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Благоустрій

ЕКСКУРСІЯ

освіта

медицина

Населені пункти
перетворюються
на місця щасливого
життя
Стор. 3

Молодь завітала
до Верховної Ради
України

Відкривають дорогу
у світ з англійською

Користуйтесь
електронним
записом до лікаря

Стор. 4

Стор. 4

Стор. 10
НА ЧАСІ

ПОСЛУГИ СТАЮТЬ БЛИЖЧИМИ

Опалювальний сезон
завершився

Особлива сторінка
в літописі громади
К

лючі від п’яти новеньких автомобілів PEUGEOT урочисто передали в. о. старостам Блиставиці, Гаврилівки та
Луб’янки, а також головам селищної та сільської рад Ворзеля та Мироцького, які вже відповідно до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації
Олександра Терещука ввійшли до Бучанської об’єднаної
територіальної громади.
Закінчення на стор. 2

ВАЖЛИВО

Діалог триває!

ОБМІН ДОСВІДОМ

Пілотні проекти
впроваджують
лідери освіти

Р

озпорядження про те, що в Бучанській об’єднаній
територіальній громаді 6 квітня завершився опалювальний сезон, підписав Бучанський міський голова Анатолій Федорук. Заклади соціальної сфери відключатимуть від опалення лише за їхніми заявками.
Закінчення на стор. 2

МАЙСТЕР-КЛАС

Уроки під відкритим
небом

«Французький дворик» у центральному парку
став однією з головних локацій для проведення
демонстраційного семінару, на який приїхали
початківці-ландшафтники та професіонали своєї
справи з Києва та інших куточків України.

М

іські голови, голова Правління Київського регіонального відділення Асоціації міст України Анатолій Федорук, регіональні консультанти Офісу реформ
Київського регіонального відділення Асоціації міст
України взяли участь у семінарі-практикумі на тему
«Розвиток інструментів демократичного врядування,
співробітництва громад в містах-метрополіях: виклики
та можливості соціально-економічного розвитку Київського регіону».
Закінчення на стор. 2

«С

пільнота практиків: діяльність шкільних клубів
підприємництва та пілотування індексу інституційної спроможності» – тема дводенної зустрічі та обміну досвідом, яка зібрала лідерів освітянської галузі з
кількох областей у Бучі.
Закінчення на стор. 2

Сьомий Міжнародний музичний фестиваль Долучайтеся!
«О-FEST 2019» запрошує!
У межах двомісячника бла8 і 9 червня

чекаємо
шанувальників
фестивалю оперети,
опери та мюзиклу
«О-FEST» – мистецької
події світового рівня,
яка живе творчістю
в Бучанському
центральному парку
на десятках локацій.

Т

ут цікаво всім –
і дорослим,
і малим!

гоустрою в об’єднаній територіальній громаді 19 квітня буде
проведено акцію «Посади своє
дерево» із залученням громадськості та учнівської молоді.

Закінчення на стор. 6
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Діалог триває!

НА ЧАСІ

Опалювальний
сезон завершився

Закінчення.
Початок на стор. 1

– За інформацією, що надав
Укргідрометцентр, температура повітря буде підвищуватися, – коментує таке рішення Бучанський міський
голова Анатолій Федорук. – Тому
вже із 6 квітня ми завершили роботу
системи централізованого опалення.
Окремо наголошую, що заклади соціальної сфери відключатимуть від
опалення лише за їхніми індивідуальними заявками, тобто за рішенням
адміністрацій цих закладів.
Тривалість опалювального сезону
зазвичай залежить від декількох факторів. Але головний з них – температура повітря. Якщо навесні середня
температура повітря протягом 3 днів
становить більше 8 градусів тепла, то
опалювальний сезон завершується.
Уже розроблено і затверджено план
з підготовки господарства до нового
сезону. Зокрема було наголошено на
низькому відсотку розрахунків за надану послугу.

Закінчення.
Початок на стор. 1
рганізатором заходу виступає
Асоціація міст України в межах
проекту USAID «Розробка курсу на
зміцнення місцевого самоврядування
в Україні» (ПУЛЬС) та Програми Ради
Європи «Децентралізація і реформа
місцевого самоврядування в Україні» у
співпраці з Київською міською державною адміністрацією і парламентським
Комітетом з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.
Відкрив роботу семінару Виконавчий
директор
Асоціації
міст
України
Олександр Слобожан: «Ми постійно працюємо над такою непростою темою, як
співробітництво громад у містах-метрополіях на наших глобальних заходах, а
на нинішньому семінарі вже перейшли у
формат предметного обговорення. Хочу
звернути увагу, що сьогодні друга частина
роботи пройде у форматі світового кафе,
під час якої ми відпрацюємо пропозиції,
які ляжуть в основу звіту та плану заходів з налагодження співробітництва між
громадами, зокрема, в ті угоди про співпрацю, які вони сьогодні укладають між
собою. Цей план стане путівником для
інших муніципалітетів як на шляху створення агломерацій, так і пошуку інших
ефективних форм співробітництва».

О

ПОСЛУГИ СТАЮТЬ БЛИЖЧИМИ

Особлива сторінка
в літописі громади
Закінчення. Початок на стор. 1

Н

овенькі автомобілі для населених
пунктів – черговий крок впровадження головної реформи країни
в Бучанській об’єднаній територіальній громаді, де основне правило – наближення якісних послуг до кожного
мешканця, при яких комфорт і зручність стали пріоритетними в роботі.
Відтепер працівники соціальної
сфери, в. о старост зможуть вчасно в
будь-яку погоду приїхати в Бучу для
вирішення питань.

ОБГОВОРЮВАЛИ ВАЖЛИВІ
ПИТАННЯ ДЛЯ ГРОМАД КИЇВЩИНИ:
• мережу закладів охорони здоров’я міста Києва та Київської області, зокрема системи екстреної медичної допомоги;
• нормативно-правове
регулювання
співробітництва територіальних громад міста Києва та Київської області;
• транспортну інфраструктуру;
• інженерну інфраструктуру. Об’єкти
спільних інтересів територіальних
громад міста Києва та Київської області;
• мережу дошкільних і шкільних закладів міста Києва та Київської області.
Після дискусій у робочих групах мо-

ВАЖЛИВО
Анатолій Федорук, Бучанський
міський голова:
– Вибори виборами, а повсякденна турбота про місто та обстоювання
інтересів громади завжди стоять на
порядку денному! У межах міжнародної конференції провели з колегами спільний діалог про можливості
співпраці на міжмуніципальному рівні з містом Києвом! Укотре переконався в правильності ухвалених рішення щодо створення ГО «Київська
агломерація»! Це громадське об‘єднання дасть змогу розпочати змістовний діалог із владою Києва, що
стосується кола гострих і актуальних
питань для передмістя столиці! А це
взаємодія в питанні пасажирських
перевезень, дорожня й інженерна
система, а також узгоджені дії в соціально-гуманітарній сфері!
дератори презентували результати та
рекомендації для політики, зокрема
щодо моделі координації співробітництва громад.

ОСНОВНИМИ ПРОБЛЕМАМИ БУЛО
ВИЗНАЧЕНО:
• брак єдиних норм благоустрою;
• залучення інвестицій;
• створення інфраструктури;
• встановлення меж з містом Києвом;
• регулювання містобудівної документації тощо.

ОБМІН ДОСВІДОМ

Пілотні проекти

впроваджують лідери освіти
Закінчення. Початок на стор. 1

В

ибір нашого міста – не випадковий: пілотні проекти одного з найкращих освітніх закладів Київщини
– Бучанської Української гімназії
«Медіа-центр» та «Місто можливостей» стали перевагою під час вибору
інноваційної території для зустрічі.
Економічний клуб цього закладу виявився цікавою і вдалою новацією, на
яку гімназія отримала фінансування,
закупила обладнання, створила медіацентр.
– Насамперед ми хотіли показати колегам, – сказала директор
Бучанської Української гімназії Лариса
Сторожик, – як гуманітарний заклад
завдяки діяльності Економічного клубу
зміг вийти за межі свого простору і долучитися до життя громади.
Директори шкіл та вчителі – переможці конкурсного відбору на
участь у проекті «Школа як осередок розвитку громади» з Київської,
Івано-Франківської, Полтавської та
Тернопільської областей сьогодні

побували в Бучанській Українській
гімназії, познайомилися з роботою
Бучанської міської ради, ЦНАПу, відвідали Бучанський центр позашкільної роботи, Пластовий центр, освітні
заклади міста і прогулялися алеями
центрального парку.
І все це в межах підписаного меморандуму про спільну діяльність
із Всеукраїнським фондом «Крок за
кроком» та відділом освіти БМР та
Бучанською Українською гімназією.

єдина родина

ЛУБ’ЯНКА

У квітні в Україні проходить благодійний збір коштів для дітей з вадами
серця під гаслом «Дитяче серденько, живи!»
омунальний заклад «Блиставицька
ЗЗСО І-ІІІст» №6 долучився до акції. Рій «Блиставицькі козачата» вже
четвертий рік поспіль бере активну
участь у благодійному заході.
Мета – придбання кардіологічного
медичного обладнання для дитячих
лікарень кожної області України. Збір
коштів відбудеться по всій країні в межах 14 Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця».
Торік спільними зусиллями по всій
Україні волонтери зібрали 3 875 369, 23 грн, а за тринадцять років – 35 798 830,65
грн, придбано та передано в безкоштовне користування обласним дитячим лікарням України необхідне медичне обладнання.

Учні місцевої школи долучилися до програми Кліматичні Краплі, що
спрямована на відстежування та винагородження екологічно-дружніх
вчинків громадян з метою захисту довкілля та клімату планети.

Серце не може чекати, його
потрібно рятувати!

К

ДОБРА СПРАВА

Інструменти,
подарунки,
смаколики
для наших Воїнів

Екіпаж громадської організації «Бучанська варта» знову привіз допомогу для Героїв, що тримають оборону
на фронті в зоні проведення операції
Об’єднаних сил. Волонтери відвідали 46-й ОШБ «Донбас Україна», 25-у
МПБ «Київська Русь», інших бучанських бійців, які перебувають на передовій і захищають нашу державу.
ійськовий
капелан
Анатолій
Кушнірчук поділився на своїй сторінці
у соціальній мережі:
«Допомогли з дизель-генератором, інструментами, всіма маслами для бензопил, шинами і ланцюгами, привезли перфоратор, бури
і свердла, набори інструментів, шурупокрут,
круги на болгарку, зварювальні електроди, та
інші потрібні речі, ще й смаколики з Бучі…
Провідали наших рідних та доправили
все необхідне, про що нас просили. Мали
щиру розмову про життя, війну, смерть і
вічні цінності...»
Волонтери не лише привозять необхідні матеріали, інструменти, провізію. Вони

В

Благоустрій
На Тарасівській зібралися
і гуртом навели порядок

Ініціативу
депутата
Олени
Березинець, мешканців вулиці підтримали і посприяли в проведенні низки
заходів комунальні і приватні підприємства. І маємо в підсумку чудовий результат: новою фарбою виблискує дитячий майданчик, зібрано листя і сміття,
посаджено молоді берізки.

беруть із собою частинку мирного життя,
добрі слова і щирі подяки.
«Дякую, що прикриваєте всіх нас, іноді
платячи за це надзвичайно високу ціну, – сказав у дописі Анатолій Кушнірчук. – Божого
захисту щоденно Вам усім! Дякую за нелегку
службу! Не кожен може робити те, що Ви...»
І навзаєм патріоти «Бучанської варти»
отримали подяку від воїнів:
«Ранок почався рано і радісно. Приїхали
рідні бучанці. Дякую за підтримку і турботу. Спасибі бучанцям, які передали пральну машинку і холодильник», – написала
Галина Дударенко.
«Дякуємо справжнім патріотам та братам за постійну допомогу та теплі Божі
слова, низький уклін Всім, хто брав участь
в даній Святій Допомозі у боротьбі», – зазначив Ігор Муратов.

