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Офіційно

6 грудня – День Збройних сил України

Наша гордість

Благодійна акція

Самоврядування –
запорука успішної
сильної
громади
Стор. 2

Солдат Юля:
«Усі думали, що я
впаду духом,
а я йду далі» Стор. 4

Переможці
Європейської
першості

Поділись
теплом
з дітьми

Стор. 7

Стор. 11

Децентралізація

«Київщина майбутнього»
стане реальністю
форум

У 2020 році місцеві
вибори мають відбутися
вже за умови створення
об’єднаних громад по всій
Україні – Президент

У приміщенні НУБіП під головуванням
очільника Київської області Олександра
Терещука пройшло засідання ради регіонального розвитку.

В

заході взяли участь голова КОР Ганна Старикова, представники всіх структурних підрозділів Київської ОДА,
депутат ВРУ Хвича Маперашвілі, мери міст, голови районних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, представники ЗМІ.
Продовження на стор. 2

Офіційно

Ухвалено важливі
рішення

29 листопада в Центральному будинку культури
відбулося пленарне засідання 49 сесії, яке провів
Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
а порядок денний було винесено понад 200 питань
порядку денного.
Зокрема, депутати одноголосно підтримали кандидатуру після проведення конкурсу Оксани Джам на посаду
головного лікаря КНП «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» БМР.
Також затверджено звіти голів постійних депутатських
комісій, виконання програми «З турботою про кожного»,
стан сплати податків та зборів, звіт про виконання бюджету за 9 місяців.
Одноголосно підтримано проект рішення про прийняття міжбюджетного трансферту, що фінансується у
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передплатний індекс
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2018 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво
футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах
України» (СЗОШ № 5).
Розглянуто питання про врегулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій.
Прес-служба БМР

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

У Києві відбувся Форум місцевого самоврядування, роботу якого відкрив Президент України Петро
ПОРОШЕНКО.
о обговорень актуальних тем також долучилися
Голова Верховної Ради України Андрій ПАРУБІЙ,
Прем’єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН, голова Представництва ЄС в Україні Хюг МІНГАРЕЛЛІ.
Продовження на стор. 2
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Шановна громадо!
Вітаю з Днем
місцевого самоврядування!
Це свято демократії і можливості кожної
людини впливати на життя громади, обирати
ефективну місцеву владу, робити свій внесок у
розбудову рідного міста чи села.
Водночас це і особлива відповідальність, яка вимагає
щоденної копіткої роботи, інноваційних підходів до вирішення питань, впровадження передових світових стандартів у всіх сферах життєдіяльності. Тож ваша активна
громадянська позиція, професіоналізм і патріотизм, що є
рушіями позитивних змін, гідні глибокої поваги.
Держава пройшла шлях децентралізації, і реформа вийшла на свій завершальний етап. Проголошені
Президентом України Петром Порошенком зміни, дали
можливість нашим громадам брати участь в ухваленні
важливих управлінських рішень, реалізації місцевих та
державних планів розвитку задля покращення якості
життя громадян.
Нам ще є над чим спільно працювати, адже після створення громади і продовження процесів приєднання ми
повинні продемонструвати позитивні зміни, на які жителі
очікували роками, а то й десятиліттями.
Переконаний, що разом ми всі плани втілимо в життя.
З нагоди свята бажаю миру, міцного здоров’я, щастя й добробуту, благополуччя та єдності на шляху розбудови нашої
України!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук

Подія року

У нашому місті пройде чемпіонат
світу з футболу серед українських
діаспорних команд
Стор. 7
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Самоврядування –
запорука успішної
сильної громади
7 грудня в Україні відзначають
день набуття права кожної територіальної громади самостійно
вирішувати питання місцевого
значення. У старост і голів населених пунктів, які вже долучилися чи найближчим часом стануть
членами нашої об’єднаної громади, журналісти газети «Бучанські
новини» запитали, що для них
значить місцеве самоврядування.
Олег Покрасьон,
в. о. старости Гаврилівки:
- Це створення та підтримка сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку
людини, надання мешканцям територіальних громад якісних та доступних публічних послуг.
Анатолій Новиченко,
в. о. старости Луб’янки:
- Це зміни, які повинні прийти в
наш населений пункт. Ми вже маємо
зрушення з місця, Бучанська об’єднана громада надає допомогу, і ми вже
наводимо лад в земельному питанні,
плануємо покращити водопостачання, будівництво доріг на кількох вулицях.
Світлана Микиша,
в. о. старости Блиставиці:
- Це можливість громади господарювати в себе вдома, обирати місцеві
ради, їхніх голів, і самостійно вирішувати нагальні питання.
Лариса Федорук,
голова Ворзельської селищної ради:
- Для мене це в першу чергу робота з людьми, робота на розвиток
територіальної громади. Ми маємо
повноваження розв’язувати щоденні
проблеми мешканців, а відтак – покращувати їхнє життя.
Олександр Деревинський,
голова Мироцької сільської ради:
- Це бути господарником, прагнути
змінити життя села на краще, робота для покращення життя мешканців
рідного населеного пункту.
Андрій Купраш,
голова Бабинецької селищної ради:
- Це - активна громада, що дорівнює – сильна держава. Це коли
участь у житті, у розв’язанні проблем
територіальної громади беруть активні громадяни.
Анатолій Черненко,
голова Здвижівської сільської ради:
- Це відповідальність за ту справу, яку нам довірили люди, і робота,
спрямована на благо територіальної
громади і людей, які в ній проживають. Ми з моїми колегами працюємо, і
бажаємо, щоб все було краще.

У 2020 році місцеві вибори мають
відбутися вже за умови створення
об’єднаних громад по всій Україні –
Президент
Продовження.
Початок на стор. 1
У Форумі взяли участь депутати ВРУ,
голови облдержадміністрацій, керівники
офісів реформ, голови ОТГ, делегації з міст
усієї країни. Серед тем, які найбільше хвилюють голову Київського регіонального
відділення міст України, Бучанського міського голову Анатолія Федорука та колег –
нова регіональна політика, ефективна система планування та фінансування на всіх
рівнях врядування, енергоефективність,
стимулювання підприємництва тощо.
Під час виступу на Форумі місцевого самоврядування Президент Петро
Порошенко наголосив, що попри те, що у

впровадженні децентралізації зроблено багато, зупинятися на досягнутому не можна.
«Надто строкатою є картина ходу децентралізації по областях, надто багато
розривів у покритті територій об›єднаних
територіальних громад залишається на
картах. Необхідно подолати спорадичність
і певний хаос в реалізації політики розвитку регіонів», – наголосив Глава держави. –
«Маємо чітко бачити горизонти реформи.
2020 рік – ключовий. У 2020 році місцеві
вибори мають відбутися вже за умови створення об’єднаних громад по всій Україні».
Глава Уряду звернув увагу, що нинішній
Форум дав можливість підсумувати перші
результати змін.

«Система, яка створена сьогодні, – ефективна з точки зору нової якості послуг
на території громад, – сказав Володимир
Гройсман. – Люди підтримують реформу».
В свою чергу мер Києва, голова Асоціації
міст України Віталій Кличко заявив, що без
змін до Конституції ми не убезпечені від
відкату реформи децентралізації та скасування її досягнень у майбутньому.
«Сподіваюсь, що до початку виборчого
сезону, ми отримаємо відповідне рішення
парламенту щодо конституційних змін.
Це – спільна позиція всіх асоціацій органів
місцевого самоврядування», – наголосив
Кличко.

Шановні працівники органів місцевого самоврядування! Очільники об’єднаних
територіальних громад, мери міст та селищ, сільські голови, голови і депутати рад!
Щиро вітаю вас із Днем місцевого самоврядування!

Для нашої країни це свято має особливе значення, адже самоврядність є основою основ національного розвитку, фундаментом української республіки. Пройшовши шлях від стародавнього віча та козацьких рад, українці завжди пильно берегли своє
право на самоврядування.
Сьогодення вимагає від нас не меншої відповідальності і відданості своїй справі.
Нам з вами довелося жити і працювати в нелегкий час, і ви як ніхто це відчуваєте. Адже саме ви наближені до людей, знаєте
їхні потреби – як на рівні свого села, своєї громади, так й на рівні району та області і всієї держави. Ніхто краще вас не зможе
забезпечити достойне життя своїм співвітчизникам. А влада, представники уряду та народні депутати можуть лише допомогти вам у цьому, вірно виконуючи ваші настанови та завдання.
Самоврядування – це влада громадян там, де вони живуть, працюють, де мешкають їхні родини, де ростуть їхні діти. Мені
приємно у ваших очах бачити віру і любов до своєї землі, бажання працювати на її добробут, бути справжніми господарями.
Бажаю вам здоров’я і сили, миру і любові. Щиро вдячний долі за можливість працювати з вами, разом будувати вільне і справедливе суспільство. Запевняю вас у підтримці всіх ваших починань на благо рідного краю.
Зі святом вас – Днем місцевого самоврядування!
З повагою Ярослав Москаленко, народний депутат України, голова МДО «Київщина»

«Київщина майбутнього»
стане реальністю
Пряма мова
Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман:
Незворотність однієї з найуспішніших реформ Уряду - децентралізації - потрібно закріпити на законодавчому рівні, передусім у
Конституції, аби не було спокуси перерозподілити повноваження чи бюджети знову
на користь центральної влади.
Для мене особисто це ключова
реформа.

Продовження.
Початок на стор. 1
Голова
Київського
регіонального відділення Асоціації міст України,
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук взяв участь у роботі зібрання.
Під час засідання обговорювались
шляхи вирішення проблемних питань
у реалізації реформ в області, а також
визначались пріоритетні завдання для
місцевих органів виконавчої влади та
самоврядування.

– У найближчі три роки мусимо створити нову соціальну інфраструктуру і
забезпечити нову якість життя, – наголосив Олександр Терещук у своїй
промові.
Окрім того, на засіданні ради регіонального розвитку порушувались питання децентралізації, створення ОТГ
у Київській області, а також результатів
реформ, започаткованих Президентом
України в попередні роки.

Децентралізація
Що маємо у підсумку? 16 створених
ОТГ в області, на 23 грудня ще в 4 призначено вибори. Всього 105 рад наразі
взяли участь у реформі децентралізації
і об’єдналися, що становить лише 15,9
% від усієї кількості рад, а щодо залученого населення у цей процес показник
і того менший – лише 13, 8% охоплено
реформою.
Ще одна проблемна цифра в підсумку «вимальовується»: у 17 районах не
створено жодної ОТГ! Саме такі показники тягнуть Київщину в цьому питанні до останніх показників у рейтингу
країни.
Основними пріоритетними напрямами розвитку Київщини на найближчий
час було визначено:
• завершення реформи децентралізації;
• створення нового освітнього простору;
• реформа сфери охорони здоров’я;
• створення сприятливих умов для
розвитку бізнесу та залучення інвестицій;
• модернізація дорожньо-транспортної
інфраструктури;
• покращення екологічного стану області, створення ефективної системи утилізації твердих побутових відходів.
Прес-служба БМР

Єдина родина
Підкорення відкритого чемпіонату
з рукопашного бою

Граючись –
навчаємось

Село славиться знаменитими особистостями.
аким можна з упевненістю назвати молоду спортивну зірку Курбанова Кирила,
який брав участь у відкритому чемпіонаті на кубок Києва та отримав нагороду
в категорії континьо контак.
Вітаємо!

