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З НОВИМ РОКОМ
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
В Україні зроблено – світ пишається!

Президент України Петро Порошенко:
Справжній велетень, володар абсолютного рекорду вантажопідйомності – і загалом 240 світових авіарекордів – усе це наша легендарна й
унікальна «Мрія». Український гігант Ан-225,
який за кодифікацією НАТО має ще одне чудове ім’я «Козак.

У 2018 році народилося 303 бучанця!

Найпоширенішими жіночими іменами в Україні цьогоріч стали Софія, Злата,
Марія і Мілана, а чоловічими – Максим, Артем, Олександр і Дмитро.

Шановна громадо!
Вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим!
Традиційно на порозі нового року ми аналізуємо пройдений шлях, осягаємо рік прожитий.
2018-й увійде в історію, як період змін, пошуку
компромісів та реформ, зокрема й у сфері місцевого самоврядування. Буча поповнила сім’ю об’єднаних
територіальних громад Київщини і продовжує впроваджувати головну реформу країни.
Попри всі труднощі, були минулого року свої здобутки та досягнення. Усі ми щодня здобували перемоги: працювали та вчилися, будували і відкривали
нові заклади, народжували дітей.
У новий рік ми входимо з новими сподіваннями – на добрі зміни, на краще життя для себе, для
своєї родини, для України. Чи справдяться наші
сподівання – залежить, передусім, від кожного з
нас – від нашої відповідальності, нашої життєвої
позиції, розуму, щоденної праці. Лише об’єднавшись, ми надійно захистимо свою свободу і
незалежність, принесемо в наші оселі мир і спокій, любов і достаток.
Нехай святкова новорічна зірка осяє кожну оселю
світлом добра та надії, укріпить вірою душі та зігріє
любов'ю серця, додасть сил та натхнення!
Різдвяні свята нехай принесуть у кожну родину
Господнє благословення, а в оселях назавжди запанують достаток, взаємна повага та злагода!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук

Олександр Галуненко,
Герой № 1, почесний громадянин Бучі:
– «Мрії» – 30 років, солідний вік! Я літав на ній, відвідував різні міста, країни. Дуже вразило, коли ми були на
виставці в Америціі. ЗМІ проанонсували, що буде найбільший у світі літак, але, напевне, не повідомили, що
ми з України. Три дні до нашого літака стояли величезні черги, люди терпіли спеку, аби підійти, потрапити
всередину, доторкнутися до нашої «Мрії», сфотографуватися. І кожен відвідувач був упевнений, що її зробила
фірма «Боінг», а ми розповідали, що вона створена на
заводі ім. Антонова в Україні. Навіть дістали політичну карту світу, обвели олівцем Україну, позначили Київ,
повісили її в салоні літака й кожному показували.
«Мрія» літала по всьому світу. Нещодавно мої учні
побували на виставці в Австралії. І знову ажіотаж,
знову тисячі охочих побачити цей літак, знову приємні
враження. Наші інженери і конструктори створили це
чудо авіації, яке вже 30 років радує світ. Якщо цю енергію радості скласти, ми зможемо обігрівати міста.
Дорогі земляки!
Щиро вітаю вас із Новорічними
та Різдвяними святами!
Рік, що минає, був складним та важливим для нашої країни. Але попри все, ми
зуміли зробити багато великих справ, які
стануть міцним фундаментом для подальших звершень. Ми активно та цілеспрямовано будували майбутнє Київщини, завзято
відстоювали свої права на справедливість та
достойний розвиток. Досягнуті результати
я розцінюю як наше спільне напрацювання,
як спільні здобутки всієї громади області.
У ці світлі дні я дякую вам за підтримку та
довіру, яку високо ціную. Мудрі люди говорять, що людина творить своє щастя власними щоденними вчинками. Нехай же наші
справи дозволять нам сміливо і впевнено дивитися в майбутнє.
Упевнений, наступний рік стане для вас роком радісних подій, успіху і благополуччя. Нехай разом із веселими і гамірними зимовими святами до вашої оселі завітає щастя родинного
тепла, матеріального достатку, взаємної поваги та турботи.
Миру та злагоди, добра та любові в кожний дім, кожній
родині!
З повагою
Ярослав Москаленко,
народний депутат України,
голова МДО «Київщина»

шАНОВНІ ЧИТАЧІ! НАСТУПНИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ «бУЧАНСЬКІ НОВИНИ» ВИЙДЕ ДО ДРУКУ 10 СІЧНЯ 2019 РОКУ.
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Митрополит Епіфаній назвав Томос
другим хрещенням України
і поставив Петра Порошенка
в один ряд з рівноапостольним
князем Володимиром

В

історії української церкви в першому ряду стоять постаті рівноапостольного князя Володимира та
рівноапостольної княгині Ольги. Про
це предстоятель Православної Церкви
України митрополит Епіфаній, обраний
на Об’єднавчому соборі 15 грудня, заявив в ефірі програми «Свобода слова».
«Можна назвати, що тоді відбулося
перше хрещення, яке ми отримали при
Володимирі, від Константинополя. А
зараз ми ніби отримуємо друге хрещення. Томос – це ніби друге хрещення для
України, бо ми отримуємо свою незалежну українську церкву», – зазначив митрополит.
«Але це ми зуміли втілити завдяки старанням і нашого Президента, який зумів
знайти взаєморозуміння з патріархом

Наша гордість

Тема дня
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Опалювальний сезон у самому розпалі. На урядову
«гарячу лінію» звертаються українці, які не в змозі
платити повну ціну за комунальні послуги, але їм відмовили в субсидії через якусь формальність. Я розумію, що в людей бувають різні обставини в житті. Тому закликаю
українців, приходьте в спеціальні комісії, створені при органах
соцзахисту, пишіть заяви на отримання субсидій. У таких комісіях зможуть розглянути ваш конкретний випадок та врахувати
життєву ситуацію. Крім того, з 1 січня 2019 року ми
розпочинаємо монетизацію субсидій. Це дасть можливість людям отримати частину зекономлених ними
грошей та використати їх на енергозбереження.
Голова Бучанської міської ради Анатолій Федорук:
Після ухвалених законодавчих змін і почутої заяви від Прем’єр-міністра України Володимира
Гройсмана, доручаю управлінню праці та соціального захисту міста Буча провести ретельний аналіз
усіх відмов щодо нарахування субсидій в частині відсутності
тієї чи іншої довідки. Рішення комісії і подальше
затвердження на засіданні виконавчого комітету!
Домінувати має принцип: «Норма закону і людське
ставлення до громадянина, споживача послуги»!

Варфоломієм. Проявив свої дипломатичні здібності доклав багато зусиль за для
того, щоб це відбулося», – наголосив він.
6 січня Петро Порошенко та митрополит Епіфаній мають вирушити
до Стамбула, щоб із рук Вселенського
Патріарха отримати Томос про автокефалію для української церкви.

30-річний ювілей «Мрії»

На території випробувальної бази «ДП «Антонов» відбулася зустріч з першою командою екіпажу «Мрії», у якій взяв участь Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

В

ажливу подію у світовій авіації оминути увагою мер міста не зміг, та й перший командир зоряного загону Олександр
Галуненко не просто живе в нашому місті, а
й є Почесним його громадянином.
Жива легенда України Олександр
Васильович Галуненко – пілот, який підняв
у повітря два найбільші літаки у світі – Ан124 «Руслан» і неперевершений Ан-225. На
«Мрії» він був уже командиром екіпажу.
Якраз у її кабіні Герой України розповідає
про перший політ, який відбувся майже 30
років тому. 21 грудня 1988 року дослідний

зразок найбільшого літака у світі Ан-225
«Мрія» здійснив перший політ.
Крилата історія країни облетіла світ і сьогодні є нашою гордістю і славою.

Із сесійної зали

Бюджет прийнято, затверджено
програми

Майже 100 питань порядку денного розглянули під час засідань постійних депутатських комісій, на погоджувальній раді й винесли на розгляд чергового пленарного
засідання, яке провів Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
езважаючи на передсвяткові дні, 30 • розвитку фізичної культури і спорту м.
Буча на 2019-2021 р.
депутатів, громадськість, ЗМІ взяли
• розвитку та функціонування системи освіучасть у роботі сесії.
Першим розглянули питання «Про бюти м. Буча на 2019 – 2020 роки
джет міста Буча на 2019 рік» (у сьогодніш- • озеленення та благоустрою міста Буча на
2019-2021 роки
ньому номері можна ознайомитися з голов• культурного розвитку м. Буча на 2019 рік
ним фінансовим документом громади).
Депутати майже кожне питання підтри- • розвитку бібліотечної галузі м. Буча на
2019 рік
мували одностайно: максимальну кількість
голосів набирали питання щодо змін до вже • розвитку вторинної (спеціалізованої) медіючих міських програм, ухвалення нових і
дичної допомоги населенню міста Буча на
продовження низки програм на наступний
2019-2020 роки
фінансовий рік.
• екологічний стан водоохоронної зони та
Важливість співфінансування з місрусла річки Буча
цевого бюджету м. Буча об’єктів, що мо- • територіальної оборони Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади на 2019 р.
жуть реалізовуватися за рахунок коштів
Внесено зміни до «Цільової програми захисту
Європейського інвестиційного банку в
межах проекту «Надзвичайна кредитна населення і територій від надзвичайних ситуапрограма для відновлення України» - а це цій техногенного та природного характеру м.
проект капітального ремонту задля покра- Буча на 2018-2020 р.» та «Програми підвищення
щення енергозбереження будівлі ЗОШ №3 безпеки дорожнього руху та впровадження систа утеплення фасаду й заміна матеріалу по- теми відеоспостереження у м. Буча на 2018-2019
р.» та затверджено їх в новій редакції.
крівлі НВК «Берізка».
Затверджено звіти голів постійних депуЗатверджено міські програми:
• енергозбереження (підвищення енерго- татських комісій з питань соціально-еконоефективності) у житлово-комунальному мічного розвитку, підприємництва, житгосподарстві міста Буча на 2019-2023 роки лово-комунального господарства, бюджету,
• підтримки, розвитку та національно-па- фінансів та інвестування; містобудування та
тріотичного виховання молоді м. Буча на природокористування; транспорту, зв’язку,
торгівлі та побутового обслуговування.
2019-2021р.
Ухвалено низку інших важливих рішень.
• підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей
Прес-служба БМР
«Назустріч дітям»

Н

Довідково:
На розробку Ан-225 пішло рекордних 3,5 року, її розпочали 1985-го. Назву
«Мрія» для свого дітища обирав головний конструктор – Петро Балабуєв,
який працював у конструкторському
бюро Олега Антонова з 1954 року.
Перший політ виконував екіпаж на чолі
з командиром Галуненком О.В.
Розмах крил авіасудна – майже 90
метрів, що співмірно з довжиною футбольного поля. Максимальна споряджена маса – 640 тонн. Літак може брати на борт 250 тонн вантажу.
Вантажний відсік «Мрії» завдовжки
43 метри, а завширшки – 6 метрів. У
ньому можуть вміститися 80 легкових
авто, корпус Боїнга 737 або ж 250 тонн
іншого вантажу.
На літаку Ан-225 встановлено 462
авіаційні рекорди, з них 240 світових
та 222 національні рекорди України.
Причому 110 світових було встановлено лише під час випробувального польоту.
У квітні цього року Ан-225 вирушив у
свій перший комерційний рейс.

За Україну, за її волю, за її славу і народ

Святкове богослужіння проведено вперше в об’єднаній Православній церкві
України.
ідбулося богослужіння Парафії
святої праведної Анни з нагоди
святкування храмового свята.
З цієї нагоди отець Миколай запросив ще священнослужителів із навколишніх сіл отців: Івана з Гаврилівки,
Миколу – з Ворзеля, Василя – з
Мироцького, Івана – з Горенки,
Ярослава – з Немішаєвого та Віталія
– проректора Київської православної
богословської академії.
Молитви про мир і єднання, розвиток і добробут звучали в храмі, наповненому добрими посланнями вірян.
– У цьому храмі піднесена молитва до заступниці, до праведної Анни, – проголосив отець Микола з Ворзеля. – Нехай її почує Господь, і отцю Миколаю, настоятелю храму святої праведної Анни, всім парафіянам і присутнім надасть своє
благословення. Бажаю всім многая літа.
Отець Миколай подякував усім, хто долучився до спільної молитви, і додав, що
таке об’єднане святкове богослужіння дає надію на збільшення єдності, збільшення церкви, збільшення розуміння між людьми, щоб у нашій Україні все було добре.

В
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Зверніть
увагу!

На період проведення
новорічно-різдвяних свят в казковому
містечку буде припинено рух автомобільного транспорту в міжквартальному проїзді
з 22 грудня до 20 січня.

