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Вибори–2019

21 квітня обираємо
Президента України

Фінішна пряма
до будівництва нової школи

У неділю, 21.04.2019, відбудеться другий тур виборів Президента
України, в якому змагатимуться Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

В

иборчі дільниці, як і в першому турі,
працюватимуть з 8.00 до 20.00. Із собою потрібно мати документ, що посвідчує особу: паспорт, для військовослужбовців строкової служби дозволяється
мати військовий квиток. Закордонний
паспорт можете використати виключно
на закордонній виборчій дільниці.
Заповнювати бюлетень ви можете
лише в кабінці для голосування, ставте «галочку» навпроти прізвища свого
кандидата. Фотографувати, демонструвати бюлетені – забороняється.

Пам’ятайте, будь-яка агітація в день голосування заборонена.
За даними Центральної виборчої комісії, зареєстровано 2,7 тисячі спостерігачів.
Публікація результатів має бути до 4 травня. Протоколи ЦВК публікуються в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».
До 3 червня 2019 року новообраний Президент вступає в повноваження
зі складенням присяги на врочистому засіданні Верховної Ради України.
Дуже важливо, щоб усі громадяни — виборці, які мають намір взяти
участь в голосуванні, — змогли скористатися своїм правом обрати главу
держави.
Не відмовляйтеся виконати свій громадський обов’язок.

ОФІЦІЙНО

Нові амбулаторії
збудують!

На позачерговому засіданні сесії Бучанської міської
ради депутати затвердили рішення надати дозвіл
на укладення договору суперфіції з департаментом
регіонального розвитку та житлово-комунального
господарства Київської обласної державної адміністрації для будівництва закладу охорони здоров’я
та соціальної допомоги в селі Луб’янка.

Н

а позачерговому засіданні виконавчий комітет
Бучанської міської ради схвалив два надважливі
рішення: затвердження кошторисної частини проектної документації реконструкції з добудовою об’єктів
загальноосвітньої школи № 1 на вулиці Михайловського і спортивного блоку приміщень загальноосвітньої школи № 2 на вулиці Шевченка.
Закінчення на стор. 2

НАША ГОРДІСТЬ

Уляна Пчолкіна – створює,
змінює, окриляє

Всеукраїнська премія «Жінка України-2019» визначила кращих із кращих. У номінації «Соціальний внесок» нагородили жительку Бучі Уляну.

– Дякую колегам, які прийшли на позачергове засідання
і ухвалили рішення! – сказав Бучанський міський голова
Анатолій Федорук. – У Бучанській об’єднаній територіальній громаді (села Луб’янка та Мироцьке) буде зведено
два важливих соціальних об‘єкти, що слугуватимуть людям. У поточному році плануємо розпочати будівельні роботи та ввести амбулаторії в експлуатацію!

Закінчення на стор. 6

Розглянули невідкладні
та надважливі питання

ДОБРА СПРАВА

Сергій Урбан:
«Відкрита благодійність –
це круто в квадраті»

За тиждень виконавчий комітет Бучанської міської ради засідав двічі.

П

озачергове засідання зібрали для термінового розгляду декількох надважливих питань.
– Необхідність термінового розгляду питань викликано потребою подачі документів до урядових програм
щодо реконструкції та добудови ЗОШ №1 та внесення
змін в експертний звіт щодо будівництва спорткомплексу, - наголосив Бучанський міський голова Анатолій
Федорук.
Також слухали про коригування тарифів на послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення у
Гаврилівці й затвердили це рішення.
Загалом на двох засіданнях члени виконавчого комітету визначалися в ухваленні більше сімдесяти питань.
Зокрема такі:
• надання матеріальної допомоги ветеранам війни та
праці;

Мешканці та гості Бучі на організованому фестивалі зібрали на благодійність 41 708 грн..

