ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
Щотижнева газета Бучанської об'єднаної громади

50

(718) 13 грудня 2018 року

Добра справа

Афіша | ТВ-програма | Кримінал | Інтерв`ю | Спорт | Бізнес | Традиції | Економіка | Регіональні новини

«Бучанські новини»– ваш путівник у житті громади, друг і порадник на кожен день! | Тел.: (04597) 48-305 | buchanews@ukr.net

Особистість

З турботою про
кожного
Стор. 7

«...Нас може
врятувати тільки
добро»

Конкурс від редакції

Свято наближається

Авторів кращих
листів чекають
подарунки

Візит Святого
Миколая у вашу
оселю

Стор. 2

Стор. 7

День в календарі

Незламний дух нескореної нації

Гарячими літерами сердець вписано імена наших Героїв.
Громада пам’ятає, шанує, дякує…
Заходи з нагоди Дня Збройних сил України в Бучанській
територіальній громаді розпочалися з мітингу і покладання квітів на Алеї Героїв на міському кладовищі. Заступник
міського голови Тарас Шаправський, секретар ради Василь Олексюк, голова Бучанської спілки ветеранів війни
– учасників бойових дій АТО та їхніх сімей – заступник командира третього окремого танкового батальйону «Звіробій», майор Олександр Буйволюк, волонтер, військовий
капелан Анатолій Кушнірчук висловили загальну думку,
що цей день дуже важко називати святом.

М

и пам’ятаємо, якою ціною нам
дається суверенітет, свобода та
незалежність. Завдяки хлопцям,
що захищають нашу країну, бійцям, які
віддали своє життя за Батьківщину, ми
можемо жити, ростити дітей, вони мають
можливість під мирним небом ходити в
школу, гуляти в парках.
Зі словами подяки нашим захисникам,
нашим хлопцям, які ціною власного життя боронили Україну, присутні поклали
квіти й запалили лампадки.
Продовження на стор. 2

Стор. 7

Подія року

Свято футболу:

підсумки ІІІ Чемпіонату БТГ

Сотні зіграних матчів, тренування і бажання в
кожній наступній грі мати кращі результати. У
Бучі відбулося підбиття підсумків і нагородження учасників та переможців третього Чемпіонату
БТГ з футболу серед команд-аматорів.

Продовження на стор. 6

Проект

Створено дитячу
дорадчу раду

Офіційно

Прийнято доленосне
рішення

До неї увійшли представники шкіл та організацій міста.
Продовження на стор. 3

Відбулася позачергова сесія Бучанської міської
ради, яку провів Бучанський міський голова Антолій Федорук.
озпочалося засідання із вручення Почесної грамоти
КОР та подарунка депутату Ігорю Козаку.
На розгляд 30 присутніх депутатів виносився єдиний проект рішення «Про добровільне приєднання
Ворзельської селищної територіальної громади селища
Ворзель міста Ірпінь до територіальної громади міста
обласного значення».
29 депутатів підтримали це рішення.
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офіційно
День в календарі

Незламний дух
нескореної нації

Гарячими літерами сердець вписано
імена наших Героїв. Громада пам’ятає,
шанує, дякує…

Відгомін події

Громада об’єднала тих,
хто не боїться брати
на себе відповідальність
Враховуючи введений у десяти областях України воєнний стан, в області і
місті було ухвалено рішення не проводити врочистостей з нагоди Дня місцевого самоврядування. Проте не відзначити тих, хто працює задля покращення життя громади, було б неправильно. Децентралізація – це не стільки
про розподіл повноважень, грошей і відповідальності на користь громад,
скільки це зміна свідомості кожного з нас. Головне – зрозуміти, що ми самі
здатні змінювати світ навколо себе на краще, і почати діяти. Незалежно хто
ви – місцевий депутат, фермер, учитель, лікар чи студент – ви можете стати
рушієм змін у вашому будинку, на вашій вулиці, у вашому селі чи місті.

Б

учанський міський голова Анатолій Федорук, секретар міської ради Василь
Олексюк та керуючий справами Дмитро Гапченко привітали керівників
громад, членів ради громади, депутатів зі святом та вручили з цієї нагоди подяки
Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, подяки голови КОР Ганни
Старикової та Бучанського міського голови тим, хто переймається турботами і
проблемами людей та зацікавлений у розвитку місцевого самоврядування.

Продовження.
Початок на стор. 1

З

годом у центральному Будинку культури пройшов урочистий захід, присвячений Дню захисника України та
Дню волонтера.
Український народ знайомий зі страшним словом «війна» не лише зі сторінок історичних книжок, не лише із сюжетів, продемонстрованих не телеканалах. Дерево
нашої української свободи вже рясно полито кров’ю патріотів, які поспішили боронити територію своєї держави. Цей день
об’єднує різні покоління, кожне з яких має
своїх українських героїв-захисників.
З нагоди Дня Збройних сил України
державні нагороди – Відзнаку Прези
дента України «За гуманітарну участь у
Антитерористичній операції» учаснику бойових дій у зоні проведення АТО,

Добра справа

Студенти УГІ
подарували тепло
і любов дітям
інтернату

У с. Великополовецьке Білоцерківського
району приїхали студенти Українського
гуманітарного інституту, щоб показати
виставу для дітей-сиріт. Діти мали можливість дізнатися про пошуки Різдва,
почути про любов Ісуса Христа і в кінці
отримати подарунки.
«Найважчим було зібрати подарунки, –
ділиться своїми переживаннями організатор Олена Скрипкар. – Але є люди, які хотіли допомогти й допомагали, і це тішить».
Подарунки збирали студенти і викладачі УГІ власними силами. За кілька тижнів
до вистави кожен охочий міг взяти коробку, щоб наповнити її різними смаколиками, предметами гігієни, канцелярськими
товарами, іграшками та одягом.
«Якщо в мене з’явиться ще одна така
можливість, обов’язково погоджуся. Це
був дуже хороший досвід!» – каже актор
Ілля Слєгкін, який грав ведмедика Гошку.
Діти були задоволені виступом, студенти – проведеним часом. Також у планах є
поїздка в цей інтернат навесні.

волонтеру, члену громадської організації «Бучанська варта» Володимиру
Щербініну, подяки міського голови
Анатолія Федорука знайшли Героїв у
залі, волонтерів, яким присутні аплодували і вітали, дякуючи за мир.
Громада Бучі вшанувала мужність і
звитягу своїх воїнів, які захищали і захищають кордони України, схилила голову
перед іменами загиблих Героїв, висловила шану і вдячність матерям і батькам,
які виховали гідних та сміливих синів і
доньок, вдовам і дітям, які осиротіли.
Усі присутні пом’янули хвилиною
мовчання всіх українських воїнів, які
поклали свої життя в ім’я незалежної та
суверенної України, виконуючи священний обов’язок із захисту Батьківщини в
зоні проведення ООС.
Слава Героям!

Що таке місцеве самоврядування? Журналісти газети «Бучанські
новини» попросили відповісти на запитання депутатів Бучанської
міської ради.
Галина Джунь:
мада має на меті сучасний перспек– Це право мешканців господарю- тивний розвиток в усіх сферах нашого
вати в себе в населених пунктах, про- життя.
Микола Григорусь:
являти ініціативу, приймати рішення!
– Це роль особи у формуванні місЗвичайно – це відповідальність, передача повноважень на місця.
цевого самоврядування. Це предВасиль Олексюк:
ставницький орган, що представляє
– Це світовий підхід, концентрація громаду, працює заради місцевого
і процес об’єднання, це та реформа, населення і робить все можливе, аби
що зараз проходить, право вирішува- місто розвивалося.
Віталій Хвостенко:
ти самим. Це передача повноважень
– Це більше коштів на місцях, а
від центральних ешелонів влади, до
нас, мешканців міст і сіл, а відтак мож- значить, більше можливостей для
ливість міста, села розпоряджатися розвитку міста, об’єднаної громади.
Роман Янковой:
коштами, враховуючи думку грома– Це незалежність, повноваження,
ди. Місцева влада, яку обрала громада, ліпше знає, що потрібно громаді, можливості. Це фінансування місцеякі пріоритетні питання чекають на вого самоврядування, розв’язання
вирішення.
проблем на місцях, без залежності
Катерина Цип’ящук:
від верхів, як в інших цивілізованих
– Це право територіальної громади розвинутих країнах.
на реалізацію своїх конституційних
Спілкувалася
прав і законних інтересів. Наша гроІрина Левченко

Особистість

«У ці скрутні часи нас може
врятувати тільки добро»

Дати відповідь на запитання – хто такі волонтери – не так
уже й просто. Волонтерство – новий рух на терені нашої
держави. Це прості люди, які добровільно, не переслідуючи
корисних цілей, займаються діяльністю на користь суспільства, не отримуючи за це грошової винагороди. Волонтером може стати кожен, упевнена бучанка Мар’яна Шеукотовна, яку діти за її вчинки та світло, що вона «випромінює»,
називають феєю. У розмові з журналістом «Бучанських новин» вона відверто розповіла, як нелегко бути волонтером
у нашій країні та як знайти гармонію у хвилини відчаю.
– Мар’яна, що для вас волонтерство?
– Волонтерство – це те, що йде від серця, від душі. Волонтери
– це люди, які вміють любити і віддавати себе іншим, не розуміючи як можна інакше.
– Що дає вам сили рухатися далі, незважаючи ні нащо?
Чому ви допомагаєте іншим?
– Ми сильні настільки, що ніхто не бачить наших сліз, не
знає як болить наша душа. Не перший рік я перебуваю в стані стресу, і не тому що критично мало сплю, багато працюю, а
тому, що майже щодня прошу гроші. З одного боку, це соромно
і принизливо, з іншого, коли є результат, ти розумієш, що все
недарма. Але буває таке, що на всі твої запити у відповідь тиша,
і я розумію, що просто набридла людям, але все одно йду далі.
– Це велика відповідальність бути волонтером, чи вистачає часу на себе?
– Зараз мені не цікаве придбання суконь і яскравий манікюр,
тому що розумію, скільки всього ще потрібно зробити, адже у
волонтера не буває вихідних. Я завжди кажу, що моє життя – це
гойдалки: начебто все, опустилися руки, кричу, що все, більше
не можу, з мене досить, аж раптом хтось зателефонує або напише про те, що їм потрібна допомога, або про те, що я зробила
щось неймовірне, допомогла, врятувала, і я продовжую працювати... Я завжди кажу людям, що не важливо скільки ви прожили, важливо як ви прожили!
– Про вас знають уже далеко за межами нашого міста?
Розкажіть кому ви допомагаєте?

– Допомагаю тим, кому потрібна, а це й інтернати, і люди
з інвалідністю, це люди, які борються за життя, бійці, родини загиблих бійців, діти. За весь час я і моя «банда волонтерів» допомогли багатьох дітей одягнути, взути, пролікувати,
також на свята малеча отримує подарунки, книжки. Щодо
заходів – їх проведено чимало, але найбільше мені запав в
душу – «Благодійний Забіг». Усі зібрані кошти передали на
реабілітацію для маленької дівчинки. Але мета забігу не тільки гроші, ми прагнули привернути увагу людей до проблем,
об›єднати й нагадати, що в ці скрутні часи нас може врятувати тільки добро. Того дня емоції переповнювали не лише
мене, а й усіх учасників, адже в забігу брали участь бійці після
важких поранень, депутатський корпус, люди з інвалідністю,
мами з дітками, мої друзі й навіть собака.
– Такий шалений графік напевно вибиває з колії, як ви
знаходите гармонію?
– Іноді готова кричати: Люди будьте добрішими, допомагати
нескладно, не страшно віддавати останнє. Нині дуже важкий
час, і одному в житті не впоратися! Але інколи тебе просто не
чують. У такі часи мої крила – це віддача від людей, родина і
друзі. Але коли мені зовсім погано на душі, я їду в притулок до
собак, це місце, де тебе не зрадять і люблять просто так. Знаєте,
я завжди кажу, якщо вам стало важко жити, поїдьте в госпіталь
або в інтернат до дітей, і після цього, впевнена, у вашому житті
зміняться пріоритети.
Спілкувалася Юлія Бобрик

Єдина родина

День в атмосфері патріотизму

Гаврилівка

Військовослужбовці, які далеко від своїх домівок, мають бути впевнені,
що громадяни України цінують їхню службу, вважають в НВК «Берізка».

Д

ень Збройних сил України в школі пройшов в атмосфері патріотизму, було проведено низку заходів, учні малювали газети, виготовляли листівки до свята.

Ворзель 		

Введенські
пісноспіви
лунали в храмі

Уже вдруге в храмі Преображення Господнє проходить Всеукраїнський фестиваль духовної музики
«Введенські пісноспіви», куди з›їхалися колективи та солісти з різних куточків України.

Вічна слава

З нагоди відзначення 27-ї річниці Збройних сил України по всій території
громади відбулися поминальні заходи.
олитвою на кладовищі в Гаврилівці вшанували пам’ять тих, хто загинув,
віддавши своє життя за нашу благословенну українську землю.
Вічна слава героям!

М

#Подаруйбібліотецікнигу

З

а підсумками фестивалю було нагороджено учасників та відзначено
подяками організаторів та парафіян
храму, які допомагали в проведенні
цього дійства.