Т

У розвитку дитини і колективу
дітей велика роль належить
основному виду їхньої діяльності
в дошкільний період – грі.
ра є особливою формою життя дитини в суспільстві, адже її основним
джерелом є соціальне життя людей,
умови, в яких живе дитина, сім’я.
Основною особливістю гри є те, що
вона являє собою відображення дітьми
навколишнього життя. Розуміючи це,
вихователь ДНЗ «Веселка» підготувала
в молодшій групі «Світлячки»
надзвичайно цікаві завдання для
підсумкового заняття «Граючись –
навчаємось», на якому діти мали змогу
відкрити для себе багато цікавого і
корисного.

Г

◆ Бабинці

На часі

Діти обирають майбутнє
без
сміття
Розвиток екологічної компетентності є одним із най-

Перша зустріч
керівників «первинки»

головніших у сучасному світі. Про проблему забруднення сміттям середовища говорять багато і схвильовано в усьому світі.

Н

Б

абинецька ЗОШ І-ІІІ ступенів також не лишається осторонь цієї проблеми. Адміністрація школи спільно із
селищним головою розпочала довготривалу і масштабну акцію «Сортуй заради майбутнього!».
Уже на сьогодні в закладі розміщено сортувальні контейнери, які закупила Бабинецька селищна рада. Волонтер
Внукова Анна провела для дітей екологічні уроки, на яких
детально пояснила, що, куди і як слід направляти на переробку. А за підтримки ФОП Ліпінської Н.А. школа отримала

У Борисполі відбувся перший неофіційний форум комунальних некомерційних підприємств первинної ланки
медичної допомоги «Проблемні питання та шляхи їх вирішення».
а захід з’їхалися керівники з 14
областей України. Ініціатор проведення форуму наголосив, що одна
з головних цілей заходу – розв’язання
проблем з якими стикаються керівники. Отож медики обмінювалися досвідом, обговорювали важливі питання і
плани на 2019 рік.
Натхнення й нових успіхів першопрохідцям!

ґрунтовні роз’яснювальні матеріали про сортування.
У майбутньому селищна рада планує закупити пластикові
контейнери, а поки діти впевнено обирають майбутнє і вже
розпочали сортувати сміття.

Буча ◆ Бабинці ◆ Блиставиця

Актуально

Спільна справа об’єднує

Цього року зима була пунктуальна, прийшла вчасно і принесла дітям – радість, природі – додаткові наряди, комунальникам – роботу.

Н

а території всієї громади працювала ефективна снігоочисна техніка,
аби швидше впоратися із завданнями
зими і розчистити місто від снігу.
Роботу зроблено на відмінно і не лише
завдяки комунальному підприємству, що працює із субпідрядними організаціями, а
й мешканцям громади, які долучилися до прибирання снігу.

Бабинці

У Блиставиці теж «кипіла» робота
цими вихідними.

Олена Докай,
завідувач ЖКГ:

– Коли розпочався снігопад, ми відразу
взялися до роботи. 57 двірників, два майстри та 14 одиниць техніки – усі були задіяні, і мешканці бачили, що дороги старанно
чистили. Але цього разу, як і наголосив
Анатолій Федорук, проблема постала у
прибиранні прибудинкових територій.
Двірники з лопатами старанно працюють,
але фізичні сили людини не безграничні. У
той же час маємо альтернативу – компактні
снігоприбиральні машини. У цьому році
снігоочисну техніку деякі управляючі компанії придбали в кредит, а інші – на умовах
співфінансування за програмою підтримки

Таке рішення було одноголосно
підтримано депутатами на черговій сесії БМР

Бабинці

У Бабинцях спільними зусиллями мешканців біля будинків та на
вулиці також чистота і порядок.

Д

Буча

У Бучі, на Тарасівській, дорослі і малеча гуртом попрацювали біля під’їздів
будинку.

1 лютого запрацює
черговий кабінет
первинної медичної
допомоги

Буча
ОСББ міською радою. Ми рекомендуємо
скористатися такою можливістю й іншим
об’єднанням співмешканців, адже територіальна громада бере на себе сплату 50%
вартості техніки, і ви маєте в користуванні
зручні компактні снігоприбиральні машини, завдяки яким трудомісткий, важкий
процес прибирання снігу стає справжнім
задоволенням, а мешканці ваших будинків
будуть мати можливість пересуватися розчищеними тротуарами і доріжками навіть
після сильної хурделиці.
Як із сніжною проблемою боролися містяни, ми запитали в представників об’єднання співмешканців багатоповерхових
будинків.

Блиставиця

Тетяна Сорокіна,
голова ОСББ
Буча-квартал 2:

– Прибиранням снігу займалися, як і
завжди, двірники. Суттєвою допомогою
їм стала снігоприбиральна техніка, яку
ми придбали ще минулого року з допомогою міста за програмою співфінансування. У суботу о сьомій ранку розпочали прибирання і близько одинадцятої всі
подвір’я розчистили від снігу для проходу мешканців. Але, враховуючи, що
прибудинкова територія велика, вже в
неділю парковку і подвір’я за договором
із підрядником прибирали за допомогою
трактора.

ля обслуговування населення поза
годинами прийому пацієнтів та у
вихідні, святкові та неробочі дні функціонуватиме черговий кабінет первинної медичної допомоги, де пацієнти зможуть отримати послуги з 8 до 20 години.
– Хворі отримуватимуть невідкладну
допомогу в разі погіршення стану здоров’я, зможуть пройти призначений курс
маніпуляцій, поміряти артеріальний
тиск, зробити електрокардіограму, отримати консультативну підтримку, в тому
числі в телефонному режимі, – коментує нововведення головний лікар КНП
«Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Оксана Джам.
Уже днями ми повідомимо про його
місце розташування, а от телефон, за
яким можна проконсультуватися,
варто занотувати вже зараз: 40 – 012.
Нагадуємо, що триває кампанія з
укладання декларацій із сімейними
лікарями, терапевтами та педіатрами
– кожен пацієнт зможе обрати свого
сімейного лікаря незалежно від місця
реєстрації чи проживання.
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6 грудня – День Збройних сил України

Школярі до змагань готові

У спортивному залі Бучанської СЗОШ I-III ст. №5 за сприяння Бучанської
міської організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових
дій, відбулися практичні заняття з розбирання-складання автомата Калашникова.
авчання
провели
ветерани
Афганістану Щербак О.І., Конів
В.С., Марчук М.В., Райчук М.В. До заходу також долучився голова Київської
обласної організації інвалідів війни,
Збройних сил та учасників бойових дій
Говоров В.В.
Учні вже за годину заняття досить
вправно та вміло почали вправлятися
з військовою зброю. Тож чекаємо
хороших результатів під час проведення змагань з нагоди Дня Збройних
сил України та міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Н

Найважливішим в наш час –
достовірна інформація

Наприкінці листопада побратими
Бучанської спілки ветеранів війни, учасників бойових дій та їхніх
сімей та військовослужбовці ВЧ
3018 провели відкритий урок для
учнів старших класів Бучанських
шкіл № 4 та № 5
– Аби повністю розкрити тему, на відкриті уроки були запрошені бійці з бригади спеціального призначення та військовий медик, – розповідає комбат 8 Окремого Стрілецького батальйону територіальної оборони
Київської області, голова ГО «Бучанська спілка ветеранів війни,учасників бойових дій та
їх сімей» Олександр Буйволюк. – По 2,5 години і по 150 учнів в четвертій і п’ятій школі,
а час пролетів непомітно. Я був надзвичайно вражений тим, який великий інтерес, судячи
з уважності та запитань, викликала тема відкритих уроків серед школярів.

Шановні військовослужбовці, захисники України!
Служити державі завжди було почесною справою. І подвійна честь та велика
гордість захищати рідну землю в непрості для неї часи, дарувати людям спокій
та оптимізм.
Незважаючи на досить невелику офіційну історію українського війська, справжній вік Української армії сягає кількох століть, а її бойові традиції формувалися у
важких кривавих війнах і конфліктах від Київської Русі до Другої Світової. І сьогодні солдати і офіцери Збройних сил України гідно продовжують традиції своїх
дідів і батьків.
Українці чітко розуміють, що саме завдяки героїчному подвигу захисників, для
яких обов’язок та патріотизм не просто слова, Україна має можливість бути,
розвиватися і з надією дивитися в майбутнє.
Висловлюю вдячність всім, хто сьогодні несе службу в лавах Збройних сил, вдень
і вночі охороняючи спокій мирних громадян.
Вічна пам'ять тим, хто поклав своє життя в боротьбі за Українську державу та
її народ. Їхній подвиг назавжди залишиться у нашій пам’яті та нашій історії.
Бажаю миру, рoдиннoї злагoди, здoрoв'я, щастя й нoвих звершень у благoрoдній
справі служіння Україні та її нарoдoві.
Слава Героям!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук

У

Дорогі співвітчизники! Шановні захисники Української
держави! Щиро вітаю вас із Днем Збройних сил України!

країнський народ високо цінує ратну працю воїнів, які в складних умовах сьогодення
мужньо боронять українську землю, забезпечуючи захист суверенітету нашої держави. Служба в лавах Української армії для вас не тільки конституційний та громадянський
обов'язок, це не просто професія, це – частина долі та особливий характер, який завжди
уособлюватиме мужність та стійкість, силу духу та відданість Батьківщині.
Тож дозвольте у цей день побажати вам, воїни та ветерани Збройних сил України, вашим рідним і близьким міцного козацького здоров'я, миру, злагоди і щасливої долі, успіхів у військовій справі. Нехай не вичерпується ваша сила та енергія для перемог, а родинне
щастя і повага співвітчизників будуть надійним тилом та допомогою в службі.
З повагою Ярослав Москаленко,
народний депутат України, голова МДО «Київщина»

Солдат Юля: «Усі думали, що я
впаду духом, а я йду далі»

– Я хотіла бути військовою ще з дитинства. Тож після школи збиралася вступати до військового вишу, але
батько був проти. Послухала його, вивчилася на вчителя музики з фортепіано і вокалу, – розповідає дівчина.

Соліст-вокаліст обласної філармонії,
вже кілька місяців.
Їй усього лише 22. Коли була
Революція Гідності, дівчина дуже хотіла потрапити на Майдан. Але на той час
була вагітна, потім народила доньку.
– Коли їй виповнилося 4 роки, я,
не задумуючись, пішла у військкомат.
Виявляється, потрапити у військо
було не так легко. Багато хто казав,
що в мене не вийде. Але я не опускала руки. З товаришем приїхала в штаб

трапила сюди. Я знала, чого хочу і куди
йду. Без цього вже себе не уявляю.
Коли Юлю запитують, чому вона
покинула престижну роботу в Сумах і
а нині просто солдат Юля – на війні пішла у військо, завжди відповідає – в
армії я на своєму місці.
– Коли йде обстріл, хлопці насамперед
цього батальйону, поговорила з комба- чекають на мою реакцію. Дивляться, як я,
том. З відношенням на руках поверну- дівчина, реагую. Але на них нема чого налася у військкомат: «Тепер маєте повне рікати, вони завжди підтримують і допоправо мене призивати, бо там на мене магають. У нас хороший колектив і гарна
чекають». Пройшла ВЛК і поїхала в ба- взаємопідтримка. Тут як сім’я, кожного
любиш і поважаєш. Кожен, не замислюютальйон.
– Більшість друзів відвернулася: «Ти чись, буде думати про те, як врятувати подурна. Нащо воно тобі?» Всі думали, братимів. Єдине, за що переживаєш, щоб
що я впаду духом. Але ні! Я йду далі. війна не пішла далі. Але я вірю, що все буде
Жодного разу не пошкодувала, що по- добре, і в Україні нарешті наступить мир.

