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Путівник по місту

Стартап для
громади

Із Бучі свято їде
світом

Стор. 3

Наша гордість

Свято наближається

Сила музики не
має кордонів

Чим задобрити
символ року?

Стор. 7

Стор. 10

Стор. 10

У Бучу
завітала
казка

У повітрі вже пахне хвоєю та мандаринами і ми розуміємо, що наближаються Новий рік. Але, справжнє відчуття свята приходить лише тоді, коли запалюють головну ялинку, і тисячі вогників грайливо
виблискують у сутінках, а ти починаєш усміхатися,
адже ось воно щастя.

Вітання від Святого Миколая

Стор. 6

Відкриття казкового містечка

Стор. 6
Нагородження переможців
конкурсу «Напиши листа
Святому Миколаю»

Стор. 12

Подія року

передплатний індекс

08034

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

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

передплата на місяць

27 грн 13 коп

передплата на рік

303 грн 26 коп

Великий день для України

Об’єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на
пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.
Президент України Петро Порошенко:
Питання автокефалії – це питання нашої
української національної безпеки, нашої української державності. Ми здобуваємо, нарешті,
духовну незалежність, яку можна порівняти зі здобуттям незалежності політичної. Ми обрізаємо пута, які
прив’язують нас до імперії. Ми повертаємося
на свою визначену Богом дорогу і йдемо своїм
шляхом.
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офіційно
Пам’ятаємо

Вони врятували світ

Тим, хто врятував світ від мирного атома, що вийшов із-під контролю й
розніс світом трагедію Чорнобиля.

Г

ромада міста традиційно в Чорнобиль
ському парку вшанувала пам`ять тих,
хто врятував людство від квітневої біди
1986 року.
Згадали історію далеких, але болючих
років, вшанували загиблих, помолилися, вручили подяки Бучанського міського голови Анатолія Федорука.

Про ті важкі часи журналісту газети «Бучанські новини» розповів ліквідатор наслідків ЧАЕС Олександр
Михайлович Лапін:
– Було важко: боліла голова, дерло горло, погано бачили очі. Звичайно, все не
проходить безслідно. Багатьох, із ким
ми там були, вже немає. Що я можу зараз сказати: слава героям, які були і які
ще будуть.
Ми у вічному боргу перед тими, хто
ціною власного здоров’я і життя врятував усіх нас, країну, людство від ядерного лиха, ліквідовуючи наслідки аварії на
ЧАЕС.
Щороку покладання живих квітів завершує мітинг, як нагадування про те,

Виконком

Ухвалили важливі рішення

На черговому засіданні виконкому Бучанської міської ради, яке провів
Бучанський міський голова Анатолій Федорук за участю громадськості та
ЗМІ, розглянуто понад 70 питань.
а порядку денному: проект бюдже- умови оплати харчування (50%) дітей за факту на наступний рік, затвердження тичні дні відвідування закладу дошкільної
складу молодіжної ради, розгляд елек- освіти наступним категоріям: дітям із багатронної петиції «Рух електропотягів», тодітних сімей; дітям, батьки яких, або осовизначення місць для реалізації ялинок, би, що їх замінюють, є учасниками бойових
встановлення вартості харчування у дій – АТО, які були в зоні АТО; дітям із сімей,
садках і школах громади, встановлення які опинилися в складних життєвих обставитарифів на послуги з централізованого нах та перебувають на відповідному обліку
опалення, питання містобудування та ар- в службі у справах дітей та сім’ї Бучанської
міської ради, центрі соціальних служб для
хітектури й багато інших.
сім’ї, дітей та молоді Бучанської міської ради.
Здійснюватиметься виплата компенсації
Калорії якісні і смачні
Вартість харчування дітей у дошкільних за- за харчування (100%) дітям-сиротам, дікладах, що фінансуються з місцевого бюджету. тям, позбавленим батьківського піклуванКоментуючи важливість розгляду питан- ня; дітям з інвалідністю; дітям із сімей, які
ня, Бучанський міський голова Анатолій отримують допомогу відповідно до Закону
Федорук наголосив на важливості забезпе- України «Про державну соціальну допомочення дітей дошкільного віку повноцінним гу малозабезпеченим сім’ям»; дітям, батьки
збалансованим харчуванням.
яких загинули в зоні АТО, або стали особаВирішено з 2 січня 2019 року встановити ми з інвалідністю; дітям, батьки, або особи,
вартість харчування однієї дитини, яка від- що їх замінюють, є учасниками бойових дій
відує заклади дошкільної освіти, що фінан- – АТО на час проходження служби в зоні
суються з місцевого бюджету, в розмірі: 26 АТО, які зареєстровані в населених пункгривень на день для дітей віком до трьох-чо- тах Бучанської міської об’єднаної територітирьох років і 34 гривні – для трьох-шести альної громади та не зараховані до закладу
(семи)-річних вихованців.
дошкільної освіти і перебувають на елекРозглянуто питання забезпечення безко- тронній черзі у відділі освіти Бучанської
штовним харчуванням та пільговими умо- міської ради, в розмірі:
- для дітей віком від 2-х до 3-х років –
вами оплати харчування вихованців закла26,00 грн на день (робочий);
дів дошкільної освіти у 2019 році.
- для дітей віком від 3-х до 6 (7) років –
Вирішено забезпечити з 02.01.2019 р. безкоштовним харчуванням за фактичні дні 34,00 грн на день (робочий).
Буде забезпечено виплату компенсації
відвідування закладу дошкільної освіти дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського за харчування (50%) дітям із багатодітпіклування; дітей з інвалідністю; дітей, які них сімей; дітям, батьки яких, або особи,
потребують корекції фізичного та (або) що їх замінюють, є учасниками бойових
розумового розвитку; дітей із сімей, які от- дій – АТО, які були в зоні АТО; дітям із сіримують допомогу відповідно до Закону мей, які опинилися в складних життєвих
України «Про державну соціальну допомо- обставинах та перебувають на відповідногу малозабезпеченим сім’ям»; дітей, батьки му обліку в службі у справах дітей та сім’ї
яких загинули в зоні АТО, або стали особа- Бучанської міської ради, центрі соціальних
ми з інвалідністю; дітей, батьки, або особи, служб для сім’ї, дітей та молоді Бучанської
що їх замінюють, є учасниками бойових дій – міської ради, які зареєстровані в м. Буча, с.
АТО на час проходження служби в зоні АТО. Блиставиця, с. Луб’янка, с. Гаврилівка та не
З цього ж числа буде забезпечено пільгові зараховані до закладу дошкільної освіти і

Н

Вифлеємський вогонь миру

Світло, яке принесе в Україну мир

Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру новообраному предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію.
якую вам за те, що ви робите таку добру справу: вже протягом 20 років
привозите Вифлеємський Вогонь Миру до України напередодні Різдва
Христового», — подякував пластунам митрополит Епіфаній. «Ми віримо, що це
світло, яке лине з тієї печери, де народився наш Господь, принесе в Україну мир. Бо
зараз вона по-особливому потребує цього справедливого миру».
У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася церемонія передачі
Вифлеємського вогню миру громаді Києва.
Уже 22 рік поспіль члени Пласту привозять Вифлеємський вогонь миру в
Україну та поширюють його в усі куточки країни, зокрема українським військовим на сході.
Нагадаємо, що кілька місяців тому відбулося відкриття Пластового Вишкільного
Центру в м. Буча. Пласт – це організація, яка в Україні налічує майже 8 тисяч членів, має 118 осередків, діє в усіх областях і виховує справжніх патріотів.

«Д

що врятований світ пам’ятає. Подвиг
полеглих героїв-ліквідаторів вшанували
хвилиною мовчання.
перебувають на електронній черзі у відділі
освіти Бучанської міської ради, в розмірі:
- дітям віком від 2-х до 3-х років – 13,00
грн на день (робочий);
- дітям віком від 3-х до 6 (7) років – 17,00
грн на день (робочий).
Також розглянуто питання забезпечення
безоплатним гарячим харчуванням учнів
1-11 класів пільгових категорій закладів загальної середньої освіти у 2019 році для учнів 1-11 класів закладів загальної середньої
освіти з числа пільгових категорій вартість
надання послуг з харчування одного учня
на день в розмірі 25,00 грн – 100 % за рахунок коштів місцевого бюджету м. Буча.
Буде забезпечено безоплатним гарячим
харчуванням учнів 1 – 11 класів закладів загальної середньої освіти з числа дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з особливими освітніми потребами,
які навчаються в інклюзивних класах; дітей,
із сімей, які отримують допомогу відповідно
до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей,
батьки яких загинули в зоні проведення
АТО, або стали інвалідами; дітей батьки, або
особи, що їх замінюють, є учасниками АТО
на час проходження служби в зоні АТО.
Вирішено забезпечити безоплатним гарячим харчуванням учнів 1 – 4 класів із числа
дітей з інвалідністю, батьки яких загинули в
зоні проведення АТО, які відвідують групу
продовженого дня, вартість надання послуг
з харчування одного учня в розмірі 10,00
грн – 100 %.
Буде забезпечено безоплатним гарячим харчуванням учнів 1 – 4 класів сіл:
Гаврилівка, Блиставиця, Луб’янка.

Аналізували, вивчали і ...
прийняли
Питання про коригування та встановлення тарифів на послуги з централізованого
опалення.
Після проведених зустрічей, консультацій, вивчення аналітичних матеріалів
відділу економіки БМР, теплопостачальної компанії, висновку членів тимчасової
комісії, що була створена відповідно до
розпорядження міського голови Анатолія
Федорука, члени виконкому на засіданні
підтримали рішення провести коригування
та встановити тарифи на послуги з центра-

Довідково
26 квітня 1986 року в 00:23:40 сталася аварія на ЧАЕС. До 15 години 26
квітня встановили, що четвертий реактор зруйновано і радіоактивні речовини надходять в атмосферу у великій
кількості. Радіоактивне зараження
відбулося в радіусі 30 кілометрів, тоді
переселили понад 400 000 осіб.
Ліквідовували катастрофу пожежні, інженери-конструктори, будівельники,
військовослужбовці,
енергетики-атомники, навіть прості
робітники і колгоспники. Ці люди, як
мінімум 90000 осіб, гасили пожежі,
дезактивували приміщення і проммайданчики, забруднені території
навколо станції.
Саме 14 грудня в центральних виданнях з’явилося повідомлення, що
над четвертим енергоблоком зведено саркофаг.

лізованого опалення, що надаються ПКПП
«Теплокомунсервіс» згідно зі структурою
тарифу:
Одноставкові тарифи на послуги з централізованого опалення з ПДВ для населення:
плата за опалення (крім модульних та дахових котелень):
- для абонентів житлових будинків без
будинкових та квартирних приладів обліку
теплової енергії за 1 м2 опалювальної площі
на місяць (з ПДВ) – 47, 87 грн;
- для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку
теплової енергії (з ПДВ) за 1 Гкал–1979, 05 грн;
Плата за опалення для модульних та дахових котелень:
- для абонентів житлових будинків без
будинкових та квартирних приладів обліку
теплової енергії за 1 м2 опалювальної площі
на місяць (з ПДВ) – 47,18 грн;
- для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами
обліку теплової енергії (з ПДВ) за 1 Гкал–
1950,80 грн;
Для бюджетних установ вартість теплової енергії (з ПДВ) в опалювальний період
1945,78 грн за 1 Гкал.
Для інших підприємств вартість теплової енергії (з ПДВ) в опалювальний період
1945,78 грн за 1 Гкал.
Цим
рішенням
рекомендовано
Управителям, ОСББ, ЖБК заключити з
ПКПП «Теплокомунсервіс» договір про
співпрацю під час надання послуг з централізованого опалення і розмежування відповідальності та оформити акти розмежування балансової належності та експлуатаційної
відповідальності теплових мереж.
З метою проведення прозорих нарахувань
за надані послуги ПКПП «Теплокомунсервіс»
вирішено проводити нарахування за спожиті послуги мешканцям будинків, в яких
створено ОСББ, ЖБК, на підставі показань
індивідуальних засобів обліку про щомісячний обсяг споживання споживачами, в помешканнях яких встановлено індивідуальні
прилади обліку теплової енергії та даних загальнобудинкового приладу обліку теплової
енергії (у разі наявності), наданих головами
(або членами правління) ОСББ, ЖБК в термін до 01 числа кожного місяця.
Прес-служба БМР

Єдина родина

Луб’янка

Згадали
день трагедії

Стартап для громади

У селищі вшановували учасників
ліквідації аварії на Чорнобильській
АЕС.
их, хто врятував людство від атомної катастрофи. Згадали день трагедія, віддали шану загиблим покладанням квітів до пам’ятного знака.