Бюджет – 2019
РІШЕННЯ
« 20» грудня 2018 р.
«Про бюджет міста Буча на 2019 рік»
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет
України на 2019 рік», відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 41, 59 та 61 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи протоколи засідань громад
с. Гаврилівка, с. Тарасівщина, с. Луб’янка, с. Блиставиця, висновки та рекомендації комісії
з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Визначити на 2019 рік:
−− доходи місцевого бюджету в сумі 472 191 439,00 гривень, у тому числі доходи загального
фонду місцевого бюджету – 439 191 439,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 33 000 000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
−− видатки місцевого бюджету у сумі 472 191 439,00 гривень, у тому числі видатки загального
фонду місцевого бюджету – 414 191 439,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 58 000 000,00 гривень;
−− повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі повернення
кредитів до загального фонду місцевого бюджету 0,00 гривень та повернення кредитів до
спеціального фонду місцевого бюджету 0,00 гривень;
−− надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі надання кредитів
із загального фонду місцевого бюджету 0,00 гривень та надання кредитів із спеціального
фонду місцевого бюджету 0,00 гривень;
−− профіцит за загальним фондом місцевого бюджету м. Буча в сумі
−− 25 000 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
−− дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету м. Буча в сумі
−− 25 000 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
−− оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету в розмірі 100 000,00 гривень,
що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим
пунктом;
−− резервний фонд місцевого бюджету в розмірі 0,00 гривень, що становить 0,00 відсотків
видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету
на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами
згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти в сумі ¬¬16 353 540,00 гривень, з них:
на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв 910 580,00 гривень, на виконання делегованих повноважень у галузі охорони здоров'я 15 442 960,00 гривень., згідно з додатком
№ 5 до цього рішення.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної
інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі
184 584 674,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються місцевою радою до спеціального
фонду місцевого бюджету у 2019 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації
інвестиційних проектів у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 8 до цього рішення.
7. Установити, що в загальному фонді місцевого бюджету міста Буча на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені стаття 64 Бюджетного кодексу
України, та трансферти, визначені стаття 97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України) а також такі
надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів,
визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;
3) джерела формування у частині кредитування в місцевому бюджеті м. Буча на 2019 рік
не передбачені.
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, а також
такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»:
2) у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4
частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених
частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;
3) джерела формування у частині кредитування в місцевому бюджеті м. Буча на 2019 рік
не передбачені.
9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету
м. Буча згідно з пунктом 8 цього рішення, спрямовуються відповідно на:
1) згідно статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 71 та 72 Бюджетного
кодексу України;
2) згідно статті 691 Бюджетного кодексу України відповідні залишки коштів спеціального
фонду спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного міською радою.
10. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг місцевого боргу в сумі 0, 00 гривень
та граничний обсяг гарантованого місцевого боргу у сумі 0,00 гривень.
11. Установити на 2019 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій в сумі 0,00 гривень.
12. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ ( 2110);
- нарахування на заробітну плату ( 2120);
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ( 2220);
- забезпечення продуктами харчування ( 2230);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв ( 2270);
- поточні трансферти населенню ( 2700);
- поточні трансферти місцевим бюджетам( 2620);
- оплата енергосервісу ( 2276).
13. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України , статті 52, 59 ,65 та
пункту 2 статті 70 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» надати право
Бучанському міському голові у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах або
шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих міською радою, з
подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
14. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право Бучанському міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із
забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періо-
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ду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування
відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного
бюджетного періоду.
15. При виконанні міського бюджету міста Буча у частині бюджету розвитку та власних
надходжень бюджетних установ згідно з частиною другою статті 78 Бюджетного кодексу
України дозволити здійснювати обслуговування бюджетних коштів установами банків державного сектору відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, за погодженням з національним банком України.
16. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету міста Буча на виконання норм
Бюджетного кодексу України :
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності
цим рішенням;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечити ефективне, результативне
і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів,
наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів ( позик), отриманих територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;
4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
- здійснювати публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням,
відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15
березня 2019 року;
- оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) забезпечити у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці
та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;
6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються
бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах,
встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання, тощо.
7) у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів міського бюджету і подати їх управлінню Державної казначейської служби України у м. Ірпені.
8) установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та
здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види
заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
17. У виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів
міського бюджету, перерозподіл бюджетних призначень між відповідальними виконавцями
та між бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів
міського бюджету здійснюється за розпорядженням міського голови з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради.
18. Відповідно до статті 18 розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного
кодексу України у бюджетному процесі на рівні міського бюджету застосовується програмно-цільовий метод.
19. Надати право міському голові:
- укладати в установленому порядку угоди з управлінням Державної казначейської служби
України в м. Ірпені про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових
розривів міського бюджету м. Буча, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального
фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та
енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;
- здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань між відповідальними виконавцями та
між бюджетними програмами, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисах, в
розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету за обґрунтованим
поданням головного розпорядника бюджетних коштів.
20. Доручити міському голові забезпечити укладання з відповідними органами місцевого
самоврядування угод, передбачених Бюджетним кодексом України про прийняття-передачу
видатків до (з) міського бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів, та передачу відповідних повноважень у відповідності до прийнятого рішення Бучанської міської ради.
21. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право міському голові:
- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних
коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати повноваження міському
голові:
- у міжсесійний період міської ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової
частини міського бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів
з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів міського бюджету з подальшим затвердженням на сесії міської ради.
22. Якщо після прийняття рішення про міський бюджет м. Буча повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається
відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій
чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 ст. 23 Бюджетного кодексу України.
23. Оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно
до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України в газеті «Бучанські новини» та
на офіційному сайті міської ради.
24. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
25. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
26. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів
та інвестування Бучанської міської ради.
Міський голова А.П. Федорук

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

3

№ 52 від 27 грудня 2018 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

4

Цифри і факти
Січень

Відкрито новий комунальний заклад дошкільної освіти № 7 «Перлинка».
Підписано заявку на участь у національному конкурсі «Молодіжна столиця України».
Найкращим учителем фізичної культури в
області визнано бучанця – Олексія Карабута,
а на Всеукраїнському конкурсі в номінації
«Німецька мова» перемогла Тетяна Рибакова,
учитель Бучанської СЗОШ І-III ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов.
Заслужений танцювальний колектив
«Фантазія» побував у Лапландії разом із керівником Анною Муляр.
БО «Фонд громади міста Буча» провів акцію «Записки доброти».

Лютий
Бучанські депутати вперше голосували за
допомогою нової електронної системи «Рада».
Відбувся перший фестиваль «Таланти без
меж», що розкрив творчі можливості людей з
інвалідністю.
Пропозицію законопроекту про добровільне приєднання територіальних громад
до міст обласного значення підтримали члени правління Асоціації міст України.
Відбулася зустріч Бучанського міського
голови Анатолія Федорука із представниками DVV International в Україні щодо поглиблення роботи Центру освіти для дорослих.
1,5 мільйона гривень із міського бюджету
надано для впровадження в Бучі громадського бюджету.
Депутати розглянули презентацію впровадження етапів медичної реформи в місті.
Березень
Представники мас-медіа всієї Київщини
побували в місті в межах реалізації проекту з
вивчення кращих практик місцевого самоврядування.
Впроваджено процедуру публічного і прозорого обрання директорів шкіл.
Розпочав роботу Portal освіта і бізнес.
Відбулася презентація Агенції регіонального розвитку, яка стала новим етапом для поглиблення діалогу влади, бізнесу і громади.
Буча приступила до розробки плану дій
сталого енергетичного розвитку.
Стартував ІІІ Чемпіонат Бучанської об’єднаної територіальної громади з футболу.
Відзначили День українського добровольця.
У ворзельському ЦК «Уваровський дім»
відкрили експозицію, присвячену 55-річчю
заснування шкільного кінотеатру «Космос».

ГО «Відгук» разом із депутатами БМР зустрічали Паралімпійську збірну України!
Оголошено двомісячник із благоустрою.

Квітень
Родині загиблого Максима Ридзанича вручили посмертно орден «Народний Герой України».
У міській раді заслухали проекти, подані
до громадського бюджету.
У посольстві Литви відбулася зустріч-презентація туристичного потенціалу Паланги
– міста-побратима Бучі, у якій взяла участь
бучанська делегація.
Візит делегації представників місцевого самоврядування Бучанської громади до
Пшини (Польща).
Відкрито фінансування програми «теплих
кредитів».
У місті створено два медичні центри.
Учні Бучанської дитячої школи мистецтв
ім. Л.Ревуцького отримали п’ять Гран-прі в
Міжнародному дитячому фестивалі-конкурсі мистецтв «Соняшник».

2018 – підсумки
Бучанської громади

Міністр культури України Євген Нищук
вручив відомому українському композитору, народному артисту України, лауреату
Шевченківської премії Ігорю Покладу Орден
князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Представники Інституту Свободи з
Варшави прибули до Бучі вивчати кращі практики впровадження реформ у різних галузях.

У спортивному комплексі Campa відбувся
II Всеукраїнський турнір із художньої гімнастики Olympic Dream!
Буча стала 15 містом Київщини, що отримала містобудівні повноваження.
У міському парку відбувся фестиваль танцю.

Травень
На запрошення мера польського міста-побратима Тушина делегація з Бучі взяла
участь у святкуванні дев’яносторіччя міста.
Буча ділилася досвідом з освітянською делегацією з Рокитнівського району Рівненської
області.
На «Освітянських обріях» відзначили
кращих із кращих учнів і вчителів.
Буча перейняла естафету Вишневого –
проведено обласний спортивно-масовий захід «Олімпійський день – 2018».
Бучанську ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 відібрано для участі в Конкурсі в межах унікальної
програми «Healthy Schools: заради здорових
і радісних школярів»,
У міському відбірковому турі «Яскраві
діти України» переміг Кирил Свита (викладач Анна Бованенко).
У місті відзначили 127-му річницю з дня
народження Михаїла Булгакова.
Пройшов фестиваль «Бучанська родина»
у межах міського конкурсу «Тато, мама, я –
спортивна сім’я».
Відбулося відкриття фестивалю вуличної
їжі «Фієста» на Варшавському.
У Бучі знімали кадри для фільму з Жаном
Рено «Останній крок».
ПКПП «Теплокомунсервіс» відзначило 25
років роботи.
Червень
У Бучі відбулося виїзне засідання колегії
Міністерства молоді та спорту, присвячене
питанням розвитку національно-патріотичного виховання.
Одноголосно ухвалено рішення під час
проведення громадських слухань щодо приєднання Луб’янки до Бучі.
«Маршрути успіхів» – навчальний семінар
для представників органів місцевого самоврядування з усієї України пройшов у місті.
На базі закладів освіти працювали шість
дитячих закладів відпочинку «Пришкільний
табір з денним перебуванням дітей».

Яскраво зазвучав VI Міжнародний музичний фестиваль опери, оперети та мюзиклу «O-Fest».
Гран-прі обласного фестивалю «Яскраві діти
України» – у Бучі (переможець – Кирило Свита).
У Бучі відбулося обласне свято медичного
працівника.
149 юних велолюбителів взяли участь у
ювілейних п’ятнадцятих дитячих велоперегонах «Дивогонка».
В Українському гуманітарному інституті
відбулася випускна церемонія.

Після громадських обговорень щодо добровільного приєднання до Бучанської
об’єднаної
територіальної
громади
Блиставиця 100% проголосувала «за».

Липень
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук презентував проект Бучанської
об’єднаної територіальної громади жителям
міста Буча.
П’ять громад – Блиставиця, Гаврилівка,
Здвижівка, Луб’янка, Бабинці – на сесіях сільських рад визначилися за приєднання до Бучі.
Бучанська делегація взяла участь у святкових заходах з нагоди 500-річчя здобуття
Ковелем грамоти Магдебурзького права.
Закінчився етап голосування за проекти в
межах «Громадського бюджету міста Буча 2018».

На стадіоні «Ювілейний» відбулися два
товариські матчі між молодіжними збірними WU-19 України та Білорусі.
Депутати БМР підтримали проект рішення про надання згоди на добровільне приєднання п’яти населених пунктів до Бучанської
територіальної громади.
Депутати своїм рішенням схвалили меморандум про співпрацю у створенні музею
сім’ї Патонів.
XVIII міжнародний телерадіофестиваль
«Прем’єра пісні» завітав у громаду.
Відбувся звітний концерт народного аматорського колективу «Блиставчанка» з нагоди 10-річного творчого ювілею.
Громада Мироцького на слуханнях визначилася «за» Бучу.

Серпень
Відкрито станцію очищення та знезалізнення води.
Проведено акцію «Книги дітям Донбасу».
166 – за Бучу – результати громадських
слухань, що пройшли в Мироцькому.
Переможниця «Євробачення-2018», ізраїльтянка Нетта Барзілай знімала кліп у міському парку.
У рейтингу «100 кращих шкіл України», оприлюдненому журналом «Фокус», Бучанська
Українська гімназія посіла 66 позицію.
На базі літнього театру Бучанського міського парку протягом чотирьох днів працювала школа акторської майстерності.

Жовтень

За участю Президента України Петра
Порошенка в Бучі відкрито перший Пластовий
вишкільний центр у нашій державі.
Бучанську міську ОТГ обрано для участі в
проекті «Сприяння стратегічному розвитку
територіальних громад малих міст».
Бучу відвідала делегація з Республіки
Білорусь у складі громадських діячів, які
опікуються розвитком найрізноманітніших
ініціатив.
Стартував пілотний проект із надання
при народженні дитини одноразової допомоги «пакунок малюка».
Учень 7-Б класу Бучанської гімназії Гліб
Тарасенко став переможцем Всеукраїнського
конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8
класів.
На мототрасі спортивно-технічного клубу
«СОНА» відбувся Фінал Кубка України.
У заміському клубі «Campa» пройшов Кубок
України зі змішаних єдиноборств ММА.