Пілотний проект Кліматичних
Крапель у громаді

В

ідтепер кожен екологічний вчинок
школи та школярів отримуватиме кліматичні краплі, що підлягатимуть обміну
на екологічно-дружні подарунки та знижки в партнерів Кліматичних Крапель, серед яких і компанія АгроБіогаз.
А найактивніші учасники щороку винагороджуються поїздкою на найбільшу
кліматичну конференцію в Європей
ському Союзі.
На офіційній сторінці проекту
Кліматичні Краплі зазначили: «Луб’ян
ська школа є справжнім прикладом
свідомого ставлення до довкілля та відповідального поводження з відходами.
І таке ставлення хочеться ще більше заохочувати й підтримувати!»

Юрій Маскаков, місцевий підприємець:
– Був класний захід у нашій школі
... Ураган позитиву – діти розповідали, як вони бережуть природу, як
збирають макулатуру, прибирають
подвір’я в школі і вдома. Я вірю,
коли вони виростуть, будуть жити
в іншій країні, іншому селі – у багато разів чистішому і багатшому.
Давайте вірити в це, вірити разом
з ними, вірити в себе, що ми зможемо побудувати таке класне село
– швейцарське – для наших дітей.
Вони заслуговують на це. Я вірю!
Яка школа Бучанської ОТГ наступною підтримає екологічну акцію?
Зробимо Україну екологічно-дружньою державою разом.

Вітали
найстаршу
жительку села

7 квітня 2019 року Євтушенко
Оксані Пилипівні виповнилося 97
років.

П

ривітали іменинницю квітами
та подарунками в. о. старости
Луб’янського старостинського округу
Анатолій Новиченко та адміністратор ЦНАПу Бучанської міської ради
Ірина Петрушевська.

Зичимо Оксані Пилипівні міцного
здоров’я, мирного неба та ще довгих
років життя. З днем народження!

Крок за кроком населені пункти Бучанської громади
перетворюються на місця щасливого життя
Громада Гаврилівки і
Тарасівщини – велика сила

Спільними зусиллями розчистили
кущі і підготували цвинтар до поминальних днів у Тарасівщині, а в лісі зібрали понад 120 мішків побутового сміття.
Мешканці можуть планувати походи
на природу, але з однією умовою – прибирати після себе!

Дитячі заклади перетворюються
на квітучі й зручні сади

Міні-«город» у «Козачку» вже готовий до
посадки і посіву різних культур. Працівники
садочка після зими «розбудили» землю, при-

брали територію і чекають, коли прогріється
ґрунт для продовження робіт.
У «Перлинці» уже додалося кілька зручних тротуарів для малечі на ігрових майданчиках.
Днями тут висаджуватимуть кущі. У закладі
повідомляють, що до облаштування території
долучаються не лише працівники, а й батьки і
навіть дошкільнята.

У Гаврилівку разом із весною
прийшли роботи із заміни
вуличного покриття та тротуарів

Першочергово заплановано облаштування вулиць Садової та Свято- Троїцької.
Паралельно проводиться заміна водопровідних мереж, які вже давно відпрацювали і «просили» про демонтаж і прокладання сучасних.
Не залишаться без уваги і вулиці в
Тарасівщині: проекти на проведення асфальтування чотирьох вулиць вже пройшли
експертизу і передані на співфінансування у
відповідні органи.
Незабаром всі ці гори будівельних матеріалів зроблять зручним і комфортним життя
мешканців Гаврилівки.

Крім того в населених пунктах
громади передбачено
облаштування цвинтарів до
поминальних днів
Аби проблема зі сміттям не виникала
в комунальників і тих, хто вже прибирає
на кладовищі, встановлено контейнери
великої ємності.
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Актуально
На часі

Абетка медіакультури

Днями відбулася презентація
буклета «Інформаційна абетка
для неурядових організацій», у
якій взяв участь мешканець Бучі,
виконавчий директор ГО «Група
активної реабілітації» – Віталій
Пчолкін.

ЕКСКУРСІЯ

Молодь громади завітала
до Верховної Ради України

На екскурсії в будівлі головного законодавчого органу побували лідери
учнівського самоврядування шкіл Бучанської ОТГ, члени дитячої дорадчої
ради і молодіжної ради.

Б

уклет по суті є коротким навчальним курсом з інформування, комунікацій і взаємодії з медіа, який
підготовлено спеціально для українських громадських і благодійних організацій, волонтерських ініціатив.
Автори буклета – медіаексперт,
викладач журналістики зі Швеції
Торбіан Столпе і кримська журналістка, редактор проекту «Радіо
Свобода» «Крим. Реалії» Олена
Юрченко.
Брошуру виготовили в межах проекту «Відкритий світ-2» за підтримки
української благодійної організації
«Час служити». Електронний примірник брошури скоро буде доступний
для безкоштовного використання і
завантаження на мобільні пристрої.

Вчилися світового досвіду
й кращих практик

Тренінг «Особливості забезпечення діяльності
закладів освіти в об’єднаних територіальних громадах» провели фахові тренери Сергій Дятленко
та Оксана Руда з найкращими представниками
освітніх закладів ОТГ Київщини.

Друге життя
непотрібних речей

Г

П

ро впровадження освітньої реформи на місцях, світовий досвід, кращі практики області – усе це обговорюють на панельних дискусіях.
Київський Центр розвитку місцевого самоврядування, створений за сприяння Програми ULEAD з
Європою/ULEAD with Europe та Мінрегіон України, як
і завжди підтримав просвітницькі ініціативи заради
успішної роботи та нових знань.
Приємно, що серед кращих освітянських практик
відзначили і досягнення педагогів Бучанської ОТГ.

відкривають дорогу у світ
з англійською

Два роки в Бучанській СЗОШ №5 працювали волонтери
Корпусу миру США.
ідбулася зустріч
адміністрації шкіл
№ 1 та № 5, вчителів англійської мови
з
представниками
Корпусу Миру США
в Україні Емілем
Гейблом і Тетяною
Гайдук з метою обговорення можливості
внесення
закладів
до проекту Корпусу
Миру
«Викладання
англійської мови як
Довідково.
іноземної».
Їхнє завдання – вчити українВін передбачає двоців англійської мови. Організація
річну співпрацю з воКорпус миру США в Україні діє з
лонтерами із США,
1992 року.
які
проводитимуть
уроки, організовуватимуть позакласні заходи та реалізовуватимуть громадські проекти.
Добровольці популяризують здоровий спосіб життя, сприяють розвитку навичок у галузях інформаційних технологій, бізнесу, лідерства, громадянської свідомості, екології та
кар’єрного розвитку.

В

ПЕРЕМОГА

Стефанія Білостоцька
найкраща в українознавстві

У ХІІ Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8 –
11 класів закладів загальної середньої освіти взяли участь
дванадцять школярів із різних районів і міст Київщини. За
результатами І етапу конкурсу фіналістами стали шість учнів
Київської області, які презентували власні наукові розвідки з
українознавства на заключному етапі заходу.
ерше місце в конкурсі здобула Стефанія
Білостоцька,
учениця 11 класу Бучанської
Української гімназії.
Учасників конкурсу та
їхніх наукових керівників
привітали в. о. директора – заступник директора
Науково-дослідницького
інституту
українознавства Віталій Терлецький,
директор
Креативної
Міжнародної дитячої школи Оксана Буковська, представник Українського інституту національної пам’яті Анна Байкеніч, генеральний директор Національного
історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» Богдан
Біляшівський, завідувач відділу Національного музею історії України
та кобзар Тарас Силенко.7616 n
Талановиті учні відвідали музеї та пам’ятні місця: Музей історії
Києва, Музей української революції 1917–1921 років, побували в сесійному будинку Верховної Ради України.

П

Upcycling – це не просто вторинна
переробка, це означає, що стара річ
зовсім змінює свою суть, дійсно отримує нове життя. Талановита молодь
України розвиває цю ідею, оздоблює
її новими думками, нестандартними
рішеннями та дивує користувачів.
Учні 7 класу Луб’янської школи
Аліна Серветник та Карина Кравець
взяли участь у конкурсі «Друге життя
непотрібних речей» та виставці найкреативніших та найнезвичайніших
виробів зі старих речей.

ід час відвідин органу державної
влади України вони мали змогу дізнатися більше про діяльність Верховної
Ради та побачити унікальні речі й приміщення: картину Олексія Кулакова
«Державотворення», що написана на
стіні другого поверху, яка відображає
історичний день 24 серпня 1991 року,
коли 350 депутатів проголосували за незалежність нашої країни; синьо-жовтий
прапор, який внесли депутати до сесійної зали Верховної Ради 24.08.1991р.,
(цей прапор, як реліквія, урочисто зберігається під склом в музеї ВРУ); знамениті кулуари Верховної Ради; побували
на балконі, звідки видно робочі місця
нардепів, тощо.
До лідерів приєднався народний депутат України Ярослав Москаленко, який
розповів про важливість активної участі молоді в житті країни.
Це була дуже цікава та водночас пізнавальна екскурсія, адже сесійна будівля Верховної Ради є не тільки важливим
осередком політичного життя країни, а
й величною архітектурною пам’яткою м.
Києва.

ОСВІТА

НА ЧАСІ

Upcycling – слово, яке все частіше
з’являється в щоденному вжитку сучасності. Воно означає нове
життя для старих речей, або вторинну переробку.
оловна мета таких проектів – бережливість та екологічність у
ставленні до природи та суспільства.
Ця ідея реалізується вже в багатьох
країнах світу, що борються за екологію і порятунок природи. Адже кількість сміття, яке щодня опиняється
на звалищі, – шалена, і вона зростає
так швидко, що науковці звідусіль
волають про цю проблему.

П

ОБМІН ДОСВІДОМ

Із студентських аудиторій –
до Бучанського центру
позашкільної роботи

Студенти ІІ курсу кафедри здоров’я, фітнесу
та рекреації (завідувач кафедри – професор
Олена Андрєєва) Національного університету
фізичного виховання і спорту України здійснили візит до Бучанського центру позашкільної роботи.
онад 70 студентів довідалися про нові практики в роботі з творчою і обдарованою молоддю
громади, роботою гуртків і секцій.
Реконструйована будівля БЦПР, нове туристське
спорядження для юних туристів, затишні і зручні
майданчики для тренувань, підтримка у проведенні й участі в міських, обласних та всеукраїнських
конкурсах, фестивалях, змаганнях – усе це відбувається за сприяння міської влади.

П

UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:20,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
(16+).
11:20 Д/с «Аромати Iспанiї».
12:25,14:20,16:50,23:50,3:30,5:35
Погода.
12:30 Д/с «Смак сиру».
13:15,14:30,4:30 РадiоДень.
13:45 Д/с «Свiт дикої природи».
15:15 Д/с «Неповторна природа».
16:15 Хто в домi хазяїн?
16:55 По обiдi шоу.
18:20,2:35 Тема дня.
19:25 Разом.
20:00 Д/с «Спiльноти тварин».
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:50 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:20 Д/с «Суперчуття».
22:50 Перша шпальта.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,23:
50,5:20 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».
14:30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45,21:10,21:45,4:25 Т/с «Кухня».
22:20 «Грошi».
23:55 «Голос країни 9».