Т

Буча

Свято для малечі

У День Святого Миколая дуже важливо, аби кожна дитина відчула
тепло.
ож напередодні свята від народного депутата Ярослава Москаленка
подарунки отримали вихованці дитячих садочків Бучі.

Т

Презентація біогазового комплексу, стратегія розвитку Луб’янки і Бучанської ОТГ, правові проблеми діяльності бізнесу, обговорення меморандуму щодо подальшої співпраці – ось довкола цих питань відбувалася дискусія в селі за участю громадських організацій, в.о. старости Анатолія Новиченка, бізнесових кіл, першого заступника голови Бучанської
міської ради Тараса Шаправського, ЗМІ.
Присутня на зустрічі депутат
ніціатором проведення зустрічі й
налагодження конструктивного діа- Вишгородської районної ради Ірина
логу виступили представники бізнесу, Побідаш наголосила на важливості
якомога швидше впровадити проякі працюють на території села.
Цікавою була презентація сучасно- ект, аби і в Гаврилівці зняти комплекс
го, екологічно безпечного проекту з проблем і назавжди поставити крапку
переробки рослинної продукції, який в питаннях з утилізацією продукції
може розв’язати проблему утиліза- Комплексу «Агромарс». А ще наголоції відходів у Гаврилівці, Луб’янці, що сила, що постачальником сировини
утворюються в результаті діяльності може стати і зоопарк.
птахівничих підприємств. А ще це доГоловний підсумок у розгляді питанпоможе вирішити питання з перероб- ня – це те, що від цього виграє громада,
кою листя, яке восени димить із кож- а брак інформації створював напругу й
різне трактування питання.
ного приватного двора.
Написання стратегії розвитку громаОтримання біодобрива в результаті
переробки – ще одна вигода для селян ди має відбуватися у двосторонньому
поряд зі створенням робочих місць.
порядку, для цього присутні отримали

І

Бабинці

Взяли і зробили

Новий рік – це казковий час, творцями якого є ми самі, мешканці селища
днями представили доказ цьому.
ісяць підготовки, згуртованої праці, і ось у підсумку в Бабинцях чудова фотозона для жителів і гостей селища.

М

Юні футболісти – чемпіони

Так, наприклад, солома, на думку
фахівців, є високоенергетичною сировиною і доступна в значних обсягах, активно вивчається і набуває все
більшого застосування як додатковий
різновид сировини для біогазового виробництва. Як і інші енергомісткі види
сировини, ефективне виробництво
біогазу і соломи та повноцінне використання енергетичного потенціалу
сировини потребує відповідної попередньої підготовки до зброджування.
Комерційний
директор
ТОВ
«Екодевелоп» кандидат технічних наук
Ольга Сидорчук детально розповіла
про всі етапи виробництва продукції
за зеленим тарифом, отримання власних ресурсів. А побачити це на власні
очі можна в Баришівському районі, де
вже працює подібний комплекс.
Замкнутий цикл виробництва, сировинна база, приймальні резервуари,
що унеможливлює забруднення ґрунтів і води, санітарна зона – на ці всі запитання присутні отримали відповіді.

анкети, відповіді в яких частково допоможуть визначити пріоритети розвитку населеного пункту на перспективу.
Юрій Маскаков живе тривалий час
ідеєю реалізувати спільними зусиллями
проект «швейцарське село», уже й план
дій для подальшого удосконалення написав, який включає багато чинників,
що зроблять село не «бідним родичем»,
а зразком для поширення досвіду.
Соціально відповідальний бізнес,
суспільний договір, активні мешканці,
збільшення рівня довіри, – ось ті складові, без яких це зробити на вдасться.
Директор школи Ольга Кицун наголосила на важливій підтримці, яку постійно відчуває від місцевого бізнесу й
додала, що влада в селі повинна зробити крок назустріч.
Наразі готується текст меморандуму, який стане містком між владою,
бізнесом і громадою, і буде прикладом
для інших населених пунктів не лише
нашої громади.
Вікторія Ляховець

Паперові сніжинки прикрасили клас

Команда Бабинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів – переможець етапу обласного
фестивалю шкільного футболу «Футбольні надії Київщини» серед 3-4
класів.
о складу збірної ввійшли: Дмитро Євтушенко, 4-А, Олександр Касалап,
4-В, Кирил Кордіяка, 4-Б, Владислав Голубенко, 4-Б, Іван Родін, 4-А, Назар
Чубайко, 4-А, Нікіта Шома, 4-Б, Нікіта Яковенко, 4-А, Іван Зубець, 4-А клас,
учитель фізичної культури – Павло Дмитрович Костецький.
Найкращий гравець серед 3-4 класів – Іван Родін.

Д

Учні Луб’янської школи власноруч
виготовили неповторні сніжинки, які
тепер прикрашатимуть їхній клас.
творити атмосферу свята може кожен, якщо є бажання.
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Актуально

Україна отримала автокефалію

Подія року

Президенту України Петру Порошенку допомогло саме Боже провидіння
Те, як упродовж одного дня, 15 грудня, під час Об'єднавчого собору вдалося і затвердити статут автокефальної української церкви та обрати її
предстоятеля, є величезним успіхом, заявила в інтерв'ю телеканалу «Белсат» українська експерт-релігієзнавецьТетяна Деркач.
країну можна привітати з тим, що в нас починає набувати конституційного статусу перша в її історії автокефальна помісна церква», - зазначила пані Тетяна.
На її думку, Президент України Петро Порошенко з цього дня ввійшов в історію.
«Подія абсолютно безпрецедентна. І те, що він зумів це зробити й довести до
кінця, я вважаю певною мірою Божим провидінням», - наголосила вона, додавши,
що українська автокефалія важливіша, ніж безвіз з Євросоюзом.

На думку експерта, надалі все залежить від того, як митрополит Епіфаній,
який очолив Православну церкву
України, зуміє побудувати відносини
архієреїв усередині нової церкви, і від
того, якою буде офіційна риторика цієї
церкви, зокрема, щодо тих архієреїв і
парафій Московського патріархату,
які висловлювали свої автокефальні
настрої або були досить лояльні до автокефалії.

«У

Ж

урналісти дізналися, що більшість
чоловіків віддає перевагу фантастиці чи історичним творам, а жінки
читають різноманітну літературу – від
відомих творів письменників минулих
століть до сучасних психологічно-тренінгових книжок, а крім-того, ще й історичні та любовні романи.
23-річні Владислав і Олександр відразу назвали одеських авторів, що друкуються під літературним псевдонімом
Макс Фрай:
– Це захопливе фентезі, у якому наша
людина потрапляє в інший світ і займається розкриттям злочинів, пов’язаних
із використанням магії.
32-річний
Костянтин
відзначив
серію творів харків’янина Гая Юлія
Орловського «Ричард довгі руки». А
його 29-річний товариш розповів про
ельфійську серію німецького автора
Бернгард Геннена.
41-річний Сашко відзначив роман
Деніела Киза «Множинні уми Біллі
Миллиган»:
– Це твір, що описує реальну історію
про людину, яка мала 23 особистості і –
що неперевершено - існувала в кожній із
них окремо.
Світлана, 24 роки, нещодавно прочитала твір азербайджанського письменника-журналіста Ельчина Сафарлі
«Якщо б ти знав» і розповідає, що, в

ньому на перший погляд, описуються
звичайні хвилювання жінки, але щось
чіпляє в тексті, затримує увагу.
15-річна Христина вважає, що кожному підлітку потрібно прочитати «140
децибелів тиші» Андрія Бачинського:
– Юний музикант в автомобільній
аварії втрачає батьків, сестричку і

22-річна Юлія відзначила роман мемуарів американської письменниці Елізабет
Ґілберт «Їсти, молитися, кохати»:
– Це твір про пошук щастя, про розуміння себе, своєї особистості, своїх
прагнень.
А також Юлія додала, що як студентка університету, яка прагне звер-

Що читають у громаді?

Кореспонденти «Бучанських новин» опитали близько 300 громадян і з’ясували, що читають мешканці Бучанської об’єднаної територіальної громади.
слух, але він не зламався під впливом
трагічних обставин, і допоміг і собі, і
своїй подружці. Дуже важлива книжка.

Суспільство

шень у житті, читає твір Ентоні Робінс
«Безмежна влада» – про владу над собою, про програму досягнення успіху.

Олена – 40-річний інженер – порекомендувала жінкам легкий та цікавий
любовний жіночий роман «Пів’яблука»
української авторки Галини Вдовиченко.
32-річна Оксана із захопленням розповіла про романи львівського автора
Наталії Гурницької «Мелодія кави в тональності кардамону» та «Мелодія кави
в тональності сподівання» – твори про
почуття, про надію, про каву…
Також журналісти завітали до книжкового магазину. Працівниці крамниці
– дві Наталії – розповіли, що, незважаючи на різноманітність всіляких гаджетів
та електронних розваг, до них у магазин
приходять люди і купують книжки:
– Є серії, яким віддають перевагу підлітки, є яскраві книжки для діточок, а
є багато творів сучасних авторів, які
бажають придбати дорослі.
Самі продавчині відзначили автора Володимира Лиса, його «Століття
Якова», «Країна гіркої ніжності» - «глибокі і справжні твори». А також українську
письменницю Люко Дошвар, «читаючи
романи якої не можливо відірватися, хочеться якнайшвидше дочитати».
Насправді, опитані нами мешканці
назвали багато творів і письменників,
які їх зацікавили, надихнули, справили
враження. І найголовніше, що ми з’ясували – ми читаємо книжки!
Спілкувалася Ірина Левченко

ТОП-5 українських книжок, що
змусять
дітей забути про гаджети
би невпинно вдосконалюватися, розвиватися та усвідомлювати всі дрібні, проте до-

А

статньо важливі нюанси нашого часу, потрібно читати якісну художню літературу
тої країни, в якій народився і живеш. Ще більш важливий цей «постулат» для дітей,
адже книжки не тільки мають на меті розвинути уяву, фантазію, почуття гумору й ще
безліч прекрасних якостей у малих бешкетників, а занурюють малечу у «фантастичний світ», здатний захопити і відволікти дітей від девайсів та гаджетів. Тож журналісти
«Бучанських новин» підготували ТОП-5 українських книжок для ваших дітей.

БАГАТО ВЕСЕЛИХ ІСТОРІЙ
Віталій Кириченко
Фантастична історія одного малого бешкетника, який ні на мить не дає
нудьгувати ні мамі, ні татові, ні бабусі, ні
дідусеві, ні сусідам, ні друзям, ні вихователькам дитсадка, ні випадковим перехожим… Безліч надзвичайно веселих і повчальних оповідань.