Листопад
Відбулися святкові заходи з нагоди 20-річчя Київського регіонального відділення
Асоціації міст України.
Підписано меморандум про співпрацю
з представництвом DVV international, ГО
«Поклик поколінь», Бучанською міською радою у галузі освіти дорослих.
Пройшли звіти депутатів Бучанської міської
ради VІІ скликання перед виборцями згідно з
графіком, що був затверджений на сесії БМР.
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук взяв участь у робочому візиті української делегації до Парижа з метою вивчення
досвіду Франції у питаннях сприяння ефективній та інноваційній розбудові територій,
культурного діалогу та залучення інвестицій.
У Ворзелі пройшов VI Фестиваль історичної реконструкції на честь 75-ї річниці визволення селища від нацистських окупантів.
На Міжнародному турнірі з пауерліфтингу в абсолютному заліку перемогу здобув бучанець Максим Новиченко.
Грудень
У тенісному клубі «Campa» відбувся перший в історії українського тенісу тренерський семінар під егідою Global Professional
Tennis Coaches Association.
Депутати БМР підтримали рішення про
добровільне приєднання Ворзельської селищної територіальної громади до територіальної громади міста обласного значення.
Створено дитячу дорадчу раду.

Вересень

Створено Бучанську громаду. 15 вересня
голова КОДА Олександр Горган своїм підписом затвердив висновок щодо відповідності
Конституції та законам України проектів
рішень про добровільне об’єднання територіальних громад із центром у Бучі.
На території торгового комплексу «Варшав
ський» відкрили інноваційний сервісний центр
МВС сучасного зразка.
У Бучанському будинку культури відбулася
фінальна репетиція конкурсу «Міс Україна».
У міському парку відбулися фестивалі
«Сала» і «Карася».
Відкриття Дитячої футбольної академії
«Меліоратор» – справжні зірки українського футболу під керівництвом Олександра
Алієва готують спортивну зміну.
Промчав Третій Міжнародний Бучанський
напівмарафон з роликового спорту.

Нагороджено переможців і учасників III
чемпіонату Бучанської об’єднаної територіальної громади з футболу серед команд-аматорів.
Гран-прі на міжнародному фестивалі
«Соняшник», що пройшов у Єгипті, отримала юна бучанка Софія Шаманова.
На XXII Міжнародному телевізійному
конкурсі-фестивалі «Різдвяні октави» вихованці бучанської студії пісочної анімації
«Sandplay» отримали три Гран-прі в трьох
вікових категоріях.
Пройшов II відкритий фестиваль КВК на
кубок Бучанського міського голови «Буча
збирає громаду».
Збірна команда юних бучанців «Буча-FM»
стала володарем Кубка правничих лідерів.
«Бучанські новини» спільно з БМР провели
конкурс «Напиши листа Святому Миколаю» і
нагородили учасників і переможців.
Запрацювало казкове містечко «Бучанські
чарівні передзвони».
Календар гортали Ірина Левченко
та Богдан Ляховець

Актуально
Шановні ветерани та співвітчизники!
Вітаємо з прийдешнім Новим роком
та Різдвом Христовим!

Бажаємо всім вам міцного здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, достатку,
здійснення ваших задумів та сподівань,
миру та злагоди!
З повагою, голова Говоров В. В. та колектив
Київської обласної організації інвалідів війни,
Збройних сил та учасників бойових дій.
З повагою, голова Щербак О. І. та колектив
Бучанської міської організації інвалідів війни,
Збройних сил та учасників бойових дій.

Шанована громадо!
Прийміть найщиріші вітання
з Новим 2019 роком
та Різдвом Христовим!
Бажаємо, щоб дух Нового року приніс
вам відчуття казки, а Різдво подарувало віру в чудеса! Нехай родинний затишок, добро і благополуччя панують
у вашій оселі. Зичимо вам і вашим рідним миру, щастя й добра!
Ігор Козак,
депутат Бучанської міської ради

Шановна громадо!
З Новим роком
та Різдвом Христовим!
З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами. Бажаю новорічної радості й непередбачуваного
дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай примножаться
казкові миті у вашому житті, і всі
бажання обов’язково збудуться.
Сергій Мостіпака
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Шановна, громадо!
З Новим роком
та Різдвом Христовим!
Бажаємо, щоб наступний рік був
щедрим на безмежне натхнення,
яскраві успіхи, приємний смак перемог та дарував процвітання, злагоду і
здоров’я вам, вашим сім’ям та друзям!
Нехай рік новий принесе вам віру і
надію у день прийдешній!
Галина Джунь,
депутат Бучанської міської ради

реформа

Які послуги ввійдуть у програму
«Безкоштовна діагностика»?
Національна служба здоров’я України
роз’яснює, які обстеження та аналізи
можна буде отримати безоплатно з липня 2019?
медичні послуги зможе безоплатно
отримати пацієнт в межах програми «Безкоштовна діагностика» з липня
2019 р. МОЗ виніс на громадське обговорення постанову КМУ з деталями програми «Безкоштовна діагностика».
У програмі – аналізи та обстеження на
поширені хвороби внутрішніх органів та
найбільш розповсюджені види онкології в чоловіків і жінок. За направленням
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сімейного лікаря, терапевта і педіатра
для пацієнта ці послуги будуть безоплатними. За них заплатить Національна
служба здоров’я медичним закладам,
які укладуть договір з НСЗУ. Кошти від
НСЗУ покриють усю вартість пріоритетних послуг. Пацієнту не потрібно буде нічого доплачувати. Він також може вибрати заклад, в якому отримати ці послуги,
незалежно від свого місця проживання
та місця роботи лікаря, який його направив. Участь у програмі можуть взяти як
державні, так і приватні медичні заклади.
Планується, що в програму ввійдуть

12 нових аналізів – додатково до 8 базових, які вже оплачує Національна служба здоров’я сімейному лікарю, терапе-

вту, педіатру.

Єдина родина

Спорт

Новорічний заплив

По-різному можна розпочати готуватися до
новорічних свят. Часто традиції переходять
із року в рік, проте ГО «Відгук» ламає ці стереотипи й цього року розпочинає святкувати… в басейні «Купава» в Броварах!
вечері отримали запрошення, а вже о 7
ранку виїхали перемагати. Така поїздка стала можливою завдяки придбаному за
кошти міського бюджету та грантових спецтранспорту, який обладнаний для перевезення людей з інвалідністю.
А ось і результати бучанських «рибок»:
Одіноков Антон 1 місце.
Ярошинський Дмитро 1 місце
Висотюк Олександр 3 місце.
Вітаємо з перемогою!
Желєзнова Єва та Бондаренко Максим їхали з метою ознайомлення, але в
процесі підтримки дорогою додому вирішили тренуватися та стати паралімпійськими чемпіонами!

У

Свято наближається

«Вінтажний» новорічний
карнавал в УГІ
В Українському гуманітарному інституті відбулася найочікуваніша подія року – щорічний карнавал.

К

ожного року молоді хлопці та дівчата
вже за місяць готуються до цієї події,
відшукуючи найліпші костюми та плаття.
Карнавальний дрес-код щоразу різний,
цього року темою вечірки був вінтаж.
В актовій залі стояла чарівна арка з лози
та навісні мандаринчики, які зустрічали
гостей. Аби створити домашню атмосферу студентська рада прикрасила зал ліхтариками, гарними ялинковими вінками та
великим сяючим каміном з дровами всередині, який розмістився на сцені.
– Це був сьомий карнавальний вечір,
який я відвідала. Попри все це, цьогорічний карнавал був першим вечором, який відбувався в особливій атмосфері, що
була наповнена не тільки сімейним позитивом, а й ноткою духовності, про яку всі
ми забуваємо, – поділилася враженнями Світлана Рибак, викладач кафедри журналістики.
Родзинкою вечора став відкритий мікрофон, де охочі змогли висловити свої переживання, подяки та побажання на Новий рік.
– Вечір був дуже чарівним та атмосферним. На цьому святі ми мали можливість
чудово провести час, поспілкуватися, поласувати смачними стравами, а найголовніше
– ми почули чудові слова настановлення, – розказав Влад Матвійчук, член студради.
Вікторія Півень

Діти – дітям
Учні Бучанського НВК № 2 вчергове
відвідали Київський міський будинок
дитини імені М.Городецького, що розташований у смт Ворзель.

Т

ам живуть діти від 2 до 6 років.
Учні показали казку «Рукавичка»

в цікавій інтерпретації, присвяченій
Дню Святого Миколая.
Вихованці не тільки дивилися виставу, а й співали, розказували вірші й запросили всіх казкових героїв на танок
зі Святим Миколаєм.
Наприкінці свята діти отримали гостинці від Миколая. Продовжилося свято в стінах рідної школи. Побачити виставу мали можливість учні 1-2 класів.

Освіта

Четверта хвиля «Демократичної школи»

ЗОШ №1 відібрано для участі в четвертій хвилі Програми підтримання освітніх
реформ в Україні «Демократична школа», що реалізується за підтримки Європейського центру імені Вергеланда.

О

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

5

сновна мета
Програми –
демократизувати
шкільне врядування та середовище в школі,
ввести принципи демократії та
прав людини у
правила функціонування школи та
поглибити співпрацю з громадою заради розвитку демократичних громадянських
компетентностей (на відміну від «співпраці заради співпраці»).
Уже в лютому 2019 року команда школи, до якої входять представники адміністрації школи, батьківської громадськості та органів місцевого самоврядування,
підпише Декларацію про співпрацю з Програмою та візьме участь в інтенсивному чотириденному тренінгу.
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м. Буча

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

2
Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород
та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується податковими агентами
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку інших ніж заробітна плата
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами
річного декларування
Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування)
Рентна плата за спеціальне використання води
Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення
Рентна плата за користування надрами
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого
значення
Внутрішні податки на товари та послуги
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)
Пальне
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів
(продукції)
Пальне
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
Місцеві податки
Податок на майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Транспортний податок з фізичних осіб
Транспортний податок з юридичних осіб
Туристичний збір
Туристичний збір, сплачений юридичними особами
Туристичний збір, сплачений фізичними особами
Єдиний податок
Єдиний податок з юридичних осіб
Єдиний податок з фізичних осіб
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік
дорівнює або перевищує 75 відсотків
Інші податки та збори
Екологічний податок
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на
об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та
дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у
статутних капіталах яких є державна аб
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх
об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету
Інші надходження
Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської
діяльності
Плата за надання адміністративних послуг
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань
Плата за надання інших адміністративних послуг

Код

1

700 000,00

110 000,00

1 040 000,00

1 313 100,00

100 000,00

120 000,00
20 000,00

232 700,00

232 700,00

26 205 600,00
352 700,00

700,00

55 000,00

105 500,00

161 200,00
161 200,00

124 000,00

24 971 000,00
14 182 000,00
2 970 000,00
2 767 000,00
493 000,00
40 000,00
49 000,00
33 000,00
16 000,00
51 992 000,00
4 454 000,00
47 414 000,00

4 002 000,00

513 000,00

2 303 000,00

198 000,00

104 480 000,00
52 439 000,00

13 668 000,00

10 414 000,00

10 414 000,00

26 592 000,00
2 510 000,00
2 510 000,00

100,00

1 300,00
1 300,00
100,00

800 000,00

150 000,00
150 000,00
801 400,00
800 000,00

3 401 000,00

3 307 000,00

1 115 000,00

90 810 090,00

3
230 817 690,00
98 783 090,00
98 633 090,00

Усього

700 000,00

110 000,00

1 040 000,00

1 313 100,00

100 000,00

120 000,00
20 000,00

232 700,00

232 700,00

1 666 800,00
352 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

124 000,00

24 971 000,00
14 182 000,00
2 970 000,00
2 767 000,00
493 000,00
40 000,00
49 000,00
33 000,00
16 000,00
51 992 000,00
4 454 000,00
47 414 000,00

4 002 000,00

513 000,00

2 303 000,00

198 000,00

104 480 000,00
52 439 000,00

13 668 000,00

10 414 000,00

10 414 000,00

26 592 000,00
2 510 000,00
2 510 000,00

100,00

1 300,00
1 300,00
100,00

800 000,00

150 000,00
150 000,00
801 400,00
800 000,00

3 401 000,00

3 307 000,00

1 115 000,00

90 810 090,00

4
230 656 490,00
98 783 090,00
98 633 090,00

Загальний фонд

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

24 538 800,00
0,00

700,00

55 000,00

105 500,00

161 200,00
161 200,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

12 000 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Спеціальний фонд
у тому числі бюджет
усього
розвитку
5
6
161 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню
на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), управління
41050100

802 800,00
139 500,00

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони
здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
Інші субвенції з місцевого бюджету
Разом доходів

41051500
41052000
41053900
X

2 530 000,00
472 191 439,00

790 466,00

1 218 439,00

186 000,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за
рахунок коштів освітньої субвенції

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного

49 146 000,00

7 000,00

5 999 844,00

41051200

41051000

41050700

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню
на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми,
малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової
державної соціальної допомоги н

30 183 000,00

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

41050200

85 003 205,00

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків
з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету

41040200

8 933 700,00
106 931 400,00
78 896 300,00
28 035 100,00
5 999 844,00

Базова дотація
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41020100
41030000
41033900
41034200
41040000

