідомо орієнтується на
здорове харчування. Цільова аудиторія
вибаглива, але перспективна.
Відповідно, м’ясо має потрапляти до
споживача тільки свіжим, а не перемороженим. Немає сенсу продавати продукт далеко. Така стратегія.
Свідомо не звертаються в супермаркети, де повно масового продукту.
Натомість домовляються з профільними фермерськими магазинчиками. І
виконують індивідуальні замовлення,
отримані через соцмережі.
Якщо все піде добре, мають амбіцію
масштабувати ферму й на інші локації.
Але тоді знову будуть підлаштовувати її
до особливостей регіону.
Зелений корм цілий рік
На логотипі «Бучанської індички» є гасло: «Їсть зелену травичку».
Засновники називають це однією з головних своїх переваг.
– Сіно, солома, які традиційно заго-

Обладнання
Хоч зовнішній ремонт пташників господарі ще не встигли закінчити, та вже
працює на повну внутрішнє обладнання
для комфорту птахів – італійські лінії
для кормління, системи підтримки мікроклімату.

товляють худобі фермери, обходяться
вп’ятеро дорожче за самостійно вирощений зелений корм, який до того
ж соковитіший, поживніший. Зерно
зручніше у зберіганні, – уточнюють в
«РАНКО».

Суворий режим
Звиклим до стерильності медикам легко підтримувати суворі санітарні умови
на фермі. Потрапити всередину можна
тільки через спеціальні санпропускники, де персонал приймає душ, перевдягається в спецодяг. Шляхи працівників
різних підрозділів не перетинаються.
Є постійне відеоспостереження. Також
«РАНКО» почали процес обов’язкової
сертифікації за всіма параметрами безпекової системи якості HACCP.

Що далі?
Господарі нового бізнесу поступово
звільняються від рутини та авралів становлення. Кажуть, тепер є можливість
зосередитися на наступному розвитку.
А планів у «РАНКО» багато.
Мають амбіцію формувати ринок.
Реставрують ще два приміщення під
пташники, збільшуючи кількість птиці
з 5,5 до 10 тисяч.
А ще власники усвідомлюють, що
за ними уважно спостерігає громада
навколо. І від їхнього успіху залежатиме, чи наслідуватимуть їхній приклад
односельчани.
– Добре, що крупні виробники масово виготовляють м’ясну продукцію
і успішно експортують її, заробляють
валюту для країни. Супер! А ми будемо
годувати своїх людей свіжим, смачним
і здоровим натуральним м’ясом, – кажуть у «РАНКО».
Ірина Садова,
AgroPortal.ua

Актуально

За останні півстоліття
люди знищили 60%
всіх диких тварин

Науковці б’ють на сполох: необхідні негайні заходи, щоб врятувати популяції вимираючих диких тварин. Про це йдеться в доповіді Всесвітнього
фонду дикої природи (WWF). В інформації, зокрема, зазначається, що за
останні півстоліття люди знищили 60% всіх диких тварин. Про ситуацію в
нашому регіоні розповіла власниця бучанського «Центру реабілітації диких птахів «Крила птаха» Марія Микитюк.
того ж Мироцького не так давно прилетіли лебеді й залишатися, такого раніше не було. Також у Київській області
залишаються лелеки. У тваринному
світі ситуація дещо інша – звірі йдуть

– Ми співпрацюємо з кількома заповідниками України й одним заповідником у
Фінляндії, і я можу сказати, що на присутність будь-якого виду в регіоні впливає тільки два фактори – наявність
їжі і можливість продовження роду,
– каже Марія. – Конкретно в нашому
регіоні сьогодні можна говорити не про
вимирання, а заміну видів. Наприклад,
замість воронів і голубів активно приходять яструби, сови, соколи. На озера

«Центр реабілітації диких птахів
«Крила птаха» працює в Бучі вже більше року. Організатор центру Марія
Микитюк. У незвичайному притулку
перебувають сови, сойки, дикі голуби та чимало інших птахів. Головне
завдання реабілітаційного центру
після лікування – повернути птаха в
природне середовище. Але допомагають тут не лише диким птахам, а й
диким тваринам.
углиб лісу через забудови. Для того, щоб
змінити ситуацію, захистити біорізноманіття регіону – потрібна елементарна екокультура регіону, людей. Ми
повинні навчитися сприймати себе як
частину природи. На мою думку, Буча –
ідеальне місце для створення екорегіону.