Українці
перестали
читати книжки

Кожен третій українець не прочитав
жодної книжки за рік. Такий невтішний результат отримали спеціалісти
Українського центру економічних і
політичних досліджень імені Олександра Разумкова, які провели всеукраїнське дослідження «Ukrainian
Reading Publishing Data 2018».
а словами експертів, третина опитаних прочитала за рік від 1 до 5 книжок. Удвічі менше (14%) прочитали від 6
до 10 книжок, лише 6% − від 10 до 25, 4%
− від 25 до 50, і лише 2% − більше 50 книжок. А третина – не прочитала жодної.

З

Також під час дослідження вдалося
з’ясувати, що чим молодша, освіченіша
та заможніша людина, тим вона більше
читає. Також цікаво, жінки читають частіше, ніж чоловіки.
Щодо найбільш популярних жанрів
– третина опитаних віддають перевагу сучасним детективам. На другому
місці – класика. Один із 4-5 читачів
протягом року гортав сторінки фантастики або фентезі, підручники і навчальні посібники, книжки з психології та саморозвитку, літературу для
дітей та підлітків, любовні романи,
сучасні романи та наукові чи науково-популярні видання. Найменш популярними виявилися комікси та графічна проза.
Та найбільш прикра статистика стосується того, як часто українці читають книжки своїм дітям. Лише кожен
п’ятий опитаний читає дітям книжки

БУДИНОК ДВІРНИКІВ.
Юрій Нікітінський
В одному місті, можливо, саме у вашому,
є незвичайний будинок, у якому оселилися шість дуже важливих персон, що працюють… двірниками. У кожного власна
ділянка, інтереси, захоплення й мрії, та всі
вони абсолютно щасливі, бо наводити порядок для них не просто професія, а покликання і справа всього життя. Там, де вони
з’являються, світ стає світлішим, добрішим
і по-справжньому чистішим…

співчутливими, хоробрими, допомагати
старшим, захищати слабких, любити тварин… 23 повчальні історії, які могли статися з будь-якою дитиною в будь-який час
та в будь-якій країні.

КОМП І КОМПАНІЯ. Анна Коршунова
Книжка про те, як змінюється світ, якщо
натиснути кнопку «Вимкнути комп’ютер».
Видання розповідає про хлопчика
Владика, який виріс у місті, і навіть тиждень у селі без комп’ютера й інтернету здається йому справжньою каторгою, але все
змінюється…

ПЕРША ДОРІЖКА В НЕБО
Анатолій Григорук
Кожна історія – це маленький урок дітям про те, як важливо бути добрими,

САМІЙЛО. Ярослав Яриш
Фантастика з елементами стародавньої
української міфології. Звичайний сільський підліток Самійло вирушає в небезпечну мандрівку через таврійський степ
до Криму, аби звільнити свою сестричку,
поневолену загарбниками. У книжці постають і реальні історичні постаті – їхня
історія тут межує на грані реальності та
вигадки. Але головне навіть не це, а відповідь на запитання, як із маминих синів
виростають справжні козаки.

щодня або кілька разів на тиждень. А
кожен десятий – лише кілька разів на
місяць, кожен двадцять п’ятий – кілька
разів або раз на рік. І кожен сьомий не
читає дітям книжки ніколи.
До речі, цікаво, що майже кожен третій опитаний, який ніколи не читав

книжок, каже, що йому в дитинстві не
читали батьки. Опитані, які не читають книжки, найчастіше пояснюють це
відсутністю потреби чи бажання. Ще
11% причиною назвали ціну, 7% − брак
хороших, цікавих, якісних і корисних
книжок.

Понеділок • 24 грудня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,3:00 Новини.
9:30,11:45,3:20,5:25 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:30,16:50 Телепродаж.
11:55 Енеїда.
13:00 Лайфхак українською.
13:15 Д/с «Свiт дикої природи».
13:55 Х/ф «Чарiвник країни мрiй»,
1 с. (12+).
15:50 По обiдi шоу.
17:10 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
20:00 Д/с «Найекстремальнiший».
21:25 «Кардинал Мар`ян
Яворський».
22:25 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя
пiд проводом Святiйшого Отця
Франциска в Базилiцi Святого
Петра.
0:30 Концерт Ольги Чубаревої
«Vivere» в проектi «Lady Opera».
2:00 «Наївне малярство Михайла
Онацька».
3:25 Свiтло.
4:20 #NeoСцена з Олегом
Вергелiсом.
4:50 Д/ф «Шлях додому» з Я.
Мельником.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
35 «ТСН».
9:30,11:20,12:20 «Одруження
наослiп».
13:15 «Мiняю жiнку».
14:45 «Сiмейнi мелодрами».
15:45 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
20:15 Комедiя «Сам вдома».
22:15 Мелодрама «Двигун
внутрiшнього згоряння».

Iнтер

6:05,22:05,5:25 «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 Ранок з Iнтером.
9:25,18:00,19:00,1:50 «Стосується
кожного».
11:20 Т/с «Побачити океан», 1 с.
12:25 Т/с «Побачити океан», 2-4 с.
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:50 Х/ф «Книжковий клуб». (12+).
2:35 «Подробицi» - «Час».
3:40 «Орел i решка. Шопiнг».
5:00 «Top Shop».

ICTV

4:40 Скарб нацiї.
4:50 Еврика!
4:55 Служба розшуку дiтей.
5:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).

5:50 Громадянська оборона.
6:40 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
8:45 Антизомбi.
10:40,13:00 Х/ф «Янголи i демони».
12:45 Факти. День.
13:20 Х/ф «Iнферно». (16+).
15:40 Х/ф «Трансформери 5:
Останнiй лицар». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «П`ятий елемент». (16+).
21:40 Х/ф «Хелбой 2: Золота армiя».
23:45 Х/ф «Одiссея». (16+).
3:05 Перший раз за кордоном.

Новий канал

3:00 Зона ночi.
3:15 Служба розшуку дiтей.
4:40 Абзац.
6:30,7:45 Kids` Time.
6:35 М/с «Том i Джерi шоу».
7:50 М/ф «Iндики: Назад у
майбутнє».
9:40 Х/ф «Пiвнiчний полюс».
11:30 Х/ф «Пiвнiчний полюс:
Вiдкритий на Рiздво».
13:30 Х/ф «Означає, вiйна». (16+).
15:30 Х/ф «За бортом».
17:45,2:00 Таємний агент.
19:00 Ревiзор.
22:00 Пристрастi за ревiзором.
0:15 Пост шоу. Таємний агент.

СТБ

5:55,9:00,19:00,1:45,2:25 Т/с «Коли
ми вдома».
6:55,15:25 Все буде добре!
10:00 Зваженi та щасливi. (12+).
13:05 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос».
13:30 Х/ф «Самогонщики».
13:50 Х/ф «Вечори на хуторi
поблизу Диканьки».
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
20:00,22:45 Хата на тата. (12+).

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
7:30 Зоряний шлях.
10:00 Реальна мiстика.
15:10 Т/с «Мама для Снiгуроньки».
19:00,2:30 Сьогоднi.
20:00 Концерт Олега Винника.
22:10 Т/с «Щоб побачити веселку».
2:00 Телемагазин.
3:30 Iсторiя одного злочину 4. (16+).

ТК «Київ»

6:30 Х/ф «Звiр».
9:25 «Київ-музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Концерт «Приречений на
любов».
16:50,23:35 Х/ф «Одержимiсть».
18:35 Х/ф «Сумна iсторiя».
21:00,23:10,1:15,3:15 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
21:25,1:40 «Заборонена iсторiя».
22:15,2:25 «Переказана iсторiя».
23:05 «Українська Нацiональна
Лотерея».

24–30 грудня 2018 року

Вівторок • 25 грудня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,3:00 Новини.
9:30,22:00,23:15,1:40,2:50,3:20,5:2
5 Погода.
9:40 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя
пiд проводом Святiйшого Отця
Франциска в Базилiцi Святого
Петра.
11:30 Концерт Євгена Хмари
«Знамення».
13:00 Рiздвяне привiтання i
Апостольське благословення для
Риму i цiлого свiту Святiйшого Отця
Франциска з площi Святого Петра
у Римi.
13:30,16:50 Телепродаж.
13:50 Х/ф «Чарiвник країни мрiй»,
2 с. (12+).
15:50 UA:Фольк.
17:10 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
20:00 Д/с «Найекстремальнiший».
21:25 Нашi грошi.
22:15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:45 Перша шпальта.
23:30 Телепродаж Тюсо.
1:50 Д/с «Орегонський путiвник».
3:25 Свiтло.
4:20 #БiблiоFUN з Р. Семкiвим.
4:55 «Шлях додому» з Є. Гладiй.
5:35 Д/с «Гордiсть свiту».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30,5:35 «ТСН».
9:10 Комедiя «Службовий роман.
Нашi часи». (16+).
11:00 Т/с «Родичi». (12+).
20:15 Комедiя «Сам вдома 2».
22:45 Комедiя «8 перших
побачень». (16+).
0:35 «Розсмiши комiка».

Iнтер

6:05,22:05,5:25 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:20 Х/ф «Я сором`язливий, але я
лiкуюся».
12:35 Х/ф «Вiзьми мене штурмом».
(12+).
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,1:45 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:50 Х/ф «Ця весела планета».
2:30 «Подробицi» - «Час».
3:25 «Орел i решка. Шопiнг».
5:00 «Top Shop».

ICTV

4:35 Скарб нацiї.
4:45 Еврика!
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,20:40 М/ф «Три богатирi на

далеких берегах».
11:10 М/ф «У пошуках Жар-птицi».
12:35,13:05 М/ф «Добриня
Микитович i Змiй Горинович».
12:45 Факти. День.
14:05 М/ф «Олешко Попович i
Тугарин Змiй».
15:35 М/ф «Iван Князєвич i Сiрий
Вовк».
17:15 М/ф «Iван Князєвич i Сiрий
Вовк 2».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 М/ф «Три богатирi i
Шамаханська цариця».
21:55 Х/ф «П`ятий елемент». (16+).
0:20 «На трьох». (16+).
2:15 Х/ф «Свiтла особистiсть».

Новий канал

3:15,2:00 Зона ночi.
4:45 Абзац.
6:35,7:55 Kids` Time.
6:40 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00,1:00 Київ вдень i вночi. (16+).
9:00,22:00 Т/с «Чаклунки». (16+).
9:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
17:00,19:00 Вар`яти. (12+).
21:00 Т/с «Будиночок на щастя».
(12+).
23:00 Х/ф «Легiон». (18+).

СТБ

5:30,8:30,19:00,23:45,0:45 Т/с «Коли
ми вдома».
6:20,15:25 Все буде добре!
9:30,20:00,22:35 МастерШеф. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).

Канал «Україна»

7:00,19:00,1:30 Сьогоднi.
8:00 Зоряний шлях.
10:00,4:40 Реальна мiстика.
15:15 Т/с «Принцеса-жаба». (12+).
20:00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Прокляття Чорної перлини».
(16+).
22:50 Х/ф «Ван Хельсiнг». (16+).
2:20 Х/ф «Що приховує любов».
(12+).
3:45 «Говорить Україна».
4:35 Теленіч.
3:10 «Голос Божий».

ТК «Київ»

7:00 Х/ф «Сумна iсторiя».
9:25 «Київ-музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Українське шоу М.
Поплавського «Я у тебе один».
17:15,22:15,2:30 «Переказана
iсторiя».
18:10 Х/ф «Нерiвний шлюб».
21:00,23:10,2:05,3:15 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
21:25 «Заборонена iсторiя».
23:05 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:35 Х/ф «Пальми в снiгу».
3:40 «Життєвi iсторiї».
6:25 «Мультляндiя».