Iнтер

3:05,2:20 «Орел i решка. Шопiнг».
3:45 «Подробицi» - «Час».
4:20 «Цвiль».
5:00 «Top Shop».
5:25,23:50 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00,1:35 «Стосується
кожного».
11:10,12:25 Х/ф «Оксамитовi
ручки».
12:00 «Новини».
13:40 Х/ф «Приборкання
норовливого».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Не жiноча робота». (12+).

ICTV

5:00 Служба розшуку дiтей.
5:05 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:50 Громадянська оборона.
6:40 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
8:45 Факти. Утро.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Антизомбi. Дайджест.
11:05,13:20 Секретний фронт.
Дайджест.

12:45,15:45 Факти. День.
13:45,16:20 Х/ф «Сонце, що
сходить». (16+).
16:35 Х/ф «Паркер». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Битва версiй.
21:25 Т/с «Пес». (16+).
22:25 Свобода слова.
23:55 Х/ф «Проект Iкс».

Новий канал

5:55,7:10 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:15 Х/ф «Крихiтка з Беверлi Хiллз
9:00 Х/ф «Невловимi». (16+).
11:00 Х/ф «Той, хто бiжить в
лабiринтi: Лiки вiд смертi». (16+).
14:00 Х/ф «Загибель ЛосАнджелеса». (12+).
16:00 Х/ф «2012». (16+).
19:00 Ревiзор. Магазини.
21:00 Таємний агент.
22:20 Таємний агент. Пост-шоу.
0:10 Х/ф «Заручниця 3». (16+).

СТБ

5:40 Моя правда. Маша Распутина.
6:25 Моя правда. Валерiй
Лобановський. Аритмiя.
7:25 Моя правда. Юрiй Бєлов:
божевiлля.
8:15 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним. (16+).
10:10 Х/ф «Свекруха - монстр».
12:30 Х/ф «Охоронець».
14:55 Хата на тата. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «Як довго я на тебе
чекала», 17 с. (12+).
21:00 Т/с «Як довго я на тебе
чекала», 18 с. (12+).
22:50 Т/с «Тато Ден», 9 с. (16+).
23:50 Т/с «Тато Ден», 10 с. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:1
5 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Мiсiя: краса.
11:30,3:15 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Iнша», 1 i 2 с. (16+).
23:30 Х/ф «Потяг в Пусан». (16+).
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10 «Друга свiтова: мисливцi за
скарбами». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Бойовий вiдлiк». (12+).
20:30,7:00 «Служба порятунку».
21:25 «Нижче тiльки пекло». (16+).
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».

Вівторок • 16 квітня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:20,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
11:20 Д/с «Аромати Мексики».
12:25,14:20,16:50,23:50,3:30,5:35
Погода.
12:30 Д/с «Смак сиру».
13:15,14:30,4:30 РадiоДень.
13:45 Д/с «Свiт дикої природи».
15:15 Т/с «Iмперiя». (12+).
16:05,20:00 Д/с «Спiльноти тварин».
16:30 Д/с «Жива природа».
16:55 UA:Фольк. Спогади.
18:20,2:35 Тема дня.
19:25,22:50,4:05 Спiльно.
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:50 Нашi грошi.
22:20 Д/с «Суперчуття».
0:00 Телепродаж Тюсо.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:3
0,5:20 «ТСН».
9:30,22:45 «Одруження наослiп».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».
14:30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45,21:10,21:45,22:10,0:35 Т/с
«Кухня».

Iнтер

5:30,23:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 Х/ф «Вихiднi!»
11:40,12:25 Х/ф «Смерть
негiдника». (16+).
12:00 «Новини».
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45,0:45 «Речдок».
18:00,19:00,1:40 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Не жiноча робота». (12+).
2:25 «Орел i решка. Шопiнг».
3:55 «Подробицi» - «Час».
4:55 “Top Shop”.

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Битва версiй.
11:55,13:20 Антизомбi. Дайджест.
12:45,15:45 Факти. День.
13:35 Х/ф «Проект Iкс».
15:35,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).

18:20,22:35 Т/с «Юрчишини».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
23:00 Х/ф «Крейсер». (16+).
1:20 Т/с «Володимирська, 15».

Новий канал

3:00,1:50 Зона ночi.
4:50 Абзац.
6:35,8:55 Kids` Time.
6:40 М/с «Майлз з майбутнього».
7:30 М/с «Том i Джерi шоу».
9:00 Т/с «Мерлiн».
12:30 Т/с «Загубленi». (16+).
15:10 Х/ф «Ну що, приїхали:
Ремонт».
17:00,19:00 Гастарбайтери.
21:00 Аферисти в мережах. (16+).
22:00 Екси. (16+).

СТБ

5:25 Моя правда. Сергей
Челобанов: вiдродження з попелу.
6:10 Моя правда. Наталя
Кустинська: чорно-бiле життя.
7:05 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним. (16+).
9:00 МастерШеф. (12+).
13:20 Хата на тата. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «Як довго я на тебе
чекала», 19 с. (12+).
21:00 Т/с «Як довго я на тебе
чекала», 20 с. (12+).
22:50 Т/с «Тато Ден», 11 с. (16+).
23:50 Т/с «Тато Ден», 12 с. (16+).
0:50 Т/с «Коли ми вдома».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:1
0 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Мiсiя: краса.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Iнша», 3 i 4 с. (16+).
23:20 Без панiки.
0:00,2:15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00,0:35 «Поради лiкаря».
8:50,20:20,1:20,3:10,5:50
«Ситуацiя».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,2
1:00,23:00,1:30,3:45,6:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10,21:25 «Нижче тiльки пекло».
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Бойовий вiдлiк». (12+).
20:30,7:00 «Київськi iсторiї».
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».
1:50,4:05 «Життєвi iсторiї».
6:20 «Мультляндiя».

Середа •17 квітня

UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:20,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
(16+).
11:20 Д/с «Аромати Мексики».
12:25,14:20,16:50,23:50,3:30,5:35
Погода.
12:30 Д/с «Смак сиру».
13:15,4:30 РадiоДень.
13:45 Д/с «Свiт дикої природи».
14:30 52 вiкенди.
15:15 Т/с «Iмперiя». (12+).
16:05,20:00 Д/с «Спiльноти тварин».
16:30 Д/с «Жива природа».
16:55 Сильна доля.
18:20,2:35 Тема дня.
19:25 Своя земля.
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:50 Разом.
22:20 Д/с «Суперчуття».
22:50 Схеми. Корупцiя в деталях.
0:00 Телепродаж Тюсо.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:0
0,5:20 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».
14:30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45 Комедiя «Я ти вiн вона».
22:45,0:05,1:15 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
2:10 Трилер «Реквiєм за вбивцею».

Iнтер

5:25,22:55 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 Х/ф «Як вкрасти дiамант».
11:40,12:25 Х/ф «Неприборканий».
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45,0:40 «Речдок».
18:00,19:00,1:35 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Не жiноча робота». (12+).
2:20 «Орел i решка. Шопiнг».
3:40 «Подробицi» - «Час».
4:55 “Top Shop”.

ICTV

4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,10:10,13:20 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
12:45,15:45 Факти. День.

13:30 Х/ф «Крейсер». (16+).
16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
18:20,22:35 Т/с «Юрчишини».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
23:00 Х/ф «Швидкiсний вогонь».

Новий канал

3:00,2:05 Зона ночi.
4:30 Абзац.
6:15,8:55 Kids` Time.
6:20 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 М/с «Том i Джерi шоу».
9:00 Т/с «Мерлiн».
12:40 Т/с «Загубленi». (16+).
15:20 Х/ф «Ейс Вентура - детектив з
розшуку домашнiх тварин». (16+).
17:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Аферисти в мережах. (16+).
22:00 Любов на виживання. (16+).
2:00 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:15 Моя правда. Надiя Румянцева:
подарувати надiю.
6:00 Моя правда. Iрина
Понаровська.
7:00 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним. (16+).
8:50 МастерШеф. (12+).
13:45 Хата на тата. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:55 Т/с «Список бажань», 1 с.
20:55 Т/с «Список бажань», 2 с.
22:50 Т/с «Тато Ден», 13 с. (16+).
23:50 Т/с «Тато Ден», 14 с. (16+).
0:45 Т/с «Коли ми вдома».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:1
0 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Мiсiя: краса.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Iнша», 5 i 6 с. (16+).
23:20 Гучна справа.
0:00,2:15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00,0:35 «Школа права».
8:50,20:50,1:20,3:10,5:50
«Ситуацiя».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,2
1:00,23:00,1:30,3:45,6:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10 «Нижче тiльки пекло». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20,21:25 «Київ
Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Бойовий вiдлiк». (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».
1:50,4:05 «Життєвi iсторiї».
6:20 «Мультляндiя».

Астрологічний прогноз на 15–21 квітня 2019 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Понедiлок вдалий для поїздок i
вiдряджень. У вiвторок небажано
сперечатися з начальством. Тиждень буде
сповнений сумнiвiв i проблем, не дозволяйте емоцiям керувати вами. Можливі змiни i
розлучення в особистому життi. Що ж, якщо
вашi шляхи розiйдуться, не варто шкодувати про це. Вихiднi будуть вдалими, якщо ви
проведете їх з друзями.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
На цьому тижнi все пройде спокiйно. Колеги зiграють важливу
роль у вашiй кар`єрi. Небажано нервувати
i дратуватися через дрiбницi, тодi робота
буде сперечатися. Грошi водитимуться у
вашому гаманцi, а витрати будуть великi,
особливо якщо ви любите моднi бренди.
У середу можете розраховувати на пiдтримку друзiв. Домашнi справи у вихiднi
вирiшуватимуться надто емоцiйно. Дiтям
знадобиться ваша допомога.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
У найближчi днi ви хизуватиметеся креативними iдеями. Не
вiдволiкайтеся на дрiбницi, робiть свою
справу. Вашi проекти стануть у пригодi,
що дасть вам змогу працювати ще бiльш
захоплено. Особисте життя порадує вас
силою почуттiв i романтикою. Не виключено, що почуєте палке зізнання в коханні.