8 933 700,00

206 868 149,00

206 868 149,00

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

Від органів державного управління

Офіційні трансферти

41020000

41000000

40000000

265 323 290,00

3 300 000,00

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

50110000

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

3 300 000,00

Цільові фонди

50000000

5 000 000,00

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення,
що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної Республіки Крим

5 000 000,00

33010100

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33000000

5 000 000,00
5 000 000,00

Доходи від операцій з капіталом

30000000

125 300,00

Кошти від продажу землі

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

54 900,00

12 357 600,00

12 537 800,00

12 000 000,00
12 537 800,00

1 000,00

12 002 000,00
2 000,00
1 000,00

11 000,00

100,00

110 000,00

121 100,00

152 000,00

152 000,00

20 000,00

210 000,00

33010000

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання
інших платних посл
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом
та іншим державним майном
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та
іншим майном, що перебуває в комунальній власності
Державне мито
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на спадщину і дарування
Державне мито, не віднесене до інших категорій
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
Інші неподаткові надходження
Інші надходження
Інші надходження
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
Власні надходження бюджетних установ
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно
із законодавством
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною
діяльністю

25010200

25010100

25010000

24170000
25000000

24062100

24000000
24060000
24060300

22090400

22090200

22090100

22090000

22080400

22080000

22012900

22012600

ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2019 рік

2 530 000,00
439 191 439,00

139 500,00

802 800,00

790 466,00

1 218 439,00

186 000,00

49 146 000,00

7 000,00

30 183 000,00

85 003 205,00

5 999 844,00

8 933 700,00
106 931 400,00
78 896 300,00
28 035 100,00
5 999 844,00

8 933 700,00

206 868 149,00

206 868 149,00

232 323 290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00

11 000,00

100,00

110 000,00

121 100,00

152 000,00

152 000,00

20 000,00

210 000,00

0,00
33 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

33 000 000,00

3 300 000,00

3 300 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

125 300,00

54 900,00

12 357 600,00

12 537 800,00

12 000 000,00
12 537 800,00

1 000,00

12 001 000,00
1 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
17 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

17 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00
0,00

0,00

12 000 000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(грн)

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Додаток 1
до рішення Бучанської міської ради
«Про бюджет міста Буча на 2019 рік»
№ 2756-51-VII від 20.12.2018 року

№ 52 від 27 грудня 2018 року
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Додаток 4

Додаток 3 (початок)

Розподіл видатків місцевого бюджету на 2019 рік

Кредитування місцевого бюджету у 2019 році

Додаток 2

Фінансування місцевий бюджет м.Буча на 2019 рік

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Додаток 3 (закінчення)

Додаток 3 (продовження)
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Розподіл видатків бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році по м.Буча Київської області
Додаток 6 (початок)

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

№ 52 від 27 грудня 2018 року

Додаток 6 (закінчення)

Додаток 5

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Перелік кредитів (позик), що залучаються місцевою радою до спеціального
фонду місцевого бюджету у 2019 році від міжнародних фінансових
організацій для реалізації інвестиційних проектів
Додаток 8 (початок)

Додаток 7 (продовження 2)

Додаток 8 (продовження1)

Додаток 7 (продовження 3)

Додаток 8 (закінчення)

Продам в м. Буча магазин 32 м2 . Телефон хазяїна: (098) 031-18-55.

Додаток 7 (продовження 4)

КП «Бучазеленбуд»
потрібні на постійну роботу:
• охоронці;
• двірники;
• тракторист.

Гарантуємо:
– стабільну оплату праці;
– дружній колектив і хороші умови праці;
– соціальні гарантії та офіційне працевлаштування.
За додатковою інформацією про роботу на підприємстві прохання звертатися за номерами телефонів: 096-163-34-00 та 48-355.
Втрачений військовий квиток ДО 6321309 на ім’я Любарець Дмитро
Сергійович, вважати не дійсним
Втрачене посвідчення учасника бойових дій УБД № 118438, видане головним управлінням ГШЗСУ 15.05.2016 р. на ім’я Наумець Сергій Іванович, вважати недійсним.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Додаток 7 (закінчення)

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/
регіональних програм у 2019 році
Додаток 7 (початок)
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на часі
Наша гордість

Свято наближається

Кирил Свита підкорює
велику сцену

Гірлянди, іграшки та ялинки – Буча до
зустрічі Нового року готова. Де саме в
місті можна відчути атмосферу свята та
зробити фото на згадку, прогулюючись
зимовими вечорами, і вирішили перевірити журналісти газети «Бучанські
новини».
оловний святковий майданчик традиційний – новорічне містечко
«Бучанські чарівні передзвони». Саме
тут стоїть головна красуня міста, збираються мешканці та гості міста, влаштовуються різноманітні святкування, виступи та постійно звучить музика. Тут
ви не тільки зможете насолодитися казковою атмосферою, а й відпочити всією
сім’єю: розважально-ігрові програми
для дітей, майстер-класи з виготовлення
новорічних прикрас, льодова ковзанка,
атракціони, смачна вулична їжа та будиночок Св. Миколая. Улюблене місце для
фото серед відвідувачів у новорічному
містечку – великі цифри – 2019!

У Київському академічному театрі
опери і балету на спектаклі «Фабрика
Санти» в Kyiv Music Theatre було дуже
чарівно, фантастично, хвилююче.

Г

Ч

удова гра акторів як дорослих,
так і дітей заполонила глядачів у
залі. Роль хлопчика Марка виконував
бучанець Кирил Свита, який додав
спектаклю яскравих нот.

Добра справа

Свято для кожного

20 дітей-сиріт із м. Буча відвідали новорічну виставу в державному закладі Центр культури і мистецтв Служби
безпеки України.

Прогулянка «казковим» містом

Київська площа також виграє різнокольоровими гірляндами вночі. Дерева
ж тут у «павутині» світла. Прийдіть
сюди ввечері й побачите справжній танець вогників.

Незабутньою буде прогулянка парками міста, тут свято вже поселилося давно. Чарівну атмосферу доповнює зіркова ілюмінація та романтичні фігури
закоханих.
Що одна локація, яку не оминають
місцеві – це перехрестя вулиць Нове
шосе та Вокзальна, де встановлено ілюмінацію «З Новим роком» та «З Різдвом
Христовим». Фото на згадку, або в подарунок для рідних тут роблять усі.
А на будівлі Бучанської міської ради
вогники спадають крижаними краплями, ніби розсип сніжинок, які незважаючи на погоду, не тануть.

Власники закладів не відстають, роблячи свій внесок в атмосферу свята в місті. Тисячі вогників, неповторні, казкові
ялинки та ілюмінація, яку видно здалеку.
Як дізналися журналісти «БН», для закладів дуже важливо, аби святкові при-

Д

ітей зустріла красуня-ялинка, а
цікава постановка подарувала
хвилини щастя.
***

Шарф для Святого
Миколая в зоні АТО
Газета «Бучанські новини» вже розповідала про те, наскільки зворушили редакцію листи дітей на конкурс
«Напиши листа Святому Миколаю».

краси були вже з перших чисел грудня й
створювали святкову атмосферу. Більше
того, виявляється передноворічний і післяноворічний антураж часто важливіший, аніж сама новорічна ніч. Тому тут
вже давно дерева переливаються всіма
кольорами веселки, а фігурні ліхтарики
освітлюють фасади будівель.
Власники крамничок також підтримують дух новорічних свят, прикрашаючи
вітрини барвистими гірляндами, гілочками ялинки та кольоровими кульками.
Чимало місць для прогулянок і фото
й у житлових комплексах міста. Опори
вуличних ліхтарів, як плющ, обвивають
різнокольорові гірлянди, дерева ж нарядили у світлодіодні «шапки», а на ялинках таємниче мерехтять вогні лампочок.
Усе місто вже у святковому вбранні.
Не бачили? Тоді пора йти милуватися.
Юлія БОБРИК

Фотофакт

Парад зелених
моделей

Красуні-ялинки в населених пунктах
Бучанської громади настільки яскраво сяють, що можуть позмагатися з
красою і силою кольорів із найпотужнішою зіркою, якій навіть місяць не допоможе в цьому флешмобі.

Я

кі номінації можна визначити цим
святковим деревцям? Найвища,
найпишніша, найяскравіша, найвеселіша, най- най- най... А які номінації ви б
визначили для зелених моделей?

Цікавинки

«Фестиваль» сніговиків

Б

ільшість не просила іграшок,
цукерок – усе, про що мріють
діти, – це аби закінчилася війна. Та
найбільше вразили нас двоє братів,
Куявці Володимир та Олександр, які
самі прийшли з подарунком. Теплий
шарф для наших хлопців, справжніх
Святих Миколаїв у зоні АТО передано в Бучанську Варту.

Зима цього року сніжна, тож чи це не привід влаштувати парад сніговиків у місті. Справжні снігові шедеври переконують нас у тому, що в Бучі живуть найкреативніші люди.

Т

ак, наприклад, нетрадиційного, веселого нано-сніговика зробили біля
Центру позашкільної роботи. Тут працюють творчі керівники гуртків і такі
ж учні їх відвідують. А щоб сніговик не
сумував йому ще й «підселили» вуханя,
який від радості підскочив не на десяте
небо, а на дерево.

Отак, тут з’явилася цікава
фотозона.

Свято наближається

В

Олег Сотніков,
від імені фракції партії
Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина» БМР

Шановна, громадо!
Щиро вітаємо вас
з Новим 2019 роком
і Різдвом Христовим!
Зичимо міцного здоров’я, великого
родинного щастя, любові, добробуту.
Нехай чудові зимові свята принесуть мир, злагоду, спокій, успіхи у
професійній діяльності, впевненість у
майбутньому!
Анатолій Черненко,
голова Здвижівської
сільської ради

Шановні мешканці
Ворзеля та всієї Бучанської
об’єднаної громади!
Прийміть найщиріші
вітання з Новим роком
і Різдвом Христовим!

Бажаю, щоб зимові свята принесли стабільність і впевненість у завтрашньому дні, мир і радість, злагоду
і добробут!
Нехай прийдешній 2019 рік буде позначений добрими справами та позитивними емоціями, сповнений тепла,
родинного затишку і віри у світле
майбутнє.
Зичу світлих надій, звершення планів, успіхів у професійній діяльності,
а також міцного здоров’я і родинного
щастя.
Лариса Федорук, голова
Ворзельської селищної ради

Запашний декор: як із цитрусових
зробити прикраси

Не уявляєте новорічні свята без апельсинів, мандаринів і лимонів – це чудово!
ле не поспішайте викидати шкірки, із них можна зробити справжні прикраси для вашої ялинки й оселі. Детальніше на фото.

А

ОГОЛОШЕННЯ
Про проведення 21 січня 2019 року о 10 год. 00 хв. конкурсу на право
укладання договорів оренди майна комунальної власності територіальної
громади селища Ворзель
Відповідно до рішення Ворзельської
селищної ради «Про проведення конкурсу на право укладення договору
оренди майна комунальної власності
територіальної громади селища Ворзель
№ 561-45-VII від 25.10.2018 року,
Ворзельська селищна рада повідомляє
про проведення 21 січня 2019 року об 10
год. 00 хв. конкурсу на право укладання договору оренди майна комунальної
власності територіальної громади селища Ворзель, а саме:
• група нежитлових приміщень № 1, загальною площею 88,4 м² за адресою:
селище Ворзель, вул. Лісова (колишня
Пролетарська), 58-в. Ринкова вартість
майна відповідно до звіту про незалежну оцінку складає 689 434,00 грн..
Потребує виконання ремонтних робіт.
Початковий розмір річної орендної плати – не менше 10% від вартості
приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності, та не менше 7%
від вартості приміщення, встановленої
суб’єктом оціночної діяльності у разі,
коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва.
• група нежитлових приміщень № 5, загальною площею 45,1 м² за адресою:
селище Ворзель, вул. Лісова (колишня
Пролетарська), 58-в. Ринкова вартість
майна відповідно до звіту про незалежну оцінку складає 432 290,00 грн..
Початковий розмір річної орендної
плати – не менше 10% від вартості приміщення, встановленої суб’єктом оціночної діяльності, та не менше 7% від вартості приміщення, встановленої суб’єктом
оціночної діяльності у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
• Заяву про участь в конкурсі;
• Документи, які визначені наказом

Фонду державного майна України від
15.02.2013 №201 «Про затвердження
переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності»;
Зобов’язання (пропозиції у встановленій формі) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення плати (надаються
у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою учасника конкурсу);
Відомості про учасника конкурсу:
а) юридичні особи:
• нотаріально засвідчені копії установчих документів;
• документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
• відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу
з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованостей;
• довідку від претендента про те, що
стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
• неприбуткові організації – копію документів про реєстрацію неприбуткової організації;
б) фізичні особи:
• копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним
чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи;
• витяг з Єдиного державного реєстру;
• декларацію про доходи або звіту
суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Дата, час і місце проведення конкурсу – 21.01.2019 року о 10 год. 00 хв., вул.
Курортна, 72, селище Ворзель, Київська
область, 08296.
Кінцевий строк прийняття пропозицій
від претендентів – до 16.01.2019 року.

Порадник

Тюльпани
взимку? Легко!