Середа • 26 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!
9:30,11:45,14:25,15:10,16:50,23:15,
4:05 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:30,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Смачнi iсторiї».
13:15 РадiоДень.
13:40 Д/с «Бюджетний
вiдпочинок».
14:30 52 вiкенди.
15:20 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55 Сильна доля.
18:20,3:35 Тема дня.
19:00 UA:Бiатлон. Студiя.
19:30 Д/с «Щоденники комах».
19:50 Т/с «Дiрк Джентлi». (12+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:45 Складна розмова.
22:15 Д/с «Погляд зсередини».
22:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
Дайджест.
23:30 Телепродаж Тюсо.
1:40 Розсекречена iсторiя.
2:30 Нашi грошi.
4:10 #KiноWALL з С. Тримбачем.
4:35 Koktebel Jazz Festival.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
35 «ТСН».
9:30,11:15,12:20 «Одруження
наослiп».
13:10 «Мiняю жiнку».
14:45 «Сiмейнi мелодрами».
15:45 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
20:15 Комедiя «Сам вдома 3».
22:15 Т/с «Родичi». (12+).
4:35 «Розсмiши комiка».

Iнтер

6:05,22:05,5:25 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00 «Новини».
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
10:25 Х/ф «Заморожений».
12:35 Х/ф «Митниця дає добро».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,1:45 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:50 Х/ф «Стережися автомобiля».
2:30 «Подробицi» - «Час».
3:25 «Орел i решка. Шопiнг».
5:00 «Top Shop».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.

4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10,20:15 Багач-бiдняк.
11:10,13:15 Х/ф «Джек i бобове
дерево». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:15,16:20,21:20 Дизель-шоу.
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
0:20 «На трьох». (16+).
2:05 Х/ф «Принцеса на бобах».

Новий канал

3:00,2:05 Зона ночi.
4:50 Абзац.
6:40,7:55 Kids` Time.
6:45 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00,1:00 Київ вдень i вночi. (16+).
9:00,22:00 Т/с «Чаклунки». (16+).
10:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
17:00,19:00 Екси. (16+).
20:50 Т/с «Будиночок на щастя».
22:50 Х/ф «Вимирання». (18+).
2:00 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:05,15:25 Все буде добре!
8:10,19:00,23:15,0:15 Т/с «Коли ми
вдома».
9:10 МастерШеф. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
20:00 МастерШеф. Оголошення
переможця. (12+).
22:35 МастерШеф. Невiдома версiя.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,2:05
Сьогоднi.
9:30,4:10 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 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Скриня мерця». (16+).
22:50 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Прокляття Чорної перлини».
1:35 Телемагазин.
3:10 «Говорить Україна».

ТК «Київ»

7:00,21:25 «Заборонена iсторiя».
8:00,9:00,21:00,23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
8:15,23:20 «Школа права».
9:15,20:20,0:00,2:20 «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 «Якiсне життя».
22:30,1:50 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
3:00 «Життєвi iсторiї».
6:15 «Мультляндiя».

Астрологічний прогноз на 24-30 грудня 2018 року
ОВЕН (21.03-20.04).
На початку тижня успiх чекає вас на
дiлових зустрiчах i пiд час обговорення угод. Щоб завершити всi справи до свят, вам
доведеться багато працювати, проте з`явиться
можливiсть проявити всi кращi якостi: розум,
завзятiсть, посидючiсть i незвичайнi органiзаторськi здiбностi. Ближче до вихiдних вам доведеться зустрiчатися з примхливими партнерами або друзями. Зiрки радять уникати суєти,
агресивностi i самовпевненостi.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Старий рiк був хорошим, але вiн
емоцiйно виснажив вас, тому Новий
рiк краще зустрiти в комфортнiй, камернiй
обстановцi з приємними для вас людьми. Так
що вам потрiбно гарненько пiдготувати такий
вечiр. Робота займатиме досить багато часу,
але за значимiстю вона лiдирувати не буде.
Своєю енергiйнiстю та активнiстю ви зможете
змiцнити свої позицiї.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На цьому тижнi ви здатнi вирiшити тi
питання, якi для iнших здаються надскладними. Розплануйте тиждень з урахуванням особистого життя. Тим бiльше, що у вас
починається смуга везiння. Схоже, у вас у розпалi пристрасний роман. I ваш партнер буде вас
радувати та надихати. Чекайте вiд нього приємний подарунок до свята. Властивi вам креатив i
працьовитiсть матимуть вiдчутнi плоди.

РАК (22.06-22.07)
У понедiлок краще промовчати, це
позбавить вас сварок і сперечань. У
вiвторок можете зiткнутися з рiзними
бюрократичними проблемами, проте зумiєте
їх швидко розвязати’. У вихiднi вiдпочивайте, розважайтеся, це у вас здорово вдається.
Готуйтеся до свят зi спокiйною душею.
ЛЕВ (23.07-23.08)
На початку тижня є ймовiрнiсть,
що вашi плани протирічитимуть планам вашого начальства. Якщо у вас
немає сил обурюватися, то краще змінити начальника i роботу. У середу не втручайтеся в
чужi справи. У суботу не варто занадто азартно купувати подарунки собi та близьким, можна придбати багато непотрiбного.
ДІВА (24.08-23.09)
Вiдпочивайте, поки є можливiсть.
Такої можливостi немає? Тодi майте
на увазi, що в тих, кому доведеться
працювати, буде кульгати дисциплiна. Вам
буде вкрай важко зосередитися на щоденних
справах, а вже про новi проекти не доводиться говорити. Не варто зараз зациклюватися
i на сiмейних проблемах, спроба з`ясування
стосунки не прояснить ситуацiю, а гарантує
скандал.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi можете занадто
захопитися побудовою стратегiчних
планiв, краще зайнятися розв’язанням нагальних проблем. Вiвторок - не найкращий час, щоб намагатися прискорити робочi
процеси. Наступний тиждень буде сповнений
передсвяткової суєти i тривог. Не дозволяйте
безпiдставним думкам i сумнiвам турбувати
вас, перш нiж вiрити чуткам, постарайтеся
з`ясувати їхнє джерело.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
У вас може зрости iнтерес до всього, що вас оточує. Велика ймовiрнiсть того, що ви зможете правильно
оцiнити своє мiсце в життi, i навiть зрозумiти,
що в ньому важливо, а що нi. Ймовірне
втiлення в реальнiсть найбiльш зухвалих i
честолюбних бажань. Якщо не будете лiнуватися, є можливiсть злетiти вгору кар`єрними щаблями. Пам`ятайте, що настає чарiвна
пора зимових свят.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
У вас все добре. Просто насолоджуйтеся моментом. За бажання можна буде реалiзувати свої задуми. На
роботi у вас буде складатися творча й радiсна
атмосфера. Все буде вдаватися з мiнiмальними
витратами сил i засобiв. Завдяки гарному настрою, ви дуже багатьом зможете допомогти,
пiдтримавши в скрутну хвилину. Пiдготовка
до свята відбувається на повну.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Ситуацiя, яка складеться на цьому тижнi, може спровокувати вас на
суперечки з колегами. Якщо цього не
уникнути, постарайтеся фiлософськи поставитися до цього й перетворити все на захоплюючу бесiду. Наприкiнцi тижня вам просто
необхiдно менше працювати й бiльше часу
придiляти пiдготовцi до свят.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На цьому тижнi може вiдбутися
перехiд до нового, бiльш сприятливого для вас життєвого циклу.
Загостриться iнтуїцiя, вам навiть може наснитися вiщий сон. Однак ви з бiльшим успiхом будете розв’язувати чужi проблеми, нiж
свої власнi - ось ними i займiться. Не варто
прислухатися до думки iнших людей, навiть
якщо вони є для вас авторитетом. Самi вирiшуйте, як вам зустрiчати Новий рiк.

РИБИ (20.02-20.03)
На цьому тижнi вiдчуття власної
значущостi виникне не на порожньому мiсцi. Так що зiрки рекомендують
використовувати цей плiдний перiод сповна.
Успiх у справах може багато в чому залежати
вiд ваших органiзаторських здiбностей, хоча
навряд чи обiйдеться без конкурентної боротьби. Звичний iмiдж потребуватиме деякої
корекцiї. Перешкоди i проблеми, якi можуть
виникнути на початку тижня, не повиннi засмучувати. До вихiдних все владнається.
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радиційно в місті свято розпочалося
з вітання від Св. Миколая категорійних дітей у Бучанській міській раді.
Після чого вулицями міста відбулася
хода Св. Миколая, до якої у яскравих
костюмах приєдналися всі представники громади.

До речі, нагадаємо вам про традицію,
народжену кілька років тому: хто ударить у дзвін і загадає бажання – воно
неодмінно збудеться! «Бучанські чарівні
передзвони» гостинно чекатимуть гостей до … січня.
А тим часом навколо ялинки було
дійсно гаряче – танці, пісні, хороводи.
Ніхто не залишався осторонь. Усе гуло.
У казці, що завітала в наше місто, є
все, аби відпочити та поринути в особливу новорічну атмосферу всією родиною: ковзанка, каруселі, кава і чай.
Але головне, тут є будиночок Святого
Миколая, куди в перший же день вишикувалася довжелезна черга дітлахів, аби
розповісти про свої добрі вчинки та повідати про найпотаємніші бажання.
Юлія Бобрик

Надвечір свято продовжилося в казковому містечку «Бучанські чарівні
передзвони», де відбулося врочисте
відкриття головної ялинки. Усі затамувавши подих чекали цієї миті, а особливо діти, чиї оченята світилися по-особливому. Розпочався відлік:
– П’ять,чотири, три, два, один, – і
ялинка засяяла яскравими вогниками,
даруючи можливість навіть дорослим
знову повірити в чудеса.

завершення сезону

Свято наближається

«Sand play» –
феєричний виступ
під завісу року

Відродження
традицій через
пісню

У Колонній залі КМДА відбувся 100-й ювілейний Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Зоряні мости» до Дня
Святого Миколая.
тудія пісочної анімації «Sand play» брала участь у трьох
вікових категоріях.
І вікова категорія: Буторина Оля, Луцюк Ліля, Тулайдан
Ілона, Федоренко Даша, Синяченко Віка, Івашко Софія,
які посіли І місце.
ІІІ вікова категорія: Курилова Аня, Христенко Альона
вибороли І місце.

С

А ІІ вікова категорія: Бонар Настя, Бонар Оксана,
Вискочил Маша, Пантелейчук Поліна, Попова Вероніка,
Рабірох Аня отримали найвищу нагороду фестивалю –
«Гран-прі»!
Також учасники студії отримали запрошення на участь у
фестивалі в Болгарії у 2019 році і солодкі подарунки.
Вітаємо переможців!

Навіть ми не змогли дізнатися
назву нового хіта, який готує до
Різдва народний артист України,
Почесний громадянин Бучі Олександр Пономарьов.

Наша гордість

Філософія сучасного
танцю

«Пластилін» став лауреатом I cтупеня II Обласного фестивалю сучасної хореографії
«Дзиґа».
ні танцюристи студії вже давно полюбилися
нашим мешканцям за тонке відчуття музики
та неповторну філософію танцю. Тож і професійне
журі гідно оцінило бучанський «Пластилін».
Організаторами
фестивалю
виступили
Управління культури національностей та релігій
КОДА, Комунальний заклад Київської обласної
ради «Київський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи» та Київський
обласний осередок Національної хореографічної
спілки України.

Ю

Т

а, за великим рахунком, не в назві
річ, а в збереженні і відродженні
традицій великого народу!
Чекаємо з нетерпінням на прем’єру
й переконані, що це буде традиційно
неперевершене виконання.

Луб’янка

Новий рік – казкове свято. Та уявити його без ялинки неможливо. А
яка зелена красуня без прикрас?
Напередодні новорічних свят
журналісти «Бучанських новин» у
пошуках передноворічного дива
вирушили на фабрику ялинкових
іграшок у с. Луб’янка, аби дізнатися, як народжуються ці чарівні
прикраси, що радують дітей і роблять ялинки по-справжньому неповторними.