РАК (22.06-22.07)
Розслабтеся i сприймайте всi подiї такими, якими вони є. Ви навряд
чи в змозі щось змiнити зараз. Але
все виявиться на краще. Уважність i швидкiсть реакцiї дозволять вам впоратися з поставленими завданнями. На початку тижня небажано розповідати про свої плани.
Середа сприятлива для поїздок i подорожей. У вихiднi у вас може з’явитися творче
натхнення.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Тиждень досить стабiльний i
гармонiйний, але у вiвторок можете мати поганий настрiй. Не пiддавайтеся
зневiрi, не ведiться на емоцiйнi провокацiї. У четвер обережнiше з угодами, особливо якщо їх пропонують новi партнери.
Найбiльш сприятливим для вас днем буде
понедiлок.
ДІВА (24.08-23.09)
Тиждень обiцяє вдалi поїздки,
особливо в понедiлок i недiлю. На
роботi проявiть передбачливiсть, нехай про
вашi успiхи колеги поки не знають. Можливі
змiни в планах, раптовi зустрiчi й складнi
переговори. У п`ятницю можуть виникати стресовi ситуацiї, намагайтеся тримати
емоцiї пiд контролем. У родинi знайдете той
сенс, заради якого варто змiнюватися.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Слід трохи зменшити темп.
Бажано взяти вiдпустку або кiлька днiв вiдгулiв. Якщо ж це неможливо, постарайтеся хоча б зменшити навантаження.
У понедiлок намагатися домогтися визнання
правоти ваших суджень безперспективно.
Але вже починаючи із середи, зможете легко
вести переговори. Надiйде багато корисної
iнформацiї, будуть вдалими дiловi зустрiчi.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Ви занадто напружені, слiд розслабитися i просто сумлiнно виконувати свою справу. Не створюйте для
себе зайвих проблем через вашу гiпервiдповiдальностi i надмiрне прагнення контролювати все у свiтi. Всiм не допоможеш. Будьте
уважнi у фiнансових справах i під час створення нових проектiв. Придiляйте бiльше
уваги близьким.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Настає час високої творчої i
дiлової активностi та зростання
доходiв. «Покличте» на допомогу
свою працездатнiсть i iнтуїцiю. У четвер
можлива реалiзацiя оригiнальних проектiв. Вашi дiловi партнери вас не пiдведуть, тiльки не квапте їх. Не хвилюйтеся!
Особисте життя принесе вам задоволення.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На початку тижня важливо налагодити взаєморозумiння з оточуючими. У вiвторок ви здатнi взяти хороший робочий темп, постарайтеся зберегти
його до кiнця тижня. У четвер не варто запрошувати гостей, так як це не принесе нiчого,
крiм клопоту. У недiлю, за наявностi вiдповiдного настрою, з`явиться можливiсть зайнятися серйозною дослiдницькою дiяльнiстю.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Сприятливий момент для змiни
життя в кращий бік. Ви вiдчуєте
прилив сил i з новим завзяттям
візьметеся до роботи. Бажано залишити в
спокої старi проблеми i сконцентруватися
на нових iдеях. Проявивши зiбранiсть i терпiння, зможете домогтися значного успiху.
Прагнiть до самостiйностi в справах i до
свободи у творчостi. У суботу будуть вдалими поїздки й подорожi всiєю родиною.

РИБИ (20.02-20.03)
На цьому тижнi всі будуть прислухатися до вашої думки, не пропустiть можливiсть вплинути на
ситуацiю, але не наговоріть зайвого. У
середу використовуйте тiльки перевiренi
методи, нововведення зачекають. Не зайве дотримуватися порад старших, не соромтеся звертатися до них по допомогу. У
п`ятницю важливо тримати в секретi свої
i чужi таємницi.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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МАЙСТЕР-КЛАС

Європейська ландшафтна
мода в Бучі – не новинка,
а стиль життя

ПАНОРАМА ЖИТТЯ

Уроки під відкритим небом
та роботу керівника КП «Бучазеленбуд»
Віктора Галущака, який із професіоналізмом та великою любов’ю садить сад і
доглядає за рослинами.
Віктор Галущак, як спеціаліст садово-паркового господарства, поділився
секретами догляду та обрізування кущів
і дерев, аби вони мали стильний і сучасний вигляд.

С

емінар розпочався з цікавої лекції
на тему «Французький регулярний
сад», яку провела Олена Гнездилова,
ландшафтний архітектор, член Спілки
архітекторів України. Лектор докладно
розповіла, як створити регулярний сад,
особливо в сучасних умовах, на приватних чи громадських територіях.
Одним з організаторів цього заходу
був журнал «Ландшафт і архітектура».
Ольга Камолікова, директор журналу,
розповідаючи про важливість таких зустрічей-семінарів, зазначила, що професії архітектора, ландшафтника зобов’язують творити, працювати із живою
матерією.
– Людина, яка «хворіє» рослинами, у
якої творчий процес виходить на перший рівень, не буде руйнувати, – вважає
Ольга Камолікова.
Директор журналу зауважила, що
тема екології у Європі – одна з найважливіших. А також із захопленням відмітила красу Бучанського міського парку

ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ-ТРЕНІНГУ
Слухачка курсу ландшафтного
дизайну в Європейській Школі
Дизайну Лариса Муравйова:
Майстер-клас видався цікавим і корисним: практична демонстрація важливих елементів «перетворення» насаджень на витвори садово-паркового
мистецтва, особиста спроба самих ландшафтників випробувати інструмент
і щойно отримані знання припало до
душі учасникам.
– Мета цього заходу: познайомити
дизайнерів з Бучанським міським парком
і містом, – розповів Віктор Галущак. –
Є велике бажання організувати в нас фестиваль ландшафтної тематики, під час
якого учасники створять зелені ділянки,
які згодом подарують громаді.

– Це було чудове спілкування з колегами, з лектором Оленою, яка дуже
професійно розкрила тему. Мені все
цікаво, я навіть інструмент випробувала, його якість, наскільки він слухняний. Мені дуже сподобався ваш парк:
дуже зручний для відвідувачів, гарний і
красивий. Відчувається, що багато сил
вкладено.
Архітектор-дизайнер
Валентина Боженова,
яка практикує вже 15 років:
Набути необхідних знань дуже хочеться. А цей майстер-клас про французькі сади із поглибленням в стилі
дуже пізнавальний. З огляду на отрима-

ні знання, я зможу аргументувати, що
мені подобається, а що ні замовнику,
зможу обслуговувати сад. І хочу додати
про ваш парк. Міська влада створила
такий прекрасний простір для людей,
де можна відпочити. Дуже приємно
здивована. Можна їздити з Києва.
Учасник Клубу ландшафтного
дизайну Тетяна Тишкевич:
Я приїхала подивитися, який ландшафт можна зробити на основі наявного природного простору. Дуже
приємно, що тут зроблено гарне і організоване громадське місце. Крім цього,
був цікавий майстер-клас. Нам дуже
фахово продемонстрували обрізування дерев, кущів, показали бордюри з
різних рослин. У парку дуже все гармонійно.

Запрошуємо
на фотопрогулянку
центральним парком

громади
Армрестлінг

На благо миру та розвитку

Цей день обрано не випадково.
6 квітня 1894 року в Афінах розпочалися І Олімпійські ігри сучасності.
У 2013 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій проголо- Генеральна асамблея ООН заклисила 6-те квітня Міжнародним днем спорту на благо миру та розвитку.
кала міжнародні, спортивні, неурядові організації проводити заходи,
присвячені Міжнародному дню
спорту і сприяти поширенню обізнаності людей про нього.
Спорт на благо миру та розвитку – ключове формулювання цієї
міжнародної події, яке підкреслює
важливість і необхідність цього виду
загальнолюдської діяльності для всіх
нас, для суспільства, держави, урядових та неурядових організацій.
Заняття спортом доступні людям
будь-якого віку і стану, а універсальність спорту зумовила те, що він став
важливим фактором розвитку і зміцнення миру на Землі.

Б

учу давно називають містом спорту, адже тут проходять найцікавіші міжнародні футбольні баталії, тенісні поєдинки, велогонки і мотокрос, шахові бої, баскетбольні батли тощо. У населених пунктах громади також не «спить» спортивне життя.
Це свято підкреслює важливість і необхідність спорту для суспільства, держави та всієї міжнародної спільноти. А мир і розвиток потрібні нам сьогодні, й саме вони об’єднують нас у прагненні ставати авторами змін.

Карате

юна каратистка – третя у світі

На Чемпіонаті світу з карате вона виборола призове ІІІ місце.

Змагання

Ветерани
змагалися
в інтелектуальному
двобої

еред початком турніру зі словами
подяки до присутніх звернувся
голова ветеранської організації Йосип
Краснодемський і побажав учасникам
успіхів у змаганнях, здоров’я та більше
позитивних емоцій.

У

змаганнях брали участь понад
120 спортсменів з усієї країни.
Уже в травні в Греції відбудеться
Чемпіонат Європи з цього виду спорту.

«Меліоратор»
святкує
перемогу над
«Межигір’ям»

У запеклій боротьбі бучанці здобули 1:0 на свою користь.
ежигір’я не безпідставно вважається одним із фаворитів перегонів.
Команду взимку очолив відомий футболіст Роман Пахолюк, колектив підсилився молодими та досвідченими виконавцями, зокрема Олександром Рожком.
Перший тайм минув у рівній боротьбі та в доволі високому темпі.
Особливо гострими були фланги бучанців, де господарювали Гарасюта та
Скуратівський.
У другому таймі майже нічого не змінилося: високий темп, гострі випади
«Меліоратора» через фланги, але після
65-ї хвилини стало відчутно, що «червоні підсіли». Тренер Пахолюк зробив
вдалі заміни, і моменти почали з’являтися біля воріт Яковчука. В одному
з них досвідчений голкіпер бучанців
просто врятував свій колектив вигравши дуель з нападником «Межигір’я»
після виходу сам на сам.
Трохи із запізненням, але доволі вдало свої пертурбації в складі зробили

М

П

Саме з такими найвищими нагородами повернувся в Бучу з
відбіркового турніру Чемпіонату
України з армспорту серед інвалідів Леван Жоміашвілі – майстер
спорту міжнародного класу.

Футбол

Учениця 8-в класу Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів - ЗОШ І-ІІІ ступенів»
№3 Анастасія Неграй здобула нову спортивну перемогу.

За сприяння міської ради відбувся
шахово-шашковий турнір, приурочений 25-річчю Бучанської організації «Ветеранів України».

Два «золота»
одного Чемпіонату

й гості: Драч, вийшовши на заміну за
5 хвилин до фінального свистка, вибігав на рандеву з Полозенком, після
чудового пасу Масника його збили на
лінії штрафної, Андрій Мар’євич вміло виконав удар, поціливши в стійку,
а на добиванні в потрібному місці був
Віталій Драч!
1:0 – важка і дуже цінна перемога
«Меліоратора». До речі, перша звитяга
для нашого клубу в поєдинках із командою з Нових Петрівців.
Шанувальник футболу і відданий
уболівальник Василь Олексюк зробив
допис на своїй сторінці: «На сучасному і прекрасно підготовленому стадіоні «Діназ» команда нашого міста
«Меліоратор Буча» розпочала з важливої перемоги над принциповим суперником ФК «Межигір’я», вирвавши
3 очки на останніх секундах матчу!
Вдалий старт і потрібний результат!»

Пас, гол,
перемога

Турнір проходив за круговою системою: кожен гравець зустрівся у двобої
з іншим учасником. Найкращим у шахах став Анатолій Лаврент’єв. Василь
Посталюк посів 2 місце, а в турнірі
шашистів став чемпіоном. Також відзначилися Сергій Грищенко (3 місце із шахів та 2 з шашок) та Віктор
Куцибаченко (3 місце в шашках).
Усіх учасників змагань запрошено в
Центральний міський будинок культури, де 7 травня в урочистій обстановці будуть святкувати дві події:
День Перемоги та 25-річчя Бучанської
організації «Ветеранів України», де переможці шахово-шашкового турніру
отримають премії.
Володимир ЕННАНОВ

Стартував IV відкритий Чемпіонат
з футболу серед команд-аматорів
Бучанської об’єднаної територіальної громади. 13 команд від матчу до
матчу змагаються за перемогу.
олова міської федерації футболу Василь Олексюк наголосив на важливості
розвитку спорту серед людей різного віку, адже це об`єднує, дарує заряд
енергії і здоров`я.
6-7 квітня відбулися матчі І туру. Вболівальники активно підтримували свої
улюблені команди, і футболісти порадували професійною грою та забитими голами.