• призначення конкурсу управителів з управління багатоквартирними будинками у м. Буча;
• організація закінчення навчального року 2018/2019
та проведення підсумкової атестації;
• облаштування навчально-виховних комплексів та дитячих садочків;
• організація дитячих закладів відпочинку та режими
роботи дошкільних закладів у літній період.

Закінчення на стор. 6

офіційно
Порядок денний пленарного засідання 57 сесії
VII скликання 25 квітня 2019 року
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Чия лікарня?

Питання щодо лікарні, що розташована на території міста Буча на
вул. Польовій, періодично виникає
в мешканців Бучанської об’єднаної
територіальної громади. Чия вона,
чи зможуть жителі там лікуватися
тощо. Юридичний відділ Бучанської
міської ради оприлюднив роз’яснення і відповідні документи:
айновий комплекс лікарні побудований у 1969 році. У 2007 році,
з набуттям Бучею статусу міста обласного значення, цей майновий комплекс
передано в комунальну власність міста
Буча рішенням Ірпінської міської ради
«Про передачу до комунальної власності
територіальної громади міста Буча будівель та споруд охорони здоров’я, розташованих в місті Буча» від 03.01.2007 року
та прийнято рішенням Бучанської міської ради «Про прийняття закладів охорони здоров’я, розташованих у місті Буча,
у комунальну власність територіальної
громади міста» від 03.01.2007 № 2-1-У.
Здавалося б, очевидним є приналежність будівель лікарні територіальній громаді м. Буча. Проте Ірпінська міська рада,
всупереч власним рішенням, з порушенням чинного законодавства зареєструвала право власності на даний майновий

«М

комплекс за Ірпінською територіальною
громадою. Про це стало відомо, коли на
адресу Бучанської міської ради надійшло
звернення КНП «Ірпінська центральна
міська лікарня» Ірпінської міської ради
від 04.02.2019 р. № 72 про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо
відведення в постійне користування земельної ділянки, на якій розташовані будівлі Ірпінської міської лікарні».
Це звернення розглядалося 28 березня на 55 сесії VII скликання Бучанської
міської ради Київської області.
«З метою захисту майнових прав та
законних інтересів Бучанської міської об’єднаної територіальної громади,
Бучанською міською радою, за результатами розгляду такого клопотання
28.03.2019 року, ухвалено єдине правильне і логічне рішення: відмовити в
його задоволенні і вжити заходів щодо
повернення у власність громади Бучі
майнового комплексу лікарні. На даний
час БМР вже звернулася до компетентних органів по захист порушеного права територіальної громади, – інформує
юридичний відділ. – Якби Бучанська
міська рада дала дозвіл на відведення
території КНП «Ірпінська центральна
міська лікарня», такими діями вона б
узаконила самозахоплення майнового
комплексу лікарні Ірпінською міською
радою, що є недопустимим».
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Про розгляд звернень щодо внесення змін до договорів
оренди земельних ділянок:
6.1. Про розгляд звернення ПП «Скейлз», вул. Вокзальна, 101
6.2. Про розгляд звернення гр. Бучинського В.В., вул.
Сілезька, 19
6.3. Про розгляд звернення ТОВ «Центр клінічних
досліджень ЛТД» та звернення ТОВ «СІСІАР», с. Луб’янка,
вул. 1-го Травня, 1 а
6.4. Про повторний розгляд звернення гр. Жовтяка Є.Д. та
гр. Капренко Ю.В., пров. Революції, 2 б, площа 1500 м2
6.5. Про розгляд звернення ТОВ «ЖитлоДар – Кіровоград»,
вул. Шевченка, 3 г, площа 3691 м2