Н

а сьогодні українські іграшки
можна побачити в багатьох країнах. Гарні, різнокольорові кульки з
унікальними авторськими малюнками
припали до душі європейцям, замовлень тут чимало. Тож працює фабрика
у Луб’янці впродовж всього року.
Як народжується новорічна іграшка
можна побачити на власні очі під час
екскурсії. На склодувній дільниці за
допомогою спеціальних скляних трубок видуваються новорічні кульки.
Після майбутні прикраси потрапляють на дільницю посріблення, де відбувається справжнє диво. Здавалося б,
усього лише хімічна реакція, простий
експеримент, яких у школі на уроках
хімії було вдосталь. У кульку вливається розчин аміаку і срібла і все це
опускається у відерце з теплою водою,
збовтується і – вуаля. За лічені секунди

Із Бучі свято їде світом
Новорічні свята вже стукають у двері, а це означає, що на поличках магазинів кожен шукає подарунки для рідних, друзів, знайомих, дітей.
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Європейський
маршрут
кульки

прямо перед нами відбувається диво,
кулька стає срібною, як дзеркало. Під

Путівник по місту

час реакції внутрішня поверхня покривається шаром срібла. Цікаво, що
після цього етапу іграшка стає не тільки красивою, але і більш міцною.
Далі фарбувальний цех, а за ним
заключний етап – розпис, де майстри

створюють на кульках справжні шедеври від п’ятачків – символу наступного року – до різдвяних пейзажів.
Цікаво, що протягом дня художники
розписують по півсотні прикрас.
Кожну кульки складають в окрему
коробку. Відвідувачі екскурсій можуть

Н

www.delicia.com.ua

еймовірно смачні та цікаві набори
від «Деліції» – світової марки вже
не перший рік роз’їжджаються світом,
даруючи святковий настрій покупцям.
«Пряникова Хатинка», «Пряникова
Ялинка», «Пряниковий поровозик»,
«Казкові олені» та «Ялинкові прикраси» цьогоріч будуть смакувати у
Польщі, Словаччині, Чехії, Угорщині,
США, Англії, Білорусі, Азербайджані,

Молдові, Естонії, Швейцарії. Отак, завдяки підприємству з Бучі свято їде в усі
куточка світу.
До речі, ПП «Деліція» неодноразово
виступало партнером у проведенні багатьох міських, обласних і навіть міжнародних заходів. Останній приклад: підприємство стало «чарівником» і надало
подарункові набори учасникам редакційного конкурсу на кращий лист Миколаю.

сто гра, це можливість за допомогою
влучного слова чи жесту дарувати позитив глядачам. Мер міста переконаний, що поряд із чемпіонатом БОТГ з

футболу, чемпіонат КВК також матиме
своїх фанатів, які з нетерпінням вже
чекають наступної веселої і цікавої зустрічі.

не лише побачити весь процес виготовлення новорічних іграшок, але й
розмалювати кульку за своїм смаком.
Юлія Бобрик

КВК

Переможець кубка мера –
Бригада №5

Пройшов ІІ відкритий фестиваль КВК на кубок Бучанського міського голови Анатолія Федорука «БУЧА ЗБИРАЄ ГРОМАДУ».
фестивалі взяли участь 10 команд: були учасники, що вже на професійній
OldSchool – Бучанська ЗОШ № 1, сцені дарують позитив і настрій – гумоШарКо – Бучанський НВК №2, 8 по- ристи Ліги сміху.
У номінаціях після виступу таблиця
росят – Бучанський НВК №4, Бригада
№5 – Бучанська СЗОШ №5, Нова наз- мала такий вигляд:
ва – Бучанської Української гімназії, • Зірка фестивалю – Олена Васянович
Точка невозврата – Бучанський центр • Кращі актори – Ніка та Лев
позашкільної освіти, Молодість – • Оригінальна хореографія – 8 поросят
Блиставицька ЗОШ I-III ст., Серпантин • Ну, майже перемогли – Шарко
– Мироцька ЗОШ І-ІІ ст., ХБТБ • Інтелектуальний гумор – Бригада #5
– Немішаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, • Відкриття фестивалю – Точка невозврата
ЛОБОДА із Ворзеля. Усі команди нама- • Краща пародія – ХБТВ
галися суддівську бригаду й присутніх • Кращий музичний номер – Серпантин
у залі довести до гучного сміху, дружніх • Артистичність – Oldschool
оплесків і переможних балів.
• Сценічний образ – Лобода
Після зливи гумору визначити найдо- • Яскравий стиль – Молодість
тепніші, найвеселіші та найкреативніші • Соціальний гумор – Нова назва.
Бучанський міський голова Анатолій
команди й учасників було надзвичайно
Федорук привітав всі команди з вдалим
складно.
Серед тих, хто оцінював виступи, виступом і зауважив, що КВК – не про-
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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!
9:30,11:45,14:25,15:10,16:50,23:15,4
:05 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:30,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Смачнi iсторiї».
13:15,14:30 РадiоДень.
13:40 Д/с «Бюджетний вiдпочинок».
15:20 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55 Промiнь живий.
18:20,3:35 Тема дня.
19:00 #ВУкраїнi.
19:30 Д/с «Щоденники комах».
19:50 Т/с «Дiрк Джентлi». (12+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
Дайджест.
22:15 Д/с «Погляд зсередини».
22:45 Букоголiки.
23:30 Телепродаж Тюсо.
1:40 Розсекречена iсторiя.
2:30 Складна розмова.
4:10 #МузLove з Любою Морозовою.
4:40 Koktebel Jazz Festival.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
35 «ТСН».
9:30,11:20,12:20 «Одруження
наослiп».
13:15 «Мiняю жiнку».
14:45 «Сiмейнi мелодрами».
15:45 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
20:15 Комедiя «Сам вдома 5».
22:10 Т/с «Родичi». (12+).
4:35 «Розсмiши комiка».

Iнтер

6:05,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.

7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:20 Х/ф «Черницi тiкають». (16+).
12:35 Х/ф «Операцiя «Тушковане
м`ясо».
14:50,15:50,16:45,1:20 «Речдок».
18:00,19:00,2:40 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Жовтi жилети».
23:40 Х/ф «Жiнка, яка спiває».
3:20 «Подробицi» - «Час».
4:05 «Орел i решка. Шопiнг».
5:15 «Top Shop».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10,20:10 Багач-бiдняк.
11:05,13:20 Х/ф «Подорож
Єдинорога».
12:45,15:45 Факти. День.
15:00,16:25,21:25 Дизель-шоу. (12+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
0:05 «На трьох». (16+).
2:00 Х/ф «Поїзд поза розкладом».

Новий канал

3:00,2:15 Зона ночi.
4:45 Абзац.
6:35,7:55 Kids` Time.
6:40 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00,1:10 Київ вдень i вночi. (16+).
9:00,22:00 Т/с «Чаклунки». (16+).
10:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Т/с «Будиночок на щастя».
23:00 Х/ф «Нова ера Z». (18+).
2:10 Служба розшуку дiтей.

СТБ

4:55,7:55,19:00,0:00,1:00 Т/с «Коли

П`ятниця • 28 грудня

ми вдома».
5:50,15:25 Все буде добре!
8:55 МастерШеф. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
20:00 Зваженi та щасливi. (12+).
22:45 Зваженi та щасливi.
Оголошення переможця. (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,2:30
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:20,4:40 Реальна мiстика.
13:20,15:30 Т/с «Черговий лiкар».
(12+).
16:00 Iсторiя одного злочину 4.
(16+).
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
(12+).
19:50 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На краю свiту». (16+).
23:10 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Скриня мерця». (16+).
2:00 Телемагазин.
3:30 «Говорить Україна».

ТК «Київ»

7:00 «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 «Заради кохання».
18:30,0:10 «Київ Live».
20:30 «Прогулянки мiстом».
21:25 «Таємницi королiвських
вбивств».
22:30,1:50 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
3:00 «Життєвi iсторiї».
6:05 «Мультляндiя».
6:35 «Дотик з Чарльзом Стенлi».

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!
9:30,11:45,14:25,15:10,16:50,23:15,
4:15 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:30,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с «Смачнi iсторiї».
13:15,14:30 РадiоДень.
13:40 Д/с «Бюджетний
вiдпочинок».
15:20 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55 Енеїда.
18:20,3:45 Тема дня.
19:00 Перший на селi.
19:30 Д/с «Мегаполiси».
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:55 Перша шпальта.
22:30 Букоголiки.
23:00 Лайфхак українською.
23:30 Телепродаж Тюсо.
1:40 Розсекречена iсторiя.
2:30 Складна розмова.
4:25 Koktebel Jazz Festival.
5:05 UA:Фольк.

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».
13:10 «Мiняю жiнку».
14:45 «Сiмейнi мелодрами».
15:45 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
20:15 «Лiга смiху».
22:15 «#Гуднайтшоу Валерiя
Жидкова».
23:00,5:00 «Розсмiши комiка».
1:00 «Вечiрнiй Київ».

Iнтер

5:45 «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 «Iграшка».
12:35 Х/ф «Близнюк». (16+).
14:50,15:50,16:45,0:30 «Речдок».
18:00,3:30 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Охоронець для дочки».
(16+).
22:40 Х/ф «Нiч закритих дверей».
(16+).
3:00 «Подробицi» - «Час».
4:15 «Готуємо разом».
5:00 «Top Shop».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10,20:15 Багач-бiдняк.
11:10,13:20 Х/ф «Одiссея». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:10,16:20,21:25 Дизель-шоу.
(12+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
0:10 «На трьох». (16+).
2:10 Х/ф «Кримiнальний талант».

Новий канал

3:00 Абзац.
4:40,5:55 Kids` Time.
4:45 М/с «Том i Джерi шоу».
6:00,0:30 Київ вдень i вночi. (16+).
7:00,21:40 Т/с «Чаклунки». (16+).
8:00 Ревiзор.
11:00 Пристрастi за ревiзором.
13:10 Т/с «Будиночок на щастя».
(12+).
16:15,19:00 Топ-модель. (16+).
22:30 Екси. (16+).
1:30 Служба розшуку дiтей.

1:40 Зона ночi.

СТБ

5:10,19:00 Т/с «Коли ми вдома».
6:05 Хата на тата. (12+).
13:10 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
15:10 Х/ф «Дiамантова рука».
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.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,2:15
Сьогоднi.
9:30,5:15 Зоряний шлях.
11:20 Реальна мiстика.
13:20,15:30 Т/с «Черговий лiкар».
(12+).
16:00 Iсторiя одного злочину 4.
(16+).
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
19:50 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На дивних берегах». (16+).
22:20 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На краю свiту». (16+).
1:45 Телемагазин.
3:15 Х/ф «Ван Хельсiнг». (16+).

ТК «Київ»

7:00 «Таємницi королiвських
вбивств».
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 «Манорама».
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 • 29 грудня
UA:Перший

6:00,9:35 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,3:00,4:10
Новини.
10:05 Лайфхак українською.
10:20 Д/с «Цiкаво.com».
11:15,16:35 Телепродаж.
11:35 Хто в домi хазяїн?
12:05 Сильна доля.
13:00 Х/ф «Змова проти корони»,
1 с. (16+).
15:00 Пообiдi шоу.
16:00 Спiльно.
16:30,19:50 Погода.
17:00 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
19:55,3:20 Розсекречена iсторiя.
21:25 Промiнь живий.
22:30 Д/с «Гордiсть свiту».

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
7:00 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».

10:00,10:35 «Їмо за 100».
11:15,23:35 «Свiтське життя».
12:20 Мелодрама «Полюби мене
такою». (12+).
16:30 «Жiночий квартал».
18:30,0:40 «Розсмiши комiка».
20:15 «Українськi сенсацiї».
21:15 Х/ф «Один плюс один вдома».