Г

РЕЗУЛЬТАТИ І туру IV відкритого чемпіонату Бучанської ОТГ з
футболу 2019 року
ФК «Буча-03 – ФК «Чемпіон» 1:2
ФК «Eurostone» – ФК «Стальпрофіль» 9:6
ХФК «ІБЦ» – ФК «Фенікс» 2:2
ФК «Курсор» – ФК «Олімпік» 6:0
ФК «Буча-Квартал» – ФК «Здвиж-Блиставиця» 6:0
ФК «КАтаН» – ФК «Зірка» 2:5
ФК «Арсенал» згідно з календарем І тур пропустив.
Команди грають, ми вболіваємо.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 18 квітня
UA:Перший

6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:30,23:20,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
11:20 Д/с «Аромати Мексики».
12:25,14:20,16:50,23:50,3:15,5:35
Погода.
12:30 Д/с «Смак сиру».
13:15,14:30,4:30 РадiоДень.
13:45,22:30 Д/с «Неповторна
природа».
15:15 Т/с «Iмперiя». (12+).
16:05 Д/с «Спiльноти тварин».
16:30 Д/с «Жива природа».
16:55 Д/с «Браво, шеф!»
18:20,2:25 Тема дня.
19:25 #ВУкраїнi.
20:00 Передвиборна агiтацiя
кандидатiв на посаду Президента
України за кошти Державного
бюджету. Зеленський Володимир
Александрович.
20:35 Передвиборна агiтацiя
кандидатiв на посаду Президента
України за кошти Державного
бюджету. Порошенко Петро
Олексiйович.
21:10,4:20 Своя земля.
21:55 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:50 Нашi грошi.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:15
,5:20 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
11:10,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».
14:30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».

17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
19:20,4:30 «Секретнi матерiали».
20:40 «Чистоnews».
20:45 «Право на владу».
0:20 «Грошi».

Iнтер

5:25,23:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 Х/ф «Вулкан пристрастей».
11:40,12:25 Х/ф «Труп мого ворога».
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45,0:55 «Речдок».
18:00,19:00,1:50 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Не жiноча робота». (12+).
2:35 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV

4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10,13:20 Секретний фронт.
12:45,15:45 Факти. День.
13:50 Х/ф «Швидкiсний вогонь».
15:35,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
18:20,22:35 Т/с «Юрчишини».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Антизомбi.

Новий канал

5:35,8:55 Kids` Time.
5:40 М/с «Майлз з майбутнього».
7:30 М/с «Том i Джерi шоу».
9:00 Т/с «Мерлiн».
12:30 Т/с «Загубленi». (16+).

15:10 Хто зверху? (12+).
21:00 Аферисти в мережах. (16+).
22:00 Хто проти блондинок. (12+).

СТБ

7:00 Моя правда. Iрина
Печернiкова.
8:00 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
9:50 МастерШеф. (12+).
13:40 Хата на тата. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:55 Т/с «Список бажань», 3 с.
20:55 Т/с «Список бажань», 4 с.
22:50 Т/с «Тато Ден», 15 с. (16+).
23:50 Т/с «Тато Ден», 16 с. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Мiсiя: краса.
11:30,3:45 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Iнша», 7 i 8 с. (16+).
23:20 Контролер.

ТК «Київ»

9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10 «Стежина вiйни». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Бойовий вiдлiк». (12+).
20:30 «Прогулянки мiстом».
21:25 «Нижче тiльки пекло». (16+).
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

П`ятниця • 19 квітня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,23:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
(16+).
11:20 Д/с «Аромати Мексики».
12:25,14:20,5:35 Погода.
12:30 Д/с «Смак сиру».
13:15,14:30 РадiоДень.
13:45,1:05 Д/с «Неповторна
природа».
15:15 Т/с «Iмперiя». (12+).
16:05 Д/с «Браво, шеф!»
17:10 Плiч-о-плiч.
17:30 Перша шпальта.
18:20 Тема дня.
19:25 Перший на селi.
20:00 Передвиборнi теледебати
мiж кандидатами на посаду
Президента України за кошти
Державного бюджету.
21:05 Зворотнiй вiдлiк. Як це було.
21:20 Зворотнiй вiдлiк. Другий тур.
23:20 Хресна Дорога за участю
Святiйшого Отця Франциска в
Колiзеї (Рим).
2:25 UA:Фольк. Спогади.
3:15 Д/с «Аромати Колумбiї».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30
«ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
11:15,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».
14:30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
19:20 «Секретнi матерiали».
20:25 «Чистоnews».
20:35 «Лiга смiху».
22:40 «#Гуднайт_клаб».

23:20 «Королева ночi. Концерт Олi
Полякової».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:10 Х/ф «Пограбування побельгiйськи». (16+).
12:25 Х/ф «Полiцейська iсторiя».
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45,23:45 «Речдок».
18:00,2:20 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
3:50 “Орел i решка. Мегаполiси”.
4:50 “Top Shop”.

ICTV

4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Антизомбi.
11:00,13:20,22:45 «На трьох». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:35,16:20 Т/с «Пес». (16+).
18:20 Т/с «Юрчишини».
18:45,0:40 Факти. Вечiр.
20:05,21:30 Дизель-шоу. (12+).
1:05 Т/с «Володимирська, 15».

Новий канал

3:00,2:45 Зона ночi.
4:10 Абзац.
5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
6:50 М/с «Том i Джерi шоу».
7:20 Ревiзор. Магазини.
9:10 Пацанки. Нове життя. (16+).
15:30 Зорянi яйця. (12+).
17:00 Хто зверху? (12+).

19:00 Iмпрув шоу. (16+).
21:00 Аферисти в мережах. (16+).
22:10 Х/ф «Марсiанин». (16+).

СТБ

6:10,18:00 Хата на тата. (12+).
9:55,20:00,22:50 Холостяк. (12+).
12:50 Х/ф «Кучерява Сью».
14:50 Х/ф «Мiсiс Даутфайр».
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
23:20 Холостяк. Як вийти замiж.
0:30 Т/с «Коли ми вдома».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,4:30 Зоряний шлях.
11:30,2:50 Реальна мiстика.
13:30 Т/с «Конюшина бажань»,
15:30 Т/с «Конюшина бажань».
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Iнша», 9 i 10 с. (16+).
23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «CSI. Мiсце злочину». (16+).

ТК «Київ»

8:00,0:35 «Школа права».
8:50,20:20,1:20,3:10,5:50
«Ситуацiя».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,2
1:00,23:00,1:30,3:45,6:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10 «Нижче тiльки пекло». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Бойовий вiдлiк». (12+).
20:30 «Якiсне життя».
21:25 «Київ Live. Пiдсумки».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».
1:50,4:05 «Життєвi iсторiї».
6:20 «Мультляндiя».
7:00 «Прогулянки мiстом».
7:30 «Телемаркет».

Субота • 20 квітня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:10,8:10,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:30,2:00,4:1
5 Новини.
9:30 Країна на смак.
10:40 Хто в домi хазяїн?
11:10 Д/с «Погляд зсередини».
12:05 Сильна доля.
13:05 Х/ф «Iсус. Бог i Людина», 1 с.
14:50 Д/с «Мальовничi села».
15:20 По обiдi шоу.
16:20 Спiльно.
16:55,3:40 Своя земля.
17:15 Д/с «Особливий загiн».
18:15 Т/с «Iмперiя».
(16+).
19:50 Д/с «Дивовижнi мiста свiту».
21:25 Розсекречена iсторiя.
22:25 Д/с «Елементи».
0:00 Телепродаж Тюсо.
2:20 UA:Фольк. Спогади.
3:15 Д/с «Аромати Колумбiї».

Канал «1+1»

6:00,7:00,0:15 «Свiтське життя».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,11:05,12:10,13:05,14:10,15:05,

16:05 «Свiт навиворiт 5».
16:35,20:25 «Вечiрнiй квартал».
18:30,5:00 «Розсмiши комiка. Дiти».
19:30 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
22:20 Комедiя «Я ти вiн вона».
(12+).

Iнтер

5:20 Х/ф «Дочки-матерi».
7:05 «Слово Предстоятеля».
7:15 «Чекай на мене. Україна».
9:00 «Шiсть соток».
10:00 «Готуємо разом.
Випiчка».
11:00 Х/ф «Живе такий хлопець».
13:00 Х/ф «Одруження
Бальзамiнова».
14:40 Х/ф «Королева
бензоколонки».
16:10 Т/с «Султан мого серця».
20:00 «Подробицi».
20:30 «Крутiше за всiх».
22:25 «Великий бокс. Денис
Берiнчик - Нiхито Аракава».
1:00 Х/ф «Реальний Роккi».
(16+).
2:40 Х/ф «Монстр». (18+).
4:20 «Склад злочину».

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2019 РІК

ICTV

5:30 Скарб нацiї.
5:40 Еврика!
5:50 Факти.
6:15 Бiльше нiж правда.
7:55 Я зняв!
9:40 Дизель-шоу.
(12+).
10:55,11:50 Особливостi
нацiональної роботи.
12:45 Факти. День.
13:00 Т/с «Юрчишини».
15:05 Т/с «Пес».
(16+).
17:05 Х/ф «Початковий код».
(16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Стрiлець».
(16+).
21:20 Х/ф «Праведник».
(16+).
23:45 Х/ф «Без компромiсiв».
(18+).
1:30 Т/с «Кримiнолог». (16+).

Новий канал

3:00,2:45 Зона ночi.
5:55,8:05 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».

7:20 М/с «Том i Джерi шоу».
8:10 Таємний агент.
9:25,11:30 Подiум.
13:30 Iмпрув шоу.
(16+).
15:20 Хто зверху?
(12+).
17:30 М/ф «Iлля Муромець i
Соловей-Розбiйник».
(16+).
19:00 Х/ф «Люди в чорному».
(16+).
21:00 Х/ф «Люди в чорному 2».
22:45 Х/ф «Знайомтеся, Дейв».
0:40 Х/ф «Кiкбоксер: Реванш».

СТБ

6:35,17:15,23:30 Хата на тата. (12+).
8:15 Страва честi. (12+).
9:15 Т/с «Як довго я на тебе

чекала», 17-20 с.
(12+).
13:15 Т/с «Список бажань»,
1-4 с.
19:00 МастерШеф. Професiонали.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30 Т/с «Iнша», 1-8 с.
(16+).
15:20 Т/с «Iнша», 9 с.
(16+).
16:00 Т/с «Дочки-мачухи»,
1-3 с.
20:00 Т/с «Дочки-мачухи». (
12+).
21:00 «Дивовижнi люди».
23:00 Т/с «Листи з минулого»
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00 «Дика прогулянка». (12+).
8:30,7:00 «Сiм`я+1».
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,21:00,2
3:15,2:30,4:35 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
9:15,11:10 «Ранок у мегаполiсi».
12:00 «Якiсне життя».
12:30 «Зiрковий смак».
13:10,2:50 «Gorod «S».
15:10 «Концерт М. Поплавського «Я
у тебе один».
17:10 «Стежина вiйни».
(16+).
18:10 Х/ф «Кохання над хмарами».
21:25 Х/ф «Абсолютна влада».
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:35 «Київ музика».

Недiля • 21 квітня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:10,8:10,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,10:00,10:50,14:00,15
:00,17:00,18:00,19:00,0:00,2:00,4:1
5 Новини.
9:35,10:10 Д/с «Особливий загiн».
10:35,13:30,1:50,5:35 Погода.
11:00 Пасхальна Служба Божа
та Апостольське Благословення
для Риму i цiлого свiту «Urbi et
Orbi» Святiйшого Отця Франциска з
площi св. Петра в Римi.
13:35,14:10 Плiч-о-плiч.
14:25 Перший на селi.
15:10 UA:Фольк. Спогади.
16:10,17:10 Країна на смак.
17:30 Д/с «Мегаполiси».
18:15 #ВУкраїнi.
18:40,3:40 Своя земля.
19:30 Спецпроект «Зворотнiй
вiдлiк. Нiч виборiв».
1:00 Д/с «Неповторна природа».
2:20 По обiдi шоу.
3:15 Д/с «Аромати Чилi».
4:40 Розсекречена iсторiя.
5:40 Телепродаж.