Квітучі тюльпани можна виростити в
домашніх умовах до будь-якої наміченої дати. У цьому переконав журналістів газети «Бучанські новини»
директор КП «Бучазеленбуд» Віктор
Галущак і поділився секретом, як саме
взимкуми в себе на підвіконні створити справжню «весну». Запевнивши, що
весь процес підготовки до цвітіння займе у вас чотири-п’ять тижнів.
ибулинні рослини ідеально підходять для вигонки. Що це таке? Це
сукупність дій, спрямованих на те, щоб
змусити її цвісти в невластивий для неї
період року. У нашій кліматичній зоні
взимку всі рослини переходять у стан
сплячки, таким чином пристосовуючись до суворих умов навколишнього
світу. Тюльпани, як і будь-які весняні
цибулинні рослини, також проходять
період спокою. Рослина на цей час ніби
засинає, але всередині цибулини відбуваються складні процеси і закладається
основа майбутньої квітки. Впливаючи
на цибулинки відповідними факторами,
можна перехитрити рослину: вивести її
зі сплячки і змусити зацвісти.
Крім бажання зробити собі або дорогій людині приємний сюрприз вам
знадобиться цибулина тюльпана, чашка Петрі,
вікно і холодильник.

Ц

Крок 1. Цибулини потрібно покласти на 1-2 тижні на нижню полицю холодильника (або в підвал), і зберігати
при температурі +5° С.
Крок 2. Берете чашку Петрі й ставите в неї цибулину так, щоб ростки були
направлені догори. Зафіксувати рослину можна за допомогою камінчиків.
Цибулинки мають бути зверху, щоб
вода до них не доходила. Це дуже важливо! Корінчики повинні «добиратися»
до води самі. Інакше цибулини згниють.
Крок 3. Майбутні квіти потрібно
розмістити на підвіконні, де є доступ
до світла й відповідної температури
(умови для росту рослини мають бути
такі, як навесні).
Крок 4. Час від часу накривайте рослину коробкою, аби квітконос не дуже
«потягнувся», адже тоді він буде занадто довгий і слабкий.
Крок 5. Воду потрібно міняти принаймні раз на 2 дні, а краще щодня.
За два-три тижні ваші квіти нарешті зацвітуть, перетворивши будинок
чи квартиру серед зими на справжній
весняний сад.
У такий самий спосіб можна вирощувати всі цибулинні рослини – гіацинти, мускарі, цибулю.
Юлія БОБРИК

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Наприкінці минулого тижня в Бучі розпочали роботу ялинкові базари. Як і в попередні роки, новорічні деревця продають у визначених місцях, які затверджені рішенням виконкому міської ради.
же кілька років поспіль застосовується практика, коли рішенням виконкому міської ради визначаються місця, де
буде продаватися новорічний крам.
Такий підхід дозволяє впорядкувати
цей процес, і це дає змогу підтримувати
порядок на вулицях міста.
Тож, якщо ви ще не прикрасили свою
оселю, цьогоріч устигніть придбати ялинки та сосни за наступними адресами:
• вул. Нове Шосе – зі сторони «Екомаркета» поряд із підземним переходом;
• вул. Яблунська, 203, поряд із магази- ця та спеціальний чіп на дереві, номер
якого має збігатися з номером, вказаним
ном «Фора»;
у квитанції. Тоді ви будете впевнені, що
• вул.. Горького, 1 , біля ринку.
Середня вартість ялинок 120-200 грн новорічна ялинка не нестиме небезпеку,
залежно від сорту та віку новорічної а лише радість і задоволення.
Спеціальні бирки у вигляді самоклейкрасуні. На додачу до дерев також дають
дерев’яну хрестовину, аби вдома госпо- ких етикеток виготовляються зі спецідарям не думати, як поставити новоріч- ального паперу, що унеможливлює їхнє
повторне використання. Код можна
ну красуню.
Також можна придбати ялинки в гор- перевірити, набравши зазначені цифри
щиках, які після свят акуратно витягу- на порталі ukrforest.com. Код дерева тають і висаджують у відкритий ґрунт. Такі кож «розповість» про місце і дату його
ялинки добре приживаються. Ціна та- зрубування. Відсутність коду в системі
кож залежить від сорту дерева, його віку. свідчить про незаконну вирубку.
Але хоч яка прекрасна жива ялинка,
– Ялинку в горщику краще якомога
швидше висадити, аби не вийшло, що пам’ятайте, що завжди є альтернатива.
поки ви відзначите всі свята, дерево У такий простий спосіб можна зробити
загине, – радить продавець ялинок. – свій внесок в охорону навколишнього
Ялини треба постійно поливати, бо по- середовища. Сучасна індустрія пропосуха для них – смерть!
нує сотні замінників, починаючи від
Дерева, якими торгують у місті, як за- всім знаної штучної ялинки, що має випевняють продавці, спеціально вироще- гляд, як жива, і закінчуючи прикрасами
ні для продажу в Клавдієвському лісни- у вигляді ялинок. Знайдеться кожному
щось до смаку. Тільки уявіть, якщо кожцтві та в приватних «розплідниках».
Наявність на ялинці спеціальної ети- на українська сім’я забажає прикрасити
кетки з номером і кодом – гарантія легаль- помешкання живою ялинкою – довеного її походження, розповів журналістам деться зрубати майже 11 млн дерев. Тож
газети «Бучанські новини» директор КП ми все-таки радимо обирати способи,
«Бучазеленбуд» Віктор Галущак:
які створять святкову атмосферу без
– Купуючи ялинку, необхідно звернути шкоди для довкілля.
увагу на дозвільні документи підприємЮлія БОБРИК

Шановні мешканці Бучанської
об’єднаної громади!
Щиро вітаємо з Новим 2019 роком
та Різдвом Христовим!
Нехай Новий рік принесе нам нові
сили для втілення найамбітніших
планів і звершень. Спасибі за те, що ви
були й залишаєтеся з нами. Здоров'я,
благополуччя і добробуту вам і вашим родинам! Щастя вам у помислах
і діях ваших, успіхів вам у праці!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Де в місті придбати ялинку?
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ТЕЛЕПРОГРАМА
Понеділок • 31 грудня
UA:Перший

6:30 Додолики.
8:05 М/ф «Пастка для котiв».
9:45 Хто в домi хазяїн?
10:10 Лайфхак українською.
10:25 Лайфхак українською. Фiльм
про фiльм.
10:50 Д/с «Аромати Колумбiї».
11:20 Д/с «Смак сиру».
11:50 Енеїда.
13:00,21:00 Новини.
13:15 Д/с «Велике фотополювання
Дага Гарднера».
14:30 UA:Фольк. Новорiчний
концерт.
15:40 По обiдi шоу.
16:55 Д/с «Дивовижнi мiста свiту».
18:00 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
22:05 UA:Спорт.
22:50,0:00,4:10 Концертна
програма «Новий рiк на
Суспiльному».
23:50 Новорiчне привiтання
Президента України.

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
7:00 Комедiя «Дiвчата».
9:00 Комедiя «Дiамантова рука».
11:00 Комедiя «Шукаю жiнку з
дитиною». (16+).
14:50 Комедiя «Сам вдома».
16:55 Комедiя «Сам вдома 2».
20:19,0:00 «Новорiчний Вечiрнiй
квартал 2018».
23:55 «Новорiчне привiтання З
Новим 2019 роком».
0:30 «Новорiчний Вечiрнiй квартал
2017».
4:15 «Концерт DZIDZIO «Superpuper».

Iнтер

.3:25,18:00 Мюзикл «Вечори на
хуторi поблизу Диканьки».
4:15 «Орел i решка. Морський
сезон 2».
5:05 «Орел i решка.
Перезавантаження 3».
6:00 М/ф.
7:00 Х/ф «Красуня i чудовисько».
9:00 «Готуємо разом».
10:10 Х/ф «Карнавальна нiч».
11:40 Х/ф «Моя жахлива няня».
13:30 Х/ф «Моя жахлива няня 2».
15:30 Х/ф «Вiдпустка за обмiном».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
22:30,0:00 «На Iнтерi - Головна
ялинка країни».
23:50 «Новорiчне привiтання
Президента України Петра
Порошенка».

ICTV

3:45 Еврика!
3:50 Я зняв!
6:05 Х/ф «Снiгова королева».
9:20 Х/ф «Подвiйнi неприємностi».
10:55 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона».
12:30 Т/с «Пес». (16+).

27 грудня 2018 року

31 грудня –6 січня 2019 року

Вівторок • 1 січня

19:00 Х/ф «Пес: Новорiчне диво».
20:50 Дизель-шоу: Новорiчний
концерт. (12+).
23:55 Поздоровлення з Новим
Роком Президента України Петра
Порошенка.
0:00 Дизель-шоу: У новорiчну нiч.

Новий канал

3:00 Зона ночi.
5:40 Абзац.
7:29,8:49 Kids Time.
7:30 М/ф «Феї i легенда
загадкового звiра».
8:50 Х/ф «Щоденники принцеси».
11:10 Х/ф «Щоденники принцеси 2:
Королiвськi заручини».
13:20 Х/ф «Зачарована».
15:30 М/ф «Красуня i чудовисько».
17:20 М/ф «Холодне серце».
19:15 М/ф «Заплутана iсторiя».
21:10 Х/ф «Красуня i чудовисько».
23:50 Звернення президента.

СТБ

7:00,1:55 Т/с «Коли ми вдома».
9:00 Хата на тата. (12+).
11:50 Х/ф «Новорiчний янгол».
13:50 Т/с «Список бажань». (16+).
18:05 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
20:00 Х/ф «Джентльмени удачi».
21:50 Х/ф «Дiамантова рука».
23:50 Новорiчне привiтання
Президента України П. Порошенка.
23:55 З Новим Роком!
0:00 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю».

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
7:30 Зоряний шлях.
8:30 Т/с «Смак щастя». (12+).
12:20,15:15 Велика Новорiчна
пригода.
15:00 Сьогоднi.
16:00 Новорiчне Шоу Братiв
Шумахерiв.
20:00 Новорiчний концерт.
Фантастична нiч на каналi
«Україна».
23:55 Поздоровлення Президента
України Петра Порошенка з Новим
роком!
0:00 Концерт. Краща пiсня року.

ТК «Київ»

7:10 Х/ф «Чорний капелюх, червона
хустка».
9:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00,5:30 «Iсторiї великого
кохання».
13:55 «Українське шоу М.
Поплавського «Я у тебе один».
15:35 «Фестиваль «Мелодiя двох
сердець».
19:35,22:00 «Новорiчний шлягер
року».
21:00 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
23:00 «Свято зустрiчi Нового року
на Софiйськiй площi».

UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30 Додолики.
8:05 М/с «Тачки проти».
8:25 Казки, перевiренi часом.
«Принц за сiмома морями».
10:00 Концертна програма «Коло
мрiй».
11:10 Д/с «Аромати Колумбiї».
11:45 Д/с «Смак сиру».
12:20 Д/с «Браво, шеф».
13:40 Д/с «Велике фотополювання
Дага Гарднера».
14:55 По обiдi шоу.
16:05 UA:Фольк. Новорiчний
концерт.
17:15,21:40 Д/с «Дивовижнi мiста
свiту».
18:25 Д/с «Мегаполiси».
18:55 Концертна програма «Новий
рiк на Суспiльному».
21:00,23:30,2:00,5:00 Новини.
21:25,2:20 UA:Спорт. Яскравi
моменти року.
22:50 Шахтарська змiна.
23:20,2:35,5:50 Погода.
0:00 Телепродаж Тюсо.
2:40 Концертна програма з Будинку
звукозапису Українського радiо.
Хорея Козацька.
4:05 Складна розмова.
4:30 Своя земля.
5:20 UA:Спорт.

Канал «1+1»

7:05,1:55 «Мiс Україна 2018».
8:25 «Новорiчний Карнавал
Свiтського життя».
10:55 «Свiтське життя. Новорiчний
Карнавал».
13:10 «Лiга смiху».
15:10 «Новорiчний Вечiрнiй квартал
2018».
19:30 «ТСН».
20:15 Комедiя «Скажене весiлля».
22:10 Комедiя «Свiнгери». (16+).
0:00 Мелодрама «Iдеальнi
незнайомцi». (16+).
5:30 М/ф.

Iнтер

5:00 М/ф.
5:50 Х/ф «Моя жахлива няня».
7:30 Х/ф «Моя жахлива няня 2».
9:30 Х/ф «Вiдпустка за обмiном».
12:10 Х/ф «007: Казино Рояль».
(16+).
15:00,3:25 «На Iнтерi - Головна
ялинка країни».
17:45 Х/ф «Анжелiка - маркiза
янголiв».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю».
22:20 «Новорiчний вогник.
Залишаємося зимувати».
1:10 «Орел i решка.
Перезавантаження. Америка».
2:55 «Подробицi» - «Час».

ICTV

5:25 Скарб нацiї.
5:35 Еврика!

5:40 Я зняв!
6:35 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
8:20 Х/ф «Мерлiн».
11:40 Дизель-шоу. (12+).
16:10 Х/ф «Пес: Новорiчне диво».
18:00 Х/ф «Таксi». (16+).
19:45 Х/ф «Таксi 2». (16+).
21:15 Х/ф «Таксi 3». (16+).
22:55 Х/ф «Таксi 4». (16+).
0:30 Комiк на мiльйон. Найкращi
жарти.