Компас Президента показує на Захід.
І стрілка не здригнеться

Петро Порошенко, як ніхто до нього, послідовно вибудовує стратегію інтеграції України до євроатлантичного простору

П

резидент переконав парламент схвалити
в першому читанні зміни до Конституції,
якими закріплюється курс на вступ до
Євросоюзу та НАТО. Кількість депутатів, які
віддали свої голоси - понад триста, – вселяє
надію на те, що поправки до Основного Закону
будуть схвалені і в цілому під час наступної
сесії Верховної Ради. Що зобов’яже будь-яку
владу в майбутньому вести Україну до Європи.
Кілька місяців у Верховній Раді точилися запеклі дискусії щодо зовнішньополітичного вектору України. Згідно із внесеним Президентом
Законопроектом, змінюються статті 85, 102 і
116 Конституції, у яких закріплюється намір
вступити до НАТО та до ЄС.
Фінальним акордом у цих суперечках
став виступ Петра Порошенка у Верховній
Раді. Президент наголосив на тому, що якби
Україна вже зараз була членом Альянсу,
Росія б ніколи не наважилася анексувати
Крим та вдертися на Донбас. Це, до речі,
стало ще більш очевидним минулого тижня, коли росіяни напали на військові катери

України в Керченській протоці. За словами
Президента, шанс підписати План дій щодо
членства в НАТО був у 2008 році, але явна і
прихована протидія цьому з боку Кремля та
його контрагентів в Україні зірвала здійснення такого важливого кроку.

Стратегію на ЄС та НАТО Петро
Порошенко послідовно впроваджує
весь час, протягом якого стоїть біля державного керма. Він домігся ратифікації
Угоди про асоціацію з ЄС, забезпечив
безвіз, подолав енергетичну залежність
від Росії. Добився автокефалії, заборонив
компартію та провів декомунізацію.
Глава держави підкреслив, що внесення до
тексту Конституції положень щодо європейського та євроатлантичного вектору розвитку унеможливить перегляд засад зовнішньої
та внутрішньої політики простою більшістю
голосів у Верховній Раді. Особливо у випадку
реваншу проросійських сил на виборах.

Поправками до Конституції сигнал про рішучість намірів України подається партнерам
на Заході. «Фіксуючи в Конституції обов’язковість курсу на вступ до НАТО та Євросоюзу,
ми посилаємо месидж і до Москви: розстаємося остаточно і безповоротно. Росія як країна-агресор не має і не матиме вето на наш
вступ ані до НАТО, ані до Європейського
Союзу. Це суверенне право України як країни,
яка впевнено йде своїм шляхом», - виголосив
Президент з трибуни Парламенту.
В умовах, коли Росія закрила для України свій
ринок, куди до початку агресії спрямовувалося
до третини українського експорту, вже зараз на
основі Угоди про асоціацію та про зону вільної
торгівлі активно розвивається економічна співпраця з країнами ЄС. Частка Союзу в експорті
Україні вже становить 42%. Це сприяє подоланню економічної кризи, спричиненої Росією.

До НАТО Україна йде не з порожніми руками - українську армію міжнародні експерти визнають однією з найбільш боєздатних
на європейському континенті, вона має досвід бойових дій та постійно проводить навчання з арміями країн-членів Альянсу.
Поправки до Конституції – це частина стратегії Порошенка на зближення з
Європою і виведення України із сфери російського імперського впливу. Цю стратегію
він послідовно впроваджує весь час, протягом якого стоїть біля державного керма. Він
домігся ратифікації Угоди про асоціацію з
ЄС, забезпечив безвіз, подолав енергетичну
залежність від Росії – ми перестали купувати газ у росіян. А ще добився автокефалії:
Україна більше не є «канонічною територією» РПЦ. За Порошенка Україна вийшла із
СНД. Українська мова завдяки президентським законам посіла гідне місце на радіо,
телебаченні та в кіно. Порошенко заборонив компартію та провів декомунізацію. Ось
чому Путін так не хоче, щоб Порошенко і
далі був Президентом України, тому Кремль
шукає лояльну кандидатуру, яка пристане на
російські умови капітуляції.
Володимир Манько,
директор агентства
Communication group

Понеділок • 10 грудня
UA:Перший

14:00,15:10,16:45,22:45,1:10,2:25,3:
55,5:25 Погода.
14:10 Телепродаж.
14:30 РадiоДень.
15:00,21:00,3:00 Новини.
15:20 Чудова гра.
15:50 Д/с «Цiкаво.com».
16:20 Лайфхак українською.
16:55 По обiдi шоу.
18:00 Iнформацiйна година.
19:00 Разом.
19:30 Д/с «Життя з левами».
20:00 Т/с «Монро». (12+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:45 Шахтарська змiна.
22:15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:55,2:30 Складна розмова.
23:25 Перша шпальта.
0:00 Телепродаж Тюсо.
1:25 Розсекречена iсторiя.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:4
5,5:25 «ТСН».
9:30,11:15,12:20 «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 «За правом
любовi». (12+).
21:45 «Мiняю жiнку 14».
23:30,0:50 Комедiя «Обережно!
Предки в хатi».
1:40 Комедiя «Досить слiв».

Iнтер

2:15 Х/ф «Мiцний горiшок».
2:25 Х/ф «З життя вiдпочиваючих».
3:30 М/ф «Острiв скарбiв».
3:40,4:25,5:30 «Орел i решка.
Шопiнг».
4:50,5:00 «Top Shop».
5:20 «Подробицi» - «Час».
6:05 М/ф.
6:15,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
«Новини».
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00,1:40 «Стосується
кожного».
11:15,12:25 Х/ф «Жандарм iз СенТропе».
13:50 Х/ф «Жандарм у Нью-Йорку».
15:50 «Чекай на мене. Україна».

ICTV

4:40 Скарб нацiї.
4:45 Еврика!
4:50 Служба розшуку дiтей.
4:55 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.
13:50 Х/ф «Пiсля заходу сонця».
16:30 Х/ф «Команда «А». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Прорвемось!
21:25 Т/с «Пес». (16+).
22:45 Свобода слова.

Новий канал

5:55,6:55 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi шоу».
7:00 Х/ф «Дiти шпигунiв».
8:45 Х/ф «Дiти шпигунiв: Гра
закiнчена».
10:30 Х/ф «Аквамарин».
12:30 Х/ф «Голоднi iгри: Сойкапересмiшниця. Частина 1». (16+).
14:50 Х/ф «Голоднi iгри: Сойкапересмiшниця», ч. 2. (16+).
17:30,1:55 Таємний агент.
19:00 Ревiзор.
21:40 Пристрастi за ревiзором.
0:00 Пост шоу. Таємний агент.
3:15 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:00,8:50,19:00,23:40,0:45 Т/с «Коли
ми вдома».
6:45 Все буде добре! (12+).
9:50 Зваженi та щасливi. (12+).
12:55 Битва екстрасенсiв. (16+).
15:25 Все буде добре!
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
20:00,22:45 Хата на тата. (12+).
1:20 Х-Фактор. Пiдсумки
голосування.

Канал «Україна»

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

ТК «Київ»

7:00 «Наполеон».
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 «Жертва заради
кохання».
18:30,0:10 «Київ Live».
20:30 «Служба порятунку».
21:25 «Заборонена iсторiя».
22:30,1:50 «На часi».

10–16 грудня 2018 року

Вівторок • 11 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!
9:30,11:45,14:25,16:45,22:45,1:10,2:
25,3:55 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:30,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Смачнi iсторiї».
12:30 Д/с «Смаки культур».
13:15,14:30 РадiоДень.
13:40 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».
20:00 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 Телепродаж Тюсо.
2:30 Складна розмова.
3:35 Тема дня.
4:00 #БiблiоFUN з Р. Семкiвим.
4:25 Концертна програма класичної
музики з Будинку звукозапису
Українського радiо. In Paradisum.

Канал “1+1”

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:4
5,5:25 «ТСН».
9:30,11:10,12:20 «Одруження
наослiп».
13:15 «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 «За правом
любовi». (12+).
21:45,23:45,0:50 «Iнспектор. Мiста».
1:40 Бойовик «Угрупування «Схiд».

Iнтер

6:00,2:50 М/ф.
6:15,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:10 Т/с «Таїсiя», 1 с. (12+).
12:25 Т/с «Таїсiя», 2 с. (12+).
13:00 Х/ф «Жандарм одружується».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,2:05 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:50 Х/ф «Лекцiя для
домогосподарок».
3:30 “Орел i решка. Шопiнг”.
4:45 “Top Shop”.

ICTV

4:10 Скарб нацiї.

4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Прорвемось!
11:05 Антизомбi.
12:20,13:25 Х/ф «Нацiя прибульцiв».
12:45,15:45 Факти. День.
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 «Час вiдплати». (16+).
2:10 Т/с «Прокурори».
2:50 Т/с «Патруль. Самооборона».

Новий канал

3:20,2:45 Зона ночi.
4:45 Абзац.
6:35,7:55 Kids` Time.
6:40 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00,1:50 Київ вдень i вночi. (16+).
9:00 Т/с «Любов напрокат». (12+).
9:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
17:00,19:00 Вар`яти. (12+).
21:00 Т/с «Будиночок на щастя».
22:00 Т/с «Чаклунки». (16+).
23:00 Х/ф «Ловець снiв». (16+).

СТБ

6:05,9:10,19:00,23:55,0:55 Т/с «Коли
ми вдома».
7:05,15:25 Все буде добре!
10:10,20:00,22:35 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.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:5
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», 11 i 12 с. (12+).
23:20 Без панiки.
0:00,2:15 Т/с «CSI: Маямi». (16+).

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 «Коли ми зустрiлися».
18:30,0:10 «Київ Live».
20:30 «Київськi iсторiї».
22:30,1:50 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Середа • 12 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!
9:30,11:45,14:25,16:45,22:45,1:10,2:
25,3:55,5:25 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:30,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Смаки культур».
13:15 РадiоДень.
13:40 Д/с «Свiт дикої природи».
14:30 52 вiкенди.
15:15 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55 Сильна доля.
18:00 Iнформацiйна година.
19:00 Своя земля.
19:30 Д/с «Життя з левами».
20:00 Т/с «Монро». (12+).
21:25,3:20 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».
9:30,11:15,12:20 «Одруження
наослiп».
13:15 «Мiняю жiнку 7».
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 «За правом
любовi». (12+).
21:45,22:55 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
0:05,0:50 Трилер «Порочнi iгри».
2:20 «Свiтське життя».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:15,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:15 Т/с «Таїсiя», 3 с. (12+).
12:25 Т/с «Таїсiя», 4 с. (12+).
13:10 Х/ф «Велике весiлля». (16+).
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:05,19:00,2:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:50 Х/ф «Калина червона».
3:30 “Орел i решка. Шопiнг”.
4:45 “Top Shop”.
5:15 «Подробицi» - «Час».

ICTV

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

4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
12:30,13:20 Х/ф «Швидкiсний
вогонь». (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.
22:40 «На трьох». (16+).
23:40 Х/ф «Рейд. Спокута». (18+).
1:40 Т/с «Прокурори».

Новий канал

3:00,2:05 Зона ночi.
4:45 Абзац.
6:35,7:55 Kids` Time.
6:40 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00,1:00 Київ вдень i вночi. (16+).
9:00 Т/с «Любов напрокат». (12+).
9:50,22:00 Т/с «Чаклунки». (16+).
10:45 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
17:00,19:00 Екси. (16+).
21:00 Т/с «Будиночок на щастя».
23:00 Х/ф «Тiло Дженнiфер». (18+).
2:00 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:50,8:55,19:00,23:40,0:40 Т/с «Коли
ми вдома».
6:50 Все буде добре!
9:55,20:00,22:35 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+).

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», 13 i 14 с. (12+).
23:20 Гучна справа.
0:00,2:15 Т/с «CSI: Маямi». (16+).