Канал «1+1»

6:00 «ТСН».
6:35 М/ф.
6:45 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя».
11:40,12:15 Х/ф «Три горiшки для
Попелюшки».
12:00,15:00,18:00 «ТСН.
Спецвипуск».
13:30,15:10 Т/с «Кухня».
19:30,0:00 «ТСН. Вибiр країни».
21:30 «Голос країни 9».
1:30 «Свiт навиворiт 5».

Iнтер

5:30 «Великий бокс. Теренс
Кроуфорд - Амiр Хан».
8:00 «Вдалий проект».

9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Мегаполiси».
11:00 «Орел i решка. Морський
сезон 3».
12:00 «Орел i решка. Морський
сезон 2».
13:00 «Крутiше за всiх».
15:00 «Життя».
16:00 Т/с «Не жiноча робота». (12+).
20:00 «Подробицi. Вибори 2019».
23:00 Х/ф «Випадковий запис».
(16+).
0:35 «Речдок».

ICTV

3:55 Скарб нацiї.
4:05 Еврика!
4:15 Факти.
4:35 Громадянська оборона.
6:15 Антизомбi.
7:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11:45,13:00 Х/ф «Початковий код».
(16+).
12:45 Факти. День.
13:45 Х/ф «Праведник». (16+).
16:15 Х/ф «Стрiлець». (16+).
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
20:00 Факти. Вибори-2019.
21:10 Х/ф «Тiлоохоронець кiлера».
(16+).
23:10 Х/ф «Прем`єр-мiнiстр». (16+).
1:20 Т/с «Кримiнолог». (16+).

Новий канал

3:00,1:00 Зона ночi.
6:00 СтендАп шоу.
6:55,8:15 Kids` Time.
7:00 М/с «Майлз з майбутнього».
8:00 М/с «Том i Джерi шоу».
8:20 Х/ф «Крихiтка з Беверлi Хiллз
3».
10:10 Х/ф «Велика котяча втеча».
12:00 Х/ф «Знайомтеся, Дейв».
13:50 М/ф «Iлля Муромець i
Соловей-Розбiйник». (16+).
15:20 Х/ф «Люди в чорному». (16+).
17:10 Х/ф «Люди в чорному 2».
19:00 Х/ф «Люди в чорному 3».
(16+).

21:00 Х/ф «Сусiди напоготовi».
(16+).
23:00 Х/ф «Невловимi». (16+).

СТБ

5:20,7:50,9:55 Хата на тата. (12+).
6:55 Холостяк. (12+).
9:00 Страва честi. (12+).
14:35 МастерШеф. Професiонали.
(12+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).
20:00 Вiкна-Новини. Спецвипуск.
22:25 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
8:00 Т/с «Дочки-мачухи», 1-3 с.
(12+).
11:00,15:00,19:00 Сьогоднi. Україна
вибирає.
11:40 Т/с «Дочки-мачухи».
(12+).
12:30 Т/с «Ти моя кохана»,
1 i 2 с. (12+).
15:40 Т/с «Ти моя кохана».
(12+).
17:00 Т/с «Замок на пiску», 1 i 2 с.
(12+).
20:50 Т/с «Замок на пiску».
(12+).
22:50 Х/ф «Ванька».
0:40,2:05 Iсторiя одного злочину.
(16+).
1:35 Телемагазин.

ТК «Київ»

ТК "Київ".
8:00 "Вибори Президента 2019".
0:00,4:15,6:00,7:00 "СТН-спорттижневик".
0:25 "Українська Нацiональна
Лотерея".
0:30 "Київ музика".
0:55 Х/ф "Абсолютна влада". (16+).
2:35 "Gorod "S".
4:35 "Життєвi iсторiї".
6:20 "Мультляндiя".
7:30 "Телемаркет".

Про намір встановлення меж земельної ділянки
17 квітня 2019 року о 12:00 відбудеться встановлення межових знаків та винесення в натуру меж земельної ділянки за адресою: Київська область, місто
Буча, вул. Лермонтова, № 7-А (поруч із земельною ділянкою кадастровий номер
3210945300:01:008:0019).
Просимо власників та землекористувачів суміжної ділянки з’явитися для погодження меж та встановлення межових знаків.

СУСПІЛЬСТВО

Порядок виплати допомоги на дітей, які
виховуються в багатодітних сім’ях

З 1 квітня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів
України від 13 березня 2019 року №250 «Порядок виплати допомоги на
дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях», відповідно до якої запроваджено додатковий вид соціальних виплат допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях.

РОЗРАХУНОК
повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання
(без ПДВ) ЖКП « Поліське» Бучанської міської ради
№ з/п
А
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2
1.4
2
3
4
5
6
А
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
8
9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11

Показник
Б
Виробнича собівартість, усього, у тому числі:
прямі матеріальні витрати, у тому числі:
покупна вода
покупна вода у природному стані
електроенергія
витрати на реагенти
матеріали, запасні частини та інші матеріальні
ресурси (ремонти)
інші прямі матеріальні витрати
прямі витрати на оплату праці
інші прямі витрати, у тому числі:
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування працівників
амортизація необоротних активів виробничого
призначення
інші прямі витрати, у тому числі:
послуги сторонніх організацій з ремонтів
решта прямих витрат
загальновиробничі витрати
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові витрати
Усього витрат повної собівартості
Б
Планований прибуток
податок на прибуток
чистий прибуток, у тому числі:
дивіденди
резервний фонд (капітал)
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)
інше використання прибутку
Сума компенсації/вилучення витрат на
електроенергію, податки та збори, на оплату праці
за попередній звітний період
Вартість водопостачання споживачам за
відповідними тарифами
Обсяг водопостачання споживачам, усього,
у т. ч. на потреби (тис. куб. м):
населення
бюджетних установ
інших споживачів
інших водопровідно-каналізаційних господарств
Середньозважений тариф
Середньозважений тариф з ПДВ
Тариф для бюджету
Тариф для інших

Фактично
попередній до базового
звітний період
2018 рік
з __ по 2018
усього,
усього,
грн./
тис. грн грн./куб. м
тис. грн куб. м
1
2
3
4
1879443,66 12,63
804465
5,41

1
0

2
0

Передбачено
чинним тарифом
усього,
тис. грн
5

грн./
куб. м
6

Плановий період
2019 рік
усього,
тис. грн
7
1773820,96
836214,4

грн./
куб. м
8
11,82
5,57

624282
24441

4,20
0,16

710000
24441

4,73
0,16

112346,10

0,76

101773,4

0,68

732233,47

4,92

671069,16
167518,36

4,47
1,12

161091,36

1,08

147635,21

0,99

18629,16

0,13

19883,15

0,13

163024,67
275568,61
75527,55

1,10
1,85
0,51

99019,04
254322,23
53020,89
78000

0,66
1,70
0,35
0,52

2230539,82
3
111526,99

14,99
4
0,75

2159164,08
7

14,39
8

5

6

2283186,72
148808

150000

113053
4155
31600

113020
4980
32000
15,74

14,39
17,27
19,00
19,86

РОЗРАХУНОК
повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водовідведення
(без ПДВ) ЖКП «Поліське» Бучанської міської ради

З

гідно з постановою допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами,
та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно. У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого
сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку
дитину.
Допомога призначається в розмірі 1700 гривень і надається одному з батьків,
які постійно проживають разом з дитиною. Документи, необхідні для призначення допомоги, подає заявник особисто до управління праці та соціального захисту населення. Гаряча лінія УПСЗЗН у м. Буча (04597) 49-905.
ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ органу соціального захисту населення
за умови пред’явлення паспорта громадянина України (паспортного документа
іноземця) або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, подається заява одного з батьків, з яким постійно проживає дитина
(що підтверджується довідкою), а також:
– посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу) та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);
– свідоцтво про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів).
ВИПЛАТА ДОПОМОГИ ПРИПИНЯЄТЬСЯ В РАЗІ:
– позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
– відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
– нецільового використання коштів і незабезпечення створення отримувачем
допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
– відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських
прав;
– тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
– перебування отримувача допомоги в місцях позбавлення волі за рішенням
суду;
– втрати статусу багатодітної сім’ї;
– смерті дитини;
– смерті отримувача допомоги.
Виплата допомоги припиняється з місяця, наступного з того, в якому виникли
зазначені обставини, за рішенням органу соціального захисту населення, який
призначив допомогу.
ПОСТАНОВОЮ УСТАНОВЛЕНО, що для громадян, які звернуться в період
з квітня до червня 2019 року включно за наданням допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях, зазначена допомога призначається з 1 квітня 2019
року на умовах, визначених Порядком.
«Порядок виплати допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних
сім’ях», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019
року № 250, розміщено на сторінці в соціальній мережі «facebook» Управління
праці, де з ним можна ознайомитися.
УПСЗЗННЧК м. Бучі

№ з/п

Показник

А

Б

1
1.1

Фактично
попередній до
звітний період
базового __ рік
з _ по __2018
усього, грн/
усього,
грн/
тис. грн куб. м тис. грн куб. м
1
2
3
4

Передбачено
діючим тарифом

Плановий період
2019 рік

усього,
грн/
тис. грн куб. м
5
6

усього,
тис. грн
7

Виробнича собівартість, усього, у тому числі:

грн/
куб. м
8

1203045,28 12,03

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

970668

9,70

очищення власних стічних вод іншими суб’єктами
1.1.1 господарювання

564385,28 7,93

1.1.2 електроенергія

91349

1,28

91349

0,91

86319

1,21

86319

0,86

538917

7,58

130542

1,31

31181,24

0,31

793000

7,93

1.1.3 витрати на реагенти
запасні частини та інші матеріальні ресурси
1.1.4 матеріали,
(ремонти)
1.1.5 інші прямі матеріальні витрати
1.2

прямі витрати на оплату праці

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
1.3.1 єдиний
страхування працівників
амортизація необоротних активів виробничого
1.3.2 призначення

118562

1,67

28719,24

0,29

2463

0,03

2462,08

0,02

122177
206028,6
57936,47
27629

1,72
2,90
0,81
0,39

70654,04
138245,35
53020,89

0,71
1,38
0,53

1.3.3 інші прямі витрати, у тому числі:
1.3.3.1 послуги сторонніх організацій з ремонтів
1.3.3.2 решта прямих витрат
1.4
2
3
4
5
6
А
7

загальновиробничі витрати
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові витрати
Витрати повної собівартості, усього
Б
Планований прибуток

1

2

1815766,1 25,52
3
4

5

6

1394311,52 13,94
7
8

-5%

7.1

податок на прибуток

7.2

чистий прибуток, у тому числі:

7.2.1 дивіденди
7.2.2 резервний фонд (капітал)
7.2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)
7.2.4 інше використання прибутку
8
9
10
10.1
10.2
10.3
10.4

Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію,
податки та збори, на оплату праці за попередній звітний
період
Вартість водовідведення споживачам за відповідними
тарифами
Обсяг водовідведення споживачам, усього,
у т. ч. на потреби (тис. куб. м):
населення
бюджетних установ
інших споживачів
інших водопровідно-каналізаційних господарств
Середньозважений тариф

1815766,1 25,52

13,94

71141

100000

45260
4581
21300

45260
4581
21300
25,52

13,94

Середньозважений тариф з ПДВ

16,73

Тариф для бюджету

18,40

Тариф для інших

19,24

Втрачене посвідчення багатодітної родини БС010874, видане на ім’я Ляшко
Катерина Володимирівна, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення «Ветерана праці» на ім’я Алішев Чура Джудурукович
вважати недійсним.