Новий канал

4:10 Х/ф «Класний мюзикл:
Випускний».
6:20 М/с «Том i Джерi шоу».
8:09,9:19 Kids Time.
8:10 М/ф «Том i Джерi i Чарiвник з
країни Оз».
9:20 М/ф «Мадагаскар».
11:10 М/ф «Мадагаскар 2».
12:50 М/ф «Мадагаскар 3».
14:30 М/ф «Заплутана iсторiя».
16:20 Х/ф «Красуня i чудовисько».
19:00 Х/ф «Чаклунка». (16+).
21:00 Х/ф «Оз: Великий i Могутнiй».
23:30 Х/ф «Щоденники принцеси».
2:00 Х/ф «Щоденники принцеси 2:
Королiвськi заручини».

СТБ

6:20,0:00 Т/с «Коли ми вдома».
9:20 Зваженi та щасливi. Фiнал.
Оголошення переможця. (12+).
12:45 МастерШеф. (12+).
18:00 Х/ф «Шахраї».
20:00 Х/ф «Панi покоївка».
22:05 Х/ф «Шлях крiзь снiги». (12+).

Канал «Україна»

6:00,5:20 Зоряний шлях.
9:30 М/ф «Iлля Муромець i
Соловей-Розбiйник». (16+).
11:00 Новорiчне Шоу Братiв
Шумахерiв.
15:00 Новорiчний концерт.
Фантастична нiч на каналi
«Україна».
19:00,2:00 Сьогоднi.
20:00 Х/ф «Сiм`я напрокат».
22:00 Т/с «Я люблю свого
чоловiка». (16+).
2:50 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

7:10 «Новорiчний шлягер року».
9:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «Якiсне життя».
13:30,0:20 «Iсторiї великого
кохання».
14:25 «Концерт «Приречений на
любов».
16:05 «Концерт П. Зiброва «В
епiцентрi кохання».
18:30,1:10 Х/ф «Дивовижна iсторiя
дивного кохання».
21:00,23:55 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
21:25 Х/ф «Древо життя».
23:50 «Українська Нацiональна
Лотерея».
3:30 «Життєвi iсторiї».
6:45 «Мультляндiя».

Середа • 2 січня
UA:Перший

6:00 Д/с «Свiт дикої природи».
6:30 Додолики.
7:00 М/с «Тачки проти».
7:20 М/с «Ведмедi-сусiди».
7:50 Д/с «Цiкаво.com».
8:15 Казки, перевiренi часом. «Ганс
Рьоклє i чорт».
9:45 Т/с «Елiза». (12+).
11:40 Д/с «Аромати Колумбiї».
12:10 Д/с «Смак сиру».
12:40 Енеїда.
13:15,4:10 РадiоДень.
13:40,16:00 Лайфхак українською.
14:00 Д/с «Велике фотополювання
Дага Гарднера».
15:00 UA:Фольк.
16:10 По обiдi шоу.
17:20 Сильна доля.
18:20 Т/с «Iмперiя». (16+).
20:00,22:50 Шахтарська змiна.
21:00,23:30,2:00,5:00 Новини.
21:25,2:20 UA:Спорт. Яскравi
моменти року.
21:40 Д/с «Дивовижнi мiста свiту».
23:20,2:35,4:05,5:50 Погода.
0:00 Телепродаж Тюсо.
2:40 Букоголiки.
3:10 Свiтло.
4:30 Своя земля.
5:20 Спiльно.

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
6:55,8:55,10:55 «Король десертiв».
12:45 «Новорiчний Вечiрнiй
квартал».
17:30 Комедiя «Сам вдома 3».
20:15 Комедiя «Сам вдома 4».
22:00 «Концерт Дана Балана
«Allegro Ventigo».
0:00 Комедiя «Скажене весiлля».
(12+).
1:55 «Концерт DZIDZIO «Superpuper».
5:40 М/ф.

Iнтер

5:40 М/ф.
5:45,3:20 «Подробицi» - «Час».
6:15 «Готуємо разом».
7:15 Х/ф «Як прогуляти школу з
користю».
9:30 Х/ф «Белль i Себастьян».
11:30 Х/ф «Анжелiка - маркiза
янголiв».
13:50 Т/с «Абатство Даунтон».
(16+).
16:10 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю».
18:00 Х/ф «Чудова Анжелiка».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Дiамантова рука».
22:30 «Новорiчний вогник. Повiр
в мрiю».
1:50 «Орел i решка.
Перезавантаження. Америка».
3:50 «Новорiчний вогник.
Залишаємося зимувати».

ICTV

5:15 Скарб нацiї.
5:25 Еврика!

5:30 Х/ф «Країна мавп».
7:00 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона».
8:45 Т/с «Вiчнiсть». (16+).
11:55 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
15:15 Х/ф «Маска». (16+).
17:00 Х/ф «Син Маски».
18:45 Факти. Вечiр.
19:15 М/ф «Три богатирi i
Шамаханська цариця».
20:45 М/ф «Три богатирi на далеких
берегах».
21:55 Дизель-шоу. (12+).
0:35 «На трьох». (16+).
2:15 Перший раз за кордоном.
3:00 Х/ф «Бережiть жiнок».

Новий канал

4:05 Зона ночi.
5:30 Абзац.
6:25 М/ф «Том i Джерi i Чарiвник з
країни Оз».
7:49,8:59 Kids Time.
7:50 М/ф «Том i Джерi: Втрачений
дракон».
9:00 М/ф «Красуня i чудовисько».
10:50 Х/ф «Зачарована».
13:00 Х/ф «Нiч у музеї 2».
15:00 Х/ф «Нiч у музеї: Секрет
гробницi». (16+).
17:00 М/ф «Вiдважна».
18:50 Х/ф «Алiса в Країнi чудес».
21:00 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi».
23:10 Х/ф «Крабат. Учень чаклуна».
(16+).
1:20 Х/ф «Шкiльний мюзикл 2».

СТБ

6:00 Х/ф «Шахраї».
8:00 Битва екстрасенсiв. (16+).

Канал «Україна»

6:30,19:00,1:00 Сьогоднi.
7:30,5:15 Зоряний шлях.
9:00 Реальна мiстика.
15:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
(16+).
19:50 Х/ф «Зорянi вiйни. Епiзод 1:
Прихована загроза».
22:20 Х/ф «Зорянi вiйни. Епiзод 6:
Повернення джедая».
1:50 Телемагазин.
2:20 Т/с «Лист помилково». (12+).

ТК «Київ»

7:15 Х/ф «Древо життя».
9:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10,23:25 Х/ф «Як ми провели
канiкули».
16:45 «Концерт «Шлягер року».
19:00 Х/ф «Присягаюся водами
Гангу».
21:00,23:00,0:55,2:45 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
21:25,1:20 «Таємницi королiвських
вбивств».
22:15,2:05 «Терор у лiсi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
3:10 «Життєвi iсторiї».
6:25 «Мультляндiя».

Астрологічний прогноз на 31 грудня 2018 року – 6 січня 2019 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Ваш оптимiзм неповторний, а вмiння не піддаватися смутку буде викликати симпатiю в оточуючих. На початку тижня
у вас буде чудова можливiсть блиснути на публiцi. Новорiчний вечiр обiцяє пройти весело
i невимушено. Ви можете розраховувати на
допомогу й пiдтримку друзiв. У середу зiрки
радять вирушити в подорож.

РАК (22.06-22.07)
Починається сприятлива смуга, буде
шанс отримати те, що вам потрiбно.
З`являться новi плани, перспективи, iдеї,
покращиться й настрiй. Вас чекають приємнi подiї
в особистому життi й увага протилежної статi. У
п`ятницю можлива пiдвищена чутливiсть i вразливiсть, так що краще уникати не надто приємних
контактiв. Проводьте час з друзями.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Не пiддавайтеся на провокацiї й
не дозволяйте зiпсувати собi свято.
Тримайте в полi зору головну мету. У
середу будьте обережнi й уважнi під час виконання будь-якої справи. Четвер може виявитися свiтлим i радiсним днем, своїм прекрасним
настроєм ви будете заряджати оточуючих.
Кращий вiдпочинок для вас - активний.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Тиждень сприяє спiлкуванню i
творчостi. У вiвторок постарайтеся не
дати спокусам опанувати вами. У другiй половинi тижня з`явиться можливiсть домогтися
значних успiхiв у багатьох справах. Але будьте вкрай обережнi й не приймайте поспiшних
рiшень. Дипломатичнiсть i чарiвнiсть - ось
якостi, якi дадуть змогу вам подолати будь-якi
перешкоди.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Початок тижня сприятливий для
святкового застiлля i спiлкування з
друзями. Але бажано не наполягати
на своєму, обстоюючи свiй авторитет i компетентнiсть, краще прислухатися до мудрих порад, адже ви вiд цього тiльки виграєте. У четвер
може з`явитися можливiсть продемонструвати в
гостях свою ерудицiю. Другу половину тижня бажано присвятити вiдпочинку i поїздкам за мiсто.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На цьому тижнi краще в деякому сенсi вiдступити назад, щось
вiдкласти, вiд чогось вiдмовитися зовсiм.
Будьте розумнi, в цей перiод закладається
ваш майбутнiй успiх i полiпшення життєвих
умов. I важливо не злякати удачу. В любовнiй сферi у вас все чудово. Якийсь представник протилежної статi зачарований вами i
примчить до вас за першим викликом. Якщо
ви давно мрiяли про дiтей, зараз можна чекати поповнення в родинi.

ДІВА (24.08-23.09)
агатообiцяючий творчий тиждень. Щоправда, новорiчну нiч
краще провести вдома, з родиною. Починаючи із середи, проявiть iнiцiативу й активнiсть, вашi iдеї будуть сприйнятi й
пiдтриманi. Цього дня може надiйти важлива
iнформацiя, не пропустіть її. Поїздки краще
планувати на п`ятницю. У недiлю ймовiрна
неформальна зустрiч, вiд неї залежатимуть
найближчi подiї в дiловiй сферi, ситуацiя цього
дня сприятлива й успiх фактично гарантовано.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ви вiдчуєте, що у вас i ваших
близьких все налагоджується i складається саме так, як хотiлося б. Так
що у вас буде за що подякувати року, що минає. Фортуна вирiшила посмiхнутися вам,
ощаслививши своїм заступництвом. У середу
не пропустіть важливу iнформацiю, на жаль,
вона буде надходити в досить сумбурному
викладi, постарайтеся нiчого не переплутати.
П`ятниця принесе удачу подорожнім - намагайтеся запланувати поїздки на цей день.

Б

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Подiї допоможуть вам розкрити вашi таланти. Ви надзвичайно комунiкабельнi, новi приємнi
знайомства вiдкриють перспективи, про
якi ви навiть не мрiяли. Вас чекає успiх i
прибуток. Якщо вам необхiдна нова iнформацiя, яка дасть змогу пiдвищити рiвень
професiоналiзму, не лiнуйтеся отримати її.
Постарайтеся бути терплячими до оточуючих, вибачте їм їхнi маленькi слабкостi.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На цьому тижнi ви будете ганятися за удачею, i доля надасть вам можливiсть зловити її за хвiст. Зросте
ваш авторитет серед колег. Намагайтеся розширити своє коло спiлкування, i перед вами
вiдкриються новi можливостi. Однак важливо контролювати свої дiї, будьте обережнi, не
ухвалюйте поспiшних рiшень, не дозволяйте
емоцiям взяти над вами верх. У суботу небажано залишатися на самотi, смiливо приймайте запрошення друзiв.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
У понедiлок вам може знадобитися
вмiння концентруватися на поставлених завданнях. Буде багато передсвяткової метушні. У середу потіште себе
новими враженнями, можна очiкувати вiзиту
приємних гостей. Або ви самi вийдете у свiт i
познайомитеся з цікавими людьми. У недiлю
захистіться вiд непотрiбних контактiв i порожнiх розмов.
РИБИ (20.02-20.03)
Цього тижня вам можуть знадобитися такi якостi, як спокiй, розум i
витримка. Небажана легковажнiсть у
спiлкуваннi. Вас можуть обдурити люди, яких
ви не дуже добре знаєте. Постарайтеся нiчого
не обiцяти рiдним i друзям, адже виконання
обiцяного буде пов`язано з певним напруженням i труднощами. Дiйте самi. Шукати чужої
поради слiд лише у виняткових ситуацiях.

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
6:55,9:00,10:45 «Король десертiв».
12:45 «Новорiчний Вечiрнiй
квартал».
17:40 Комедiя «Сам вдома 5».
20:15 Х/ф «Три горiшки для
Попелюшки».
22:05 «Концерт Iрини Федишин
«Бiлi троянди».
23:55 Комедiя «Свiнгери». (16+).
1:45 «Концерт Monatik «Вiтамiн D».
5:25 М/ф.

Iнтер

6:00 М/ф.
6:30 «Марафон. Диво починається».
10:10 Х/ф «Белль i Себастьян:
Пригоди продовжуються».
12:00 Х/ф «Чудова Анжелiка».
14:00 Т/с «Абатство Даунтон». (16+).

ICTV

5:10 Скарб нацiї.
5:20 Еврика!
5:25 Факти.
5:55 Я зняв!
7:15 Т/с «Вiчнiсть». (16+).
12:05 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
15:25 Х/ф «Таксi». (16+).
17:00 Х/ф «Таксi 2». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:15 М/ф «Iван Княженко i Сiрий
Вовк».
20:50 М/ф «Iван Княженко i Сiрий
Вовк 2».
22:10 Дизель-шоу. (12+).
0:45 «На трьох». (16+).
2:20 Перший раз за кордоном.
3:05 Х/ф «Дежа вю».