Луб’янка

Листи для
захисників

Бібліотеки завжди допомагали
своїм читачам: одержати знання,
відкрити для себе незвіданий світ
і взагалі знайти відповіді на всі
запитання. Сьогодні час допомогти бібліотекам, упевнений генеральний директор Фармацевтичного науково-дослідного центру
«Альянс краси» Вадим Геращенко,
який підтримав відому акцію #подаруйбібліотецікнигу.

В

Учні 7 класу на уроці розвитку мовлення написали листи захисникам
та привітали зі святом.
ень Збройних сил України – це свято
пам’яті тисяч відважних воїнів, які
віддали свої життя за незалежність,
волю, суверенність та неподільність
нашої держави. Проте День Збройних
сил України — це насамперед свято на
честь тих, хто нині захищає територію
нашої країни від ворогів, вважають
луб’янські школярі, а написання листа
– це можливість передати військовій
спільноті вістку, що ми цінуємо все те,
що вони роблять.

ідтак у Гаврилівській бібліотеці з’явилася нова добірка детективних,
фантастичних і пригодницьких книжок, які на сьогодні є актуальними серед дітей різного віку.
– Я сам завзятий любитель книжок і
точно знаю скільки задоволення можна отримати від хорошої літератури,
– розповів журналістам «Бучанських
новин»
Вадим
Геращенко.
–
Сподіваюся, діти, незважаючи на безліч гаджетів, з ентузіазмом зануряться в друкований світ.
– Чому на вашу думку ця акція сьогодні важлива?
– Я і моя компанія підтримуємо різні ініціативи, ми активно працюємо
зі школярами району, особливо прилеглих до виробництва сіл. На мою
думку, акція #подаруйбібліотецікнигу

Проект

Форум

Створено
дитячу
дорадчу
раду
ада вивчає, аналізує і прогнозує проце-

«Приємно, що думку
дітей враховують»

Д

Р

си в дитячому середовищі, бере участь
у розробці галузевих програм, стратегій та
пріоритетів розвитку міста, ініціює власні
програми та проекти рішень, які стосуються дітей у місті, організовує та проводить семінари, круглі столи, інші заходи з
питань в межах її компетенції, розглядає
звернення дітей та їхніх представників.
Членами ДДР стали діти, які заповнили
електронну форму, написали есе на тему
«Місто дружнє до дитини» та пройшли
співбесіду: Капацин Альона, Ярмоленко
Євангеліна, Ріхтер Анна, Крочак Вероніка,
Радченко Аліна, Вишняк Анастасія,

Пройшов перший Всеукраїнський
Форум Національної Дитячої Ради
при Уповноваженому Президента України з прав дитини, у якому
взяла участь бучанка Софія Верещинська.
форумі взяли участь 50 дітей з усієї України, які обговорили питання захисту прав дітей та пропонували
шляхи розв’язання проблем, пов’язаних із належним дотриманням прав
дитини, а також питання лідерства
для дітей та молоді, сучасних викликів, з якими зустрічаються діти: булінг, інтернет-безпека та можливості
самореалізації. Також для молоді пройшли тренінги від Асоціації правників
України, які допоможуть учасникам
уже на місцях реалізовувати отримані
знання.

дуже важлива, адже на сьогодні бібліотеки оновлюються сучасною літературою лише завдяки волонтерам. Я вже
не кажу про умови в бібліотеках, тож
розглядаю також можливість встановити Wi-fi в бібліотеках, щоправда,
з відключенням його від соціальних
мереж, аби школярі готували домашні
завдання, робили курсові, скачували
необхідну літературу.
–
Ви
передали
естафету
Міністерству культури, розумію, що
вибір був не випадковий.
– Так, зробив це скоріше з іронією,
так як малоймовірно що бібліотеки
отримають необхідну допомогу, але,
можливо, так їхня увага до бібліотек
набуде хоча б якоїсь активності.
Спілкувалася
Юлія Бобрик

У
Тригуб Анна, Лащенко Антон, Кайдалов
Євгеній, Трофанович Єлизавета, Бурдело
Єлизавета, Авдіюк Ірина.
На першому засіданні ДДР було обрано,
майже одноголосно, голову ради – Радченко
Аліну, заступника – Бурдело Єлизавету та
секретаря – Трофанович Єлизавету.
До слова, Дитяча дорадча рада – один
із кроків на шляху до створення «Міста,
дружнього до дитини».

Також Софія отримала мандат офіційного представника Київської області Національної дитячої ради.
– Приємно, що думку дітей враховують та беруть до уваги, – підсумувала
Софія Верещинська. – Працюватиму
спільно з ровесниками над впровадженням кращих практик у місті.
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Актуально
Дорогі друзі!

Шановні ліквідатори наслідків
Чорнобильської катастрофи!

14 грудня Україна відзначає День вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС.
Протягом третини століття з часу найбільшої в історії людства техногенної катастрофи ми так і не змогли
повністю подолати її наслідки. Особливо вони відчутні в районах, які розташовуються в безпосередній
близькості до зони відчуження, де досі живуть люди,
які ліквідовували аварію ціною власного здоров’я.
Після Чорнобильської катастрофи Україна стала першою в історії людства державою, в якій офіційно було
визнано небезпечною та непридатною для проживання територію в тисячі квадратних кілометрів. Сьогодні
зона відчуження і відселення на Поліссі дорівнює площі, наприклад, десяти таких країн, як Андорра.
Ми не можемо повернутися назад у часі й уникнути
того, що відбулося. Але ми можемо докласти максимальних зусиль для відбудови, покращення економічної та
екологічної ситуації, відновлення здоров’я постраждалих осіб, а головне – попередження виникнення будьяких техногенних катастроф у майбутньому.
У цей день вшануймо мужність тих ліквідаторів,
які живуть поряд з нами. І схилімо голови перед героїзмом усіх, хто загинув у цій боротьбі. Вони навічно залишаться в пам’яті українського народу.
З повагою
Ярослав Москаленко,
народний депутат України, голова підкомітету
Верховної Ради України з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Вітаємо ліквідаторів наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС з Днем вшанування їхнього подвигу!
Ми глибоко вдячні за проявлений вами героїзм, самовідданість та мужність!
Бажаємо вам і вашим близьким міцного здоров’я, щастя та всіх благ. Нехай
сонце зігріває вас своїм теплом ще багато-багато років!
Людмила Войналович, голова бучанської міської організації Партії «Блок
Петра Порошенка «Солідарність»

Спорт

Багато жителів громади стали ліквідаторами наслідків Чорнобильської катастрофи, заплативши за
порятунок світу найдорожчим - своїм здоров’ям.
Багато з них, на жаль, передчасно пішли з життя.
Чорнобиль поламав життя мільйонів людей, назавжди розділив їхні долі на дві половини: мирне
життя до катастрофи і небувале горе, яке не піддається будь-якому виміру, після 26 квітня 1986 р.
Розміри Чорнобильської катастрофи могли б бути
ще більшими і жахливішими, якби на поєдинок з
розбурханим атомом з перших хвилин аварії не вступили тисячі людей.
Нині ми низько схиляємо голови перед усіма, хто
пішов тоді у ядерний вогонь, щоб зупинити ланцюгову реакцію смерті. Глибоко вдячні всім учасникам
ліквідації наслідків найбільшої техногенної катастрофи, які виявили героїзм, самовідданість та мужність в тих екстремальних обставинах.
Хай залишиться в минулому й ніколи не повториться жах Чорнобильської катастрофи, а пам’ять
про ті події навчить нас цінувати мир, спокій і процвітання.
Дякую кожному за подвиг. Бажаю міцного здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя,
миру, добра й злагоди. Хай завжди поруч з вми буде
людська подяка за ваші добрі справи!
Анатолій Федорук,
Бучанський міський голова

Актуально

до власників телеканалів із закликом
самостійно без законодавчого примусу збільшувати кількість української
мови в ефірі, його почули не всі. Тепер
після заборони російських серіалів в
українських телеканалів не залишилося вибору, як відмовитися і перейти на
виробництво вітчизняного кінопродукту. За даними компанії MRM, частка українських серіалів зросла з 7% в
Як Петро Порошенко зміцнив по- 2014 році до майже 39% вже в 2016-му.
Уже кілька років держава підтримує
зиції української мови на радіо, розвиток українського кіновиробниТБ, в кіно та освіті
цтва. У 2017 році за кошти з бюджету
авіть серед опозиційного політич- знято 47 фільмів, а на перегляд стрічок
ного середовища, де зазвичай кри- вітчизняного виробництва в кінотеатикують президента за кожне рішення трах було продано 1,5 млн квитків. Для
уряду, до якого не має відношення глава порівняння: 2011 року в українських кідержави, про досягнення мовної політи- нотеатрах показали лише один (!) фільм
ки говорять з повагою, як правило, на- українського виробництва. У 2018-му на
магаючись приписати всі перемоги собі. розвиток українського кінематографу
Проте, перебуваючи у Львові на святку- закладено понад мільярд гривень. Петро
ванні 150-річчі Товариства «Просвіта», Олексійович висловив сподівання, що
сам Петро Порошенко не намагався вже найближчим часом українські кінотягнути ковдру на себе, у всіх випадках виробники зможуть створювати більше
вживаючи займенник «ми», а не «я». 120 кінострічок у рік.
Хоча похвалитися за останні 5 років
«Вболіваю за всю нашу кіногалузь,
справді є чим.
тому уникаю назв, щоб не рекламуваДо 2014 року Україна не просто ти когось конкретно, щоби всі були в
була
частиною
рівних умовах», –
російського інзаявив Президент,
Саме за Порошенка Україна
виступаючи перед
формаційного
остаточно й безповоротно
просвітянами у
та гуманітарноЛьвові. – Але хочу
го простору. Ми
вийшла з російського мовного
зробити виняток і
фактично оплата інформаційного простору
одну картину таки
чували
зйомки
назвати – воєнантиукраїнських
фільмів та серіну драму Ахтема
алів, або видання антиукраїнських Сеїтаблаєва «Кіборги», бо це рекордкнижок. Українські громадяни влас- смен вітчизняного прокату».
І справді, «Кіборги» встановили реним коштом підживлювали небезпечний міф про «один народ». За даними корд українського кінопрокату за всю
Нацради з питань телебачення та раді- історію незалежності. Стрічка про неомовлення, тільки за російські серіали зламних захисників Донецького аероукраїнські ТБ-канали сплачували $300 порту зібрала в прокаті понад 22 мільмлн на рік.
йони гривень.
Шляхом послідовних кроків на підРазючі зміни відбулися не лише в
тримку розширення середовища укра- кіно, але й на книжному ринку. Частка
їнської мови за Порошенка вдалося книжок, що видаються українською,
зробити те, у що ніхто ніколи не вірив. зросла до 76%. При цьому, дозвільна
І от вже цього року кожна друга піс- процедура ввезення книжок із краня, що пролунала в радіоефірі, стала їни-агресора, що діє вже другий рік,
не просто українська за походженням значно знизила обсяги імпорту російавтора, а саме україномовна. Згідно із ськомовної літератури.
законом про квоти, у 2018 р. на радіЗапровадження квот для україноостанціях україномовні пісні станов- мовних пісень на радіо, – сплеск полять 35%, а ведення ефіру українською пулярності вітчизняних виконавців,
– 60%. Однак пісні рідною мовою ви- зростання української на ТБ, низка заявилися настільки популярними, що конів для відродження національного
кіновиробництва й заборона ввезення
квоти перевиконуються.
Ще кращі справи на телебаченні, де пропагандистських книжок із Росії –
частка української у найпопулярніший все це, як сказав Порошенко у Львові,
прайм-тайм за рік зросла з 39% до 64%, – «частина державницької стратегії,
а російської – зменшилася з 32% до 7%. яку протягом п’яти років послідовно
Треба нагадати, коли кілька років тому крок за кроком втілюємо в життя».
Петро Свічка
Петро Порошенко публічно звернувся

«І возвеличимо
на диво і розум
наш, і наш
язик…»

Новий етап в житті Київщини
Н
футбольної
Київська обласна федерація футболу урочисто підбила підсумки року.

З

ахід, який недаремно провели у
Всесвітній день футболу, зібрав гравців, тренерів, меценатів, організаторів,
почесних гостей та багатьох інших учасників, причетних до футболу Київщини.
До святкувань долучилися Бучансь
кий міський голова Анатолій Федорук
та секретар БМР, голова міської федерації футболу Василь Олексюк.
На правах господаря відкрив вечір голова КОФФ Ярослав Москаленко. Він
привітав гостей та розповів про основні
досягнення 2018 року.