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 «Калiя».
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 10–16 грудня 2018 року
ОВЕН (21.03-20.04).
На цьому тижнi ви можете стати популярною особистiстю, опинившись в
центрi подiй. Про вас будуть розповiдати, на
вас будуть звертати увагу, щоправда, тут i до
плiток недалеко. Вiдкриваються новi перспективи i можливостi, як на роботi, так i в творчостi. У понедiлок можуть статися подiї, якi
полiпшать ваш настрiй. У п`ятницю контакти
з керiвництвом принесуть користь i вирiшать
деякi життєво важливi питання. У суботу постарайтеся проявити терпiння i стриманiсть й
уникнути сiмейних сварок.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
На цьому тижнi вам необхiдно твердо стати на ноги й розпочати масштабний наступ майже на всiх фронтах. Пiдтримка
начальства дасть змогу позбавитися ворожнечi
та iнтриг колег. У четвер вас потішать новини в
особистому життi. У суботу зiрки пророкують
вам тотальну зайнятiсть: ви самi не залишите
собi нi хвилини вiльного часу.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На цьому тижнi вас чекає романтичне
побачення. Схоже, у вас в розпалi запаморочливий роман. У четвер, коли емоцiйне
напруження спаде, може надiйти iнформацiя,
яка вiдкриє перед вами новi перспективи i горизонти. Субота - найнасиченіший подiями день
на цьому тижнi. Друзi порадують вас своєю увагою, чудово складатимуться любовнi стосунки.

РАК (22.06-22.07)
Вас чекає успiх i популярнiсть. На
цьому тижнi ймовiрні вiдрядження або
далека поїздка. У четвер, опинившись у
скрутному становищi, постарайтеся довiритися
голосу iнтуїцiї, так ви уникнете помилок. А ось
на логiку зараз покладатися не варто. Не потрiбно турбуватися через чиїсь порожнi балачки.
Нiщо не повинно вiдволiкати вас вiд намiченого
плану, i ви досягнете мети.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi можете опинитися
об`єктом пiдвищеної уваги, не дозволяйте страху i зайвій скромностi перешкодити вам отримати з цього всю можливу
вигоду. Але не намагайтеся вказувати iншим,
що їм робити. Можливо, в середу пiд тиском
обставин ви змiните свою точку зору. Сiм`я
може очiкувати вiд вас занадто багато, але не
сприймайте все близько до серця.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Здається, в глибинi душi ви розумiєте, що самi себе вводите в оману. Придивiться уважнiше до дiлових
партнерів i колег: чи не занадто ви їм довiряєте?
Незважаючи на труднощi, вам вдасться рухатися
вперед, намацувати i обходити прихованi перешкоди. У п`ятницю не варто метушитися i розпочинати справи, що вимагають клопоту. Будьте
терплячi до помилок i недолiкiв оточуючих, шукайте компромiси, хоч часом це буде нелегко.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Нинiшнього тижня може рiзко зрости ваша активнiсть, що
не забариться позитивно позначитися на всiх ваших справах. Для того,
щоб успiшнiше справлятися зi складними завданнями, постарайтеся заздалегiдь
їх розпланувати на весь тиждень. У понедiлок бажано уникати суєти. У середу
добре впорядкувати свiй спосiб життя, не
втягуйтеся в круговорот чужих проблем.
Вихiднi вдалi для поїздок i подорожей.

ДІВА (24.08-23.09)
На цьому тижнi вам необхiдно утриматися на високому професiйному рiвнi. Впевненiсть у своїх можливостях i
послiдовнiсть у дiях допоможуть вам завоювати
прихильнiсть оточуючих i змiцнити добрi стосунки з начальством. Постарайтеся не втомлювати друзiв своїми проблемами. У другiй половинi тижня будете в хорошiй формi i зможете
успiшно завершити розпочатi ранiше справи.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На цьому тижнi вам може бути
складно відволікатися з розв’язання
своїх проблем на проблеми оточуючих. Не варто плутати роботу i дружбу: можна легко залишитися i без бiзнесу, i без друзiв. У вiвторок постарайтеся не спiлкуватися
з людьми, якi не викликають у вас симпатiї.
Вихiднi проведiть бiльше із сiм`єю.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Початок тижня може бути досить
напруженим, тому наберіться терпiння. Середа - сприятливий час для
нових знайомств. Великий шанс знайти кошти для реалiзацiї своїх iдей. У п`ятницю будете вiдчувати пiдтримку оточуючих. Ймовірні
позитивнi змiни на роботi. Постарайтеся у
вихiднi вiдновити витраченi сили.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На цьому тижнi з`явитися шанс
вирiшити деякi суперечностi, якi
турбували вас. Але для цього буде потрібен розумний компромiс з вашого боку. У
середу варто продемонструвати свої таланти
i здiбностi в усiй своїй красi. Їх не зможуть не
помiтити. Четвер засмутить дрiбними неприємностями, але це плата за вiдсутнiсть великих
проблем. У вихiднi постарайтеся навести порядок i розкласти все по поличках - як в улюбленій оселі, так i в своїх думках i почуттях.
РИБИ (20.02-20.03)
Небажано метушитися i поспiшати. На роботi ведiть справи грамотно,
продумуйте кожну дрiбницю, i тодi
все вдасться. У вiвторок краще не показуватися на очi начальству, щоб уникнути конфлiктної ситуацiї. Четвер - чудовий день для
дружнiх i любовних почуттiв. Багато подiй
другої половини тижня можуть закручуватися навколо сiмейного вогнища, господарських
i побутових турбот.
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Конкурс

«Новорічні композиції»
вразили всіх

Мистецтво

Бучанський центр позашкільної
роботи провів міський етап Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки-конкурсу «Новорічна композиція» для учнів та вихованців
закладів освіти міста. Для участі в
конкурсі надійшло 22 роботи. На
підставі рішення журі визначено переможців конкурсу.

У номінації
«Стилізована ялинка»:
Опенько Богдан (робота «Чарівна
ялинка»), учень 3-В класу Бучанського
НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.»
№4 (вчителька – Коневська Т.В.).
У номінації
«Новорічний подарунок»:
Гетьман Софія (робота «Зимові візерунки»), вихованка гуртка «Умілі ручки» Бучанського центру позашкільної
роботи (керівник – Ляшко К.В.).

Театральна студія TOP stars
«дихає» мистецтвом
В

Юні бучанські актори підкорили ще одну сцену.
Ірпені пройшов дводенний фестиваль-експеримент «Театральний weekend»,
метою якого було створити творчу лабораторію для юнаків, які сьогодні не
просто живуть, а дихають мистецтвом. Із поставленим завданням зірки «TOP
stars» справилися на відмінно.
Серед юнацьких театрів, студій і театральних гуртків із різних куточків
України, бучанці були одними з найкращих.
«Мої діти – найкращі у світі, вони наше майбутнє, вони готові працювати та
розвиватися», – написала про своїх вихованців Юлія Шатіло.
Фото: Інна Омельчук

Перемоги

У номінації
«Сюжетна композиція»:
Терешпольська Олександра (робота «Свято наближається»), вихованка гуртка «Сяйво» Бучанського центру позашкільної роботи (керівник
– Терешпольська Л.М.).

У номінації
«Новорічний вінок»:
Кордонець Олександра (робота
«Новорічний віночок»), учениця 7-А
класу Бучанської Української гімназії
(керівник – Кордонець Л.В.).
Роботи переможців направлено для
участі в обласному етапі виставки.
Вітаємо переможців і бажаємо їм
та всім учасникам натхнення та нових творчих ідей.

Свято наближається

Скільки коштуватиме цієї зими ялинка?

Наближається найулюбленіше свято українців Новий рік.
Уже почали продавати новорічні ялинки. Скільки коштуватиме українцям новорічна красуня, нашими журналістам
розповіли в Держлісагентстві.
ього року ялинка обійдеться українцям у 60-70 гривень за погонний метр», – повідомили у відомстві.
Також зазначили, що ціна залежатиме від регіону та породи дерева.
«Звісно, на ялинкових базарах, ціна буде вищою, ніж у лісгоспах», – додали в агентстві.
У порівнянні з минулим роком, подорожчання незначне – на 5-10 грн. Торік, напередодні новорічних свят, ялинка коштувала 60 гривень.
Порада редакції:
Але ми рекомендуємо на різдвяні та новорічні свята не використовувати живих
ялинок, а завжди шукати альтернативу, таким чином зробивши свій внесок в охорону
навколишнього середовища. Сучасна індустрія пропонує сотні замінників, починаючи від всім знаної штучної ялинки, що виглядає як жива, і закінчуючи прикрасами у
формі ялинок із пінопласту, шишок чи дисків... Знайдеться кожному щось до смаку.
Можливо, вам здається, що від одного деревцяти ліс не опустіє. Але що, якщо так скаже кожен?!

«Ц

Добра справа

На замітку:

як зробити годівнички
для птахів

С

ніг вкрив землю, і синоптики обіцяють цієї зими неабиякі морози, тож диким птахам буде нелегко.
Допомогти їм перезимувати може
кожен, зробивши будиночки для пернатих. Наші фото-поради, як зробити
годівнички для птахів.

Незабутні емоції
на танцполі

Вихованці одразу кількох танцювальних студій міста повернулися з перемогами з фестивалю танцю, що відбувався в Києві.
ulti Dance подарував учасникам незабутні емоції на танцполі. «Чемпіон» та
«New Life» показали справжні чемпіонські досягнення.
Вітаємо учасників і тренерів!

M

громади
Буча пам’ятає перші музичні кроки Анастасії Мурміль кілька років тому
на міських заходах: хвилювання, перемоги і невдачі, нові заняття і «залізна» мрія, яка не полишає її ні на жодну хвилину.

П

ідтримка рідних і друзів, робота над собою, підказки педагогів,
участь у конкурсах і фестивалях – і ось
він, результат, на який талановита бучанка працювала не один рік.
Позаду вже багато перемог і нагород,
але сьогоднішній день зробить запис
у її біографії особливими фарбами –
вона співала із зірками заради допомоги хворим дітям.
Разом із зірковими учасниками благодійного проекту «Дует із Зіркою»,
серед яких – Герой України Ніна
Матвієнко, народна артистка України
Ірина Білик, кумири молоді.
Та, здається, що віднедавна творчим
девізом Анастасії Мурміль стала формула: жодних вихідних без перемоги!
І ось цьому підтвердження: два дні,
три тури, найвищі бали від журі: такий підсумок участі Анастасії Мурміль у 3
Всеукраїнському вокальному конкурсі Vocal.ua.
Чергова перемога і чергові вітання – аплодисменти від бучанців Анастасії! Так
тримати і девіз не міняти!
***

Із Бучі в Африку «повезли»
українські пісні

Фестиваль «Соняшник», у якому традиційно беруть участь бучанські юні
виконавці, цього року «розквітнув» талановитими голосами в Єгипті.

У нашому місті
пройде чемпіонат світу
з футболу серед українських
діаспорних команд
Восьмий за ліком турнір відбудеться у вересні наступного року.

Н

априкінці листопада у конференц-комплексі
Національного
університету ДФС України було підписано меморандум щодо проведення
VІІІ чемпіонату світу з футболу серед
українських діаспорних команд.
Турнір прийматиме Київщина у вересні 2019 року, інформує прес-служба Управління фізичної культури і
спорту Київської обласної державної
адміністрації.
Престижний футбольний турнір
прийматимуть одночасно чотири міста Київщини – Ірпінь, Буча, Вишгород
та смт Бородянка.
До Вишгорода та Бородянки будуть
поставлені два із семи штучних покриттів для облаштування великих
футбольних стадіонів.
Цей турнір призваний об’єднати
українців зі всього світу.
Під час церемонії підписання меморандуму документ одноголосно підписали всі причетні до майбутнього турніру очільники міст.