Iнтер

7:50 Х/ф «Iграшка».
9:40 Х/ф «Пригоди Електронiка».
13:40 Х/ф «Белль i Себастьян».
15:40 Х/ф «Белль i Себастьян:
Пригоди продовжуються».
17:30 Х/ф «В джазi тiльки дiвчата».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Джентльмени удачi».
22:15 «Шоу Анi Лорак «Diva».
1:05 Х/ф «Ялинка, кролик i папуга».
2:40 «Подробицi» - «Час».
3:20,5:25 «Орел i решка. Зiрки».

ICTV

5:40 Факти.
6:00 Бiльше нiж правда.

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА!

7:40 Я зняв!
9:35 Дизель-шоу. (12+).
10:45,10:50 Особливостi
нацiональної роботи 2.
12:45 Факти. День.
13:00 «На трьох». (16+).
14:05 М/ф «У пошуках Жар-птицi».
15:20 Х/ф «Подорож до центру
Землi».
17:00 Х/ф «Подорож 2: Таємничий
острiв». (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Тiлоохоронець кiлера».
21:25 Х/ф «Шанхайський
перевiзник». (16+).

Новий канал

6:30 Київ вдень i вночi. (16+).
7:20 Т/с «Чаклунки». (16+).
8:20 Гастарбайтери.
10:20 Топ-модель. (16+).
13:00 Вар`яти. (12+).
15:00 Хто зверху? (12+).
17:00 Х/ф «101 далматинець».
19:00 М/ф «Холодне серце».
21:00 Х/ф «Нiч у музеї».

СТБ

6:00,7:00 Т/с «Коли ми вдома».
8:00 Караоке на Майданi.
9:05 Все буде смачно!
10:00 Т/с «Список бажань». (16+).
14:15 Х/ф «Новорiчний янгол».
16:15 Хата на тата. (12+).
19:00 Х-Фактор. Гала-концерт.
Оголошення переможця.
22:55 Цiєї митi рiк потому. (12+).

Канал «Україна»

8:00,5:30 Зоряний шлях.
8:50 Т/с «Мама для Снiгуроньки».
12:30 Т/с «Лист помилково». (12+).
16:10 Т/с «Термiн давнини», 1-3 с.
20:00 Т/с «Термiн давнини». (12+).
21:00 Новорiчне шоу Братiв Шумахерiв.

ТК «Київ»

8:00 «Київськi iсторiї».
8:30 «Прогулянки мiстом».

9:00,1:10 «Якiсне життя».
9:25 «Київ-музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Концерт М. Поплавського
«Юний орел».
16:50 «Бiометрика».
17:00 Х/ф «Що таке любов?»
18:15 «Дика прогулянка».
18:40 Х/ф «Чорний капелюх,
червона хустка».
20:30,2:20 «Життєвi iсторiї».

Недiля • 30 грудня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,1:45,3:00,4:1
5 Новини.
9:35,16:30,19:55 Погода.
9:40 Казки, перевiренi часом.
«Пiдмiнена королева».
10:55 Д/с «Свiт дикої природи».
12:00 Енеїда.
13:05 Лайфхак українською.
13:30,16:35 Телепродаж.
13:55 #ВУкраїнi.
14:30 Перший на селi.
15:00 UA:Фольк. Новорiчний
концерт.
16:00 Д/с «Мегаполiси».
17:00 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
20:00 Д/с «Найекстремальнiший».
21:25 Концертна програма «Арсен
Мiрзоян. Київ».
22:25 Д/с «Гордiсть свiту».
23:30 Телепродаж Тюсо.

Канал «1+1»

6:00,19:30,5:00 «ТСН».
7:00 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45 М/ф «Маша i ведмiдь».
9:55,11:05,12:10,13:05,14:10 «Свiт
навиворiт 10: Бразилiя».
15:30 Комедiя «Дiвчата».
17:30 Комедiя «Дiамантова рука».
20:15 Комедiя «Шукаю жiнку з
дитиною». (16+).
0:00 «Розсмiши комiка».

Iнтер

6:10 Х/ф «Черницi тiкають». (16+).
8:00 «Правила виживання.
Спецвипуск».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка.
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження 3».
12:05 «Орел i решка.
13:00 Х/ф «Белль i Себастьян: Друзi
навiк».
14:40 Х/ф «В джазi тiльки дiвчата».
17:10 Х/ф «007: Казино Рояль».
20:00 «Подробицi».

20:30 Х/ф «Королева».
22:30 «Ювiлейний вечiр Софiї Ротару».

ICTV

5:40 Факти.
6:05 Iнсайдер.
7:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11:25 Х/ф «Шанхайський
перевiзник». (16+).
12:45,13:20 Х/ф «Подорож до
центру Землi».
13:00 Факти. День.
15:00 Х/ф «Подорож 2: Таємничий
острiв». (12+).
16:35 Х/ф «Тiлоохоронець кiлера».
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
20:30 Х/ф «Маска». (16+).
22:25 Х/ф «Син Маски».

Новий канал

7:00 М/с «Том i Джерi шоу».
9:15 М/ф «Балерина».
11:00 М/ф «Феї i легенда
загадкового звiра».
12:40 Х/ф «101 далматинець».
14:45 Х/ф «Казки на нiч».
16:45 Х/ф «Нiч у музеї».
19:00 Х/ф «Нiч у музеї 2».
21:00 Х/ф «Нiч у музеї: Секрет
гробницi».

СТБ

5:40,6:40 Т/с «Коли ми вдома».
7:40 Х/ф «Карнавальна нiч».
9:05 Все буде смачно!
10:05 Караоке на Майданi.
11:10 Т/с «Рецепт кохання».
15:10 Х/ф «Джентльмени
удачi».
17:00 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
19:00 Битва екстрасенсiв.
Фiнал.

21:00 Один за всiх. (16+).
22:15 Х-Фактор. Гала-концерт.
Оголошення переможця.

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30,5:30 Зоряний шлях.
9:00 Т/с «Термiн давнини». (12+).
12:50 Т/с «Серце слiдчого». (12+).
17:00 Т/с «Смак щастя», 1 i 2 с.
19:00,3:00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Смак щастя».
23:00,2:15 Т/с «Все буде добре».

ТК «Київ»

9:00,1:40 «Київ-музика».
9:35 «Шеф-кухар країни».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Українець М. Поплавський
у Варшавi».
15:35 «Дика прогулянка».
16:30 «Х ювiлейний фестиваль
«Родина».
18:55 Х/ф «Крок за кроком».
21:00,0:40,5:25 «СТН-тижневик».
21:30,1:10,5:55 «СТН-спорт-тижневик».
21:50 Х/ф «Охоронець».
23:35 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Ремонт холодильників

куплю б/у
або неробочий холодильник

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

У разі припинення підприємницької
діяльності, як і хто сплачує єдиний
соціальний внесок?

І

рпінське управління ГУ ДФС у Київській області нагадує платникам податків,
що відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року
№ 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями платниками єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування є фізичні особи підприємці
(далі – ФОП), в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.
Згідно з п. 8 ст. 4 Закону України від 15 травня 2003 року 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
із змінами та доповненнями фізична особа - підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою (далі – ФО).
У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП
зобов’язані подати самі за себе Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (далі – ЄВ) згідно з додатком 5 до
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 із змінами і
доповненнями, із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності (п. 8 розд. ІІІ Порядку № 435).
Термін сплати зобов’язань, визначених ФОП у Звіті з позначкою «ліквідаційний», настає в день подання такого Звіту. Відповідно ЄВ повинен бути сплачений
до дати подання Звіту включно.
Крім цього, відповідно до ст. 5 Закону № 2464, зняття з обліку платників ЄВ,
зокрема ФОП в органах доходів і зборів, здійснюється контролюючими органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та
проведення остаточного розрахунку.
ФОП знімаються з обліку як платники ЄВ в контролюючому органі у разі встановлення факту відсутності заборгованості зі сплати ЄВ, контроль за справлянням якого здійснюють контролюючі органи.
У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП, така
ФО користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника ЄВ в частині діяльності, яка здійснювалася нею як ФОП.
За порушення норм Закону № 2464 платники ЄВ несуть фінансову та адміністративну відповідальність відповідно до ст.ст. 25, 26 Закону № 2464 та ст. 165
прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984
року № 8073-Х зі змінами та доповненнями.
Ірпінське управління ГУ ДФС у Київській області
Втрачене посвідчення ІНВ 3 групи, видане 10.03.2017 р. серія ААГ № 117755 на
ім’я Савран Юрій Миколайович, вважати недійсним.

«Легалізація трудових відносин – основа
стабільного майбутнього»

«Т

іньова зайнятість» (використання
праці найманих працівників без укладання трудових договорів, угод) і «тіньова
заробітна плата» (так звана заробітна плата
«в конвертах») – явища, які на жаль, міцно
увійшли в наше життя та набули великих
масштабів. Це не лише серйозна соціальна,
але й економічна проблема.
Внаслідок використання незадекларованої праці, яку практикують в основному приватні підприємці, соціально незахищеними
залишаються, в першу чергу, працівники.
Ненормований робочий день, відсутність
оплати лікарняного та відпустки, залежність
розміру заробітної плати виключно від роботодавця, відсутність записів у трудовій
книжці та несплата внесків до Пенсійного
фонду України – це неповний перелік пору-

шень вимог трудового законодавства роботодавцями.
Без офіційного працевлаштування працівники стають повністю беззахисними
перед роботодавцями. Усна домовленість
жодним чином не фіксується юридично.
Працівник не має ніяких доказів для підтвердження дійсного розміру своєї зарплати
і трудового стажу. Роботодавець може платити працівнику стільки і до тих пір, скільки
вважає за потрібне. Офіційно неоформлена
на роботу людина ризикує залишитися без
права на отримання соціальних виплат та
пенсії. Таким чином, нелегальна зарплата не
лише зменшує надходження до бюджету, а й
тягне за собою багато неприємностей і для
самих працівників. Більшість юристів навіть
не беруться за трудові спори, що виникають

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
«18 » грудня 2018 року№ 661
Про коригування тарифів на послуги з централізованого опалення, що надаються ПКПП
«Теплокомунсервіс» в м. Буча, с. Гаврилівка
Розглянувши лист ПКПП «Теплокомунсервіс» від
06.11.2018 р. № 421 щодо встановлення тарифів на послуги
з теплопостачання, враховуючи постанову Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 р. №308,
керуючись «Порядком формування тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування та постачання,
послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води», затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення
єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»,відповідно до Закону України «Про
житлово-комунальні послуги», «Про комерційний облік
теплової енергії та водопостачання», керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради

Оголошення
Згідно з рішенням 47 сесії VII скликання Бучанської міської ради від 24.10.2018
р., проведено реорганізацію стоматологічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Бучанський консультативно-діагностичний центр»
Бучанської міської ради зі створення госпрозрахункового відділення по бульв.
Б.Хмельницького, 2.
Адміністрація

ОГОЛОШЕННЯ

Бучанська міська рада оголошує
конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок
10.01.2019 року об 13 год. 00 хв. в приміщенні Бучанської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 12 буде проводитися конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок:
- земельна ділянка площею – 416 кв. м., по вул. Склозаводській, 10-в, м. Буча
- земельна ділянка площею – 48000 кв. м. по вул. Революції 20, м. Буча
Термін подання документів – за чотири робочих днів до проведення конкурсу.
Для участі в конкурсі подаються такі документи:
заява на участь у конкурсі;
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна;
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
належної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
інші документи визначені чинним законодавством України
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Документи повинні подаватися у двох окремих конвертах із зазначенням
реквізитів учасника
Конверти обов’язково мають містити напис :
перший конверт - «Не розкривати до 10.01.2019 року. Документи претендента.»,
другий конверт - «Не розкривати до 10.01.2019 року. Конкурсна пропозиція».
Місцезнаходження: місто Буча, вул. Енергетиків, 12, тел. (04597) 48-528.
під час неоформлених трудових відносин,
оскільки знають, що в таких випадках практично неможливо притягнути до відповідальності працедавця.
Важливо, щоб наймані працівники зрозуміли, що легальні трудові відносини для них
вигідніші. Працюючи нелегально, працівник
в подальшому отримуватиме мізерну пенсію
та допомогу по безробіттю. Та й роботодавець, працюючи у «тіні», також почувається
невпевнено, адже ризикує, якщо до нього завітають з перевіркою.
Офіційне оформлення працевлаштування є, в першу чергу, гарантією соціального
захисту найманих працівників, кадрової
стабільності та налагодженої роботи усіх
учасників трудового процесу з метою досягнення позитивного результату. Водночас,
для роботодавця – це і позитивний імідж та
репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження
прибутків.