Втрачене посвідчення дитини багатодітної родини ДБ 007434 дійсне до
01.07.2026 р., видане на ім’я Молочко Ілля Дмитрович, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної родини ДБ № 360968, видане на
ім’я Артюх Олександр Михайлович, вважати недійсним.

9
БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (099) 608-28-31; (098) 468-14-96; (063) 271-72-24, (063) 656-89-33
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Актуально
ВАЖЛИВО

Здоров’я для всіх

Щороку Всесвітній день здоров’я
присвячується глобальним проблемам, що стоять перед людством, і проходить під різними
гаслами.
ього року за ініціативою
Всесвітньої організації охорони здоров’я темою Всесвітнього дня
здоров’я є: «Всезагальне охоплення
послугами охорони здоров’я: для
всіх і всюди», для якої обрано гасло
«Здоров’я для всіх».

Ц

Мета Міністерства молоді та спорту України – якнайширше залучення
всіх верств населення до оздоровчої
рухової активності, здорового способу життя молоді та інформування
щодо профілактики соціально-небезпечних хвороб.

ВАЖЛИВО

Медичну допомогу
отримають усі

З квітня всі заклади, де працюють
сімейні лікарі, терапевти та педіатри, та ті, що мають контракт із
Національною службою здоров’я
України, перейдуть на більш
ефективну модель фінансування
за принципом «гроші йдуть за пацієнтом».

Всесвітній день авіації
та космонавтики

Свято відзначається за рішенням Міжнародної авіаційної федерації. 12
квітня 1961 року радянський космонавт Юрій Гагарін на космічному кораблі «Восток» з космодрому «Байконур» уперше у світі зробив орбітальний
обліт Землі, який тривав 108 хвилин.

Ц

ього ж дня святкують Міжнародний
день польоту людини в космос,
який встановлено у 2011 році за рішенням ООН, і було присвячено 50-й річниці першого польоту людини в космос.
В Україні 12 квітня професійне свято
тих, хто є дотичним до космонавтики –
День працівників ракетно-космічної галузі України. Свято встановлено згідно
з Указом Президента від 13 березня 1997
року.
Леонід Каденюк перший космонавт
незалежної України. Герой України,
льотчик-випробувач,
генерал-майор ВПС України, кандидат технічних
наук.19 листопада - 5 грудня 1997 року
здійснив космічний політ (тривалістю
15 діб 16 годин) як спеціаліст з корисного навантаження на американському
космічному кораблі-шатлі «Колумбія»

(STS-87), де проводив експерименти
Інституту системних досліджень людини за тематикою «Людина і стан невагомості».

ЦІКАВІ ФАКТИ З ЖИТТЯ
КОСМОНАВТІВ НА ОРБІТІ
– На орбіті Сонце сходить і заходить
кожні 90 хвилин, тому протягом дня
можна спостерігати світанок 16 разів.
Лягають і прокидаються космонавти
за будильником із заздалегідь встановленою 24-годинною системою. Спати
можна без подушки і матраца, головне,
пристебнутися, щоб не полетіти уві сні.
– Відсутність сили тяжіння розпрямляє хребет так, що можна «підрости» на
5-8 см. На жаль, це може спричинити
ускладнення у вигляді болю в спині або
проблем із нервовою системою.

МЕДИЦИНА

Користуйтесь
електронним
записом до лікаря

К

абмін ухвалив відповідну постанову 3 квітня 2019 року. Усі пацієнти, з деклараціями і без, які звернуться до сімейного лікаря, терапевта
або педіатра, отримають медичну допомогу.
Екстрена медична допомога приїжджатиме на виклики до всіх пацієнтів, яким потрібна медична допомога,
незалежно від того, підписана декларація із сімейним лікарем, терапевтом, педіатром чи ні.

ЗДОРОВ’Я

Ш

ановні мешканці Бучанської об’єднаної територіальної громади!
У зв’язку з впровадженням медичної
реформи функція «електронна черга»
комп’ютерної медичної інформаційної системи в КНП «Бучанський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради повноцінно працює з квітня 2018 року, а в КНП
«Бучанський
консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради в
тестовому режимі з лютого 2019 року.
Усі мешканці Бучанської ОТГ мають
змогу записатись на прийом до лікарів
вказаних медичних центрів, які уклали

декларацію зі своїм сімейним лікарем,
терапевтом або педіатром, зі свого електронного кабінету або через реєстратуру.
Запис пацієнта до лікарів вузьких спеціальностей КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» БМР також
може здійснити під час прийому лікар
первинної ланки (сімейний лікар, терапевт чи педіатр). З липня 2019 року згідно з планом медичної реформи потрапити на прийом до вузьких спеціалістів за
програмою «Безкоштовна діагностика»
можна буде тільки за наявності направлення від лікарів первинної ланки.

ЦІКАВО ЗНАТИ
– У космосі деякі продукти і спеції
можна вживати тільки в рідкому вигляді. Наприклад, сіль і перець можуть від
вас поплисти. Це небезпечно засміченням вентиляторів і устаткування і неприємно в разі потрапляння в очі.
– Всі столові прилади прикріплені до
столу, а їжа подається в брикетах і тюбиках, хліб у вигляді маленьких буханок
на один укус. Печиво упаковано в тонку
плівку, яка тане в роті, щоб не залишалося крихт.
– Члени екіпажу корабля Аполлон-11
Ніл Армстронг, Базз Олдрін і Майкл
Коллінз після повернення з Місяця були
змушені проходити митний контроль.
У графі «відправлення» митного бланка так і було написано – Місяць, у графі
прибуття – Гонолулу, Гавайї. Був задекларований і вантаж – місячні камені і
місячний пил.
– 2008 року чоловіком з найдовшим
загальним часом у космосі був Сергій
Крикальов – 803 доби 9 годин 39 хвилин, або 2,2 року в космосі.
– Фактично кожен астронавт пережив «космічну» хворобу. У разі відсутності гравітації, сигнали вестибулярного апарату стають суперечливими.
Багато астронавтів не відчувають розташування навіть власних рук і ніг.
Дезорієнтація – головна причина так
званого космічного адаптаційного синдрому. Найважче після повернення на
Землю – звикнути до того, що предмети
все-таки падають.
– У космосі неможливо приймати
ванну, для гігієни використовують вологі губки та серветки. Проблематично
також почистити зуби, піну від зубної
пасти доводиться просто ковтати.
– З космосу астронавти спостерігають те, що ніколи не побачити на Землі:
Землю – блакитний диск на чорному
тлі, зворотний бік Місяця, а також дивні спалахи світла в очах. Виявляється,
це зовсім не світло, а космічна радіація. Подібні спалахи дуже шкідливі для
очей, і багато космонавтів згодом мають
проблеми із зором.
Нагадуємо електронний сайт медичної інформаційної системи, в
якій працюють обидва центри: http://
kv.medportal.ua.
Адміністрація КНП «Бучанський
консультативно-діагностичний центр»
Бучанської міської ради наполегливо
запрошує всіх ймовірних пацієнтів для
зручності та економії часу користуватися цією електронною послугою.
За умови наявності попереднього
електронного запису пацієнта на прийом до лікаря первинна медична документація, зокрема, медична карта амбулаторного хворого разом з талоном,
буде завчасно подана до кабінету лікаря, і пацієнту не прийдеться стояти в
черзі до реєстратури.
Адміністрація КНП
«Бучанський консультативнодіагностичний центр»
Бучанської міської ради

Про прості речі, що захищають від
хвороб і продовжують життя

ӹӹ Спіть щонайменше 7 годин щоночі.
Це допоможе уникнути діабету, серцево-судинних захворювань, інсуль- Рекомендації для кожної людини від Міністерства охорони здоров’я України.
ту, високого кров’яного тиску, збільшення ваги та ожиріння, порушення ӹӹ Будьте фізично активними:
ӹӹ Не куріть.
• Лише 30 хвилин фізичних наванімунної системи, погіршення психічНавіть з першого дня відмови від
ного здоров’я, депресії.
тажень щодня суттєво зменшать сигарет ваш організм почне відновлюӹӹ Харчуйтеся правильно:
ризик інсульту, діабету та раку, ватися, а ризики виникнення хвороб,
• контролюйте калорійність їжі та
продовжать тривалість та якість пов’язаних з курінням, зменшуватися.
вагу;
життя, покращать настрій та само- ӹӹ Вакцинуйтеся самі та вакцинуйте
• споживайте корисні продукти:
своїх дітей.
оцінку.
овочі, бобові, фрукти, ягоди, цільні
Вакцинація – найдієвіший спосіб по• Якщо не маєте часу на тренування
злаки, нежирне м’ясо, птицю, рибу,
– піднімайтеся сходами, гуляйте в передити інфекційні захворювання. За
яйця, горіхи, насіння, молоко, йопарку тощо. До речі, навіть при- даними Всесвітньої організація охорони
гурт, сир;
бирання – це фізична активність. здоров’я вакцинація запобігає від 2 до 3
• намагайтеся вживати менше солі,
Якщо ви працюєте сидячи, то ро- мільйонів смертей щороку. Ще 1,5 мільйоцукру та жирів;
біть перерви і п’ятихвилинні роз- на смертей можна було б уникнути, якщо
• пийте достатньо води.
покращити охоплення вакцинацією.
минки впродовж робочого дня.

Вакцини, що входять до національного календаря щеплень, закуповуються за державний кошт і надаються
безоплатно.
ӹӹ Оберіть свого лікаря та не займайтеся самолікуванням.
Телереклама, поради друзів, родичів
чи провізорів можуть не лише не допомогти, але й нашкодити. Якщо вас
непокоїть стан вашого здоров’я – зверніться до лікаря! Якщо ви досі не маєте
свого лікаря (терапевта, педіатра чи сімейного лікаря) – оберіть його.

Актуально

Великодні писанки: візерунки,
символи, значення

Вербна неділя
або Вхід
Господній у
Єрусалим

Кожна писанка – це ніби маленький світ. Тут і небо із зорями, і вода з рибами, і Древо життя з оленями й птахами, і засіяне поле, і трибанні церкви
– усе це вималюване в певному порядку для того, аби підтримати лад та
рівновагу в нашому світі.
сторія писанок як символ весняного відродження природи сягає в минуле і пов’язана з ритуалом весняного відродження на землі.

І

Це свято не має фіксованої дати,
оскільки повністю залежить від
Великодня. Вербну неділю відзначають рівно за тиждень до святкування Воскресіння Христового.
Цього року свято, яке ще називають Вхід Господній у Єрусалим,
припадає на 21 квітня.

В

оно символізує визнання народом
Ісуса Месією, а також вхід сина
людського в рай. Вважається, що в цей
день Ісус Христос в›їхав у Єрусалим на
віслюку. Люди, оспівуючи його, встеляли дорогу перед ним листям пальми
і зустрічали вигуками «Осанна!»
У нашій країні не ростуть пальми,
тому українці їх замінили вербним
гіллям.
Цього дня в усіх храмах проходить обряд освячення гілок верби.

Вважається, що після цього вони набувають магічних властивостей.
За традицією, виходячи з церкви у
Вербну неділю, люди легко торкалися один одного лозою, примовляючи:
«Не я б›ю – верба б›є, За тиждень –
Великдень, Недалечко – червоне яєчко! Будь здоровий, як вода, а багатий,
як Земля!»