У вересні 2018 року Ірпінь прийняв VІІ чемпіонат світу з футболу
серед українських діаспорних команд.
Чемпіоном світу стала Австрія.
– Наразі розпочинаємо готувати Восьмий чемпіонат світу з футболу серед діаспорних команд. Він
уже проходитиме в чотирьох містах Київщини – Ірпені, Вишгороді,
Бородянці та Бучі. Говорячи мовою
футболу, маємо можливість провести чемпіонат у чотирьох групах з
фінальною частиною в Ірпені. Тим
більше, що всі ці міста мають потужні
юнацькі школи та достойну спортивну інфраструктуру, – повідомив народний депутат Ярослав Москаленко.
– У перспективі плануємо залучати й
інші види спорту, а глобальна мета –
до 30-ї річниці Незалежності запровадити українські олімпійські ігри
(Україніаду). Настав час гуртуватися,
і спорт, як завжди, нам у цьому допоможе!

Наша гордість

ПЕРЕМОЖЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЕРШОСТІ

30.11-02.12.2018 року в місті Вільнюс (Литва) проходив «EUROPEAN
INTERNATIONAL KICKBOXING CHAMPIONSHIP VILNIUS OPEN 2018» в розділах
«kick-light» та «K1».

Н

В

икладач Анна Бованенко підготувала для яскравого виступу Софію
Шаманову, яка вже має у своїй колекції чимало грамот і дипломів. А ще вона
– стипендіат Бучанського міського голови Анатолія Федорука.
Захід відбувся за підтримки Посольства Арабської Республіки Єгипет в
Україні.

Свято наближається

Прикрашаємо школу та клас
до Нового року

Довгоочікуване і чарівне свято — Новий рік. Дуже хвилююче проходить
його очікування. Жителі світу прикрашають свої будинки, а школярі приступають до прикрашання своїх класів і шкільних коридорів. Кілька порад
від «Бучанських новин», як зробити приміщення шкіл святковими.
Додому всі повернулися із власноруч
тим часом, у перші вихідні зими,
фахівці Центру соціальних служб виготовленими новорічними прикрасадля сім’ї, дітей та молоді спільно із ми та розмальованими імбирними пряслужбою у справах дітей, чарівницями никами. Тож по-справжньому морозний
Бучанського центру позашкільної робо- день став для них теплим і затишним.
Депутат Бучанської міської ради
ти провели одразу кілька майстер-класів
для дітей з інвалідністю та їхніх батьків, Сергій Мостіпака також долучився до
подарувавши багато часу для спілку- проведення заходу й запросив усіх оховання, творчості в Будинку культури на чих на безкоштовний перегляд улюблеЯблунській.
ного мультфільма.

А

ашу країну в складі Національної
збірної представляли бучанські
спортсмени спортивного клубу кікбоксингу «IPPON». У запеклих поєдинках вони продемонстрували високі спортивні результати та завоювали
звання чемпіонів Європи.
І місце – Ковеня Євгеній у ваговій категорії до 74 кг, в розділі kick-light.
І місце – Радько Максим у ваговій категорії до 69 кг, в розділі kick-light.
IV місце – Білан Гліб у ваговій категорії до 57 кг, в розділі kick-light.
Окремі слова подяки спортсмени та
тренери висловлюють людям, які допомогли в підготовці та участі спортсменів
у змаганнях: Бучанському міському голові Федоруку А.П, Матвійцю А.А, арх.
Аркадію, Кружкову Юрію, керівнику фітнес-центру «Сектор 51», та батькам, друзям, рідним, які хвилювалися та вболівали за спортсменів.
Готували спортсменів тренери Ковеня Роман Леонідович, Ковеня Євгеній
Романович.
Вітаємо бучанців з перемогою та бажаємо яскравих здобутків як на республіканському, так і на міжнародному рівнях!

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Пісні із зірками допоможуть
хворим дітям
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ЧАС РЕЛАКСУ
Четвер • 13 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!
9:30,11:45,14:25,16:35,22:45,1:10,3:5
5,5:25 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:30,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Смаки культур».
13:15,14:30 РадiоДень.
13:40 Д/с «Свiт дикої природи».
15:10,1:20 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Спринт, 7,5 км. Жiнки.
16:40 Лайфхак українською.
16:55 Промiнь живий.
18:00 Iнформацiйна година.
19:00 #ВУкраїнi.
19:30 Д/с «Життя з левами».
20:00 Т/с «Монро». (12+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Д/с «Погляд зсередини».
22:55 Сильна доля.
0:00 Телепродаж Тюсо.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:55
,5:25 «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».
19:20,4:50 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Мелодрама «За правом
любовi». (12+).
21:45 «Грошi».
22:30 «Право на владу».
1:00 Драма «Чорне Рiздво». (12+).

Iнтер

6:15,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».

7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:20 Х/ф «Пiк-Пiк».
12:30 Х/ф «Шляхетний
венецiанець».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:50 Х/ф «Дорога в пекло».
3:30 “Орел i решка. Шопiнг”.
4:45 “Top Shop”.
5:15 «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.
12:10,13:20 Х/ф «Подорож до
центру Землi», 1 с.
12:45,15:45 Факти. День.
14:50,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
17:45 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Багач-Бiдняк.
22:40 «На трьох». (16+).
23:40 Х/ф «Рейд 2». (18+).
2:25 Т/с «Прокурори».
3:10 Т/с «Патруль. Самооборона».

Новий канал

3:00,1:55 Зона ночi.
4:45 Абзац.
6:35,7:55 Kids` Time.
6:40 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00,0:55 Київ вдень i вночi. (16+).
9:00 Т/с «Любов напрокат». (12+).
9:50,22:00 Т/с «Чаклунки». (16+).
10:45 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).

П`ятниця • 14 грудня

21:00 Т/с «Будиночок на щастя».
23:00 Х/ф «Сховище». (16+).
1:50 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:55,9:00,19:00,0:00,1:05 Т/с «Коли
ми вдома».
6:55 Все буде добре! (12+).
10:00 МастерШеф. (12+).
13:05 Битва екстрасенсiв. (16+).
15:25 Все буде добре! (16+).
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». (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 «Сумна iсторiя».
18:30,0:10 «Київ Live».
20:30 «Прогулянки мiстом».
22:30,1:50 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
3:00 «Життєвi iсторiї».
6:05 «Мультляндiя».
6:35 «Дотик з Чарльзом Стенлi».

6:15,23:00 «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».
10:15 Х/ф «Не випускай з уваги».
12:30 Х/ф «Дикун».
14:50,15:50,16:45,1:50 «Речдок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
22:00,5:30 «Леонiд Биков.
«Житимемо!»
23:55 Х/ф «Час грiхiв».
3:50 «Вдалий проект».
5:00 “Top Shop”.

UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,12:45,15:00,
21:00,2:45 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,12:35,14:00,16:45,1:10 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
10:35,14:10 Телепродаж.
10:55 Лайфхак українською.
11:15,13:00,3:30 Скелетон. Кубок
свiту.
14:30 РадiоДень.
15:10,1:20 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Спринт, 10 км. Чоловiки.
16:55 Енеїда.
18:00 Iнформацiйна година.
19:00 Перший на селi.
19:30 Д/с «Життя з левами».
20:00 Т/с «Монро». (12+).
21:25,3:05 UA:Спорт.
22:00 Перша шпальта.
22:30 Букоголiки.
23:00 Д/с «Незвичайнi культури».
0:00 Телепродаж Тюсо.
5:35 Д/с «Гордiсть свiту».

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.
10:10 Багач-Бiдняк.
12:10,13:20 Х/ф «Подорож до
центру Землi», 2 с.
12:45,15:45 Факти. День.
14:50,16:20 Т/с «Пес». (16+).
17:45,0:25 Т/с «Марк+Наталка».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Антизомбi.
21:25 Дизель-шоу. (12+).
3:50 Т/с «Патруль. Самооборона».

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».
9:30,11:15,12:20 «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».
22:20,5:25 «#Гуднайтшоу Валерiя
Жидкова».
23:05 «Розсмiши комiка».
1:00 «Вечiрнiй Київ».
4:55 «Чистоnews».
6:00 М/ф.

Новий канал

3:00 Абзац.
4:45,6:05 Kids` Time.
4:50 М/с «Том i Джерi шоу».
6:10,0:30 Київ вдень i вночi. (16+).
7:05,21:40 Т/с «Чаклунки». (16+).
8:05 Ревiзор.
10:45 Пристрастi за ревiзором.
13:10 Т/с «Будиночок на щастя».
(12+).
16:15,19:00 Топ-модель. (16+).
22:30 Екси. (16+).

Iнтер

1:35 Служба розшуку дiтей.
1:40 Зона ночi.

СТБ

6:05,7:05,19:00 Т/с «Коли ми
вдома».
8:05 Хата на тата. (12+).
13:15 Т/с «Було у батька два сини».
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
20:00 Цiєї митi рiк потому. (12+).
22:45 Ультиматум. (16+).
2:35 Слiдство ведуть екстрасенси.
(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.
11:00 Реальна мiстика.
13:20 Т/с «Людина без серця», 1 i
2 с. (12+).
15:30 Т/с «Людина без серця».
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
19:50 «Говорить Україна».
22:00 Т/с «Веселка в небi», 1 с.
23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «Веселка в небi», 2 i 3 с.
2:00 Телемагазин.
2:30 Т/с «Веселка в небi». (12+).

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 «Крик пораненого».
18:30,23:30 «Київ Live».
20:30 «Мiсто добра».
21:25,2:10 «Київ Live. Пiдсумки».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:15 «Життєвi iсторiї».

Субота • 15 грудня
UA:Перший

6:00,9:35 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,1:10,3:20
Новини.
10:00 Лайфхак українською.
10:15 Д/с «Цiкаво.com».
11:10,16:35 Телепродаж.
11:30 Хто в домi хазяїн?
12:00,15:05,22:30 Д/с «Неповторна
природа».
12:25,1:40 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Переслiдування 15 км. Жiнки.
13:20 Х/ф «Iсус. Бог i Людина», 2 с.
15:40,2:25 Бiатлон. Кубок свiту.
II етап. Переслiдування 20 км.
Чоловiки.
16:50 По обiдi шоу.
17:50 Спiльно.
18:25 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
19:55,4:40 Розсекречена iсторiя.
21:25 Промiнь живий.
22:55,3:50 Свiтло.
0:00 Телепродаж Тюсо.

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 «Артистка». (12+).
16:30 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
20:15 «Українськi сенсацiї».
21:30 «Жiночий квартал».
0:35 «Лiга смiху».
4:40 «Секретнi матерiали».

Iнтер

6:30 М/ф.
6:55 «Чекай на мене. Україна».
8:45 «Слово Предстоятеля».
8:50 Х/ф «Зайчик».
10:30 Х/ф «Максим Перепелиця».
12:30 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати...»
14:10 Х/ф «Жандарм на
вiдпочинку».
16:10 Х/ф «Жандарм i

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА!

iнопланетяни».
18:00 Х/ф «Жандарм i
жандарметки».
20:00 «Подробицi».
20:30 «Мiсце зустрiчi».
22:10 Мюзикл «За двома зайцями».

ICTV

5:00 Скарб нацiї.
5:10 Еврика!
5:20 Факти.
5:40 Бiльше нiж правда.
7:25 Я зняв!
9:25 Дизель-шоу. (12+).
10:45 Особливостi нацiональної
роботи 2.
12:45 Факти. День.
13:00,2:35 «На трьох». (16+).
14:20 Т/с «Пес». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Трансформери».
22:00 Х/ф «Трансформери 2: Помста
полеглих». (16+).