Доповідає:
Сімон Т.А.,
начальник
фінансового
управління

7

Про управління майном, яке належать до комунальної
власності територіальної громади міста Буча:
7.1.Про розгляд пропозиції ФОП Очкусь П.І. щодо
встановлення кавового автомата, Енергетиків, 12
7.2. Про розгляд звернення начальника КП «Бучанське
УЖКГ» щодо надання в оренду групи нежитлових приміщень
за адресою: м. Буча, вул. Яблунська, 144 в
7.3. Про розгляд звернення директора ЖКП «Поліське»
щодо укладання договору оренди частини нежитлового
приміщення з ПАТ «Державний ощадний банк України» за
адресою: с. Гаврилівка Вишгородського району, вул. СвятоТроїцька, 57, площа 28 м2
7.4. Про розгляд звернення директора ЖКП «Поліське»
щодо укладання договору оренди частини нежитлового
приміщення за адресою с. Гаврилівка Вишгородського
району, вул. Свято-Троїцька, 57 для розміщення центру
надання адміністративних послуг, площа 125,8 м2
7.5. Про розгляд звернення настоятеля храму Ікони Божої
Матері «Почаївська» Протоієрея Михайла Колочавіна щодо
надання в оренду частини нежитлового приміщення для
облаштування потреб храму та недільної школи для дітей,
вул. Леха Качинського, 4

Доповідає:
Глущенко М.М.,
завідувач сектору
комунального майна
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Про затвердження Статуту КП «Бучазеленбуд» Бучанської
міської ради у новій редакції та внесення змін до видів
економічної діяльності КП «Бучазеленбуд»

9

Про внесення змін до Бучанської міської програми «З
турботою про кожного»

АКТУАЛЬНО

Фінішна пряма до будівництва
нової школи
Закінчення.
Початок на стор. 1

ЩО ЦЕ ДАСТЬ БУЧАНЦЯМ?
Розвиток Бучі, нові багатоповерхові
будівлі, збільшення кількості мешканців, а крім того достатня частка
переселенців, нині в місті зареєстровано більше п’яти тисяч громадян із
Луганської, Донецької областей та АР
Крим і м. Севастополь. Усе це призвело до того, що навчальні заклади
міста переповнені, діти навчаються у
дві зміни. Тож виконавча влада прикладає максимум зусиль, аби відкрити нові навчальні класи для наших
дітей.
– Бучанська міська рада, виконавчий комітет на своєму засіданні зробили новий крок, щоб у поточному
році мати нові соціальні об’єкти,
– зазначив Бучанський міський голова Анатолій Федорук. – Це стало
можливим завдяки проведеній роботі:
пройшли два конкурсних відбори відповідно у Міністерстві регіонального
розвитку та міжнародних фондах з
метою залучення органів місцевого самоврядування до реалізації програми
щодо переселенців. Ми змогли довести, що свого часу наша територіальна громада прийняла велику кількість
людей із Луганської, Донецької областей та АР Крим і м. Севастополь.
Після коригування проектно-кошторисної документації, виділення коштів
на будівництво та реконструкцію
шкіл, пройшли завершальний третій
етап – конкурсний відбір! Це стало
можливим завдяки міжнародній програмі Європейського інвестиційного
банку в межах підтримки громадян з
тимчасово окупованих територій.

ПРО РЕКОНСТРУКЦІЮ
загальноосвітньої школи № 1
на вулиці Михайловського
Школа № 1 має один невеликий корпус. Заплановано будівництво нової
споруди на 1000 учнів зі спортивними,
актовими залами, їдальнями, коридорами, навчальними класами, що відповідають усім сучасним технічним
стандартам. А відтак, за фінансування
з міжнародного фонду фактично розпочнеться будівництво нової сучасної
школи.
– Хочу висловити вдячність нашим
громадянам, які з розумінням поставилися до того, що люди, які тимчасово залишили свої домівки, мали
пріоритетну можливість віддавати
в дошкільні заклади, загальноосвітні
школи своїх дітей, – зазначив Анатолій
Федорук. – Разом з тим хочу сказати
слова вдячності переселенцям, тому
що другий і третій об’єкти соціально-важливі в нашому місті, стали
можливі завдяки аргументації, з якою
ми зверталися до відповідних органів,
що саме переселенці потребують певної уваги не лише в східних областях, а
й у місті Буча зокрема.
Нагадаємо, що в цьому році також
заплановано завершити будівництво
гімназії на вулиці Вишневій.