Суд виключив лося
з Червоної книги
Адміністративний суд м. Києва
ухвалив рішення, яким визнав протиправною заборону Мінприроди
полювання на лося та скасував наказ міністерства про внесення цієї
тварини до Червоної книги.
«Мінприроди буде оскаржувати
його», – повідомив у соціальних
мережах міністр екології та природних ресурсів України Остап
Семерак.
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Вітаємо
з Днем народження!
Меланченко Аллу Василівну,

заступника начальника служби у справах дітей та
сім’ї Бучанської міської ради

Фортуну Сергія Васильовича,

голову адміністративної комісії при виконавчому
комітеті Бучанської міської ради, директора ТОВ
«Земля для людей»

Свято наближається

Оригінальні ідеї
новорічних ялинок
Для тих, хто за збереження лісу і прихильників нестандартного використання речей, кілька оригінальних
ідей, як можна власноруч без особливих зусиль зробити ялинку.

Клименко Інну Миколаївну,

головного спеціалісат бюджетного відділу
Бучанської міської ради

Яремчука В’ячеслава Артуровича,
начальника служби у справах дітей та сім’ї
Бучанської міської ради

Косенка Віталія Вікторовича,

директора ТОВ «Техпромсервіс», Почесного
громадянина міста

Гордієнко Світлану В’ячеславівну,
голову громадської організації «Панночка»
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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.
Рішенням комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки землі в місті Буча від 19 листопада 2018 року, переможцем конкурсного відбору
суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею –
30 кв.м., за адресою: м. Буча, пров. Героїв Майдану 39-а
оголошено ФОП Ізергіну Оксану Дмитрівну (08200, м.
Ірпінь, вул. Центральна, б. 55, кв. 8).
КП
«Бучабудзамовник»
приймає
пропозиції
щодо використання земельних ділянок в м. Буча
по вул. Є.Гребінки, 2-а, 2-б з кадастровими номерами 3210800000:01:035:0005, 3210800000:01:035:0006
Головний редактор: Юлія БОБРИК
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
тел.: (04597) 48-305;

КУПИМ ДОРОГО СССР И НЕ ТОЛЬКО

Часы механические, кинокамеры, фотоаппараты,
объективы,изделия из янтаря, коралла, Золота, серебра, ордена, медали, школьные медали.
Значки на винте и гайке, игрушки (елочные, машинки, солдатики, железные дороги), зубы кашалота, моржа, мамонта, юбилейніе рубли СССР, монеты Украины
и СССР, бумажные деньги СССР и Царской России,
облигации, сертификаты, векселя, иконы, картины, самовары, царские монеты, предметы царизма, кортики,
штык-ножи, радиодетали, приборы.

(095) 823-85-77

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

e-mail: buchanews@ukr.net

www.bucha-rada.gov.ua
Свідоцтво «Про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації»
КВ №7360 ВІД 30.05.2003

Афіша
1 грудня в Центральному будинку культури (м. Буча, вул. Пушкінська, 61-В) о 19:00
відбудеться поетично-музичний вечір за творами Ліни Костенко «Старої казки пісня лебедина», у якому візьмуть участь:
Ольга Хмель (розмовний жанр);
Валентина Матюшенко (сопрано);
Партія фортепіано – Неліда Афанасьєва.
Вартість квитків – 70 грн.
Квитки продаються в касі філармонії –
(044) 278-16-97, в театральних касах м. Києва
та онлайн: https://widget.kontramarka.ua.
Також квитки можна буде придбати перед
початком концерту за місцем проведення.

Редакція може не поділяти думку авторів
і не вступає з ними
у листування. Рукописи не повертаються.
За зміст реклами відповідає
рекламодавець.

Віддруковано в друкарні ФОП Ключук С.М.,
м. Чернівці, вул. Заводська, 37 – В.
Наклад: 1900 прим.
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