Новий канал

3:00,1:55 Зона ночi.

16:05 Хата на тата. (12+).
19:00 Х-Фактор.
23:45 Цiєї митi рiк потому. (12+).

5:40,6:55 Kids` Time.
5:45 М/с «Лунтiк i його друзi».
7:00 Гастарбайтери.
13:00 Вар`яти. (12+).
15:00 Хто зверху? (12+).
17:00 М/ф «Шрек назавжди».
18:45 Х/ф «Iлюзiя обману». (16+).
21:00 Х/ф «Iлюзiя обману 2». (12+).

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:15,5:15 Зоряний шлях.
9:00 Т/с «Ангелiна», 9-14 с. (12+).
15:20 Т/с «Ангелiна». (12+).
17:10 Т/с «Дружина по обмiну», 1 i
2 с. (12+).
20:00 Т/с «Дружина по обмiну».

СТБ

5:45,6:45 Т/с «Коли ми вдома».
7:45 Караоке на Майданi.
8:50 Все буде смачно!
9:50 Битва екстрасенсiв. (16+).
11:50 Т/с «Два полюси любовi».

ТК «Київ»

7:00 «Мультляндiя».

8:00 «Київськi iсторiї».
8:30 «Прогулянки мiстом».
9:00,1:10 «Якiсне життя».
9:25 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Україна - моя родина».
16:20 «Вiкно в Європу Михайла
Поплавського».
16:50 «Бiометрика».
17:00 «Дика прогулянка».
17:30,1:35 «Служба порятунку».
18:00 Х/ф «Анвар».
20:30,2:20 «Життєвi iсторiї».

Недiля • 16 грудня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго
ранку, Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,1:10,3:20
Новини.
9:35,19:50,23:40,1:40,3:40 Погода.
9:40 Казки, перевiренi часом.
«Панi Завiрюха».
10:45,17:35 Телепродаж.
11:05 Енеїда.
12:10,21:55 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Естафета 4х6 км. Жiнки.
13:50 #ВУкраїнi.
14:20 Перший на селi.
14:55,1:50 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Естафета 4х7,5 км. Чоловiки.
16:35 UA:Фольк.
17:50 Д/с «Мегаполiси».
18:25 Т/с «Галерея Вельвет».
(12+).

Канал «1+1»

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 «Свiт навиворiт 2:
Iндiя».
13:05,14:00 «Свiт навиворiт:
Камбоджа».
15:00 Комедiя «Великий».
17:10 Бойовик «Шанхайський
полудень».
19:30,4:45 «ТСН-Тиждень».

Iнтер

6:40 «Подробицi» - «Час».
7:10 Х/ф «Максим Перепелиця».
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».
14:05 Х/ф «Все можливо».

16:00 Т/с «Вогнем i мечем», 1-4 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Вiй». (16+).

ICTV

4:50 Скарб нацiї.
5:00 Еврика!
5:10 Факти.
5:40 Iнсайдер.
7:25 Антизомбi.
8:25 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
10:15 Х/ф «Випробування
вогнем».
12:45 Факти. День.
13:00 Х/ф «Трансформери».
15:45 Х/ф «Трансформери 2:
Помста полеглих». (16+).
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з
О. Соколовою.
20:35 Х/ф «Трансформери 3:
Темний бiк Мiсяця». (16+).

Новий канал

3:00 Зона ночi.
5:20 Стендап-шоу.
6:15,7:30 Kids` Time.
6:20 М/с «Том i Джерi шоу».
7:35 Х/ф «Аквамарин».
9:40 М/ф «Шрек назавжди».
11:30 Х/ф «Афера Томаса
Крауна».
13:45 Х/ф «Iлюзiя обману». (16+).
16:00 Х/ф «Iлюзiя обману 2».
(12+).
18:40 Х/ф «Робот Чаппi». (16+).
21:00 Х/ф «Трон. Спадщина».
(16+).

СТБ

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
9:10 Т/с «Дружина по обмiну».
13:00 Т/с «Веселка в небi». (12+).
17:00 Т/с «Рiк собаки», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Рiк собаки».
23:00 Х/ф «Двi митi любовi».
0:50,2:20 Iсторiя одного злочину

ТК «Київ»

8:50 «Бiометрика».
9:00,1:40 «Київ музика».
9:35 «Шеф-кухар країни».
10:00 «Телемаркет».
15:35 «Дика прогулянка».
16:30 «Концерт Iрини Федишин
«Цвiте калина».
18:25 Х/ф «Незрiвнянний».
19:40 «Якiсне життя».
21:05 «Служба порятунку».
23:10 «Життєвi iсторiї».

Втрачений військовий
квиток офіцера запасу
Резніченка
Анатолія
Васильовича за номером
ГР № 132218, виданий
Белцьким міським військкоматом Республіки
Молдова 12.05.1992, вважати недійсним.

5:40,6:40 Т/с «Коли ми вдома».
8:45 Все буде смачно!
10:50 Караоке на
Майданi.
Ремонт холодильників
11:50 МастерШеф. (12+).
куплю б/у
17:55 Слiдство ведуть
екстрасенси.
або неробочий холодильник
19:00 Битва екстрасенсiв.
(16+).
(066) 021 22 18
21:00 Один за всiх. (16+).
22:15 Х-Фактор.
(073) 156 36 99

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Інвестор (замовник): ФОП Марчук О.В.
Поштова та електронна адреса: Київська обл., м. Буча, вул. Склозаводська, 12
Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): вул.
Вишнева, 3а, м. Буча, Київської області.
Характеристика діяльності (об’єкта): Будівництво автомобільної стоянки
для тимчасового зберігання транспортних засобів з будівлею обслуговуючих
приміщень
Соціально-економічна необхідність планової діяльності: Стоянка для
тимчасового зберігання транспортних засобів на 160м/м.
Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних – Ділянка загальною площею 0,5278га.
сировинних – відсутні
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) – електроенергія – від існуючих мереж;
водних – від існуючих мереж;
трудових – 2 чоловіки.
Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) – будівельний
транспорт під час будівництва.
Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами:
Атмосферне повітря - не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовно безпечні рівні діяння (ОБРД) забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі населених місць діючих на території України.
Дотримання встановлених санітарних розривів відповідно до ДСН 173-96
«Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»,
затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996
р. № 173. Шум та вібрація - не перевищувати допустимих рівнів звуку згідно
до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів,
затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р.
№ 173. Відходи - збирання, зберігання та передача на утилізацію чи переробку
відбувається згідно з чинним законодавством України.
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами:
Прокладення внутрімайданчикових комунікаційних та інженерних мереж до
будинку охорони.
Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуатації) на
навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат – не впливає
повітряне – вплив від будівельного автотранспорту та від пересування автотранспорту по автостоянці.
водне – не впливає
ґрунти – не впливає.
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – не впливає
навколишнє соціальне середовище (населення) – не впливає
навколишнє техногенне середовище – не впливає
Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізація, знешкодження або безпечне захоронення – відходи, які утворюються
при будівництві та в процесі експлуатації об’єкту передаються для повторного
використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення згідно
договору з організаціями які мають відповідні дозвільні документи на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з
відходами.
Обсяг виконання ОВНС – ОВНС розроблено в повному обсязі згідно ДБН
А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»
Участь громадськості – Для забезпечення гласності та врахування громадської думки, щодо запланованої діяльності, Замовник здійснює публікацію у
засобах масової інформації «Заяву про наміри» на виконання п. 1.6 ДБН А.2.21-2003. За додатковою інформацією, з пропозиціями та зауваженнями звертатися за електронною адресою: bucha_1@i.ua. Зауваження та пропозиції щодо
намірів приймаються в місячний термін після публікації.
Оновлена форма податкової накладної
діє з 1 грудня
Ірпінське управління ГУ ДФС у Київській області повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 17 вересня 2018 року № 763
внесено зміни Порядку заповнення податкової накладної, який затверджено наказом Мінфіну від 31.12.2015 №1307.
Зокрема, відповідно до вищевказаних змін, заголовна частина податкової накладної доповнена рядком «податковий номер платника податку
або серія (за наявності) і номер паспорта» для постачальника (продавця)
і отримувача (покупця).
Рядок ПН «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта», передбачений для заповнення даних щодо
отримувача (покупця), заповнюється у разі постачання товарів/послуг
платнику ПДВ та у разі складання податкових накладних відповідно до
п. 10 Порядку.
Також таблична частина податкової накладної доповнена графою 11
«Сума податку на додану вартість». Ця графа повинна буде заповнюватися у гривнях з копійками із зазначенням після коми до 6 знака включно.
Так само змін зазнає й форма розрахунку коригування до податкової накладної. Серед змін, які стосуються виключно форми розрахунку
коригування, запроваджено поле для зазначення інформації про зайво
складені податкові накладні.
Крім того, колонку «Причина коригування» у розрахунку коригування замінено колонкою «Код причини». Тобто в подальшому зазначатиметься тільки номер, який відповідатиме певній причині коригування.
Державна фіскальна служба України визначатиме умовні коди причин
коригування, які платники податку повинні зазначати у графі 2.1 розрахунку коригування, та забезпечуватиме їх оприлюднення на власному
офіційному веб-порталі для використання платниками податку під час
складання розрахунків коригування відповідно до Податкового кодексу.
Наказ № 763 опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України» від
06.11.2018 № 85 і набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування, тобто 01 грудня 2018 року, крім абзацу другого п. 6 та п. 8 Змін до Порядку заповнення податкової накладної,
затверджених цим Наказом, які набирають чинності з 01 січня 2020 року.
Ірпінське управління ГУ ДФС у Київській області

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Інвестор (замовник): ФОП Марчук О.В.
Поштова та електронна адреса: Київська обл., м. Буча, вул. Склозаводська, 12
Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): вул.
Польова, м. Буча, Київської області.
Характеристика діяльності (об’єкта): Будівництво автомобільної стоянки
для тимчасового зберігання транспортних засобів з будівлею обслуговуючих
приміщень.
Соціально-економічна необхідність планової діяльності: Стоянка для
тимчасового зберігання транспортних засобів на 150м/м.
Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних – Ділянка загальною площею 0,4га.
сировинних – відсутні
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) – електроенергія – від існуючих мереж;
водних – від існуючих мереж;
трудових – 2 чоловіки.
Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) – будівельний
транспорт та тягач.
Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами:
Атмосферне повітря - не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовно безпечні рівні діяння (ОБРД) забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі населених місць діючих на території України.
Дотримання встановлених санітарних розривів відповідно до ДСН 173-96
«Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»,
затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996
р. № 173. Шум та вібрація - не перевищувати допустимих рівнів звуку згідно
до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів,
затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р.
№ 173. Відходи - збирання, зберігання та передача на утилізацію чи переробку
відбувається згідно з чинним законодавством України.
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами:
Прокладення внутрімайданчикових комунікаційних та інженерних мереж до
будинку охорони.
Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуатації) на
навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат – не впливає
повітряне – вплив від будівельного автотранспорту та від пересування автотранспорту по автостоянці.
водне – не впливає
ґрунти – не впливає.
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – не впливає
навколишнє соціальне середовище (населення) – не впливає
навколишнє техногенне середовище – не впливає
Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізація, знешкодження або безпечне захоронення – відходи, які утворюються
при будівництві та в процесі експлуатації об’єкту передаються для повторного
використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення згідно
договору з організаціями які мають відповідні дозвільні документи на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з
відходами.
Обсяг виконання ОВНС – ОВНС розроблено в повному обсязі згідно ДБН
А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»
Участь громадськості – Для забезпечення гласності та врахування громадської думки, щодо запланованої діяльності, Замовник здійснює публікацію у
засобах масової інформації «Заяву про наміри» на виконання п. 1.6 ДБН А.2.21-2003. За додатковою інформацією, з пропозиціями та зауваженнями звертатися за електронною адресою: bucha_1@i.ua. Зауваження та пропозиції щодо
намірів приймаються в місячний термін після публікації.