Новий канал

3:25 Служба розшуку дiтей.
3:30 Зона ночi.
4:45 М/ф «Том i Джерi: Втрачений
дракон».
5:49,6:59 Kids Time.
5:50 М/ф «Том i Джерi: Робiн Гуд i
Миша-Веселун».
7:00 М/ф «Хмарно, можливi опади у
виглядi фрикадельок».
8:50 М/ф «Хмарно, можливi опади у
виглядi фрикадельок 2».
10:20 Х/ф «Оз: Великий i Могутнiй».
13:10 Х/ф «Чаклунка».
15:10 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Лев,
чаклунка i чарiвна шафа».
18:00 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Принц
Каспiан».

21:00 Х/ф «Хронiки Нарнiї:
Завойовник зорi».
23:10 Х/ф «Спадкоємцi».
1:30 Х/ф «Крабат. Учень чаклуна».
(16+).

СТБ

5:40 Х/ф «Панi покоївка».
7:50 Битва екстрасенсiв. (16+).

Канал «Україна»

6:30,19:00,1:10 Сьогоднi.
7:20,5:45 Зоряний шлях.
9:00 Реальна мiстика.
15:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
(16+).
19:50 Х/ф «Зорянi вiйни. Епiзод 2:
Атака клонiв».
22:30 Х/ф «Зорянi вiйни. Епiзод 5:
Iмперiя завдає удару у вiдповiдь».
2:30 Т/с «Серце слiдчого». (12+).

ТК «Київ»

7:40 Х/ф «Присягаюся водами
Гангу».
9:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10,23:25 Х/ф «Велика афера».
17:10 «Iсторiї великого кохання».
18:05 Х/ф «Ватажок мафiї».
21:00,23:00,1:10,3:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
21:25,1:35 «Таємницi королiвських
вбивств».
22:15,2:20 «Терор у лiсi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

– Люба, цього року я
викинув ялинку, навіть
не чекаючи твого нагадування. Що, несподівано, так?
– Дурню, ми ж штучну купили!

UA:Перший

6:00 Д/с «Свiт дикої природи».
6:30 Додолики.
7:00 М/с «Тачки проти».
7:20 М/с «Ведмедi-сусiди».
7:50 Д/с «Цiкаво.com».
8:15 Казки, перевiренi часом.
«Розбiйники мимоволi».
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:40 Д/с «Аромати Колумбiї».
12:10 Д/с «Смак сиру».
12:40 Енеїда.
13:15 РадiоДень.
13:40,16:20,23:05 Лайфхак
українською.
14:00 Д/с «Велике фотополювання
Дага Гарднера».
15:00,2:55 Скелетон. Кубок свiту.
16:10,23:20,2:45,5:50 Погода.
17:50 Д/с «Мегаполiси».
18:25 Т/с «Iмперiя». (16+).
20:00 Шахтарська змiна.
21:00,23:30,2:00,5:00 Новини.
21:25,2:20 UA:Спорт. Яскравi
моменти року.
21:55 Д/с «Дивовижнi мiста свiту».
0:00 Телепродаж Тюсо.
5:20 Спiльно.

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
6:45,8:50 «Король десертiв».
10:50 «Iгри приколiв».
17:40 Х/ф «Три горiшки для
Попелюшки».
20:15 «Лiга смiху».
22:15 «#Гуднайтшоу Валерiя
Жидкова».
1:25 «Розсмiши комiка».

Iнтер

6:10 «Речдок».
8:50 «Стосується кожного».
10:45 Х/ф «Белль i Себастьян: Друзi
навiк».
12:30 Х/ф «Анжелiка i король».
14:30 Т/с «Абатство Даунтон».

(16+).
16:30 Х/ф «Дiвчатка».
18:15 Х/ф «Неприборкана
Анжелiка».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Анжелiка i султан».
22:30 «Нiч великих очiкувань».
1:50 «Орел i решка.
Перезавантаження. Америка».
4:15 «Чекай на мене в Новий рiк».

ICTV

4:55 Скарб нацiї.
5:05 Еврика!
5:10 Служба розшуку дiтей.
5:15 Факти.
5:45 Я зняв!
7:15 Т/с «Вiчнiсть». (16+).
10:30 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
15:30 Х/ф «Таксi 3». (16+).
17:00 Х/ф «Таксi 4». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:15 М/ф «Олешко Попович i
Тугарин-змiй».
20:45 М/ф «Добриня Микитович i
Змiй Горинович».
21:55 Дизель-шоу. (12+).
0:25 «На трьох». (16+).

Новий канал

3:40 Служба розшуку дiтей.
3:45 Зона ночi.
5:50 Абзац.
6:50 М/ф «Том i Джерi: Робiн Гуд i
Миша-Веселун».
7:59,8:59 Kids Time.
8:00 М/ф «Том i Джерi: Гiгантська
пригода».
9:00 М/ф «Веселi нiжки».
11:10 М/ф «Веселi нiжки 2».
13:10 М/ф «Вiдважна».
15:00 Х/ф «Алiса в Країнi чудес».
17:10 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi».
19:20 М/ф «Зачарований принц».
21:00 Х/ф «Iсторiя Попелюшки».
23:00 Х/ф «Iсторiя Попелюшки 3».
0:50 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Лев,

чаклунка i чарiвна шафа».

СТБ

6:00 Т/с «Коли ми вдома».
8:50 Битва екстрасенсiв. (16+).

Канал «Україна»

6:30,19:00,2:00 Сьогоднi.
7:20,4:20 Зоряний шлях.
9:00 Реальна мiстика.
15:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
(16+).
19:50 Х/ф «Зорянi вiйни. Епiзод 3:
Помста ситхiв».
22:30 Х/ф «Зорянi вiйни. Епiзод 1:
Прихована загроза».
1:30 Телемагазин.
2:50 Х/ф «Снiгуронька для
дорослого сина».

ТК «Київ»

6:50 Х/ф «Ватажок мафiї».
9:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10,23:25 Х/ф «Кохання на
кiнчиках пальцiв».
17:10 «Iсторiї великого кохання».
18:05 Х/ф «Краще раю».
21:00,23:00,1:10,3:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
21:25,1:35 «Таємницi королiвських
вбивств».
22:15,2:20 «Терор у лiсi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
3:25 «Життєвi iсторiї».
6:10 «Мультляндiя».

Чоловік: — А що це
Дід Мороз робить у нашій шафі?!
Жінка: — Як це що?
Виконує мої бажання…

Субота • 5 січня
UA:Перший

6:00,22:25 Д/с «Свiт дикої природи».
6:30 Додолики.
7:00 М/с «Тачки проти».
7:20,9:40 М/с «Ведмедi-сусiди».
7:50 Д/с «Цiкаво.com».
8:15 Казки, перевiренi часом.
«Пiдмiнена королева».
10:05 Лайфхак українською.
10:20 Д/с «Елементи».
11:25,2:20,4:20,5:50 Погода.
11:30 Хто в домi хазяїн?
12:05 Сильна доля.
13:05 Х/ф «Змова проти корони»,
2 с. (16+).
15:00 По обiдi шоу.
16:05 Спiльно.
16:35 Д/с «Мегаполiси».
17:10 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
20:00 Д/с «Найекстремальнiший».
21:00,23:30,2:00,4:30 Новини.
21:25 Промiнь живий.
0:00 Телепродаж Тюсо.
2:30 Розсекречена iсторiя.
3:30 Складна розмова.
3:55 Своя земля.
4:55 Свiтло.

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
7:00 «Грошi».

8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Їмо за 100».
10:40,0:15 «Свiтське життя».
11:40 «Новорiчний Карнавал
Свiтського життя».
14:05 «Свiтське життя. Новорiчний
Карнавал».
16:30 «Вечiрнiй квартал».
18:30,5:05 «Розсмiши комiка».
20:15 «Новорiчний Вечiрнiй
квартал».
1:20 «#Гуднайтшоу Валерiя
Жидкова».

Iнтер

6:30 М/ф.
7:00 «Речдок».
8:45 «Жовтi жилети».
9:50 «Слово Предстоятеля».
10:00 Х/ф «Дiвчатка».
12:00 Х/ф «Неприборкана
Анжелiка».
13:30 Х/ф «Анжелiка i султан».
15:30 Т/с «Абатство Даунтон». (16+).
18:00 Х/ф «Красуня на всю голову».
(16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «007: Квант Милосердя».
(16+).
22:45 «Ювiлейний концерт Стаса
Михайлова «20 рокiв в дорозi».
0:30 Х/ф «Сiмейний каламбур, або

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА!

Хто кому хто».
2:15 «Орел i решка.
Перезавантаження. Америка».
3:50 «Подробицi» - «Час».
4:20 «Нiч великих очiкувань».

ICTV

5:15 Скарб нацiї.
5:25 Еврика!
5:35 Факти.
6:05 Я зняв!
7:00 Х/ф «Мерлiн».
10:30 Х/ф «Ной».
13:00 Х/ф «Прибульцi».
14:55 Х/ф «Прибульцi 2: Коридори
часу».
17:05 Х/ф «Прибульцi в Америцi».
18:45 Факти. Вечiр.
19:15 Х/ф «Особливо небезпечний».
(16+).
21:15 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт».
(16+).
23:20 Х/ф «Кмiтливi Брюс i Ллойд
проти ЦРУ».
0:45 Х/ф «Капiтан Немо».

Новий канал

3:40 Служба розшуку дiтей.
3:45 Х/ф «Спадкоємцi».
5:50 М/с «Том i Джерi шоу».
6:50 М/ф «Том i Джерi: Гiгантська
пригода».

7:59,9:19 Kids Time.
8:00 М/ф «Том i Джерi: Форсаж».
9:20 Х/ф «Деннiс-мучитель».
11:10 Х/ф «Деннiс-мучитель 2».
12:50 Х/ф «Пастка для батькiв».
15:10 Х/ф «Черговий тато».
17:05 Х/ф «Ну що, приїхали?»
19:00 Х/ф «Рiччi-багач».
21:00 Х/ф «Дуже поганi матусi».
(16+).
23:00 Х/ф «Дуже поганi матусi 2».
(16+).
1:00 Х/ф «Iсторiя Попелюшки».

СТБ

6:15,10:00 Хата на тата. (12+).
8:05 Караоке на Майданi.

9:05 Все буде смачно!
19:00 Х/ф «Охоронець». (16+).
21:40 Х/ф «Кейт та Лео».
0:00 Х/ф «Шлях крiзь снiги». (12+).

Канал «Україна»

6:30,19:00,3:00 Сьогоднi.
7:20,5:20 Зоряний шлях.
10:00 Х/ф «Сiм`я напрокат».
12:00 Х/ф «Доктор Щастя». (12+).
14:10,19:50 Т/с «Балерина». (12+).
23:15 Х/ф «Новорiчна дружина».
(16+).
1:10 Т/с «Я люблю свого чоловiка»,
1 i 2 с. (16+).
3:40 Т/с «Я люблю свого чоловiка»,
3 i 4 с. (16+).

ТК «Київ»

6:50 Х/ф «Краще раю».
9:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Українська пiсня року».
16:50 «Якiсне життя».
17:20 «Таємницi королiвських
вбивств».
18:15,23:45 Х/ф «Людська пiдлiсть».
21:00,23:20,2:20 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
21:25 Х/ф «Вiк Аделайн».
23:15 «Українська Нацiональна
Лотерея».
2:45 «Життєвi iсторiї».

Недiля • 6 січня
UA:Перший

6:00 Д/с «Свiт дикої природи».
6:30 Додолики.
7:00 М/с «Тачки проти».
7:20 М/с «Ведмедi-сусiди».
7:50 Д/с «Цiкаво.com».
8:15 Х/ф «Король Дроздобород».
9:40 Д/с «Останнiй шанс побачити».
12:00 Енеїда.
13:00 Лайфхак українською.
13:15,22:40 Д/с «Неповторна
природа».
13:45,2:20,4:20,5:50 Погода.
13:55 #ВУкраїнi.
14:30,3:55 Своя земля.
15:00 UA:Фольк. Рiздвяний концерт.
16:00 «Кардинал Любомир Гузар».
17:00 Рiздвянi богослужiння.
19:55 Рiздвяний концерт.
21:00,23:30,2:00,4:30 Новини.
21:30 Концертна програма Марiї
Бурмаки «Нове та улюблене».
0:00 Телепродаж Тюсо.
2:30 Розсекречена iсторiя.
3:30 Складна розмова.
4:55 Свiтло.

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
7:00 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45 М/ф «Маша i ведмiдь».
9:55,2:10 Драма «Сiсi - прекрасна
iмператриця». (16+).
13:55 Комедiя «100 мiльйонiв
євро». (16+).
15:45 Комедiя «Сотка». (16+).
17:40 Комедiя «Сам вдома 4».
20:15 Х/ф «Льодовиковий перiод».
21:50 Х/ф «Льодовиковий перiод:
Рiздвяна пригода».
22:15 «Королева ночi. Концерт Олi
Полякової».
0:15 «Лiга смiху».

Iнтер

6:40 М/ф.
7:30 Х/ф «Вечори на хуторi поблизу
Диканьки».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Морський
сезон 2».
11:00 «Орел i решка.