Доповідає:
Кравчук В.Д.,
директор КП
«Бучанське УЖКГ»
Про підсумки розгляду звернень, що надійшли до Бучанської Доповідає:
Гапченко Д.О.,
міської ради в 2018 році
керуючий справами
Доповідає:
Про внесення змін до рішення 51 сесії Бучанської міської
Сімон Т.А.,
ради VІІ скликання від 20 грудня 2018 року № 2756-51-VІІ
начальник
«Про бюджет міста Буча на 2019 рік»
фінансового
управління
Доповідає:
Сімон Т.А.,
Про передачу в тимчасове безоплатне користування
начальник
легкового автомобіля Ворзельській селищній раді
фінансового
управління
Доповідає:
Сімон Т.А.,
Про передачу в тимчасове безоплатне користування
начальник
легкового автомобіля Мироцькій сільській раді
фінансового
управління
Про роботу КП «Бучанське УЖКГ» щодо надання послуг у
сфері житлово-комунального господарства та утримання
прибудинкових територій в місті Буча

Про співфінансування з місцевого бюджету м. Буча об’єкта,
що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з
бюджету місцевим бюджетом на створення
10 державного
нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту
та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з
будівництва/реконструкції палаців спорту
Про співфінансування з місцевого бюджету м. Буча об’єктів,
можуть реалізовуватися за рахунок коштів субвенції
11 що
з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення
природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності
12
13
14

15

16

17
18
19

Доповідає:
Галущак В.М.,
директор КП
«Бучазеленбуд»
Доповідає:
Пасічна І.Ю.,
в.о. начальника
УПСЗЗННЧК
Доповідає: Шкарупа
О.М., начальник
відділу економіки

Доповідає:
Шкарупа О.М.,
начальник відділу
економіки
Доповідає:
Про затвердження міської програми «Охорона і раціональне Шкарупа О.М.,
використання природних ресурсів» на 2019 рік
начальник відділу
економіки
Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради від
Доповідає: Шкарупа
26.06.2014 року № 1730-55-VI «Про затвердження Положення О.М., начальник
«Про цільовий фонд Бучанської міської ради»
відділу економіки
Доповідає:
Про встановлення мінімальної суми орендного платежу
Шкарупа О.М.,
за нерухоме майно фізичних осіб на території Бучанської
начальник відділу
міської об’єднаної територіальної громади
економіки
Доповідає:
Бєляков М.С.,
Про розгляд юридичних питань
начальник
юридичного відділу
Доповідає:
Про розробку матеріалів «Детальний план території,
Наумов В.Ю.,
орієнтовною площею 5,0 га, що розташована в межах
начальник відділу
населеного пункту с. Луб’янка для розміщення біогазового
містобудування та
комплексу»
архітектури
Доповідає:
Про вирішення питань регулювання земельних відносин
Вознюк Г.А.,
громадян, підприємств, установ та організацій
начальник
земельного відділу
Депутатські запити
Різне

єдина родина

Огляд фахівця з виявлення
меланоми

Заміна застарілого =
енергоефективність

У

Ц

Рекомендуємо скористатися можливістю!
межах
акції,
присвяченої
Всесвітньому
дню
меланоми в Україні, 19 квітня 2019 року у
Ворзельській амбулаторії з 9:00 до
12:00 відбудеться безкоштовний огляд
дерматологом усіх бажаючих на предмет виявлення меланоми – найнебезпечнішої форми раку шкіри.
За додатковою інформацією звертайтеся до реєстратури за номером телефону
(04597) 46-3-84.
До речі, необхідну інформацію щодо функціонування медичного закладу можна знайти на сторінці в соціальній мережі facebook «Ворзельська Амбулаторія».