Втрачену картку до цифрового тахографа,
Виноградова Олександра Михайловича за номером
UAD0000137075000, прошу вважати недійсною.

Закон

Верховна Рада посилила відповідальність за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи
іншого сп’яніння

З

а законопроект 7279-д, яким вносилися
зміни, 22 листопада проголосували 239 народних депутатів.
Зокрема, стаття 286-1 проекту закону про керування транспортом в стані сп’яніння або під
впливом лікарських препаратів, що знижують
увагу та швидкість реакції за кермом, передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч
гривень (1 тисяча неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян) до 34 тисяч гривень (2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з
позбавленням прав на строк до 3 років.
Також в остаточній редакції законопроекту йдеться, що ті самі дії, вчинені повторно,
– караються штрафом у 51 тисячу гривень (3

тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян) з позбавленням права керування на
строк від 2 до 3 років.
Покарання також стосується водного
транспорту.
Крім того, цим законопроектом вводиться
визначення «кримінального проступку», відповідно, встановлюється кримінальна відповідальність за водіння в стані алкогольного
сп’яніння.
Раніше нетверезе водіння каралося штрафом у 10200 гривень і позбавленням прав
на рік. Ті самі дії вчинені повторно у період
5 років каралися штрафом у 40200 гривень і
позбавленням прав на 10 років.
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (099) 608-28-31; (098) 468-14-96; (063) 271-72-24, (063) 656-89-33
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На часі
Освіта

Освіта

День МАН в офісі Cisco

Бучанські вчителі

«у медіапросторі»

Переможці й призери міського етапу олімпіад з Інформатики та Інформаційних технологій, найкращі учні із Cisco Networking Academy «Бучанська
Українська гімназія»: Грибенко Є., Дмитрієв М., Ліпінський С., Столяров В.
взяли участь у заходах МАН у центральному офісі Cisco в Україні.

В

Довідково
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) –
американська транснаціональна корпорація, яка є найбільшим у світі виробником мережевого обладнання, призначеного для обслуговування мереж
віддаленого доступу, сервісів безпеки,
мереж зберігання даних, маршрутизації
і комутації.

офісі Cisco бучанські школярі дізналися про кар’єрні можливості в
сучасному ІТ-просторі, а також про
захист у кіберпросторі. Але найбільше
зацікавлення й жваве обговорення у
хлопців викликала сесія Телепрезенс із
Глобальним центром підтримки клієнтів у Кракові про можливості працевлаштування в Сіsco.

Д

Спорт
Шахи

Нові «гросмейстери»

Лінійку багатьох турнірів доповнив фінал асоціації шахів міста
серед хлопчиків 2010 р.н. і молодше.

Г

П

ереможцями стали: Нечитайло Н. –
1 місце (тренер Григор’єва Ш.Р.),
Магдик А. – 2 місце, Левченко Г. – 3
місце (тренер Аня Оляніч).
Бажаємо нових перемог на шахових
полях!

нями
розглядалася
тема
«Дезінформація або фейки, по-новому, модному!». Вчителі ознайомилися з різними видами фейків, принципами, за якими вони працюють.
На практиці навчилися самостійно відрізняти фейки від інформації.
Після тренінгу вчителі ще довго спілкувалися між собою, обмінювалися
знаннями та цікавими фактами.

Історична подія для
українського тенісу
відбулася в Бучі

У Бучі відбувся перший в історії українського тенісу тренерський семінар
під егідою GPTCA (Global Professional
Tennis Coaches Association) - єдиної
освітньої організації, яка сертифікована АТР. Захід пройшов у тенісному
клубі «КАМПА».
оловним спікером першого в історії України курсу GPTCA став
її президент Альберто Кастелані.
Пан Кастелані успішно тренував видатних тенісистів різних поколінь:
Марка Росе, Янко Тіпсаревича, Іво
Карловича, Хішама Аразі, Каріма
Аламі, Адріана Войня та Райнера
Шутлєра.
Доєднався до проведення цього
курсу найкращий тенісист в історії
України та новопризначений президент GPTCA в Україні – Андрій
Медведєв. Також у курсі беруть участь

Вчителі Бучанського НВК №2 продовжили своє навчання основних
принципів медіаграмотності сучасного вчителя у межах реалізації Громадського проекту «Я у
медіапросторі».

Семінар прослухали 50 учасників, 42 з них отримали офіційні сертифікати GPTCA.
37 тренерів здобули категорію «С».
Троє, Юрій Черепов, Орест Терещук
і Михайло Філіма, які мали досвід
капітанів національних збірних, категорію «В», а Наталя та Андрій
Медведєви за особливі заслуги в тенісі отримали категорію «А».
Євген Зукін (віце-президент та виконавчий директор ФТУ, член правління
Tennis Europe) та Томас Муніус (тренер з фітнесу, який працював із сестрами Кіченок та Варварою Лепченко).

Свято наближається

Символ року
власними
руками
У міському Будинку культури
(вул. Яблунська, 15) відбувся
майстер-клас із виготовлення
символу наступного року «Веселе поросятко».

Змагання

Туристичні «стежки» до Бучі
привели

У спортивній залі Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів – ЗОШ І-ІІІ
ступенів» №4 відбулася дружня зустріч із пішохідного туризму в закритих приміщеннях серед команд міст Буча, Славутич, Бориспіль
та Бородянського району.
часники взяли участь у змаганнях на особисто-командній дистанції
«Смуга перешкод». І хоча зустріч була дружня, школярі не тільки відпрацювали спортивні навички, але й отримали
дуже важливий досвід, підвищили рівень туристської майстерності.

У

Здоров’я

НАЙЗДОРОВІШІ ЛЮДИ НА ПЛАНЕТІ
НЕ ХОДЯТЬ У СПОРТЗАЛ

Хочете бути здоровим, жити довго і старіти красиво? Відмовтеся від спорту!
Не вірите? Тоді подивіться на довгожителів з усіх куточків світу.

У

так званих «блакитних зонах» люди
не тягають залізо, не беруть участі в
марафонах, не потіють у спортзалі. Вони
перебувають у постійному русі, який і є
запорукою довголіття.
«Сучасна людина прив’язана до столу
і комп’ютера», – скажете ви. І матимете
рацію. 100 років тому тільки 10% людей
вели осілий спосіб життя, сьогодні таких вже 90%.

Зробіть так, щоб у вашому житті було
більше руху – дві зупинки до будинку
можна пройти пішки, доїхати до річки
можна і на велосипеді.
Дослідження доводять: немає нічого кращого для вашого організму, ніж
15-хвилинна прогулянка до роботи.
Учені впевнені, що 6 годин ходьби в
тиждень значно знижує ризик смеpті
від сеpцево-судинних і респіраторних
захворювань, а також рaкy. Навіть дві
години активної ходьби на тиждень
краще, ніж нічого. Ходьба – чудові ліки
для вашого мозку. За словами вчених,
щоденна активна прогулянка може знизити ризик розвитку деменції на 40%.
Наші тіла були створені для руху. Але
це не означає, що всім і кожному потрібно записатися в спортзал.
Найефективнішим для здоров’я є простий, природний рух. Беріть приклад із
довгожителів!

В

ласноруч виготовлені прикраси
– чудове доповнення до колекції
ялинкових прикрас.

Путівник по місту

Де в Бучі дитячі ігрові та
спортивні майданчики?

Чимало людей вважають наше місто молодим і не через вік, а через
те, що в ньому можна побачити
чимало матусь із візочками, молоді пари, які знайшли тут свій дім.
к приємно, а головне, корисно можна провести вільний час із дітьми
– звісно на ігрових майданчиках, особливо, коли поряд з ним є спортивні.
Пропонуємо вашій увазі короткий перелік громадських дитячих ігрових та спортивних майданчиків нашого міста:
• Бучанський міський парк, вул.
Інститутська, 54 (ігровий майданчик);
• парк «Диво» вул. Києво-Мироцька, 91
(ігровий майданчик);
• алея «Променад», вул. Енергетиків,
19-A (ігровий майданчик);
• стадіон «Ювілейний», вул. Нове Шосе,
10 (спортивний майданчик);
• ЖК «Буча Квартал», вул. Бориса Гмирі
(ігровий та спортивний майданчики);
• сквер біля ЖК «Rich Town», вул.
Пушкінська, 2 (ігровий та спортивний
майданчики).

Я

актуально
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Автокефалія для
України

Подяка

Томос для української Церкви – це
як Акт проголошення незалежності
для країни.

З

дійснилося. З 27 по 29 листопада в
Константинополі пройшов Синод
Вселенського Патріархату, на якому
українське питання було вирішено. Поперше, затверджено текст Томосу про
автокефалію православної церкви. Подруге, підготовлено проект Статуту цієї
церкви, частиною якого має стати Томос.
Незабаром Патріарх Варфоломій
визначить дату проведення об’єднавчого Собору в Україні, на якому буде
затверджено Статут і обрано предстоятеля. Він і вирушить на береги
Босфору за Томосом. Зі слів представників Константинополя більше зібрань
Синоду з приводу українського питання
не потрібно. Мрію українців про власну, усім світом визнану церкву, втілено
в життя.
Далі справа за українською православною громадою. Потрібно об’єднатися і провести Собор. Дві конфесії, а саме УПЦ КП та УАПЦ готові до
об’єднання. А ось УПЦ МП поки ні.
Більшість єпископів на власному (сепаратному) Соборі вирішили не входити в нову церкву. Більшість, але не всі.
Дехто з єпископів з УПЦ МП неодмінно
буде присутній на об’єднавчому Соборі,
який відбудеться 15 грудня 2018 року в
Святій Софії, яка протягом століть була
центром українського релігійного життя..
Але церква це не лише єпископи, митрополити та патріархи. Базовою одиницею церкви є прихід (парафія), яка
складається з батюшки та вірян. І хай
вони не стоять осторонь історичних
процесів повернення автокефалії українській церкві. Люди мають висловлювати свою позицію і підштовхувати священиків до об’єднання. Бо допоки буде
в одного українського народу кілька
православних конфесій?
Тож після створення Помісної церкви
й отримання Томосу УПЦ МП залишиться поза межами нових церковних
реалій, і можна припустити, що й поза
межами канонічності. Ця конфесія вочевидь має припинити існування, а те,
що залишиться на її місці, буде зареєстровано як філія РПЦ в Україні. Це
буде чесно: є українське православ’я і
є російське. Усе повинно вирішуватися
виключно в правовому полі. Жодних
насильницьких дій влада обіцяє не допустити. Якщо десь хтось застосовуватиме силу, то знаймо – це провокація.
Не розумію, як свідомі українські парафіяни приходитимуть по таїнства до
РПЦ в Україні? Це в той час, коли донецькі й луганські батюшки цієї конфесії
благословляли бойовиків на війну з
ними ж, з українцями. А кримські батюшки додумалися благословляти …

Важливо знати

Купюри, які
підробляють
найчастіше

У прес-службі Національного банку України повідомили, що найчастіше в Україні
вилучають фальшиві купюри номіналом 100 і 500 гривень, а також 100 доларів
США.