ВИРІШИВ :
1. Провести коригування та встановити тарифи на
послуги з централізованого опалення, що надаються
ПКПП «Теплокомунсервіс» згідно структури тарифу
на виробництво теплової енергії, наведеної у додатку 1,
структури тарифів на транспортування теплової енергії згідно додатку 2, структури тарифів на постачання
теплової енергії згідно додатку 3, структури тарифу на
теплову енергію та на послуги з централізованого опалення згідно додатку 4:
1.1 одноставкові тарифи на послуги з централізованого опалення з ПДВ для населення:
плата за опалення (крім модульних та дахових котелень):
- для абонентів житлових будинків без будинкових
та квартирних приладів обліку теплової енергіїза 1 м2
опалювальної площі на місяць (з ПДВ) – 47,87 грн.;
- для абонентів житлових будинків з будинковими та
квартирними приладами обліку теплової енергії (з ПДВ)
за 1 Гкал–1979,05 грн.;
Плата за опалення для модульних та дахових котелень:
- для абонентів житлових будинків без будинкових та
квартирних приладів обліку теплової енергії за 1 м2 опалювальної площі на місяць (з ПДВ) – 47,18 грн.;
- для абонентів житлових будинків з будинковими та

Управління праці Бучанської міської ради
звертається до мешканців міста, не погоджуватися на виплату заробітної плати «в
конвертах», вимагати від своїх роботодавців оформлення трудових відносин відповідно до законодавства – прозоро і чесно.
Пам’ятайте, що кожна гривня податку із
заробітної плати, що надійде до бюджету,
вплине на добробут міста та держави в цілому. Відповідально до цього питання мусять
поставитися самі роботодавці, не порушувати закон, а оформляти належним чином
трудові відносини зі своїми працівниками.
Варто не забувати, що виплата заробітної
плати без сплати встановлених податків є
грубим порушенням Законів України, за що
передбачена фінансова, адміністративна та
кримінальна відповідальність.
Управління праці, соціального захисту
та захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
Бучанської міської ради

квартирними приладами обліку теплової енергії (з ПДВ)
за 1 Гкал– 1950,80 грн.;
1.2 для бюджетних установвартість теплової енергії (з
ПДВ) в опалювальний період 1945,78грн за 1 Гкал.
1.3для інших підприємстввартість теплової енергії
(з ПДВ) в опалювальний період 1945,78грн за 1 Гкал.
2. Рекомендувати Управителям, ОСББ, ЖБК заключити з ПКПП «Теплокомунсервіс» договір про співпрацю під час надання послуг з централізованого опалення і розмежування відповідальності та оформити акти
розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності теплових мереж.
3.З метою проведення прозорих нарахувань за надані
послуги ПКПП «Теплокомунсервіс» проводити нарахування за спожиті послуги мешканцям будинків, в яких
створено ОСББ, ЖБК, на підставі показань індивідуальних засобів обліку про щомісячний обсяг споживання споживачами, в помешканнях яких встановлені
індивідуальні прилади обліку теплової енергії та даних
загальнобудинкового приладу обліку теплової енергії (
у разі наявності), наданих головами (або членами правління) ОСББ, ЖБК в термін до 01 числа кожного місяця.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти
на заступника міського голови за напрямком діяльності.
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (099) 608-28-31; (098) 468-14-96; (063) 271-72-24, (063) 656-89-33
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На часі
Перемоги

Спів, що зачаровує

Вихованиця Бучанської дитячої школи мистецтв ім. Л. Ревуцького Лєра Білоус стала лауреатом першої премії Х ювілейного Всеукраїнського фестивалю духовної музики «Введенські піснеспіви», зачарувавши всіх присутніх
своїм неймовірним співом.

Свято наближається

Як в громаді планують
святкувати Новий рік?

Новорічні свята вже не за горами, тож не дивно,
що мешканці громади вже починають робити
запаси для святкового столу, плануючи скільки
на це витратять. Журналістам газети «Бучанські
новини» стало цікаво, без яких страв бучанці не
уявляють свято.
питавши звичайних перехожих, ми дізналися, що цьогоріч більшість святкуватиме Новий рік вдома, а «прикрасять» їхній святковий стіл власноруч приготовані страви.
Майже всі традиційно готуватимуть салат олів’є, картопляне пюре та запечені рибу або м’ясо, але не свинину, аби не
дратувати «господиню» майбутнього року.
Також більшість планує поповнити домашні
запаси мандаринів.
– Це як неодмінна умова – Новий рік наступає, коли відмітка «мандаринності» в
організмі досягає певного рівня. Потім ця
шкала змінюється на шкалу олів’є в організмі, а потім – бац! – і вже січень, свята
скінчилися, але всім відомий салат все ще
живий. Він десь у хаті, чекає на тебе… –
шуткує студентка Олена.
До речі, більшість бучанців не планує
витрачати значні кошти на святковий стіл,

О

В

ітаємо талановиту співачку та викладача Марію
Желудкову з перемогою!

Свято наближається

Зима очима дітей

У Бучанській НВК СЗОШ І-ІІІ ступенів №3 у межах декади образотворчого мистецтва відкрили виставку малюнків, які створили учні 6-7-х
класів.

аргументуючи це невпинним ростом цін, а також тим, що
краще витратитися на подарунки для близьких. У кожного є свої причини. Ось, наприклад, лікар на пенсії Галина
Андріївна взагалі не планує святкувати:
– Чесно кажучи, мене не дуже турбує, як я буду зустрічати
Новий рік. Головне, щоб поруч була родина. А з приводу новорічного столу – у моєї родини нема специфічних традицій, все
як у всіх: олів’є та шуба.
А от для інших важливо, аби з погодою пощастило:
– Для мене Новий рік повинен бути сніжним. Це єдине, що
потрібно. А їжа – що дадуть, те й буду їсти, я не перебірливий. Але хочеться, щоб солодкого було більше, – це вже
47-річний водій Ігор.
Підсумовуючи, можна сказати, що новорічні
традиції є загальнонаціональними та перевіреними роками в нашій країні. Ми піклуємося про інших і часом все що нам потрібно
для настрою в новорічну ніч – це сніг за
вікном та наші рідні. Мало кому хочеться вигадувати щось нове та грандіозне,
коли можна спокійно зустріти рік у теплій та дружній атмосфері. Звісно, є нове
покоління, яке ще шукає себе та хоче змінити світ. Можливо, років через 10 ми будемо
зустрічати новорічні свята на підступах до
космосу, але, як показує практика, все одно
з мандаринами та олів’є.
Олександра РЯКІНА

Чим задобрити
символ року?
Новий 2019 рік пройде під заступництвом Жовтої Свині, тож свинина на святковому столі буде
недоречна. В іншому в цього знака немає особливих вимог. Свинка любить смачно поїсти,
повеселитися і не вибаглива до їжі. Тому зустріч
цього року повинна проходити за багатим столом, в атмосфері веселощів і гарного настрою.
Наші пропозиції щодо святкового меню, в якому кожен знайде щось на свій смак.
Курка, запечена в духовці з апельсинами
і чорносливом
У багатьох сім’ях, як головну страву до свята, запікають курочку. Це дуже просто і смачно.
Рулет з яловичини в духовці зі шпинатом
і сиром
Запекти яловичину так, щоб вона була соковитою,
непросто. Але якщо поставити м’ясо в добре розігріту духовку і через 10-15 хвилин знизити температуру,
воно гарантовано вийде ароматним, смачним і насиченим.
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скраві та гарні малюнки створили в закладі неповторну атмосферу свята.

Добра справа

Разом ми сила

Був на «секретній базі»
«Кухарська
сотня
При
ірпіння». Там уже приготували та передали нам на фронт
два мішки сухих борщів для
розвідки. Візьмемо їх також і
для тих, хто зараз в морі несе
бойове чергування.
Дякую Вам щиро!
Скоро на море....
Анатолій Кушнірчук

Актуально

Українцям додали 11
вихідних у 2019 році

Наступного року вихідних побільшає – українці
відпочиватимуть на 11 днів довше. Відзначатимуть як релігійні, так і державні свята.

Н

овий рік і Різдво українці святкуватимуть у вівторок, 1 січня, а також понеділок, 7 січня. 3 вихідних передбачено на Міжнародний жіночий день
– п’ятниця, 8 березня, субота і неділя.
Пасху у 2019 році відзначатимемо в неділю, 28 квіт-

Оселедець під шубою
Який же Новий рік без оселедця під шубою?! Цей
салат є традиційною прикрасою святкового столу.
Олів’є з креветками
Знаменитий «зимовий» салат є традиційним на
Новий рік, але готують його всюди по-різному.
Пропоную вам замінити ковбасу креветками – результат вас приємно здивує.
Закуска з помідорів із сиром і часником
Поєднання часнику, сиру і помідорів добре в
будь-якому вигляді, тим паче що приготувати таку
закуску дуже просто.
Рулет із лаваша з крабовими паличками
Такий рулет приготувати дуже просто, а зникає
зі столу він швидше, ніж гарячі пиріжки на морозі.
Пропонуємо вам зробити таку смачну закуску на
Новий рік і не тільки.

ня, тому вихідним буде і понеділок, 29 квітня.
Вихідними у травні будуть середа, 1 травня, в честь
Дня праці, і четвер, 9 травня – з нагоди Дня Перемоги.
Свято Трійці припадає на неділю, 16 червня, тому
вдасться відпочити і в понеділок, 17 червня. Крім
цього, виходити на роботу не потрібно і в п’ятницю,
28 червня, через святкування Дня Конституції.
Наступна триденна перерва в трудовій діяльності
триватиме з Дня Незалежності (субота, 24 серпня) до
понеділка, 26 серпня.
Ще один затяжний вікенд чекає українців з нагоди Дня захисника України – із суботи, 12 жовтня, до
понеділка, 14 жовтня. Заключний вихідний з нагоди
святкування католицького Різдва передбачено в середу, 25 грудня.

Мандарини в сиропі
Новий рік складно уявити без мандаринів. Десерт
має приємний аромат цитрусових із корицею, прикрасити його можна свіжими листочками м’яти, посипати
подрібненими фісташками, кедровими або волоськими
горіхами, шоколадною стружкою.
Лимонний чізкейк
Яке ж свято без солодкого. Чізкейк — це ніжний десерт,
який відрізняється вишуканим смаком і може стати прикрасою будь-якого святкового столу, зокрема й новорічного.
Фруктовий пунш
Дуже смачний слабоалкогольний коктейль підійде
для вечірки друзів. Для його приготування можете
використовувати будь-які фрукти і ягоди, які є під
рукою, шампанське та сік.
Теплий компот із сухофруктів з корицею
Чудовий зігріваючий напій. Ідеальний варіант для
безалкогольної вечірки або маленьких гостей.