«Кращої національної ідеї для українців, ніж футбол, не знайдеш. Футбол
– це більше, ніж гра. Це наше з вами
життя. Свій 21-й рік реєстрації КОФФ
ми почали з оздоровлення нашого футбольного господарства. Хочу підкреслити, що ніколи за два десятиріччя наша
федерація не мала такої потужної підтримки з боку держави», – зазначив він.
Адже саме за ініціативи керівництва
КОФФ, Київська облдержадміністрація
спільно з облрадою підтримали рішення
співфінансування проектів будівництва
семи футбольних полів на Київщині
– коли частину коштів надає область,
другу частину забезпечує місцева влада. Цього року вдалося консолідувати
понад 60 млн грн. Завдяки чому зараз
тривають роботи з будівництва запланованих великих футбольних полів.
До привітань долучився президент

Федерації футболу України Андрій
Павелко, який зазначив, що Київщина
здобула більше, ніж просто сім нових
полів: «Київщина здобула більше, завдяки новому керівництву, новому стратегічному плану з розбудови футбольної
інфраструктури Київської області».
«Ярослав Миколайович – людина,
яка вписує своє ім’я в історію футболу
Київської області. Саме завдяки новим
командам, новим стадіонам, новим майданчикам, дітям, які прийдуть у футбольні секції наша країна обов’язково
виграє майбутній Мундіаль. Я в це вірю.
Але цього не може бути без вас – футбольні тренери, функціонери, меценати,
футболісти. Футбольна країна, якою є
наша держава, обов’язково в майбутньому дасть ту радість, емоцію щастя, на
яку ми чекаємо від нашого українського
футболу. І саме початок цієї майбутньої
перемоги базується зараз у Київській області», – підкреслив керманич ФФУ.
Головною родзинкою вечора, звісно,
були нагородження і відзнаки кращих із
кращих. Кубки, грамоти, статуетки і медалі майже безперервно знаходили своїх
власників. Періодично процес нагородження зупинявся, але на музичну паузу
– запальній співачці Вірі Кекелії та її бенду підспівували та підтанцьовували всі.
Кубками і медалями нагородили призерів
обласного чемпіонату Київщини – бронза
дісталася ФК «Патріот» (Баришівський район), срібло у ФК «Діназ» (Вишгород), а «золото» отримав ФК «Любомир» (Ставище).
У футбольному рейтингу регіонів перше місце посіла Києво-Святошинська районна федерація, друге – Баришівська районна федерація і третє – Білоцерківська.

Понеділок • 17 грудня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,3:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,11:50,14:25,15:10,16:45,19:30,2
3:15,4:05,5:25 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:10 Телепродаж.
11:55 Енеїда.
13:15,14:30 РадiоДень.
13:40 Д/с «Бюджетний
вiдпочинок».
15:20 Чудова гра.
15:50 Д/с «Цiкаво.com».
16:20,4:10 Лайфхак українською.
16:55 По обiдi шоу.
18:20,3:35 Тема дня.
19:00 Разом.
19:35 Д/с «Жива природа».
19:50 Т/с «Дiрк Джентлi». (12+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:45 UA:Бiатлон. Студiя.
22:15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:45,2:30 Складна розмова.
23:30 Телепродаж Тюсо.
1:40 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».
9:30,11:25,12:20 «Одруження
наослiп».
13:15 «Мiняю жiнку 7».
14:35 «Сiмейнi мелодрами».
15:35 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
16:30 «Секретнi матерiали».
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Мелодрама «За правом
любовi». (12+).
21:45 «Мiняю жiнку 14».
23:30,0:50 Бойовик «Шанхайський
полудень».

Iнтер

2:50 Х/ф «Зайчик».
3:30,4:10,5:15 “Орел i решка.
Шопiнг”.
4:45 “Top Shop”.
6:00 М/ф.
6:15,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
«Новини».
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00,1:50 «Стосується
кожного».
11:15,12:25 Х/ф «Жандарм на
вiдпочинку».
13:50 Х/ф «Жандарм i
жандарметки».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».

ICTV

4:30 Скарб нацiї.
4:40 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 Секретний фронт. Дайджест.
10:35,13:15 Х/ф «Подорож до
центру Землi», 1 i 2 с.
12:45,15:45 Факти. День.
15:00,16:20 Х/ф «Трансформери 3:
Темний бiк Мiсяця». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Прорвемось!
21:25 Т/с «Обмани себе». (16+).
22:35 Свобода слова.

Новий канал

3:00 Зона ночi.
3:30 Абзац.
3:40 Служба розшуку дiтей.
5:05,6:15 Kids` Time.
5:10 М/с «Том i Джерi шоу».
6:20 Х/ф «Голос монстра». (12+).
8:30 Х/ф «Я вбиваю велетнiв».
10:30 Х/ф «Затура».
12:30 Х/ф «Робот Чаппi». (16+).
15:00 Х/ф «Трон: Спадщина». (16+).
17:40,2:30 Таємний агент.
19:00 Ревiзор.
22:00 Пристрастi за ревiзором.
0:30 Пост шоу. Таємний агент.

СТБ

5:50,9:00,19:00,23:40,0:40 Т/с «Коли
ми вдома».
6:55 Все буде добре! (16+).
10:00 Зваженi та щасливi. (12+).
13:05 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+).

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 «Квiти дощу», 1 i 2 с.
23:30 Х/ф «Бiлоснiжка i
мисливець». (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».
9:15,20:20,0:00,2:20 «Ситуацiя».
9:25,2:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:00 Х/ф «Рабиня».
18:30,0:10 «Київ Live».
20:30 «Служба порятунку».
21:25 «Заборонена iсторiя».

17–23 грудня 2018 року

Вівторок • 18 грудня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,3:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,11:50,14:25,15:10,16:50,19:30,2
3:15,4:05,5:25 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Смаки культур».
13:15,14:30 РадiоДень.
13:40 Д/с «Бюджетний
вiдпочинок».
15:20 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55 UA:Фольк.
18:20,3:35 Тема дня.
19:00 Спiльно.
19:35 Д/с «Жива природа».
19:50 Т/с «Дiрк Джентлi». (12+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:45 Нашi грошi.
22:15 Д/с «Погляд зсередини».
22:45 Перша шпальта.
23:30 Телепродаж Тюсо.
1:40 Розсекречена iсторiя.
2:30 Складна розмова.
4:10 Лайфхак українською.
4:20 #БiблiоFUN з Р. Семкiвим.
4:50 Koktebel Jazz Festival.
5:35 Д/с «Гордiсть свiту».

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».
13:00 «Мiняю жiнку».
14:30 «Сiмейнi мелодрами».
15:30 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
16:30 «Секретнi матерiали».
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Мелодрама «За правом
любовi». (12+).
21:45,23:45,0:50 «Iнспектор. Мiста».
1:40 Мелодрама «Артистка». (12+).

Iнтер

5:15 «Подробицi» - «Час».
6:00 М/ф.
6:20,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:25,12:25 Х/ф «Жандарм i
iнопланетяни».
12:50 Т/с «Вогнем i мечем».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,1:50 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:50 Х/ф «Мiмiно».
3:30 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!

4:25 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Прорвемось!
11:10 Антизомбi.
12:05,13:15 Х/ф «Випробування
вогнем».
12:45,15:45 Факти. День.
15:00,16:20 Т/с «Пес». (16+).
16:40,21:25 Т/с «Обмани себе».
17:45 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:45 «На трьох». (16+).
23:50 Х/ф «Останнi лицарi». (16+).
2:10 Т/с «Прокурори».

Новий канал

3:45,2:00 Зона ночi.
4:55 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+).
10:00,22:00 Т/с «Чаклунки». (16+).
10:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
17:00,19:00 Вар`яти. (12+).
21:00 Т/с «Будиночок на щастя».
23:00 Х/ф «Мара». (16+).

СТБ

5:45,8:50,19:00,23:45,0:45 Т/с «Коли
ми вдома».
6:50,15:25 Все буде добре!
9:55,20:00,22:35 МастерШеф. (12+).
12:55 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 «Квiти дощу», 3 i 4 с.
23:20 Без панiки.
0:00,2:15 Т/с «CSI: Маямi». (16+).
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

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

Середа • 19 грудня

UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,3:40 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,11:50,14:25,15:10,16:50,19:20,2
3:15,4:45 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Смаки культур».
13:15 РадiоДень.
13:40 Д/с «Бюджетний
вiдпочинок».
14:30 52 вiкенди.
15:20 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55 Концертна програма «Коло
мрiй».
18:30,1:40 Футбол. Клубний ЧС2018. Пiвфiнал.
20:30 Д/с «Життя з левами».
21:25,4:05 UA:Спорт.
21:45 Складна розмова.
22:15 Д/с «Погляд зсередини».
22:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
23:30 Телепродаж Тюсо.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:4
5,5:25 «ТСН».
9:30,11:20,12:20 «Одруження
наослiп».
13:10 «Мiняю жiнку 7», 12 с.
14:35 «Сiмейнi мелодрами».
15:35 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
16:30 «Секретнi матерiали».
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Мелодрама «За правом
любовi». (12+).
21:45,22:55 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
0:05,0:50 Драма «Белль». (12+).
2:20 «Свiтське життя».

Iнтер

4:45 «Top Shop».
5:15 «Подробицi» - «Час».
6:00 М/ф.
6:10,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00 «Марафон. Диво
починається».
10:25,12:25 Х/ф «Пiдiрвiть банк».
12:00,17:40 Новини.
12:50 Т/с «Вогнем i мечем».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,1:50 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:50 Х/ф «В зонi особливої уваги».
3:30 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:15 Служба розшуку дiтей.
4:20 Студiя Вашингтон.

4:25 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
12:05,13:20 Х/ф «Останнi лицарi».
12:45,15:45 Факти. День.
14:55,16:20 Т/с «Пес». (16+).
16:40,21:25 Т/с «Обмани себе».
17:45 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
22:25 «На трьох». (16+).

Новий канал

3:00,2:15 Зона ночi.
4:20 Абзац.
6:05,7:25 Kids` Time.
6:10 М/с «Том i Джерi шоу».
7:30,1:20 Київ вдень i вночi. (16+).
8:30 Т/с «Любов напрокат». (12+).
9:30,22:00 Т/с «Чаклунки». (16+).
10:30 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
16:00,21:00 Т/с «Будиночок на
щастя». (12+).
17:00,19:00 Екси. (16+).
23:00 Х/ф «Закляття». (16+).
2:10 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:45,8:45,19:00,23:45,0:45 Т/с «Коли
ми вдома».
6:40 Все буде добре!
9:45,20:00,22:35 МастерШеф. (12+).
12:55 Битва екстрасенсiв. (16+).
15:25 Все буде добре! (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 «Квiти дощу», 5 i 6 с.
23:20 Гучна справа.
0:00,2:15 Т/с «CSI: Маямi». (16+).
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00,23:20 «Заборонена iсторiя».
8:00,9:00,22:00,23:00,0:55,2:00
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,0:05 «Школа права».
9:15,0:45,2:20 «Ситуацiя».
9:25,2:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:00 Х/ф «Материнська клятва».
18:30 «Свято головної новорiчної
ялинки України».
22:25,1:30 «Якiсне життя».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
6:15 «Мультляндiя».
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ОВЕН (21.03-20.04).
На цьому тижнi не намагайтеся вирiшувати все за допомогою сили i не
перебiльшуйте значення волi, так як цим ви
тiльки наживете собi ворогiв. Зате розумiння
i гнучкiсть дозволять придбати в особi нинішніх партнерiв справжнiх однодумцiв надовго.
В серединi тижня можете опинитися перед
необхiднiстю зробити вибiр, дiйте спокiйно,
обдумано i без поспiху. На новорiчному корпоративi добре повеселіться, але не варто дуже
емоцiйно реагувати на подiї, що вiдбуваються.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вам буде потрiбен чiткий план у
справах, щоб встигнути все зробити
до свят. Не вiдкладайте на останнi днi. У четвер
бажано взагалi менше контактувати з людьми.
П`ятниця сприятлива для передноворiчних
вечiрок або покупок подарункiв. На цьому тижнi ви точно визначитеся, де саме i з ким зустрiнете Новий рiк. У вихiднi постарайтеся не перевантажувати себе домашнiми клопотами.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На початку тижня вам доведеться
добре попрацювати, щоб домогтися
бажаного результату. Однак ви вiдчуєте азарт
та iнтерес до своєї дiяльностi. Саме зараз можуть зародитися чудовi, просто генiальнi iдеї,
в здiйсненнi яких допоможуть вам близькi й
друзi. Взагалi зараз час загадувати найзаповiтнiшi бажання, якi точно здiйсняться.

РАК (22.06-22.07)
На цьому тижнi цiлком iмовiрна досить рiзка змiна дiяльностi. При цьому
абсолютно не обов`язкова змiна роботи
- просто з`явиться iнша тема або навiть напрям,
в якому ви досягнете успiху. В кiнцi цього тижня
вiдчуєте раптову змiну ритму - замiсть напруги прийде легкiсть, в справах вiдкриється друге
дихання. У вихiднi можуть розкритися таємницi
вашого давнього минулого.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Цей тиждень буде наповнений
рiзноманiтними подiями, тiльки не
приймайте поспiшних рiшень. Може
здатися, що ви заплуталися в ситуацiї, що
створилася, проте ваша нерiшучiсть тiльки
ускладнить справу. Пам`ятайте, свiй свiт ви
створюєте самi, ставтеся до нього дбайливiше
й уважнiше. Наприкiнцi тижня можна розслабитися i гарненько повеселитися.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На вас може обрушитися купа турбот i справ, що накопичилися. У середу
з`явиться шанс домогтися бiльш вагомого положення й змiцнити свої досягнення.
Постарайтеся не захоплюватися самокритикою,
ви можете засмутити докорами кохану людину.
В суботу не доведеться скаржитися на настрiй i
самопочуття. У недiлю постарайтеся не дратуватися через оточуючих, вони того не вартi.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Тиждень насичений приємними подiями, пов`язаними з професiйною дiяльнiстю. Бажано свої
проблеми розв’язувати власними силами,
друзi i близькi навряд чи зможуть вам чимось допомогти. Ви вiдчуєте, що необхiднi начальству i колегам, ваша думка для
них важлива. Можна очiкувати премiю за
пiдсумками року.