«О

СИМВОЛІКА КОЛЬОРІВ
ЧЕРВОНИЙ – символізує добро,
радість життя, для молодих – надію на
щасливий шлюб. Саме червоне яйце є
головним символом Воскресіння, жертовності і небесного вогню. Символізує
також пролиту за людей кров воскреслого Спасителя і радість життя.
ЖОВТИЙ – небесне світило, тепло,
врожай.
ЗЕЛЕНИЙ – означає весняне пробудження природи, надію, життя.
БЛАКИТНИЙ – небо, повітря, чистота і здоров’я
БУРИЙ, КОРИЧНЕВИЙ – землю і її
приховану життєдайну силу.
ЧОРНИЙ – колір ночі, потойбіччя,
все невідоме і таємне. У писанці, як тло,
виявляє силу інших кольорів, так само,
як у житті темрява дає змогу зрозуміти, що таке світло. Також символізує
нескінченність життя людини, продовження буття після смерті.
ОРНАМЕНТИКА
Кожен зі знаків орнаменту прийшов
до нас із глибини віків. Писанки – це
світоглядна система з десятками орнаментальних мотивів.

Свячена верба –
сильний оберіг

Верба в українській традиції символізує відродження, лікує і захищає, тож має бути в кожній оселі.
Про це під час прес-конференції
розповіла етнограф, заслужений
працівник культури України Надія Зяблюк.
брядам із символікою верби в
наших традиціях – століття.
Вона символізує відродження, тому
що після зими перша починає розвиватися. Крім того, символізує й розмноження, дітонародження, тому що
гілочку верби куди не встроми – вона
обов’язково росте, – розповіла етнограф.
Вважалося, що верба лікує від безпліддя, тож жінки, які не могли завагітніти, йшли до цього дерева з проханням зцілити і подарувати дитину.
Окрім того, свячена верба відвертала блискавку. А коли вперше худобу
виводили на пасовисько, її виганяли
свяченою вербою.

ПОДІЛ
Для наших предків числа були священними, у кожного було своє значення
і своя сила. Поділ на два передавав уявлення про два світи. На три ділили найчастіше по вертикалі, так позначали три
небесні сфери. У разі поділу на чотири
утворюється хрест, що означає чотири
сторони світу.
КЛАСИЧНИЙ ПОДІЛ півсфер на чотири частини, кожна з яких поділена на
три, передає уявлення про чотири пори
року з трьома місяцями. За іншими уявленнями світ ділився і на шість сторін.
Таку просторову орієнтацію передає
шестикутна зірка.

Етнограф розповіла, що вербу, яку
принесли після служби в церкві на
Вербну неділю, ділили на дві частини:
одну несли в хату, а іншу садили. У хаті
гілку верби встановлювали між образами, де зберігали до наступного року.
Стару, минулорічну гілку не можна
було топтати. Її спалювали або кидали
за водою.
До речі, також є забобони щодо
висаджування свяченої верби. Надія
Зяблюк додала: «Вербу треба було
садити так, щоб ніхто не бачив, тому
що як хтось витягне цю вербу, то все
добро перейде до того, хто її в себе
посадить».
Згодом ці дерева використовували
в господарстві, зокрема як будівельний матеріал.
Також українці вірили, що від кінця світу, коли «все буде горіти», врятуються на свяченій вербі.

СОНЦЕ
Люди вважали, що небесне світило –
то Боже око. У міфологічному світогляді
світло символізує видющість і правду, а
темрява, ніч, туман, є своєрідними синонімами сліпоти і кривди.
Сонце зображали на писанках різними спеціальними знаками – у вигляді кола, ружа, хреста, тринога, свасті.
Триніг – це зображення трьох променів,
що виходили з однієї точки і були закручені в один бік. Свастю ще називали
сваргою, гачковим хрестом.
ХРЕСТ
Стародавній символ сонця, вогню,
душі. В орнаменті його називають «божим знаком» і пов’язують з Древом
життя (світовим деревом). Хрест – це
перетинання двох ліній: горизонтальної
(часу) і вертикальної (вічності) – волі
людської з волею Божою. Хрест є водночас і буттям, і небуттям. Для християнина хрест є початком і кінцем, власне
життям, а також символом відкупу від
гріха і смерті.

ЗОРЯ, РУЖА
Дві восьмираменні зірки на писанці – це знак сонця. У давнину зорю також пов’язували з Великою богинею,
чий чоловік – божество неба, місяць.
Стародавнє зображення півмісяця із
зіркою символізує цю пару.
Зорю зображають по-різному. Буває
п’яти- шести- семи-, восьмираменна.
Містить у собі косий хрест, прямий хрест,
а також лівосторонню і правосторонню
свасті. У народній символіці – незмінний символ любові. Подарувати писанку
з ружею означало освідчитися в коханні.
КВІТИ
Квіти і зірки символізують душі людей, а образ квітів більше пов’язаний із
дітьми.
За традицією, жінкам, які довго не
мають дітей, радять розмальовувати писанки квітами і дарувати їх дітям.
ГІЛКА-СОСОНКА
Зелені дерева, гілки і листя – один із
найдавніших символів життя, щорічного весняного відродження, вічної молодості, здоров’я, росту.
ЗАВИТОК, ЗМІЙ, СПІРАЛЬ
Завиток, спіраль або змій, як символ
життєвої сили та зародження життя.
Спіраль є символом часу, циклічних
ритмів року, народжень і смертей. Змієві
приписували безсмертність, мудрість і
лікувальну силу. Писанки зі спіралями
дарують на здоров’я.
S-ПОДІБНИЙ ЗНАК ВІЧНОСТІ
Це знак єднання протилежностей, на
якому тримається світ.
БЕЗКОНЕЧНИК АБО КРИВУЛЬКА
Символ води, яка є символом вічності
і, водночас, плинності часу. А також посередником між світом живих і потойбіччям.
ВИНОГРАДНА ЛОЗА
У християнстві виноград – символ
духовного відродження. Виноград – це
стародавній символ роду.
ДУБОВИЙ ЛИСТОК
Дубове листя символізує силу, довголіття, терпіння. З жолудями – означає
духовну і тілесну зрілість.
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Вітаємо
з Днем народження!
Кушнірчука Анатоля Юрійовича,

військового капелана Збройних Сих України, голову
координаційної ради з питань АТО (ООС) у м. Буча

Маркушина Олександра Григоровича,
першого заступника міського голови Ірпінської
міської ради

Куничик Валентину Миколаївну,

адміністратора центру надання адміністративних
послуг у Бучанській міській раді

Івасів Аллу Вікторівну,

провідного фахівця центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді Бучанської міської ради

Шлапаченко Галину Яківну,

спеціаліста І категорії земельного відділу Бучанської
міської ради

Чалу Людмилу Анатоліївну,

головного бухгалтера КП «Бучабудзамовник»

Спортивна субота

Гаврилівка і Буча
стануть центрами
проведення першого
кубка з волейболу
Бучанської ОТГ

У

приміщенні Бучанської школи № 3 о 9:00 годині також змагатимуться діти 2005 року та
молодші.
Чекаємо вболівальників!

Прикрашаємо оселю до Великодня

ДЕКОР

У

же зовсім скоро радісне і світле
свято – Воскресіння Христове.
Кожна господиня робить генеральне
прибирання, готує корзинки, писанки і паски. А крім того, намагається
впустити в оселю Весну, прикрасити віночками, курчатами тощо.
Пропонуємо цікаві ідеї декору у фотографіях:

ПОГОДА

У квітні – заморозки, дощ
та потепління на Великдень

На початку квітня – похолодання, а наприкінці – до
+ 24 градусів, розповів «Обозревателю» народний
синоптик Леонід Горбань.
За словами Горбаня, до 14-15 квітня денні температури
будуть близько +12 +14 в північних областях. У центрі
України – на 2-3 градуси тепліше.
Народний синоптик зазначив, що у Вербну неділю прийде похолодання, вітряна погода, можливі дощі. А перед
Великоднем потеплішає до +22 +24, і така погода триватиме до кінця місяця.
«Опади очікуються в другій половині дня на Великдень.
Кінець квітня — без опадів», — додав він.
Работа в Польше, Чехии, Латвии, Германии, Израиле, США.
Оформление и проезд за наш счет. З/п от 20 000 до 90 000 грн.
Сопровождение на время работы.

Тел.: (066)585-90-90, (068)585-90-90

ЦІКАВО ЗНАТИ

Який колір вашого
імені?

Знаючи це, можна багато довідатися
про людину.
Вважається, що всі імена можна розділити за кольорами на дві групи: основні кольори (наприклад, червоний,
жовтий) та змішані (наприклад, зелений). Як наслідок, люди з ім’ям із другої
групи багатогранні і суперечливі.
Тож шукаємо себе і знайомих за кольорами:

Закінчення. Початок в «БН» № 15

Синій
ЖІНОЧІ: Василіса, Галина, Євдокія,
Нонна, Стефанія, Уляна.
ЧОЛОВІЧІ: Андрій, Андріан, Арсен,
Аскольд, Георгій, Геннадій, Овсій,
Єлисей, Любомир, Трохим, Християн,
Юрій.
Це дійсно розумні люди. Саме тому
обдарованих дітей називають «індиго», асоціюючи їх саме з цим кольором.
Мудрість так і зашкалює! Це також
дбайливі, доброзичливі і співчутливі
люди. Намагаються брати від життя все!
Бордовий
ЖІНОЧІ: Євгенія, Лада, Лія, Роза.
ЧОЛОВІЧІ: Вітольд, Володимир,
Ізидор, Кузьма.
Вони обожнюють подорожувати. Їм
складно всидіти без діла на одному місці, вони люблять дізнаватися щось нове.
Легко вивчають мови, легко сходяться з
новими людьми, легко з ними розлучаються. «Бордові» не терплять критику!
Чорний
ЖІНОЧІ: Вероніка, Меланія.
ЧОЛОВІЧІ: Гордій, Микола, Тимур,
Федот.
Образливі, запальні, суперечливі
люди. Часом вони можуть бути навіть жорстокими! Їм складно будувати кар’єру і сім’ю, але все ж це цілком
можливо. Серед плюсів – величезна
працьовитість, яка допомагає згладити
негативні риси характеру. Вони також
чуйні і справедливі.
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Сірий
ЖІНОЧІ: Ксенія, Мирослава, Нора,
Сабіна.
ЧОЛОВІЧІ: Агап, Онисим, Вісаріон,
Всеслав, Герман, Дем’ян, Євграф, Гнат,
Мирон, Сава, Севастян, Северин,
Сергій, Тихон, Едуард.
Самовпевнені, чесні, напористі і
стримані. Уміють дивитися на речі цілком раціонально, стримуючи емоції.
«Сірі» також дуже хитрі, вони ніколи
не розкривають свої плани до кінця. Не
терплять брехні і не люблять бути зобов’язаними.

Фіолетовий
ЖІНОЧІ: Агата, Агнія, Альбіна,
Антоніна, Вікторія, Дарина, Олена,
Майя, Регіна, Таїсія, Фаїна, Ельвіра.
ЧОЛОВІЧІ: Олександр, Олексій,
Валерій, Вільям, Геронтій, Іван, Клим,
Микита, Никифор, Прокіп, Самуїл,
Тимофій, Пилип.
Це таємничі люди, яких приваблює все
незвичайне і містичне. Їм подобається
розбиратися в усьому непізнаному. Вони
скромні, ввічливі, але також й екстравагантні. Вони не бояться труднощів, завжди намагаються знайти правильний вихід.
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