актуально

Сила музики
не має кордонів

Спільне захоплення стало початком
справжньої чоловічої дружби між
ще юним хлоп’ям із Бучі та всесвітньо відомим барабанщиком з Італії.
едарма кажуть, що музика – це
універсальна і водночас особлива
мова. У цьому на власному досвіді переконався музикант-початківець Максим,
який грає на ударних у відомому в нашій громаді гурті Coco Jambo. Восени
він разом з іншими музикантами завдяки фонду Mondo in cammino, який допомагає дітям, що постраждали внаслідок
аварії на ЧАЕС, мав змогу виступити на
одній сцені з добре відомим у Європі
гуртом «Easy pop». Саме тоді після невеличкої «дуелі» барабанщик італійського
гурту Патріціо Піроне став справжнім
другом Максима.
Глядачі, яким пощастило тоді побувати на концерті, і досі згадають, очевидцями якого вражаючого дійства вони
стали. Соло двох барабанщиків підкорило серця всіх. Юний музикант не поступався у вправності більш досвідченому. Здавалося, від цього барабанного
ритму залежало все. Світ завмер, і лише
чіткі звуки лунали в залі, аж поки їх підтримали інші музиканти.

Юні бучанські правознавці здобули
перемогу

Збірна команда «Буча-FM» стала володарем Кубка правничих лідерів.
ртем Менжерес (ЗОШ №1), Денис
Васильєв (НВК №4), Софія
Верещинська (СЗОШ №5), Шекуре
Рамазанова та Стефанія Білостоцька
(гімназія) під керівництвом Ольги
Мохненко з легкістю здолали суперників і стали кращими серед команд
Києва та Київської області.
Кубок правничих лідерів уперше проведено спільно Головним територіальним управлінням юстиції у Київській
області та Головним територіальним
управлінням юстиції в місті Києві.
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Після виступу Патріціо Піроне вражений талантом Максима обійняв хлопця
і, здавалося, що на цьому все. Але це був
лише початок. Згодом юний бучанець отримав повідомлення, що йому відправлено посилку, професійну ударну установку!
Ось так, музика стала початком
справжньої дружби, що не має кордонів.
До речі, вже скоро Патріціо Піроне
збирається завітати до нас в громаду
для обміну досвідом та майстер-класів
для маленьких музикантів.
Юлія Бобрик

Спорт

«Наздогнав
звання»

Д

енис Тулянкін – голова Бучанської
федерації роликового спорту
Київщини, організатор міжнародних
змагань, що проходять у Бучі, отримав
посвідчення КМС.
Вітаємо!

Брати наші менші

Перемоги

Закриття
змагального
сезону

«Гості» з екзотичних країн
До домашнього господарства однієї з мешканок громади завітав екзотичний гість. Фазан прилетів із
сусідського двору, аби поласувати
яблуками й виноградом.

2018 рік став для наших юних
спортсменів-ролерів багатим на
нагороди та здобутки. Але перш
за все на перемоги над собою,
працею над помилками, яка дає
результат, швидкість та спортивне зростання.
а останньому змаганні, цього року, «Зимового кубка SAM
roller club», взяли участь 13 учнів БРК
«Колесо», вони посіли такі місця:

В

арто зазначити, що це вже не перший екзотичний крилатий гість у
нашій громаді. У бучанському «Центрі
реабілітації диких птахів «Крила птаха» на початку місяця з’явився новий
мешканець – павич, якого від загибелі врятувала активістка громадської
організації «Центр захисту тварин»
Ірина Мурга.
Екзотичного птаха в Центрі відігріли та нагодували. Щоправда, тоді кашу
їсти павич відмовився, виявилося, що
йому більше до смаку зоофобуси.

Цікавинка

Леді на дорозі:
визначили
найкращу машину
для жінок

Щороку відбувається престижний для виробників конкурс
«Найкращий Жіночий Автомобіль у світі». Експерти обирають
своїх фаворитів і називають модель машини, яка наче створена
для того, аби на ній їздили леді.
2018 році у фінал вийшли шість номінантів: BMW X2, Jaguar E-PACE,
Jaguar I-PACE, Peugeot 508, Porsche
Cayenne, Volvo XC40.
Незважаючи на чималу кількість
цікавих варіантів, цьогоріч журі віддало перше місце Volvo XC40 – розкішному компактному, надійному
кросоверу виробництва Volvo Cars.
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Особливі діти:
– Лісова Валерія – 1 місце
Діти Фітнес (2012 р. н.):
– Олійник Марія – 3 місце
Діти D (2012 р. н. і молодші):
– Клеус Андрій – 3 місце
– Коваленко Тимур – 4 місце

Порадник

Де краще
зберігати авто
взимку?

З настанням холодів перед водіями постає питання зберігання
автомобіля взимку. Ми зібрали
варіанти, які допоможуть визначити найкращий підхід у вашому
випадку.
Авто на вулиці
Один із найпростіших варіантів –
зберігати автомобіль на вулиці в себе
на подвір’ї або ж на вуличній стоянці.
Проте в такому випадку ви багато
чим ризикуєте. На подвір’ї часто доведеться «воювати» з іншими водіями
за улюблене паркомісце, при цьому ви
не будете застраховані від випадкових
подряпин або ушкоджень.
Розмістивши авто на стоянці, ви
зможете уникнути більшості подібних
проблем, проте з’являться додаткові
витрати.
Крім того, якщо ви вирішуєте залишити автомобіль на вулиці, то в
будь-якому випадку доведеться витрачати час на його очищення від снігу.
Авто в гаражі
Якщо ж ви вирішили зберігати авто
в гаражі, то варіантів у вас два – або

Діти С (2011 – 2012 рр. н.):
– Ткаченко Трофим – 1 місце
– Коваленко Марк – 3 місце
– Лісова Лілія – 3 місце
– Григораш Дар’я – 4 місце
звичайний гараж, або використання
підземного. В обох випадках ваше авто
буде добре захищене від поганих погодних умов.
Крім того, при такому способі зберігання, авто не зможуть викрасти.
Проте є й у кожного з таких варіантів
низка незручностей.
Вам потрібно буде забезпечити хорошу вентиляцію в гаражі, аби автомобіль не піддавався корозії. А в
підземних гаражах завжди існують подібні проблеми.

Авто під навісом
Одним із найкращих місць для зберігання авто взимку вважається навіс
на вулиці. Завдяки цьому авто буде захищене від снігу та найменше піддаватиметься корозії.
Проте в місті знайти подібний варіант дуже складно, тому він найкраще
підходить тільки для приватних будівель. Проте навіть там розмір навісу
має бути більшим за автомобіль, аби
захищати його від усіх примх погоди.

Діти В (2009–2010 рр. н.):
– Кривов’яз Володимир – 4 місце
– Кир’яченко Андрій – 5 місце
– Фіщук Дарина – 8 місце
Діти А (2007–2008 рр. н.):
– Тютюн Іван – 5 місце
Дорослі (2000 р.н. і старші):
– Тулянкін Денис – 3 місце

Також вітаємо з нагородженням і
присвоєнням спортивних розрядів:
1. Тулянкін Денис – КМС
2. Григораш Дар’я – 1 юнацький
3. Лісова Лілія – 3 дорослий
4. Ткаченко Трофим – 3 дорослий
5. Фролов Кирило – 1 дорослий
6. Кольга Михайло – 3 дорослий
7. Кир’яченко Андрій – 2 юнацький
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Підсумки конкурсу «Напиши листа Святому Миколаю»

Вітаємо
з Днем народження!
Вознюк Ганну Адамівну,
начальника земельного відділу
Бучанської міської ради

На Святого Миколая
творча іскорка
палає

Зворушливі та надзвичайно проникливі – саме
такими були листи, що прийшли в редакцію газети «Бучанські новини».
ітлахи з різних куточків громади писали не лише
про свої мрії та побажання, а й розповідали про
добрі справи, здобутки, вчинки, якими пишаються
та за які соромно, а також обіцяли, що наступного
року будуть слухняними.
Особливо тішили прохання юних альтруїстів, які піклуються про подарунки для членів своїх родин, друзів

Докай Олену Андріївну,

Д

начальника відділу житлово-комунального
господарства Бучанської міської ради

Білоконя Івана Івановича,
водія господарського сектору
Бучанської міської ради

Ріхтера Дмитра Валерійовича,

і навіть своїх звіряток. Наші діти хочуть, аби «у світі
була екологія», «щоб мама і папа не хворіли», «щоб усі
були щасливі і всім дітям вистачило цукерок» і «щоб у
світі не було більше війни». І після своїх побажань дописують – «може я забагато прошу, але знаю, що це тобі
під силу і, можливо, ти виконаєш моє прохання».
Обрати переможців було надзвичайно важко,
Святий Миколай повинен був зробити непростий
вибір. Але завдяки партнерам газети «Бучанські новини» – Бучанській міській раді, РЦ «Лідер» та ПП
«Деліція» – подарунки отримало чимало дітей.
Пізнавальні книжки, набори пряників, новорічні
кульки та сертифікати в розважальний центр – стали
гідною нагородою для малечі, яка повірила в казку й
надіслали лист у редакцію.
У день Святого Миколая в Бучанській міській раді
відбулося нагородження авторів найкращих листів.

інженера КП «Бучабудзамовник»

Забарила Ярослава Сидоровича,
Почесного громадянина м. Буча

Шановна громадо!
Щиро вітаємо вас із Днем Святого
Миколая Чудотворця – одним із найсвітліших і найрадісніших християнських свят.
Нехай чудо Святого Миколая не омине
жодної домівки й наповнить особливою радістю серця всіх українських діточок, а добро й
милосердя єднають нас заради щастя дітей.
Миру вам і добра, достатку, щастя, злагоди, благополуччя й душевного родинного затишку, світлої радості та веселого свята!
Людмила Войналович,
голова бучанської міської організації
Партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність»

Любий, шановний, Святий Миколаю!
У цьому році особисто мені нічого не треба, мене цілком влаштовує моє життя. Але важливі бажання у мене все таки є! Я
хочу миру в нашій країні, щоб українські діти не втрачали любих
батьків на війні, були оточені любов’ю найрідніших людей, друзів.
Діти мають бути щасливими. Миколайчику, ще прошу тебе не
забувати і про стареньких бабусь та дідусів. Вони так само, як і
маленькі діти, потребують піклування. З часом старенькі втрачають здоров’я, їм вже важко робити звичайні побутові справи.
Моє прохання в тому, щоб люди не були байдужими, а допомагали.
Дякую, Миколаю. Я вірю, що мої бажання обов’язково здійсняться!
Мішель Коваль

Любий Святий Миколаю!
Ти такий добрий до всіх, твої блакитні ласкаві очі, напевно, побачать,
що не всі діти гарно поводяться, так
як деякі. Я бажаю тобі щастя, здоров’я і всього чого тільки можна побажати. Я хочу сказати те, що хочу,
щоб війна скінчилася і щоб там ніхто
не помирав, щоб всі прийшли здорові,
звичайно, якими були вони, може, й не
прийдуть, але деякі повинні, ті, яких
тільки-тільки забрали. Виконай це бажання, не відкидай його, зроби для всіх,
зроби для тих, хто нас захищає.
Бувай, Святий Миколаю!
Анастасія Горпинич

Терміново! Робота для водія

Електромобіль НИСАН ЛИФ чекає на тебе.
Гнучкий графік, стабільні гроші!
Ставка 700 грн. за 8-9 год. роботи.
Тел.: +38067 249 31 37
Торговому комплексу «Варшавський»

ТЕРМІНОВО
Потрібна прибиральниця території
Офіційне працевлаштування

ЗП - 4500,00

графік роботи: тиждень - через тиждень.
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