ДІВА (24.08-23.09)
Впевненiсть в своїх силах вiдкриє
вам багато дверей i забезпечить успiх.
Покращаться вашi стосунки з колегами i начальством, що позитивно позначиться
на продуктивностi працi, хоча й може трохи
продовжити тривалiсть робочого дня. Друзi
та близькi пiдтримають вас у будь-яких починаннях. Вiдкиньте всi непотрiбнi дрiбницi,
зосередьтеся на найголовнiшому, i все у вас неодмiнно вдасться.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Обережнiше з перевантаженнями, хоча ваше завзяття в iм`я роботи дуже похвальне. Вашi професiйнi
справи йдуть вельми успiшно. Плануючи
нове, не забувайте про старі зобов`язання. У
понедiлок включайтеся в роботу, об`єктивно оцiнюючи свої сили, i ви успiшно впораєтеся з проблемами. У середу активнiсть та
iнтуїцiя можуть допомогти досягти високих
результатiв. Недiля - день особливий для
вас, коли в усьому буде щастити.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Головне завдання i мета на цьому
тижнi - знайти взаєморозумiння з
оточуючими. Опинившись в станi
конфлiкту, ви навряд чи зможете зробити хоч
щось корисне для себе. Тиждень буде багатий
подiями, яскравими враженнями та сприятиме здiйсненню найсмiливiших планiв. Новi
справи краще починати в середу, тодi вас
буде супроводжувати удача. Постарайтеся
не давати обiцянок, виконати їх буде досить
складно.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На цьому тижнi варто орiєнтуватися на власнi сили i можливостi.
«Хочеш, щоб було зроблено добре,
зроби сам». Саме це для вас актуально. У
середу близькi можуть вiдмовитися вам пiдкорятися, тому варто запастися вагомими
аргументами i вмовляти, а не наказувати. У
п`ятницю якась приємна новина змiнить вашi
плани на краще.
РИБИ (20.02-20.03)
На початку тижня ваш давнiй друг
може дати корисну пораду. Колеги
на роботi будуть пiдтримувати вашi
пропозицiї, а начальство може нагородити
премiєю. Четвер - дуже вдалий день для прийняття вiдповiдальних рiшень, оцiнiть поточнi справи i зробіть так, як вважаєте за потрiбне. У другiй половинi тижня вам знадобиться
вiдпочинок вiд турбот.
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Наша гордість

Нові «фантастичні»
перемоги

Бучанський колектив «Fantasy» взяв участь у
відкритому Чемпіонаті України із сучасної та
естрадної хореографії за версією IAED.

Ї

хні таланти вже давно оцінили жителі міста,
Київщини під час фантастично-яскравих виступів і готові щоразу виставляти найвищі оцінки.
З нашим рішенням щоразу погоджуються і члени
журі, адже також найвищі бали віддають учасникам
цього колективу.
А ось і докази – першість і звання чемпіонів
України в:
молодшій категорії Baby – танець «Метелики» – І
місце;
категорії «Народна стилізація» – «В ніч на Івана
Купала...» – І місце;
естрадно-спортивній категорії, дует Полішко
Вікторія та Примушко Анастасія – «Хмаринка» – І
місце.
Вітаємо й аплодуємо учасникам і наставникам!
***

Слухняний пензлик
Анни Сапури

Подія року

Свято футболу:

підсумки ІІІ Чемпіонату БТГ
Продовження.
Початок на стор. 1

У Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені
Михайла Бойчука проходив конкурс малюнка.
Учениця Бучанської дитячої школи мистецтв ім.
Л.Ревуцького Анна Сапура (викладач Кравченко
Алла Дмитрівна) стала його дипломантом.

Я

к каже юна
художниця,
для неї малювання дуже важливе.
Через картини вона
може
проявити
свої емоції та своє
світобачення, поділитися радістю,
наповнити
світ
довкола себе яскравими барвами.
Вивчення дітьми видів, жанрів і специфіки художнього образу, знайомство їх із синтезом мистецтв і
засобами художньої виразності – це так офіційно
звучать завдання, що постають перед викладачами
та учнями. А на практиці все інакше: слухняний
пензлик сам знає, де додати тону, де провести гнучку лінію, а де – закрутити узор.
***

Гран-прі
на міжнародному
фестивалі

У минулому номері ми писали про талановиту
Софію Шаманову, яка в Єгипті на міжнародному
фестивалі «Соняшник» представляє нашу громаду. А тепер раді повідомити результати – юна
бучанка за свій неперевершений спів і цікавий
номер отримала Гран-прі фестивалю!

В

ітаємо з чудовим результатом учасницю та
педагога з вокалу
Анну Бованенко,
яка вже допомогла багатьом
зірочкам у місті
яскраво «засяяти» на сценах країни і світу.

З

а ініціативи Бучанського міського голови Анатолія
Федорука три роки тому стартував Чемпіонат
Бучанської об’єднаної територіальної громади з футболу
серед команд-аматорів. І вже цьогорічний «вивів» на поля
одразу 12 команд.
Захід розпочався з приємної події: підписання меморандуму про співпрацю між Київською обласною федерацією
футболу, Міжнародним об’єднанням українських громад
«Четверта хвиля» та Бучанською міською радою. Який, за
словами депутата ВРУ, голови міжфракційного об’єднання
«Київщина» у ВРУ, голови КОФФ Ярослава Москаленка,
проходитиме в чотирьох містах Київщини – Ірпені,
Вишгороді, Бородянці та Бучі. Говорячи мовою футболу, є
можливість провести чемпіонат у чотирьох групах.
– Усі ці міста мають потужні юнацькі школи та достойну спортивну інфраструктуру, – зазначив Ярослав
Миколайович. – Пам’ятаю, як потужно виступала бучанська команда на чемпіонаті області, як по-доброму
футболісти області заздрили бучанцям, коли тут з’явило-

ся перше поле зі штучним покриттям, сучасний стадіон
«Ювілейний».
Бучанський міський голова Анатолій Федорук привітав
присутніх із цією важливої подією у спортивному житті
міста, області й країни і зазначив, що на «Ювілейному»
пройшли змагання багатьох світових чемпіонатів і місто
вкотре радісно зустріне футболістів, підтримає команди в
їхньому прагненні до перемоги.
Кращими гравцями сезону – 2018 в громаді стали:
Кращий воротар – Одіноков Віталій, ФК «Арсенал»,
Кращий захисник – Юрченко Михайло, ФК «Залісся»,
Кращий півзахисник – Самченко Олег, ФК «Буча-03»,
Кращий гравець-бомбардир – Лавренюк Василь, ФК
«Курсор».
Після кожної врученої грамоти була хвилина цікавих
спогадів про те, як на останніх секундах вирівнювався
рахунок, як без жодних сил у додаткові хвилини доводилося тримати оборону, згадували тих, хто став легендами
міського футболу й планували знову ввірватися в обласний чемпіонат і повторити результати попередніх років.
– Без підтримки сільських і селищних голів, меценатів
емоцій і забитих голів було б значно менше, – зазначив
у своєму виступі секретар БМР, голова міської федерації
футболу Василь Олексюк.
Нагороди отримали всі команди, а от бронзові, срібні й
золоті команди – кубки і медалі.
Третій результат у команди ФК «Залісся», другий –
ФК «Буча – 3», перший – ФК «Арсенал».
Для колегії суддів також організатори передбачили подарунок – вручили мегапотужний свисток, аби в подальшому було менше нарікань на їхню роботу.
Практичний подарунок отримали й працівники стадіонів – снігоприбиральну машину, яка допомагатиме в зимові місяці розчищати бігові доріжки спортсменам міста.
Символічний подарунок народному депутату Ярославу
Москаленку вручив Бучанський міський голова Анатолій
Федорук – тепер у його колекції зберігатимуться бутси і
м’яч у пам’ять про подію.

громади

З турботою
про кожного

Три вікові категорії –
три «Гран-прі»!

У Києві відбувся ХХІІ Міжнародний телевізійний конкурс-фестиваль «Різдвяні октави». На
фестивалі 11 вихованців студії пісочної анімації «Sand play» продемонстрували свою майстерність у трьох вікових категоріях.

Традиційно в грудні ГО «Відгук» збирає разом на
зустріч давніх добрих друзів, аби поспілкуватися, поділитися талантами, обговорити проблеми.

Б

К

ожна вікова категорія отримала найвищу нагороду фестивалю – «Гран-прі»! Ось наші переможці:
І вікова категорія: Голяченко Тимофій,
Ковтуненко Максим, Недашківська Маша,
Хвойницька Влада, Шпортко Альона.
ІІ вікова категорія: Зарицька Карина, Морева Ліза.
ІІІ вікова категорія: Вигивська Катя, Могилянська
Ліза, Морева Маргарита, Хвойницька Яна.
Вітаємо переможців!
***

Свято перемоги
в танцювальній родині

На міжнародному конкурсі-фестивалі «Палаюча зірка» в Києві дебютанти з Гаврилівської
філії СУНТ «Вишеград» стали лауреатами І ступеня в номінації «народна хореографія».

учанська міська рада завжди підтримує й надає допомогу не лише для проведення заходів, а й для щоденної роботи. Бучанський міський голова Анатолій
Федорук вкотре наголосив, що в міській програмі «З
турботою про кожного» постійно будуть прописані заходи й передбачене фінансування для підтримки людей з інвалідністю.
Приємно відзначити, що до добрих справ щороку
долучається все більше представників бізнесу, підприємств, депутатів, волонтерів. Тож на заході всі вони отримали подяки від керівника громадської організацій
Світлани Стадніченко.
Цікаве дійство розгорнулося одразу, коли розпочалися виступи дітей: до пісенних номерів одразу знаходилися охочі танцювати, що додавало оплесків і
позитиву, веселі аніматори підтримували учасників
концерту, виступи вихованців студії пісочної анімації
створили філософське полотно й навіть ілюстрували
пісні виконавців.
Паперове шоу стало несподіваним сюрпризом для
всіх учасників, а подарунки від міської ради і депутатського корпусу запам’ятаються надовго, адже сум-

ки-термоси, набори пряників у вигляді ялинкових
прикрас і солодощі ще довго нагадуватимуть про дощовий день, який залишить у пам›яті теплі спогади.

Свято наближається

Казкова радість
для малюків –

візит Святого Миколая
у вашу оселю
Наші діти для нас найважливіші в усьому світі,
хочеться їх тішити, бачити посмішку на їхніх
обличчях і давати їм можливість якнайдовше
вірити у казку.

В

ітаємо маленьких артистів і тренерів з досягненням високих результатів!
***

Ще дві нагороди
в «скарбничці»
«Фабрики зірочок»

Лера Гайдар, вихованка студії, посіла друге місце на міжнародному конкурсі RigaSymphony в
категорії «світовий хіт» та третє – у категорії
«народна пісня».

А

би казка стала реальністю батьки часто запрошують Святого Миколая завітати до їхніх малюків
напередодні свята. Журналісти «Бучанських новин»
дізналися, де шукають наші містяни новорічного
Чудотворця «на замовлення» і скільки це коштує.
У Бучі запросити Святого Миколая на одну годину в середньому коштує 1400 гривень. У цю вартість
залежно від агентства може ввійти: подарунок, фото
на пам’ять, цікаві ігри, квести, фантастичні пригоди і
навіть фантастична подорож «на санчатах, запряжених оленями». За більшу суму – агентства обіцяють
влаштувати прямісінько у вашому домі справжнє
новорічне шоу, в якому буде задіяний не лише «чарівний дідусь», а й інші казкові персонажі. І останнє
щодо цінової політики: Святий Миколай може з’явитися на порозі вашої оселі навіть 31 грудня до 22:00
години, але ціна буде значно вищою.
Де ж шукати Святого Миколая для своїх дітей?
Більшість опитаних нами бучанців розповіли, що
«замовляли» новорічного чарівника через знайомих
та викладачів у творчих студіях. Були й ті, хто шукав Святого Миколая через Інтернет, але поліція не
радить слідувати такій пораді, якщо не хочете, аби
свято перетворилося на неприємну подію.