Перезавантаження 3».
12:10 «Орел i решка.
Перезавантаження» Краще.
13:00 Х/ф «007: Квант Милосердя».
15:00 Т/с «Абатство Даунтон».
17:00 «Пряма трансляцiя
Рiздвяного богослужiння».
19:00,20:30 Х/ф «007: Координати
«Скайфолл». (16+).
20:00 «Подробицi».
22:20 Х/ф «Пiвзахисник». (12+).
0:10 Х/ф «Замiж в Новий рiк».
2:05 «Орел i решка.
Перезавантаження. Америка».

ICTV

4:50 Скарб нацiї.
5:00 Еврика!
5:05 Факти.
5:40 Х/ф «Снiгова королева».
8:55 Х/ф «Прибульцi».
10:50 Х/ф «Прибульцi 2: Коридори
часу».
13:00 Х/ф «Прибульцi в Америцi».
14:40 Х/ф «Особливо
небезпечний». (16+).
16:30 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт».
18:45 Факти. Вечiр.
19:15 Х/ф «Пес: Новорiчне диво».
21:15 Дизель-шоу. (12+).
1:35 Х/ф «Секретний фарватер».

Новий канал

3:00 Х/ф «Iсторiя Попелюшки 3».
4:40 Зона ночi.
5:50 М/с «Том i Джерi шоу».
6:50 М/ф «Том i Джерi: Форсаж».
8:09,9:59 Kids Time.
8:10 М/ф «Хмарно, можливi опади
у виглядi фрикадельок».
10:00 М/ф «Хмарно, можливi опади
у виглядi фрикадельок 2».
11:50 М/ф «Мадагаскар».
13:20 М/ф «Мадагаскар 2».
15:10 М/ф «Мадагаскар 3».
17:00 Х/ф «Рiччi-багач».
19:00 Х/ф «Двоє: я i моя тiнь».
21:00 Х/ф «Титанiк».
1:00 Х/ф «Великий Гетсбi».

СТБ

5:50,1:00 Т/с «Коли ми вдома».
6:50,10:45 Хата на тата. 8:45 Все
буде смачно!
9:45 Караоке на Майданi.

19:00 Х/ф «Кучерява Сью».
21:05 Х/ф «Ласкаво просимо, або
Сусiдам вхiд заборонено».
23:00 Х/ф «Бруднi танцi».

Канал «Україна»

6:30,2:10 Сьогоднi.
7:20,5:50 Зоряний шлях.
10:30,13:10 Т/с «Виноград».
(12+).
13:00,15:00,17:00,19:00 Сьогоднi.
Спецiальний випуск iз Стамбулу.
14:30,15:10 Х/ф «Доктор Щастя».
17:10 Т/с «Сестра по спадку», 1 i 2
с. (12+).
19:50 Т/с «Сестра по спадку».
(12+).
22:10 Х/ф «В очiкуваннi любовi».
0:20 Х/ф «Мамина любов». (16+).
2:50 Х/ф «Новорiчна дружина».
4:20 Х/ф «Снiгуронька для
дорослого сина».

ТК «Київ»

7:45 Х/ф «Вiк Аделайн».
9:30 «Київ музика».
10:00 «Концерт Тетяни Пiскарьової
«Люблю».
12:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Українська душа Михайла
Поплавського».
15:40,1:50 «Таємницi королiвських
вбивств».
16:30,23:40 Х/ф «Вiчнiсть».
18:25 «Творчий вечiр Вадима
Крищенка».
21:00,23:15,1:25,2:35 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
21:25 Х/ф «Голгофа».
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
3:00 «Життєвi iсторiї».
6:15 «Мультляндiя».

— Дорогий Дідусю
Морозе! На минулий
Новий рік я просила в
тебе хлопця.
Так ось, забери назад
цього придурка й давай
краще мандаринки!..
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UA:Перший

6:00 Д/с «Свiт дикої природи».
6:30 Додолики.
7:00 М/с «Тачки проти».
7:20 М/с «Ведмедi-сусiди».
7:50 Д/с «Цiкаво.com».
8:15 М/ф «Саффi».
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:40 Д/с «Аромати Колумбiї».
12:10 Д/с «Смак сиру».
12:40 Енеїда.
13:15,4:10 РадiоДень.
13:40,16:00 Лайфхак українською.
14:00 Д/с «Велике фотополювання
Дага Гарднера».
15:00 UA:Фольк.
16:15 По обiдi шоу.
17:20 Промiнь живий.
18:20 Т/с «Iмперiя». (16+).
20:00,22:50 Шахтарська змiна.
21:00,23:30,2:00,5:00 Новини.
21:25,2:20 UA:Спорт. Яскравi
моменти року.
21:40 Д/с «Дивовижнi мiста свiту».
23:20,2:35,4:05,5:50 Погода.

16:00 Х/ф «Дiамантова рука».
18:00 Х/ф «Анжелiка i король».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Простi складнощi». (16+).
23:00 «Чекай на мене в Новий рiк».
1:40 «Орел i решка.
Перезавантаження. Америка».
3:10 «Подробицi» - «Час».
3:40 «Новорiчний вогник. Повiр в
мрiю».

П`ятниця • 4 січня

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Четвер • 3 січня

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Вітаємо з Днем народження!
Лозінського Артура Юрійовича,

начальника відділу з питань реєстрації речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень та реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців
Бучанської міської ради

Свято наближається

Пригоди в країні
казок

«Куля гарного настрою» зібрала в залі на перегляд
дітей учасників АТО.
хочі змогли стати учасниками святково дійства,
погратися разом із казковими героями. Окрім
перегляду вистави, традиційно діти отримали солодкі подарунки та квитки на ковзанку та атракціони.
Нехай новий рік принесе нам мир і спокій, сльози
лише радості й щастя!

Коцюбайло Інну Степанівну,

головного спеціаліста відділу обліку та звітності
Бучанської міської ради

О

Григоруся Миколу Павловича,
депутата Бучанської міської ради

Татарчука Сергія Анатолійовича,

№ 52 від 27 грудня 2018 року

інспектора інспекції з благоустрою

Роки йдуть, традиції
залишаються

Шумака Ігоря Володимировича,

голову правління ВАТ «Науково–дослідний інститут
склопластиків і волокна»

Левківську Інну Олексіївну,

Для нас Новий рік і Різдво – особливі дні. Здається, проста ніч 31 грудня, звичайні дні 1 та 7 січня,
вечір 6 січня. Але ми маємо передчуття дива та
чудес, намагаємося завершити справи, віддати
борги, старанно прибрати оселю. І готуємося: прикрашаємо домівку, купуємо нове вбрання, готуємо смачні страви, накриваємо святковий стіл або
вирушаємо в гості до близьких нам людей. І найчастіше – збираємося родиною на свято, о 23:00
починаємо проводжати Старий рік, опівночі з келихом шампанського зустрічаємо Новий рік і загадуємо бажання, у Святий вечір з першою зірочкою
сідаємо родиною за стіл, на Різдво – співаємо колядки і гуляємо, а на Старий Новий рік – щедруємо.
Але, крім загальноприйнятих, у багатьох родин є
особисті традиції.

головного спеціаліста організаційно-контрольного
відділу Бучанської міської ради
Шановна громадо!
Щиро вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Нехай ці чудові зимові свята стануть початком нового
успішного року, який буде для нас щедрим на добрі справи та здобутки. Нехай звучать найкращі побажання миру,
здоров’я, щастя та удачі, а новорічне диво стане частиною
доброго настрою на весь рік.
Людмила Войналович,
голова Бучанської міської організації
Партії «Блок Петра Порошенка Солідарність»

Шановна громадо!

Прийміть мої найщиріші вітання з Новим роком
та Різдвом Христовим. Нехай ці свята – вісники
оновлення, мрій і сподівань – принесуть вам і вашій
родині добро, мир і достаток. Бажаю, щоб у
новому році ви зробили все те, про що так
давно мріяли. Щастя вам, міцного здоров’я,
здійснення найзаповітніших бажань. З
Новим роком!
Олена Березинець, депутат БМР

Дорогі колеги!
Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб
іскристий настрій супроводжував
вас цілий рік, щоб прекрасні люди і
добрі друзі були поруч. Нехай здійсняться найбажаніші мрії, відбудуться несподівані і радісні події, а життя наповниться любов’ю,
добротою і світлом!
Віктор Галущак, директор КП «Бучазеленбуд»
Шановні друзі!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Нового 2019
року та Різдва Христового!
Від щирого серця бажаю вам, вашим родинам, колективам міцного здоров’я, великого людського щастя, добробуту, благополуччя і Божої благодаті! Нехай Рік Новий буде для вас багатим
на добро, щедрим на успіхи, вдачі та везіння. Веселих вам
колядок, щедрих подарунків, примноження добрих справ
та значного продовження життя!
З повагою Любомир Бучинський, головний лікар КНП
«Бучанський консультативно-діагностичний центр» БМР

Шановна громадо!

Прийміть мої сердечні вітання з Новим роком та
Різдвом Христовим!
Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій і
злагоду, впевненість у майбутньому.
Нехай найголовніше в житті — сім’я — завжди буде
поруч.
Нехай ваше домашнє вогнище ніколи не згасає, а серед
улюблених людей панує взаєморозуміння.
Вірте в те, що всі торішні проблеми назавжди залишаться в старому році, а в Новий рік ви підете з новими силами!
Зичу вам міцного здоров›я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя!
Нехай вогні запалюються не тільки на ялинці, але й у
душі, щастя буде не тільки в казці, а й у вашому житті.
Щасливого Нового 2019 року та Різдва
Христового!
З повагою і шаною
Олександр Деревинський,
голова села Мироцьке
Головний редактор: Юлія БОБРИК
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
тел.: (04597) 48-305;
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Шановна громадо!
Від щирого серця вітаю вас із Новим роком та
Різдвом Христовим!
Нехай же святкова новорічна зірка осяє кожну оселю світлом добра та надії, укріпить вірою
душі та зігріє любов’ю серця, додасть сил та натхнення на наполегливу працю заради наших дітей та онуків, заради нашого рідного краю, заради всієї України!
Анатолій Новиченко,
в.о. старости Луб’янки

Шановна, громадо!
Щиро вітаємо вас з Новим роком
та Різдвом Христовим!
Нехай ваші серця будуть зігріті любов’ю і теплом, домівки повняться добром, радістю та
Божим благословінням, а очі світяться щастям.
Нехай з останніми хвилинами Старого року
вас покинуть турботи та негаразди, а Новий —
2019 рік буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та перемоги.
Бажаємо щоб Різдвяна зоря запалила у ваших
серцях вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії!
З повагою
Олег Покрасьон,
в.о. старости
села Гаврилівка
та села Тарасівщина
Бучанської
міської ради

Щиро вітаємо освітян громади з Новим роком
та Різдвом Христовим!

Нехай новий рік принесе у вашу оселю цілу
хурделицю добра, щастя і теплих радісних усмішок! Бажаємо вам невгасимої творчої наснаги,
здійснення мрій і реалізації всіх ваших задумів.
Здоров’я та успіхів вам у новому році!
Олег Цимбал,
начальник відділу освіти
Бучанської міської ради

e-mail: buchanews@ukr.net

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

урналісти БН розпитали мешканців громади, яким
родинним традиціям вони слідують кожного року:
Андрій Купраш,
голова Бабинецької селищної ради:
- Завжди зустрічаємо Новий рік сім’єю: ми з дружиною, наші двоє діток і мами – теща і свекруха, які готують і приносять кутю. А опів на першу ми виходимо до ялинки біля селищної ради і святкуємо разом із
громадою.
Олег Покрасьон, в.о. старости Гаврилівка:
- У нас в родині є традиція – збиратися у святвечір напередодні Різдва разом: моя сім’я, мої донечки, родина
брата із синочками, мама, тато. З першою зірочкою сідаємо за святковий стіл, накритий, як і годиться: 12 страв,
кутя, узвар. І так спілкуємося, святкуємо.
Андрій, 28 років, водій:
- Новий рік ми зустрічаємо родиною, а ввечері 1 січня до нас завжди приходять багато друзів, ми співаємо,
танцюємо, радіємо життю і бажаємо всім щастя.
Анатолій Новиченко, в. о. старости Луб’янка:
- У нашому селі започаткована така традиція. На
Старий Новий рік ми збираємо найстарших мешканців,
кому за 80 років. З допомогою підприємців, які з радістю
долучаються, накриваємо святковий стіл з кутею, дівчата
влаштовують концерт, співають колядки та щедрівки. І
так ми вшановуємо наших ветеранів праці.
Михайло, 35 років, директор приватної фірми:
- Так сталося, що серед наших друзів лише ми з дружиною маємо приватний дім. І на Новий рік до нас
приходять чотири-п’ять наших друзів з родинами. Ми
разом з дітьми влаштовуємо вистави в костюмах, різні
ігри, квести, обмінюємося подарунками. Це по-сімейному і дуже цікаво.
Олександр Галуненко, герой №1, Почесний
громадянин Бучі:
- Новий рік зустрічаємо родиною. До нас приходять
діти, онуки, правнуки. Звичайно, молодь має свої плани на святкування, але ж заходять привітати дідуся, і
ми їм подарунки даруємо.
46-річна Еліза, бухгалтер:
- Ми завжди, навіть якщо на роботі були дуже зайняті
й наприкінці грудня не мали часу, а звільнилися лише
вечором 31-го, ми завжди прикрашаємо ялинку, оселю,
готуємо олів’є та печену картоплю, і з радістю та надією
на краще зустрічаємо Новий рік.
Спілкувалася Ірина Левченко

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
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