Свято музики
в Уваровському
домі

Неперевершене виконання юних
піаністів надскладних творів композиторів вражало і дивувало.
Вправні пальчики талановитих
дітей «літали» над клавішами рояля. Чарівні звуки линули й заповнювали старовинну будівлю,
торкалися серця кожного глядача
в залі.
регіональний конкурс молодих
піаністів «Весна в Уваровському
домі» розпочався 12 квітня зі святкового концерту переможців конкурсу
попередніх років. 14 квітня свято музики завершилося виступом кращих
конкурсантів, врученням дипломів та
нагород.

ІV

На Гала-концерт і нагородження переможців завітав із Парижа почесний
гість конкурсу – граф Ігор Уваров.
ГРАН-ПРІ
отримав
Михайло
Діордієв (КССМШ ім. М. Лисенко,
викладач - Гриднєва Н. В.).
І ПРЕМІЯ
Мирослава Гончаренко (КССМШ ім.
М. Лисенка, викладач - Улезько К. А.)
Анастасія Гончарук (ДМШ №1, м.
Вінниця, викладач - Хазанович Л. Ф.)
Амєлія Плошко(ДМШ №13 ім. М.
Глінки, м. Київ, викладач - Жижченко
Є. О.)
Віра Вільховченко (ДМШ №1 ім.
П. Чайковського, м. Кременчук, викладач - Ковбас Л. Л.)
Марія-Луїза Плєшакова (КССМШ
ім. М. Лисенка, викладач - Гриднєва
Н. В.)
Веньюань
Сун (Харківський
національний університет ім. І.
П. Котляревського, викладач Бондаренко М. В.)

ГАВРИЛІВКА

Знизили тарифи на водопостачання
та водовідведення

У Гаврилівці та Тарасівщині виконавчий комітет затвердив нові тарифи: на водопостачання зменшені
на 32,76%, а водовідведення – на 35,68%.
итлово-комунальне підприємство «Поліське» провело модернізацію обладнання та оптимізацію
штатного розкладу і з огляду на зменшення розміру
складових собівартості тарифів звернулося до
Бучанської міської ради з проханням провести
коригування тарифів.
Керівник відділу житлово-комунального
господарства БМР Олена Докай повідомила, що
після вивчення всіх матеріалів прорахували тарифи на послуги до економічно
обґрунтованого розміру.
– Нам вдалося знизити тариф на водопостачання на 32,76%, а водовідведення
– на 35,68%, – повідомила Олена Докай.
Виконавчий комітет погодив це рішення.
Відтепер жителі Гаврилівки та Тарасівщини за послуги з централізованого
водопостачання будуть платити 12,17 грн (було 18,10 грн) за метр кубічний. А
за водовідведення – 17,27 грн (було 26,85 грн). Загалом 29,44 грн (було 44,95).
Для порівняння в інших населених пунктах:
Київ – 20,376 грн/м3; Бориспіль – 30,47 грн/м3; Бровари – 20,30 грн/м3; Фастів –
29,00 грн/м3; Вишневе – 27,36 грн/м3; Боярка – 33,26 грн/м3; Обухів – 29,42 грн/м3,
Ірпінь – 20,136 грн/м3.

Ж

Підприємство ПКПП «Теплокомунсервіс» проводить роботи із заміни
теплотрас в с. Гаврилівка.

е дасть змогу зменшити обсяги
енергоспоживання та відповідно
розмір оплати за послуги з централізованого опалення.