Начальник Бучанського відділу поліції Олександр
Пиль розповів нам, як в очікуванні «чуда» не стати
жертвою зловмисників:
– Люди мають розуміти, що впускають у свою оселю
чужих людей, які можуть виявитися злодіями, – каже
представник Закону. – У таких випадках найчастіше
зловмисники діють у парі: один відволікає – створює
святкову атмосферу, розважає, долучає до гри всіх,
хто перебуває в помешканні, а його напарник тим
часом (це може бути навіть і молода дівчина) нишпорить іншими кімнатами й шукає ваші коштовності та
гроші. Хоча й один візитер може виявитися справжнім кримінальним «чарівником». До візиту сторонніх осіб, навіть актора в ролі Святого Миколая, треба
підготуватися, продумати, у якій кімнаті буде проходити дійство, інші зачинити. Цінні речі прибрати з
видноти. Не відволікаючись на атмосферу свята, стежити за «казковими» гостями. І головне: замовляючи
таку послугу, вибирати фірму відому, за рекомендаціями друзів, знайомих. Можна ввести телефон аніматорів у мережі інтернет і подивитися історію. Якщо є
сумніви, обирайте інших акторів.

Підсумки конкурсу «Напиши листа Святому Миколаю»

У

перший конкурсний день молодих вокалістів бучанка виступила з народною піснею
«Соколонько», у наступні дні учасники виконували
зарубіжні хіти, пісню на вибір.
У конкурсі, організованому за підтримки Ризької
думи, беруть участь солісти та творчі колективи з
понад 20 країн.
До складу журі й для проведення майстер-класів були
запрошені відомі педагоги з вокалу з Великобританії,
Італії, Литви, Росії, США та інших країн.
Вітаємо юну співачку та викладачів Ольгу
Моторю і Анну Бованенко з досягненням таких
результатів!

«Бучанські новини» обрали переможців

Майже місяць мали маленькі бучанці, аби взяти участь у конкурсі «Напиши листа Святому Миколаю». Діти до 14 років надсилали в редакцію газети «Бучанські новини» свої листи та малюнки і розповідали про добрі
справи, які зробили протягом року.
грудня конкурс завершився. Загалом нам надійшло більше 50 листів.
Усі вони дуже різні, але все ж дещо спільне є – діти хочуть, аби Україна була
єдина й багата і всі родини жили в достатку… Дітки вразили своєю добротою і
щирістю. І редакція газети «Бучанські новини» разом з партнерами – Бучанською міською радою, РЦ «Лідер»
та ПП «Деліція» вважають, що всі діти мать право вірити в казку. Тож усі діти, які взяли участь у конкурсі –
отримають подарунки.
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19 грудня о 15:30, у приміщенні Бучанської міської ради, відбудеться
нагородження переможців.
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ЧАС РЕЛАКСУ
Четвер • 20 грудня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,3:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,11:50,14:25,15:10,16:50,23:15,4
:05 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Смаки культур».
13:15,14:30 РадiоДень.
13:40 Д/с «Бюджетний вiдпочинок».
15:20 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55 Промiнь живий.
18:20,1:40 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Спринт 10 км. Чоловiки.
19:55 #ВУкраїнi.
20:30 Д/с «Життя з левами».
21:25,3:25 UA:Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
Дайджест.
22:15 Д/с «Погляд зсередини».
22:45 Букоголiки.
23:30 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».
9:30,11:20,12:20 «Одруження
наослiп».
13:10 «Мiняю жiнку 7».
14:35 «Сiмейнi мелодрами».
15:35 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
16:30 «Секретнi матерiали».
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Мелодрама «За правом
любовi». (12+).
21:45 «Грошi».
22:30 «Право на владу».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:15 Х/ф «Оскар».
12:25 Х/ф «Зразковi сiм`ї». (12+).
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 «Хiд у вiдповiдь».

ICTV

4:25 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 «Ягуар». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:55,16:20 Т/с «Пес». (16+).
16:35,21:25 Т/с «Обмани себе».
17:40 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Багач-бiдняк.
22:30 Д/ф «Мiф».
23:50 Х/ф «Ордер на смерть». (16+).

Новий канал

6:05,7:25 Kids` Time.
6:10 М/с «Том i Джерi шоу».
7:30,2:00 Київ вдень i вночi. (16+).
8:30 Т/с «Любов напрокат». (12+).
9:30,22:10 Т/с «Чаклунки». (16+).
10:30 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
16:00,21:00 Т/с «Будиночок на

П`ятниця • 21 грудня

щастя». (12+).
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
23:10 Х/ф "Закляття 2". (16+).

СТБ

5:45,8:50,19:00,0:00,1:00 Т/с «Коли
ми вдома».
6:45 Все буде добре! (16+).
9:50 МастерШеф. (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 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 «Квiти дощу».
23:20 Контролер.
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».
9:15,20:20,0:00,2:20 «Ситуацiя».
9:25,2:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:00 Х/ф «Всепереможне кохання».
18:30,0:10 «Київ Live».
20:30 «Прогулянки мiстом».
22:30,1:50 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,3:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,11:50,14:25,15:10,16:50,23:15,
4:15 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Смаки культур».
13:15,14:30 РадiоДень.
13:40 Д/с «Бюджетний
вiдпочинок».
15:20 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55 Енеїда.
18:20,1:40 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Спринт 7,5 км. Жiнки.
19:50 Перший на селi.
20:30 Д/с «Спiльноти тварин».
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:55 Перша шпальта.
22:30 Букоголiки.
23:00,4:20 Лайфхак українською.
23:30 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
«ТСН».
9:30,11:15,12:20 «Одруження
наослiп».
13:05 «Мiняю жiнку».
14:35 «Сiмейнi мелодрами».
15:35 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
16:30 «Секретнi матерiали».
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
20:25 «Лiга смiху».
22:25,5:00 «#Гуднайтшоу Валерiя
Жидкова».
23:10 «Розсмiши комiка».

Iнтер

5:15 «Подробицi» - «Час».
6:00 М/ф.
6:20,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:25,12:25 Х/ф «З речами на
вилiт!» (16+).
12:50 Х/ф «Матусин синок». (16+).
14:50,15:50,16:45,1:40 «Речдок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
23:50 Х/ф «Буднi карного розшуку».

ICTV

8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт.
10:35 Багач-бiдняк.
12:45,15:45 Факти. День.
13:20 Х/ф «Ордер на смерть».
(16+).
15:00,16:20 Т/с «Пес». (16+).
16:40 Т/с «Обмани себе». (16+).
17:45,0:25 Т/с «Марк+Наталка».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Антизомбi.
21:25 Дизель-шоу. (12+).

Новий канал

3:00 Зона ночi.
3:20 Служба розшуку дiтей.
4:00 Абзац.
5:40,0:25 Київ вдень i вночi. (16+).
6:40,21:40 Т/с «Чаклунки». (16+).
7:40 Ревiзор.
10:40 Пристрастi за ревiзором.
13:10 Т/с «Будиночок на щастя».
16:20,19:00 Топ-модель. (16+).
22:40 Екси. (16+).
1:20 Х/ф «Мара». (16+).

СТБ

5:50,7:20,19:00 Т/с «Коли ми
вдома».
8:20 Хата на тата. (12+).
13:00 Т/с «Два полюси любовi».
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
20:00 Цiєї митi рiк потому. (12+).
22:45 Ультиматум. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:3
0 Сьогоднi.
9:30,4:20 Зоряний шлях.
11:20 Реальна мiстика.
13:25 Т/с «Рiк собаки», 1 i 2 с. (12+).
15:30 Т/с «Рiк собаки». (12+).
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
19:50 «Говорить Україна».
22:00 Т/с «Коли повертається
минуле», 1 с. (16+).
23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «Коли повертається
минуле», 2 i 3 с. (16+).

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».
9:15,20:20,22:45,23:20 «Ситуацiя».
9:25,3:45 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:00 Х/ф «Несправедливiсть».
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 • 22 грудня
UA:Перший

6:00,9:30 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,3:50 Новини.
10:00 Лайфхак українською.
10:15 Д/с «Цiкаво.com».
10:45 Д/с «Елементи».
11:10,17:15 Телепродаж.
11:35 Хто в домi хазяїн?
12:05 Сильна доля.
13:00 Х/ф «Старий добрий день
подяки».
14:40,17:40 Погода.
14:50 По обiдi шоу.
15:55,2:10 Бiатлон. Кубок свiту.
III етап. Переслiдування 12,5 км.
Чоловiки.
16:45 Спiльно.
17:50,3:00 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Переслiдування 10 км. Жiнки.
18:45 Футбол. Клубний ЧС-2018.
Фiнал.
20:20 Футбол. Клубний ЧС.
Хайлайти.
20:30 Д/с «Мегаполiси».
21:25 Промiнь живий.

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
7:00 «Грошi».

8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,10:35 «Їмо за 100».
11:15,23:30 «Свiтське життя».
12:15 Мелодрама «Вирок iдеальної
пари». (16+).
16:30,21:30 «Жiночий
квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
20:15 «Українськi сенсацiї».

Iнтер

4:55 «Top Shop».
5:25 «Юрiй Богатирьов. Iдеальний
виконавець».
6:00 М/ф.
7:00 «Чекай на мене.
Україна».
8:50 «Слово Предстоятеля».
9:00 Х/ф «Ласкаво просимо, або
Стороннiм вхiд заборонено».
10:30 Х/ф «Приборкувачка тигрiв».
12:30 Х/ф «Сiм старих i одна
дiвчина».
14:10 Х/ф «Вiдпустка за власний
рахунок».
16:50 Х/ф «Суєта суєт».
18:40 «Мiсце зустрiчi».
20:00 «Подробицi».
20:30 «Абсолютний чемпiон».
21:30 «Великий бокс.
Денис Берiнчик - Росеки
Крiстобаль».

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА!

ICTV

5:40 Факти.
6:00 Бiльше нiж правда.
7:35 Я зняв!
9:30 Дизель-шоу. (12+).
10:45,10:50 Особливостi
нацiональної роботи 2.
12:45 Факти. День.
13:00,2:25 "На трьох". (16+).
15:00 Т/с "Обмани себе". (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф "Трансформери 4: Час
вимирання". (16+).
22:15 Х/ф "Iнферно". (16+).
0:40 Х/ф "Чорнокнижник". (18+).

Новий канал

7:00 Гастарбайтери.
13:10 Вар`яти. (12+).
15:10 Хто зверху? (12+).
17:10 М/ф “Angry Birds в кiно”.
19:05 Х/ф «Пiнгвiни мiстера
Поппера».
21:00 Х/ф «Лицар дня». (16+).
23:20 Х/ф «Йолопи-розбiйники».

СТБ

7:10 Т/с «Коли ми вдома».
8:10 Караоке на Майданi.
9:15 Все буде смачно!
10:10 Х/ф «Молода дружина».

12:15 Т/с «Рецепт кохання».
16:15 Хата на тата. (12+).
19:00 Х-Фактор. Фiнал.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:15,5:15 Зоряний шлях.
9:10 Т/с «Квiти дощу», 1-6 с.
15:20 Т/с «Квiти дощу».

17:10 Т/с «Дiвчатка мої», 1 i 2 с.
20:00 Т/с «Дiвчатка мої».
22:00 Т/с «Салямi».

10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Концерт М. Поплавського «Я
у тебе один».
16:50 «Бiометрика».
17:00 «Ситуацiя».
17:15,1:35 «Служба порятунку».
17:45 Х/ф «Давнє прокляття».
20:30,2:20 «Життєвi iсторiї».

ТК «Київ»

8:00 «Київськi iсторiї».
8:30 «Прогулянки мiстом».
9:00,1:10 «Якiсне життя».
9:25 «Київ музика».

Недiля • 23 грудня
UA:Перший

6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,3:00 Новини.
9:30,13:50,15:15,17:55,3:20,5:00
Погода.
9:40 Казки, перевiренi часом. «Ганс
Рьоклє i чорт».
11:05 Д/с «Свiт дикої природи».
11:35 Енеїда.
12:40,21:55 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Мас-старт 15 км. Чоловiки.
13:30,17:35 Телепродаж.
13:55 Лайфхак українською.
14:10 #ВУкраїнi.
14:40 Перший на селi.
15:25,1:40 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Мас-старт 12,5 км. Жiнки.
16:10 UA:Бiатлон. Студiя.
16:35 UA:Фольк.
18:00 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.

Канал «1+1»

6:00 «ТСН».
6:45 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45 М/ф «Маша i ведмiдь».
9:55 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя».
11:05,12:05,12:55,13:55,14:50 «Свiт
навиворiт: Камбоджа».
15:50 Комедiя «Службовий роман.
Нашi часи».
17:40 Комедiя «8 перших побачень».
19:30,4:45 «ТСН-Тиждень».
21:00 Мелодрама «Двигун
внутрiшнього згоряння».
1:00 «Вечiрнiй Київ».

Iнтер

6:00 М/ф.
7:10 Х/ф "Мiльйон у шлюбнiй
корзинi".
9:00 "Готуємо разом".
10:00 "Орел i решка. Морський сезон
11:00 "Орел i решка.
Перезавантаження 3".

12:00 "Орел i решка.
Перезавантаження".
14:00 Х/ф "Вiзьми мене штурмом".
16:10 Т/с "Побачити океан", 1-4
20:00 "Подробицi".
20:30 Х/ф "Книжковий клуб". (16+).
22:30 Х/ф "Осiннi турботи". (16+)..

17:10 Т/с «Принцеса-жаба»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Принцеса-жаба».
23:00 Х/ф «Два квитки до Венецiї».