«У

даний час ситуація з
вилучення підроблених
банкнот національної та іноземної валюти є контрольованою і не має загрозливого характеру», – запевнили в НБУ.
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5 грудня – день волонтера

ракети російської армії. Щоб точніше
цілили по українських містах та більше
вбивали українців.
А ще верховний клір московської
церкви в Україні любить розкошувати. Нещодавно журналісти завітали до
обійстя намісника Києво-Печерської
лаври митрополита Павла. Фото шокувало багатьох. Так розкішно жити
священики не мають права. Засновник
Києво-Печерської лаври Феодосій
Печерський сповідував дуже аскетичне
життя та весь час молився. Заповів так
жити і своїм послідовникам. Павло ж, з
огляду на фото, переймається лише збагаченням і молитися йому ніколи.
Час здобуття Томосу збігається з низкою надважливих в історії України подій. У ці дні, а точніше 1 грудня 1991
року, на референдумі 90% українців
обрали політичну незалежність. А 1
грудня 2013 року, після побиття мирних
студентів, які виступали за Асоціацію
з Європейським Союзом, на Майдані
почалася Революція Гідності. І абсолютно без перебільшення автокефалію з Томосом можна вважати подією.
Подією, яку можна назвати здобуттям
духовної незалежності. Нарешті.
Запитаємо себе, а що такого сталося,
що саме зараз Томос став можливий?
Прихильність з боку Константинополя?
– так. Ослаблення державності Росії і
церкви, як її частини, так. Зійшлися зірки на небі? – може, й так. Та все ж головною причиною є непохитна воля чинного керівництва України до боротьби
за духовну незалежність і свободу для
свого народу. Деякі попередні президенти теж цього прагнули, але так і не
змогли наблизитися до здобуття Томосу.
Президент Порошенко зміг.
Він бореться за Україну на всіх напрямах. Зміцнює армію, яка ввійшла в топ10 серед європейських країн і готова
до відсічі агресору зі сходу. Він очолює
дипломатію, яка перемагає путінську на
всіх міжнародних майданчиках. Через
це не може Путін домогтися скасування
санкцій, які й послаблюють його країну.
Порошенко негайно й рішуче відреагував воєнним станом на атаку російських
човнів в Керченській протоці. Він бореться за Україну й не здається. А тому,
хто бореться за правду, Бог допомагає.
Володимир Манько,
політичний експерт

«Відправили «вітаміни» (мед, лимон
із медом, вітаміни С, чаї від простуди
та каву зі Львова); медикаменти (жарознижувальні, краплі в ніс, шприци
тощо), трохи печива до чаю нашим
рідним Захисникам з 25-го батальйону «Київська Русь». Вони там захворіли і потребують нашої з вами уваги й
турботи.
Щиро дякую волонтерам #Бучан
ська_Варта,
Натлії
Косичка
(Кухарська сотня Приірпіння) за допомогу!
Нехай Господь воздасть сторицею!»
Анатолій Кушнирчук

Мед для захисників

«Щира подяка пану Яцюку Василю Петровичу (ПРАТ
«Меліоратор») за натуральний мед для наших Захисників!»,
– розповів у своєму дописі в соціальних мережах Анатолій
Кушнірчук про справжній вчинок людини, яка не стоїть осторонь важливих
питань. – «Це Буча. Тут підтримують тих, хто боронить нас».

Благодійна акція

Поділись теплом
з дітьми

Передноворічна пора повинна наповнити життя ВСІХ діток сюрпризами і щастям. У цьому впевнені
у ворзельській кав›ярні «Presto»,
де спільно з ініціативною групою
«Чужих дітей не буває» з 1 по 19
грудня пройде благодійна акція
«Поділись теплом з дітьми». Кожен
охочий може придбати тут символічне сердечко (вартістю на ваш
розсуд), залишивши побажання
дітям, які передадуть разом із подарунками в дитячі будинки.

К

рім того, з кожної придбаної
кави 1 грн теж піде на подарунки дітям.

Відповідно до статистичних даних, оприлюднених Організацією
Об’єднаних Націй, у всьому світі
нараховується близько 140 мільйонів волонтерів.
Ми знаємо прізвища волонтерів
із Бучі, які постійно дбають про
ближнього, готові поділитися, підтримати, простягнути руку допомоги в найважчі хвилини.
Дякуємо кожному за велике серце, подаровану надію, необхідне
тепло і підтримку!
Зібрані кошти витратять на подарунки діткам із дитбудинків та інтернатів,
а також благодійні акції, майстер-класи та заходи.
Усі, хто бажає підтримати акцію фінансово, можуть перерахувати кошти
на Приваткартку 4149629394094692
Безнощук М.М.

Гаманець

Як економити електроенергію
вдома? Вчимося разом

П

ерша думка, яка виникає в людини, яка вирішила почати економити – це зниження споживання електроенергії. Справді, у сучасних квартирах встановлено
величезну кількість побутових приладів, що працюють від мережі: мікрохвильовки, чайники, праски, телевізори, мультиварки і багато іншого. Усі ці речі створені
для полегшення людської праці, а за блага, як відомо, доводиться платити. Та, на
щастя, сьогодні існує чимало корисних порад щодо заощадження електроенергії.
Ці поради не складні, але для ефективності вимагають щоденного застосування.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

На часі

№ 49 від 6 грудня 2018 року
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Вітаємо
з Днем народження!
Яригіна Михайла Сергійовича,
головного спеціаліста
бюджетного відділу
Бучанської міської ради

Рибчуна Віталія Володимировича,
директора КПГХ «Продсервіс»

Кіндера Олега Олексійовича,
голову Ковельської міської ради

Щербаненка Юрія Анатолійовича,
депутата VII скликання
Бучанської міської ради

Вітаємо з ювілеєм
Ларису Філімонову,

дорогу і любу донечку!
Мила наша донечко! Ми міцно
обіймаємо тебе і розуміємо, що ти
для нас зовсім не подорослішала…
Для нас ти завжди будеш маленькою, про яку ми з батьком так
мріяли і народження якої розфарбувало наше життя новими фарбами. Ми знаємо, ти вже велика і в
тебе є своя сім’я… Але ми завжди будемо любити тебе так само гаряче, як і
в День твого народження, коли ми
побачили тебе і зрозуміли – на
світ з’явився наш янгол! Любимо
тебе, янголе наш, обіймаємо і впевнені: ти гідна щастя!
З любов'ю, мама, чоловік,
дочка з сім'єю і племінник

Шановні колеги!

У ці дні наш рідний санаторій «Орлятко»
святкує 80-річчя з дня створення
санаторію величезна історія. Про
тягом всіх років свого існування він
розвивався і модернізувався і наразі є сучасним медичним закладом, який надає
високопрофесійну санаторну допомогу дітям. Щороку близько двох тисяч маленьких киян покращують в цьому затишному
місці своє здоров’я, а також отримують
масу незабутніх вражень, знаходять нових друзів.
Внесок співробітників у розвиток закладу неможливо
переоцінити. І тоді, і зараз йде постійна робота, спрямована на забезпечення комфортних умов перебування маленьких пацієнтів. Дуже радує, що наш колектив - справжній, рідний, дружний і позитивний. Тому, від щирого серця
хочу подякувати персоналу санаторію та побажати міцного здоров’я, добра, щастя, злагоди та добробуту в сім’ях.
Головний лікар дитячого спеціалізованого
санаторію «Орлятко», Мазур Микола Миколайович
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Вітаємо з 80-річчям!
Дідківського
Михайла Миколайовича

Від щирого серця бажаємо бути в чудовій формі, з кожним днем зміцнюючи
своє здоров’я і моральні сили, побажаємо любові й турботи рідних, радісних
свят і душевних розмов, щасливих днів
і благополуччя.
Від дітей та онуків

Вітаємо з днем народження
ШТАЧЕНКО Лідію Федорівну!

Шановна колего, ми поважаємо Вас за працьовитість,
професіоналізм, доброту і вагомий вклад у розвиток рідної
Бучі! Прийміть щирі вітання і побажання міцного
здоров’я, натхнення, добробуту, нехай кожен
Ваш день буде осяяний теплом і любов’ю рідних, а вдома панує спокій, затишок і гармонія.
Василь Якобінчук, Валентина Крилова
Головний редактор: Юлія БОБРИК
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
тел.: (04597) 48-305;

Шановні депутати, працівники та ветерани
органів місцевого самоврядування!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди
Дня місцевого самоврядування!

Уклін і шана Вам за любов до рідного міста, самовіддану щоденну працю, активність у громадському житті, велике бажання і
здатність здолати всі негаразди. Вірю, що разом ми можемо належним чином задовольнити потреби й надії жителів нашої об’єднаної територіальної громади!
Людмила Войналович, голова бучанської міської організації
Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

Шановні захисники, прийміть щирі вітання
з Днем Збройних сил України!

Цей день – данина поваги мужнім, сильним, відважним – усім,
хто своїм героїзмом відстояв і продовжує відстоювати право нашого народу на свободу, право бути господарем на рідній землі.
Спасибі за вашу працю, за високий професіоналізм, бойову виучку, за відданість присязі, за високий прояв патріотизму.
Щиро віримо, що наше щасливе, спокійне і мирне майбутнє в
надійних руках. Слава вам, наші воїни! Слава Україні!
Людмила Войналович, голова бучанської міської організації
Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

Торговому комплексу «Варшавський»

ТЕРМІНОВО
Потрібна прибиральниця території
Офіційне працевлаштування

ЗП - 4500,00

графік роботи: тиждень - через тиждень.

Телефон: 0933052662

Дитячі гуртки

Хочете
навчитися
народного
розпису?

Бучанський центр позашкільної
роботи запрошує дітей та учнівську молодь віком від 7 до 17 років до занять у гуртку декоративного народного мистецтва.
програмі роботи гуртка на
2018/2019 навчальний рік – основи техніки виконання та особливості
петриківського, самчиківського та
київського розписів.
Заняття проводяться в приміщенні Бучанського центру позашкільної
роботи (вул. А. Михайловського, 54),
каб. №6; вівторок, 16-00.
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Додаткова інформація
за тел.: 0978025270

e-mail: buchanews@ukr.net

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

Вітаємо шановних ветеранів,
учасників бойових дій
різних поколінь, військових,
волонтерів
з Днем Збройних сил України!
Зі Святом, що стало символом
справжньої мужності та відваги!
Бажаємо ВСІМ ВАМ міцного здоров’я, сімейного благополуччя, наснаги, віри в силу
нашої України та скорішої ПЕРЕМОГИ!
Мирного неба та щасливого життя!
З повагою, голова Говоров В. В. та
колектив Київської обласної організації
інвалідів війни, Збройних сил та учасників
бойових дій.
З повагою, голова Щербак О. І. та
колектив Бучанської міської організації
інвалідів війни, Збройних сил та учасників
бойових дій.

Конкурс

До завершення конкурсу залишилося трохи менше тижня,
а в редакцію вже надійшло чимало листів від наших маленьких читачів. Святий Миколай уже в дорозі, тож поспішайте і ви, аби ще встигнути написати зимовому чарівникові.
рацівники газети «Бучанські новини» й досі вірять у магію цього
свята та казку, в силу хороших справ і вчинків. А ми нагадуємо,
що редакція газети «Бучанські новини» підготувала для маленьких
мешканців громади подарунки до Дня Святого Миколая та запрошуємо дітей віком до 14 років взяти участь у конкурсі «Напиши листа
Святому Миколаю».
Надсилайте нам листи та розповідайте про свої добрі справи, які ви зробили протягом цього року.
Ваші роботи ми чекаємо до 11 грудня 2018 року на електронну адресу: buchanews@ukr.net з поміткою теми «Лист
Святому Миколаю». Також ви можете принести або надіслати листи в редакцію газети: 08292, м. Буча, вул.
Києво-Мироцька 104-б.
Лист слід підписати наступним чином:
ім’я, прізвище та вік дитини, адреса, контактний номер телефону, за яким можна буде зв’язатися.
Автори найщиріших листів отримають подарунки
до Дня Святого Миколая!
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