ICTV

8:00 "Київськi iсторiї".
8:25 "Прогулянки мiстом".
8:50 "Бiометрика".
9:00,1:40 "Київ музика".
9:35 "Шеф-кухар країни".
10:00 "Телемаркет".
13:00 "День у мегаполiсi".
15:10 "Приречений на любов".
15:40 "Дика прогулянка".
16:30 "Творчий вечiр Олександра
Злотника".
18:00 Х/ф "Звiр".
21:00,0:40,5:25 "СТН-тижневик".
21:30,1:10,5:55 "СТН-спорттижневик".
21:50 Х/ф "Повернення до
Бургундiї".
23:35 "Українська Нацiональна
Лотерея".

5:15 Факти.
5:40 Iнсайдер.
7:30 Антизомбi.
9:25 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11:10,13:00 Х/ф «Ягуар». (16+).
12:45 Факти. День.
13:20 Х/ф «Вiйна свiтiв». (16+).
15:30 Х/ф «Трансформери 4: Час
вимирання». (16+).
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
20:35 Х/ф «Трансформери 5:
Останнiй лицар». (16+).

Новий канал

ТК «Київ»

6:50 Х/ф «Я вбиваю велетнiв».
9:00 Х/ф «Затура».
11:00 М/ф «Angry Birds в кiно».
12:50 М/ф «Iндики: Назад у
майбутнє».
Уточнення до заяв про намі14:30 Х/ф «Пiнгвiни мiстера
Поппера».
ри ФОП Марчук О. В. надруко16:20 Х/ф «Лицар дня».
ваних в №49 від 06.12.18 газети

СТБ

5:50,6:50 Т/с «Коли ми
вдома».
8:55 Все буде смачно!
11:00 Караоке на Майданi.
12:00 МастерШеф. (12+).
17:55 Слiдство ведуть
екстрасенси.
19:00 Битва екстрасенсiв.
21:00 Один за всiх. (16+).

Канал «Україна»

9:30 Т/с «Дiвчатка мої».
13:20 Т/с «Коли
повертається минуле».
(16+).

Приватне
підприємство
Український
Водний Сервіс повідомляє про отримання висновку з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності З видобування питних підземних вод з ділянки Ворзельська 2
Ірпінського родовища. Дата опублікування в
єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля
05.12.2018р, номер висновку 05.1-10/6.

«Бучанські новини» електронну
адресу вказану в заявах про наміри читати в наступній редакції:
bucha_1@i.ua

ТЕРМІНОВО

потрібні охоронники
в м. Київ
(чоловіки вік 25-50років)
графік роботи різний
Заробітна плата від 6500 грн.
Тел.: (096) 992-47-90;(050)
064-78-98; (093) 372-55-30

Ремонт холодильників

куплю б/у
або неробочий холодильник

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

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник): ДСС «Орлятко» Адреса: вул. Курортна,19, смт. Ворзель, Київської
області
2. Місце розташування майданчику будівництва: Територія санаторію «Орлятко», що знаходиться по вул. Курортна,19, смт. Ворзель, Київської області.
3. Характеристика діяльності (об’єкту):
Згідно завдання на проектування проектом передбачено влаштування водогрійних котлів на твердому паливі. В існуючому приміщенні-пральні проектом передбачено встановлення опалювальних водогрійних сталевих котли КОЛВІ 700А - 1шт та ВRS 1000LМ -1шт
встановленою потужністю відповідно по 700квт та 1000квт кожен, які працюють на твердому паливі (гранула з лушпиння соняшника, гранула з тирси, брикети з тирси, торфобрикети,
дрова). В існуючому приміщенні котельні-пральні розташовано допоміжне обладнання а саме:
буфер(V=5,0м³), насоси котлові, рециркуляційні та мережеві. Для транспортування тепла від
буфера до споживачів використовується існуюча теплова мережа.
Основні переваги котлів: високоякісна котельна сталь, товщиною не менше 8 мм; високий
ККД до 92%.
Реконструйована твердопаливна котельня загальною потужністю 1700кВт належить до
видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку (згідно із п.1
«Устаткування для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 200
кВт і більше з використанням органічного палива» переліку затвердженого постановою КМУ
за №808 від 28серпня 2013 р.).
Транскордонний вплив від реалізації планової діяльності буде відсутній.
4. Соціально-економічна необхідність планової діяльності:
Створення можливості використання альтернативного більш дешевого виду палива.
Забезпечення якісним теплопостачанням споживачів навчального закладу від власної котельні, обладнаної сучасним енергозберігаючим котельним обладнанням з високим ККД та
регулювальною автоматикою, що сприятимуть економії та раціональному використанню паливно-енергетичних ресурсів.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації :
Земельних: непотрібно, передбачається встановлення проектованого обладнання в приміщенні існуючої котельні площею 319,3 м2.
Енергетичних: 136,4352 тис.кВт*год/рік електроенергії; 1377,30 т/рік дров/деревних пелет.
Водних: 300,75 м3/рік води питної якості для забезпечення виробничих та госппобутових
потреб.
Трудових: 7 осіб.
6. Транспортне забезпечення (під час будівництва та експлуатації): під час будівництва буде
залучений автомобільний транспорт будівельних організацій, під час експлуатації – автомобільний транспорт підприємства, яке буде обслуговувати котельню на договірній основі.
7. Екологічні і інші обмеження планової діяльності: в межах чинного законодавства України.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території: не передбачаються.
9. Можливі впливи планової діяльності:
Повітряне середовище – незначні викиди димових газів, які утворюватимуться під час спалювання дров/пелет в проектованих твердопаливних котлах та міститимуть забруднюючі речовини: оксиди азоту (в перерахунку на азоту діоксид), сажу, оксид вуглецю та парникові гази.
З метою зменшення величин викидів забруднюючих речовин, проектними рішеннями
передбачається встановлення газоочисного обладнання – золовловлювачів для очищення димових газів від сажі із ККД не менше 81%. Перевищень нормативних значень
гранично допустимих концентрацій (ГДК для нас.пунктів) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та утворення зони забруднення в районі дії джерела викидів котельні - не
передбачається.
Клімат і мікроклімат, водне середовище, ґрунти – не передбачається.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти - не передбачається.
Навколишні соціальне та техногенне середовища - не передбачається.
10. Відходи виробництва, можливість їх повторного використання, утилізації та
знешкодження: під час експлуатації реконструйованої котельні передбачається утворення
твердих побутових та виробничих відходів (зола від спалювання деревини в проектованих
твердопаливних котлах та відходи, що утворюватимуться під час можливих ремонтних робіт)
- орієнтовна розрахункова кількість утворення та метод утилізації будуть визначені робочим
проектом.
11. Об’єм виконання ОВНС: в повному обсязі згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003 із змінами.
12. Участь громадськості: з питаннями та пропозиціями звертатись протягом 30 днів від
дати публікації заяви про наміри в органи місцевого самоврядування.
Виконавець ОВНС: ФОП Лазаренко А.Ю. Замовник: ДСС «Орлятко»

Порядок денний пленарного засідання 51 сесії VII скликання
20 грудня 2018 року

1. Про бюджет міста Буча на 2019 рік
2. Про внесення змін до рішення 36 сесії
Бучанської міської ради VІІ скликання від 2. 1
грудня 2017 року № 1623-36-VІІ «Про бюджет
міста Буча на 2018 рік»
3. Про передачу міжбюджетного трансферту на
здійснення повноважень у галузі охорони здоров’я на 2019 рік
4. Про умови оплати праці працівників Бучанської
міської ради та її виконавчих органів.
5. Про надбавки до посадових окладів прицівникам закладів освіти, охорони здоров›я,
культури та спорту, управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
6. Про списання необоротних активів з балансу
Бучанської міської ради
7. Про розгляд звернення Васільченка Юрія
Леонідовича щодо продовження дії договору
оренди земельної ділянки пл. 2104 м2 по вул.
Інститутській, 6-А.
8. Про виконання міської програми підтримки
сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
9. Про затвердження комплексної програми підтримки, розвитку та національно-патріотичного
виховання молоді Бучанської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2021р.
10. Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального
господарства, бюджету, фінансів та інвестування
11. Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії з питань містобудування та природокористування
12. Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії з питань транспорту, зв’язку, торгівлі
та побутового обслуговування
13. Про управління майном, яке належать до
комунальної власності територіальної громади
міста Буча:
13.1 Про розгляд звернення Головного територіального Управління юстиції у Київської
області.
13.2 Про співфінансування з місцевого бюджету м. Буча об’єктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку в рамках реалізації проекту
«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»
13.3 Про розгляд звернення Народного депутата України Москаленка Я.М.

13.4 Про продовження договорів оренди нежитлових приміщень комунальної власності
територіальної громади м. Буча
13.5 Про розгляд звернення фізичної особи
Торбас О.О.
13.6 Про укладення договору оренди нежитлового приміщення комунальної власності за
адресою м. Буча, вул. Шевченка, 14
13.7 Про розгляд звернення ФОП Зубок Д.А.
13.8 Про розгляд звернення ФОП Мужанов
ська М.М.
13.9 Про продовження договору оренди приміщення з ФОП Поліщук Г.Ю. м. Буча, вул.
Вокзальна, 104, площа 12 м²
13.10 Про продовження договору оренди
приміщення з ФО Торбас О.О., м. Буча, бул.
Богдана Хмельницького, 2
14. Про затвердження Комплексної програми
розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної
допомоги населенню територіальної громади
на 2019-2020 роки
15. Про списання необоротних активів з балансу
КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради
16. Про затвердження програми розвитку фізичної
культури і спорту у Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2021 р.
17. Про затвердження «Програми територіальної оборони Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 р.»
18. Про внесення змін до «Цільової програми
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру м. Буча на 2018-2020 р.» та затвердження її в новій редакції.
19. Про внесення змін до «Програми підвищення безпеки дорожнього руху та впровадження
системи відеоспостереження у м. Буча на 20182019 р.» та затвердження її в новій редакції.
20. Про затвердження Програми розвитку та
функціонування системи освіти Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади на
2019 – 2020 роки
21. Про внесення змін до штатних розписів структурних підрозділів відділу освіти
Бучанської міської ради
22. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської Української гімназії
на баланс Бучанського НВК «СЗОШ І –ІІІ ст. –
ЗОШ І-ІІІ ст.» №3
23. Про безоплатну передачу необоротних
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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

ЗАЯВА ПРО НАСЛІДКИ
Даний проект «Реконструкція котельні-пральні дитячого спеціалізованого санаторія «Орлятко» за адресою: вул.
Курортна,19 , смт Ворзель, Київська обл. із влаштуванням котлів на твердому паливі (альтернативний вид палива) » розроблений для впровадження використання альтернативних видів палива і встановленням ефективніших котлів.
Для централізованого теплопостачання існуючих будівель ДСС «Орлятко» робочим проектом передбачено реконструкцію котельні-пральні, де в приміщенні пральні запроектовано два водогрійних котли, які працюють на твердому паливі.
Максимальне теплове навантаження існуючих споживачів з втратами на сьогодні складає 1700кВт.
Згідно завдання на проектування проектом передбачено влаштування водогрійних котлів на твердому паливі. В існуючому приміщенні пральні проектом передбачено встановлення опалювальних водогрійних сталевих котли КОЛВІ 700А - 1шт
та ВRS 1000LМ -1шт встановленою потужністю відповідно по 700квт та 1000кВт кожен, які працюють на твердому паливі
(гранула з лушпиння соняшника, гранула з тирси, брикети з тирси, торфобрикети, дрова). В існуючому приміщенні котельні-пральні розташовано допоміжне обладнання а саме: буфер(V=5,0м³), насоси котлові, рециркуляційні та мережеві. Для
транспортування тепла від буфера до споживачів використовується існуюча теплова мережа.
Основні переваги котлів: високоякісна котельна сталь, товщиною не менше 8 мм; високий ККД до 92%, механізований
шнековий живильник топки. Для інтенсифікації процесу горіння палива у разі необхідності передбачена установка вентилятора піддування повітря. Корпус котла теплоізольований.
Під час експлуатації реконструйованої котельні необхідно залучення ресурсів:
Під час експлуатації реконструйованої котельні необхідно залучення ресурсів:
1) Земельні: непотрібно, передбачається встановлення проектованого обладнання в приміщенні існуючої котельні площею 319,3 м2.
2) Енергетичних:
– 136,4352 тис.кВт*год/рік електроенергії ;
- 1377,30 т/рік – дров/ пелет.
3) Водних: 300,75 м3/рік води питної якості для забезпечення виробничих та госппобутових потреб котельні.
4) Трудових: 7 осіб.
Під час експлуатації реконструйованої котельні будуть утворюватись:
1) Відходи 0,11т/рік твердих побутових відходів від життєдіяльності обслуговуючого персоналу та 4,09 т/рік золи, що
утворюватиметься від спалювання дров/пелет в проектованих котлах. Всі відходи будуть направлені на утилізацію відповідно до нормативних вимог.
2) Стоки
Відвід госппобутових та виробничих стоків (стоки від промивки фільтрів, опорожнення баку пом`ягшеної води, миття
підлоги і від технологічного обладнання) від котельні здійснюється в існуючі міські каналізаційні мережі. Витрата води на
питні потреби становить 0,55 м3/добу, 0,52 м3/год, 0,14 л/сек, миття підлоги періодично 0,01 м3/год, 0,003 л/сек. Поповнення
системи відбувається періодично і становить 0.205 м3/год, 0.056 л/сек, аварійне - 0.40 м3/год, 0.11л/сек, промивка котлів 1,5
м3/год, 0,42 л/сек. Для відведення стоків від побутових приладів запроектовано систему побутової каналізації. Кількість
стоків становить 0,55 м3/добу, 0,52 м3/год, 1,74 л/сек. Опорожнення ділянок трубопроводів та спуск води з котельного обладнання здійснюється в скидний і дренажний трубопровід, з подальшим відведенням в зовнішню систему побутової каналізації через колодязь-охолоджувач. Для відведення побутових, виробничих стоків і від колодязя-охолоджувача запроектовано
мережу загальносплавної каналізації.
3) Викиди забруднюючих речовин в атмосферу з стаціонарного організованого джерела – існуюча димова труба внутрішнім діаметром 0,50 м та висотою 25,0м для спільного відводу від проектованих твердопаливних котлів. Димові гази від реконструйованої котельні міститимуть забруднюючі речовини в максимальній розрахунковій кількості: діоксид азоту –2,3771т/рік
(0,2750г/с); сажу – 0,7233т/рік (0,0838г/с), оксид вуглецю – 3,2043т/рік (0,3716г/с) та метан 0,1330 т/рік (0,0097г/с). Результати
програмного розрахунку розсіювання показали, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин, що містяться
у викидах димових газів від реконструйованої котельні, з урахуванням існуючого фонового забруднення атмосфери, не перевищують нормативних вимог, тобто величину граничнодопустимої концентрації (ГДКн.п.). Відповідно, негативний вплив
на атмосферне повітря від здійснення викидів забруднюючих речовин від реконструйованої котельні буде відсутній. Рівень
забруднення атмосферного повітря оцінюється як «допустимий», ступінь безпечності – «безпечний». Можливість виникнення
ризиків негативного впливу на соціальне середовище та здоров’я населення – відсутня. Тобто можливість реалізації планової
діяльності оцінюється як «прийнятна». В процесі експлуатації котельні буде відсутній негативний вплив на мікрокліматичні умови району (шум, вібрація, теплове забруднення, електромагнітне та іонізуюче випромінювання, ультразвук тощо). Все
обладнання проектованого об’єкту працюватиме з звуковим тиском в межах встановлених норм. Негативного впливу на повітряне та водне середовище, ґрунти, геологічне середовище, рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти, на клімат та мікроклімат, навколишнє техногенне та соціальне середовища під час експлуатації реконструйованої котельні - не передбачається.
По завершенню реалізації планової діяльності відбудуться наступні позитивні екологічні, санітарно-епідеміологічні, соціальні і економічні явища:
1) Створення можливості використання альтернативного більш дешевого виду палива.
2) Забезпечення якісним теплопостачанням споживачів дитячого санаторію від власної котельні, обладнаної сучасним
енергозберігаючим котельним обладнанням з високим ККД та регулювальною автоматикою, що сприятимуть економії та
раціональному використанню паливно-енергетичних ресурсів.
3) Встановлення нового сучасного екологічного паливовикористовуючого обладнання, що характеризується низькими
показниками емісії забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Участь громадськості:з питаннями та пропозиціями звертатись протягом 30 днів від дати оголошення заяви про наслідки
в ЗМІ в органи місцевого самоврядування.
Виконавець ОВНС: ФОП Лазаренко А.Ю. Замовник: ДСС «Орлятко»
активів з балансу Бучанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 на баланс
Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3
24. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу
Бучанської НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст.» № 2 на баланс
Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3
25. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу
Бучанської НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3 на баланс
Бучанської спеціалізованої школи № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов
26. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу
Бучанської НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3 на баланс
Бучанського центру позашкільної роботи
27. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу
Бучанської НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст.» № 4 на баланс
Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3
28. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу
Бучанської НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3 на баланс
Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст.» № 2

29. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу
Бучанської НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3 на баланс
Бучанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
30. Про затвердження Програми культурного розвитку
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019
рік
31. Про затвердження Програми розвитку бібліотечної галузі
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік
32. Про внесення змін до штатного розпису відділу культури та
спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради
33. Про розробку детального плану території, орієнтовною
площею 0,8 га, для розміщення паркувального майданчика та
виставкового центру в межах вулиць Заводська та Вчительська
в м. Буча Київської області
34 Про вирішення питань регулювання земельних відносин
громадян, підприємств, установ та організацій
35 Депутатські запити
36 Різне

Довідку за номером ДО1333 на прізвище Бохонок Микола Миколайович, вважати не дійсною.
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На часі
Суспільство

Здорове харчування

М’ясний
холодець став
дорожчим на 17%

Прийшла зима, а значить, Різдво та
Новий Рік усе ближче. Традиційною
українською закускою на столі в новорічну ніч є холодець. Найпростіший рецепт приготування м’ясного
холодцю на 6-8 осіб такий: свинина
та яловичина – по 800 грамів, морква та цибуля – по 200 грамів, перець чорний горошком, лавровий
лист, сіль.

В

раховуємо всі компоненти цієї страви. Середня ціна в Бучі на ці продукти така:
• Свинина (800 г) у 2017 р. – 79,5 грн, у
2018 р. – 94,5 грн.
Індекс зростання за рік – 19%.
• Яловичина (800 г) у 2017 р. – 90,0 грн,
у 2018 р. – 101,5 грн.
Індекс зростання за рік – 3%.
• Морква (200 г) у 2017 р. – 1,3 грн, у
2018 р. – 2,3 грн.
Індекс зростання за рік – 7%.
• Цибуля (200 г) у 2017 р. – 1грн, у 2018
р. – 2 грн.
Індекс зростання за рік – 100%.
Таким чином, м’ясний холодець за рік
подорожчав майже на 30 грн, або на 17%.

Пісний обід:

ТОП-3 простих рецептів
перших страв

Під час посту харчуватися хочеться різноманітно й смачно, і пісна
кухня, на щастя, це дозволяє – потрібно лише знати рецепти, і тоді
обмеження в харчуванні не будуть
здаватися такими важкими.

Довідково
Холодець зобов'язаний своєю
появою звичайному м'ясному бульйону, який готували в усі часи. При
охолодженні він густішає настільки,
що стає схожим на желе. Це раніше
вважали недоліком, поспішаючи
розігріти бульйон. І тільки у Франції
у XIV столітті один раз зважилися
скористатися цією незвичайною
властивістю. Для цього придумали
із застиглого бульйону страву, яка
стала прообразом нашого холодцю.
Згодом в неї стали додавати варені
м'ясо й овочі. У Німеччині холодець
називають «зельц», у Польщі —
«galareta», у Болгарії — «пача».

Цікаво знати

8 корисних
властивостей,
хурми

Сезон цього фрукту в самому розпалі. Вын не тільки дуже смачний,
але й багатий на вітаміни. Ми розповімо вам, в чому користь для
здоров’я «діоспірос» – це справжня
назва хурми, що в перекладі з латині означає «їжа богів».
1. Засіб для профілактики застуди
Хворієте, боїтеся грипу – налягайте на
хурму. Вона багата вітамінами А і С, які
зміцнюють імунітет. Регулярне вживання
цього фрукта дає змогу організму ефективно відбивати атаку вірусів і мікробів.
2. Користь для серця і судин
Людям із захворюваннями серцево-судинної системи потрібно з’їдати 1-2 плоди
щодня, оскільки хурма дуже багата калієм,
який необхідний для нормальної роботи
серця.
3. Профілактика анемії
Хурма багата на залізо, тому дуже корисна для профілактики і лікування анемії.
4. Профілактика утворення
каменів у нирках
У хурмі сорту «Корольок» багато магнію,
який допомагає виводити з організму солі
натрію і захищає від утворення каменів у
нирках.

5. Профілактика раку
Завдяки великій кількості антиоксидантів, які пригнічують ріст вільних радикалів, хурма перешкоджає появі злоякісних
утворень, а бета-каротин знижує ризик
розвитку ракових клітин у легенях.
6. Підтримує здоров’я
щитоподібної залози
Хурма багата на йод, корисний для нашої щитоподібної залози. Найбільше йоду
міститься в стиглих плодах. Саме цей мікроелемент впливає на наш інтелект, піднімає настрій, усуває втому.
7. Допомагає худнути смачно
У 100 г хурми всього 53 калорії, а жиру
немає зовсім, тому вона належить до дієтичних продуктів. З’їли всього два плоди
– і почуття голоду як не бувало.
8. Пігулка краси
Налягати на хурму потрібно й жінкам,
які піклуються про свою красу. Завдяки великій кількості каротину, вона, як і всі помаранчеві плоди, допомагає підтримувати
гарний стан шкіри.
Тож їжте хурму на здоров’я!

1. Пісний розсольник
Розсольник для багатьох – один з улюблених супів. Це пояснюється тим, що
кислий смак добре зігріває, а це дуже актуально в холодну пору року. Цей ситний суп
заряджає бадьорістю і силою, наповнює
енергією.
Інгредієнти:
2 л води
1 склянка перлової крупи
5 середніх картоплин
1 морква
1 цибулина
1 невеликий білий корінь (пастернак, петрушка або селера)
3 квашені огірки
0,3 склянки огіркового розсолу
соняшникова олія
лавровий лист
чорний перець горошком
сіль за смаком
Рецепт приготування:
Добре промити перлову крупу і залити гарячою водою приблизно на годину.
Очистити і порізати кубиками картоплю,
подрібнити цибулю, на грубу тертку натерти моркву і біле коріння. Огірки можна почистити від шкірки, порізати кубиками або
півкружечками. Приготувати заправку: на
олії спасерувати цибулю, моркву і біле коріння. Перловку, що настоялася, зварити
до готовності протягом 1-1,5 години. Потім
додати картоплю, спеції, трохи солі і ще
проварити 20 хвилин. Після того, як додасте заправку і квашені огірки, поварити суп
ще 15 хвилин. У кінці приготування додати
розсіл і довести до кипіння. Подавати розсольник потрібно теплим.

2. Пісний гороховий суп-пюре
Такий простий і смачний супчик дуже
добре підходить не тільки для пісного, а й
для дієтичного харчування тих, хто хоче
схуднути або стежить за своєю вагою.
Інгредієнти:
300 г гороху
1,5 л води

30 г кореня селери
20 грамів кореня петрушки
1 ріпчаста цибулина
1 середня морква
50 грамів рослинної олії
2 щіпки солі
мелений коріандр
кріп за смаком (для подачі)
Рецепт приготування:
Для того, щоб приготувати такий суп,
потрібно заздалегідь замочити горох у
воді. Мінімум на п’ять годин, але можна поставити на ніч, так буде зручніше, і
зранку можна відразу починати готувати.
Спочатку потрібно поставити варити горох. Це займе півтори-дві години. У цей
час займіться підготовкою решти продуктів. Поріжте соломкою коріння селери і
петрушки й додайте до гороху, який повинен в цей час закипіти. Пам’ятайте, головне — не солити! У цей час цибулю поріжте дрібними кубиками, а моркву натріть
на грубій тертці. Ці порізані овочі смажте
на рослинній олії до золотистого кольору.
Коли горох буде майже готовий, додайте в
суп цибулю, моркву і залиште доварюватися. Після того, як страва трішки охолоне,
за допомогою блендера перетворіть все на
пюре. І лише після цього посоліть і знову
доведіть до кипіння. Подавайте суп трохи
посипавши подрібненою зеленню кропу і
не забудьте про незмінний компонент горохового супу – підсмажені гріночки. Усе
готово!

3. Пісний борщ з грибами
Український борщ, враховуючи його
«м’ясну» природу, досить складно адаптувати під пісну кухню. Але можна замінити
м’ясо на гриби, і борщ зі звичного стає пісним.
Інгредієнти
50 г сушених білих грибів
150 г капусти білокачанної
2 картоплини
1 цибулина
1 буряк
1 морква
0.5 склянки квасолі
1-2 зубчика часнику
1-2 ст. л. томатної пасти
Спеції: сіль, перець чорний мелений, перець гіркий, лавровий лист
Рецепт приготування:
Заздалегідь замочіть квасолю у воді, варіть її до напівготовності.
Поки вариться квасоля, почистіть усі овочі. Цибулю наріжте соломкою. Морквину
- тонкими пластинками, буряк - соломкою.
Додайте буряк, часник, цибулю і морквину
до квасолі. Посоліть і поперчіть борщ за
смаком. Варіть квасолю з овочами 15 хвилин при слабкому кипінні. Додайте замочені
білі гриби та нарізану кубиками картоплю.
Доведіть борщ до кипіння і варіть на невеликому вогні ще 15 хв. до готовності картоплі. Далі додайте в борщ томатну пасту,
нарізану капусту. Варіть ще 10 хвилин. Коли
страва буде готова – обов’язково додайте
дрібно нарізану петрушку і кріп.
Смачного!

Готуємося до свят

Скільки треба витратити на святкове меню

За прогнозами експертів, в період свят ціни помітно підскочать. Тож, щоб зекономити на новорічному столі 10-15% – купуйте продукти заздалегідь
Святковий стіл коштуватиме дорожче
Як свідчить статистика, за 2018 рік вартість основних
продуктів зросла в ціні на 12,5%. З урахуванням
інфляції можна підрахувати, що продукти для
новорічного стола обійдуться на 20% дорожче, ніж
це було минулого Нового року. Тоді меню на шістьох
коштувало приблизно 2900 гривень, зараз же такий
стіл обійдеться в 3500 гривень. Загалом же цьогоріч
ласощі для святкового столу будуть на 600 гривень

дорожчими, ніж торік. Продукти, які подорожчали:
ковбаса, сир, риба, а також шампанське.

Що подорожчає найближчим часом
За прогнозами фахівців, найближчим часом
ціни на «новорічні» продукти знову зростуть. Тож
наша порада – якщо на Новорічні свята 2019 хочете
заощадити, починайте просто зараз. Консерви, такі
як горошок, кукурудза, можна придбати заздалегідь.

Крабові палички також можна покласти в морозилку.
А от із купівлею алкоголю квапитися не варто. За словами маркетолога, зазвичай супермаркети пропонують передноворічні знижки на алкогольні напої.

актуально
Діти

Що потрібно знати
для реєстрації
новонародженої
дитини?

В Україні з’явиться
спрощена система
для реєстрації
новонароджених

Нова важлива послуга від якої
виграють близько 400 000 тисяч
сімей щорічно.

Що потрібно зробити після народження
дитини? Які документи необхідні для реєстрації народження? Де працює послуга з
прийому документів для реєстрації в пологових і чи є покарання для батьків, які
несвоєчасно зареєстрували дитину? На
ці та інші запитання відповіли у Відділі
реєстрації актів цивільного стану Бучанського міського управління юстиції.
народження – медичний документ,
Що потрібно зробити після
виданий закладом охорони здоров’я;
народження дитини?
Батьки зобов’язані не пізніше одного • паспорти батьків або одного з них;
місяця від дня пологів зареєструвати • документ, що підтверджує похонародження дитини в органі державдження дитини від батька (свідоцтво
про шлюб або спільна заява матері та
ної реєстрації актів цивільного стану
батька дитини, або заява матері);
за місцем проживання одного з батьків
• за відсутності документа закладу
або за місцем народження дитини.
охорони здоров’я або медичної конЗаявниками можуть бути як батьки
дитини, так й інші особи. Присутність
сультативної комісії, підставою для
обох батьків є обов’язковою, якщо
реєстрації народження є рішення
вони мають різні прізвища.
суду про встановлення факту народження.
Які документи потрібні для
реєстрації народження?
Де працює послуга з прийому
Одночасно із заявою про державну документів для реєстрації в
реєстрацію народження (усною або пологових?
письмовою) для проведення державної
З метою створення сприятливих
реєстрації народження дитини пода- умов, спрямованих на спрощення доється:
ступу громадян до адміністративних
• паспорт заявника, якщо заявниками послуг, в усіх регіонах України надаєтьє не батьки;
ся послуга щодо прийому документів
• документ, який підтверджує факт для державної реєстрації народжен-

ня та видачі відповідного свідоцтва
безпосередньо в пологових будинках.
Загалом у 477 медичних закладах. За
2016-2017 роки цією послугою скористалися 238 166 громадян.

Чи є покарання для батьків, які
несвоєчасно зареєстрували
дитину?
Несвоєчасна без поважної причини
державна реєстрація батьками народження дитини в державних органах
державної реєстрації актів цивільного
стану тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від
17 до 51 грн).
Інформація
відділу реєстрації актів
цивільного стану
Бучанського міського
управління юстиції

Бучанська міська рада оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад:
•
•
•
•
•
•

Головний спеціаліст відділу «Медіа центр»;
Спеціаліст І категорії відділу «Медіа центр»;
Головний спеціаліст сектору комунальної власності;
Спеціаліст І категорії відділу економіки;
Головний спеціаліст відділу економіки;
Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури;
• Головний спеціаліст державного архітектурно-будівельного контролю;
• Інспектор інспекції з благоустрою (тимчасово);
• Головний спеціаліст бюджетного відділу.
Вимоги: наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи на відповідних посадах на державній службі, органах місцевого самоврядування не менше
одного року або стаж роботи на відповідних посадах в інших
сферах управління не менше двох років, знання Конституції
України, законів України «Про запобігання корупції», «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах
місцевого самоврядування»; знання основ діловодства та
правил ділового етикету, досконале володіння державною
мовою, навиками роботи на персональному комп’ютері.
• Начальник сектору транспорту та інфраструктури.
Вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, стаж роботи за фахом на керівних посадах
державної служби, органах місцевого самоврядування не
менше трьох років, або стаж роботи на керівних посадах
в інших сферах управління не менше п’яти років, знання

Конституції України, законів України: «Про запобігання
корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
службу в органах місцевого самоврядування»; знання основ
діловодства та правил ділового етикету, досконале володіння державною мовою, навиками роботи на персональному
комп’ютері.
До заяви про участь у конкурсі додаються наступні документи:
• заповнена особова картка за формою (ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби 05.08.2016 №156),
• копія паспорта,
• копії документів про освіту,
• 2 фотокартки розміром 3х4 см,
• декларація особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування за 2017 рік подається у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» (в електронному вигляді),
• посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою,
• Копія військового (за наявності).
Документи необхідно подавати до сектору кадрової
роботи Бучанської міської ради, за адресою: м. Буча, вул.
Енергетиків, 12.
Додаткова інформація відносно функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою за телефоном 48-526.
Термін прийняття документів (протягом 30 календарних
днів із дня оголошення про проведення конкурсу).

Відбулася презентація матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею
5,0 га, для розміщення громадської забудови, садибної та багатоквартирної забудови з об’єктами соціально-побутового
призначення в межах вулиць І.Руденка, Сім’ї Забарило, бульвару Б.Хмельницького в м.Буча» та «Детальний план території,
орієнтовною площею 11,0 га, для розміщення садибної забудови, закладів громадського, соціального призначення та розміщення комунально-складських об’єктів в межах вулиць Яблунська, Промислова та автодороги 0-101314 Ворзель - Забуччя
в м. Буча Київської області».
Громадські слухання проводилися в строк з 08.11.2018 р. по 07.12.2018 р. для врахування громадських інтересів під час
розроблення проектів вищевказаних детальних планів територій.
Оприлюднення матеріалів детальних планів територій здійснювалось на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради та
в приміщенні відділу містобудування та архітектури Бучанської міської ради.
За час проведення громадських слухань від громадськості надійшли 15 пропозицій та зауважень до матеріалів ДПТ орієнтовною площею 5,0 га. До іншого ДПТ зауважень та пропозицій не надходило.
Наступний етап – отримання упродовж двох тижнів звіту щодо опрацювання пропозицій та зауважень від розробника ДПТ.
Бучанська міська рада

П

ід час круглого столу міжнародні експерти та представники
уряду обговорили запуск проекту
«Е-малятко: 9 в 1», який передбачає
спрощення адміністративних послуг,
пов’язаних з народженням дитини.
Спрощення дасть можливість батькам замовити до дев’яти послуг за
принципом «єдиного вікна» прямо в
лікарні, де народилася дитина, без необхідності заповнювати реєстраційні
форми, проводити оплату чи відвідувати додаткові установи.
За десять хвилин можна буде замовити весь перелік послуг: реєстрація
народження дитини, визначення походження народженої дитини, батьки
якої не перебувають у шлюбі між собою, реєстрація місця проживання,
призначення допомоги при народженні дитини, реєстрація новонародженого в системі охорони здоров’я,
видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної
сім’ї, визначення належності дитини
до громадянства України, присвоєння унікального номера запису в
Єдиному державному демографічному реєстрі, а також присвоєння податкового номера.
***

#ЧужихДітейНеБуває:

діти мають право на ДІМ

Улистопаді соціальні мережі
облетіло відеозвернення Маріель Славської, яка закликає всіх
небайдужих долучитися до доброї справи.

Щ

ороку в Приірпінні 6-9 новонароджених діток залишаються
без мами. Від них відмовляються в
пологовому: хтось робить це офіційно, хтось втікає. Більшість таких
жінок перебувають у надскрутних
обставинах – не мають даху над головою. Тож Маріель разом з однодумцями створила проект «ДІМ»,
який буде надавати допомогу таким
жінкам. Головна мета – зменшення
статистики дітей, від яких відмовилися, в Ірпінському регіоні, а також
надати можливість адаптуватися таким мамам, відчути психологічну та
фінансову підтримку, навчити орієнтуватися та розвиватися в житті з
маленькою дитиною. Сформувати в
мами позитивний досвід виживання
у суспільстві з немовлям на руках.
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Правила життя
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Путівник по місту

Вітаємо
з Днем народження!
Цип’ящук Катерину Олександрівну,

директора КП «Центр технічної інвентаризації
та державної реєстрації Бучанської міської ради»,
депутата VII скликання Бучанської міської ради

Пилипенка
Володимира Володимировича,

адміністратора центру надання адміністративних
послуг Бучанської міської ради

Вітаємо з днем народження,

Катерину Олександрівну
Цип’ящук!
Бажаємо Вам сили духу, міцного здоров’я, невичерпної спраги життя, оптимізму, підкорення нових вершин, вірних
друзів, сили та енергії. Нехай в усьому
супроводжує успіх, а дорогу освітлює щаслива дороговказна зірка!
БПП «Солідарність», м. Буча

Бучанському міському голові Анатолію
Федоруку та депутатам БМР
олені Березенець і романУ Янковому!
Щиро вітаю Вас с наступаючим Новим Роком та
Різдвом Христовим, та бажаю Вам і Вашим роданам
міцного здоров’я, довгих, щасливих років життя та рясних Божих благословень. Щоб Ваша щирість зігріла ще
багато людських сердець. Низький уклін Вам за Вашу
щедрість, доброзичливість та турботу. Дуже ціную ту
велику працю, яку ви здійснюєте, піклуючись про людей
похилого віку, та вдячна Богу за Ваше відкрите серце.
Дуже хотілось би бачити більше таких людей при владі!
З повагою, інвалід 2 групи
Виноградова Роза Йосипівна

Н

З нагоди вшанування

адання державного статусу Дню ліквідатора ще
раз нагадує суспільству про проблеми ліквідаторів-чорнобильців, людей, які віддали свої життя та
здоров’я заради порятунку нашої землі від страшної
техногенної аварії.
Шановні ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС
бажаємо вам і вашим близьким міцного здоров’я,
життєвої енергії, сімейного затишку і миру.
З повагою Качоровський В. Й.,
голова ГО «Чорнобилець ‘86»

Де покататися на санчатах в Бучі
Здається зима, як справжня жінка, все ніяк не може вирішити в якому «вбранні» їй предстати на
свята. І хоча до Нового року залишилось зовсім мало часу, справжні морози так і не прийшли,
нічні заморозки чергуються з денною відлигою й іноді випадає сніг. Але всі й досі пам’ятають перші дні зими, коли разом зі снігом у всіх, від малого до великого, була можливість розважатися
по-зимовому. Катання на санчатах – традиційна зимова забава, яку люблять всі, адже адреналін,
швидкість і весела метушня в снігу вам гарантовані.

Ж

урналісти «Бучанських новин» дізналися, де в
місті можна відшукати заповітні схили для катання. Запам’ятаєте їх, аби не шукати, де влаштувати
зимові покатушки, коли знову випаде сніг.

Бучанський парк
Узимку парк по-особливому чарівний. Гуляти тут
одне задоволення. Тому й не дивно, що тут знаходиться одне з найпопулярніших місць для катання
на санчатах серед містян. Тут ви знайдете схили на
будь який смак, є круті і пологі гірки. Катаються тут
цілими сім’ями і не тільки на санках, але й льодянках. Місця тут вистачить усім.
Схили на Стадіоні «Ювілейний»
Це місце ми рекомендуємо для початківців і для малечі, адже схили тут дуже пологі. Та найбільше містяни полюбляють стадіон за можливість влаштовувати
справжні снігові битви. Ще однією перевагою цього
місця є близькість до казкового містечка, де на свята
традиційно влаштовують ковзанку, отож і любителі
фігурного катання знайдуть чим тут зайнятися.

Яр на «Склозаводській»
Про це місце знають не всі, але тим воно ще більше
загадкове та цікаве. Тут можна знайти безліч похилих спусків, які підійдуть для безпечного катання на
санчатах.
Юлія Бобрик

Свято наближається

Різдвяні вінки
Р

іздвяний вінок – особливий елемент новорічного інтер›єру, що був запозичений із Західної
Європи. Це не лише прикраса, а й оберіг. Якщо повісити вінок на двері, то він обов›язково захистить
вас і родину від усіляких бід та негараздів, принесе
щастя і достаток.

Торговому комплексу «Варшавський»

ТЕРМІНОВО
Потрібна прибиральниця території
Офіційне працевлаштування

ЗП - 4500,00

графік роботи: тиждень - через тиждень.
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