ДОБРА СПРАВА

Рятівники
тварин

На території Бучанської об’єднаної
територіальної громади працює
громадська організація «Зоозахист», до якої увійшли троє волонтерок. Головна мета створення ГО:
забезпечення зменшення кількості
безпритульних тварин гуманним
методом – шляхом стерилізації.
Водночас із цією процедурою їх вакцинують.
– Наразі тварин, які потребують допомоги, багато, вони безконтрольно
розмножуються, і їхнє лікування обходиться у велику суму, – розповіла Олена
Щеглова, член «Зоозахисту». – Існує
багато міфів щодо шкідливості стерилізації. Більшість людей не розуміє, що
гуманнішого методу нема.
Керівник інспекції з благоустрою
Бучанської міської ради Ярослав
Дученко розповів журналістам газети,
що у 2012 році в місті було проведено
роботу з безпритульними тваринами за
сприяння фонду «Чотири лапи», також
у попередні роки було укладено договір
з київським комунальним підприємством «Притулок для тварин». Але останнім часом КП змінило направлення і
працює лише в Києві, а в нашій громаді
безпритульними тваринами займалися
волонтери, які возили їх до ветеринарних клінік, робили за свої гроші операції, виходжували хворих песиків і котиків, збирали на все це кошти.
– Ми зустрілися з дівчатами-волонтерками, поспілкувалися, – пояснив
Ярослав Дученко, – і разом вирішили створити громадську організацію.
«Зоозахист» взяв на себе цю роботу, а
Бучанською міською радою передбачені
на 2019 рік кошти на реалізацію програми гуманного поводження з тваринами.
З початку року зоозахисники офіційно
займаються безпритульними тваринами на території об’єднаної територіальної громади.
Волонтери розповідають, що мають
дуже багато роботи. Їм телефонують чи
пишуть у соцмережах повідомлення: то
цуценят викинули, то собаку знайшли.
Дівчата діляться, що найстрашніше в
роботі «Зоозахисту» – це бачити наслідки жорстокого поводження людей
з тваринами. Вони періодично рятують
котиків і песиків, яких били чи в яких
стріляли заради розваги.
Днями невідомі зловмисники поцілили в собаку травматичними кульками.
Песика прооперували, але око врятувати не вдалося, і кілька куль лікарі не
змогли витягти, аби не нашкодити тварині ще більше.

Деякі місцеві мешканці за власною
ініціативою відводять безпритульних
тварин на стерилізацію, самі потім доглядають, стають кураторами, аби їм і
їхнім дітям було у дворах будинків комфортніше. Але, на жаль, така культура
проживання ще не всім до вподоби.
Волонтери розповідають, що також
проводять інформаційну, освітню роботу. Наприклад, більшість людей не
розуміють, що не можна знищувати
безпритульних тварин. Адже природа
не любить порожнечі. На їхньому місці
з’являться інші чи ще більші проблеми.

– Тварини на вулиці – це своєрідна, передбачена природою екосистема,
– пояснює голова організації Тетяна
Ниркова. – Прибрали з будинку котів, розплодилися щури. Потравили
їх, з’явилися земляні блохи, таргани.
Безпритульні собаки є першим бар’єром
від звірів із лісу. Наприклад, скажена лисиця зустрінеться зі щепленою собакою,
яка зупинить хворого звіра, а сама не
постраждає. Або лисиця зі сказом потрапить на приватне подвір’я. Наслідки
цього можуть бути страшними.
Зоозахисниці з радістю відгукнулися
на ініціативу Бучанської міської ради
створити громадську організацію в
об’єднаній територіальній громаді.
– Тепер ми маємо можливість для
проведення операцій, лікування, реабілітації, транспортування, годування
безпритульних тварин, – наголошує
Олена Щеглова.
Після оформлення всіх офіційних документів з кінця лютого «Зоозахист» за
програмою «ВСВ: відлов, стерилізація,
випуск» допоміг 29 котикам та 11 песикам. Далі чипованих тварин (у котів –
вищип, у собак – кліпси) повернули на
місце проживання, а чистині знайшли
гарних господарів.
Зоозахисники розповіли, що мають
план на майбутнє – створити центр стерилізації й адопції, аби дати можливість
людям спілкуватися із звірами, знайомитися, вигулювати, годувати.
Спілкувалася
Ірина Левченко
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Триденний
тренінг та набір
інвентарю від
Фонду Кличка

Бучанський НВК ЗОШ № 2 взяв
участь і виграв у проекті «Посилка
успіху» від Klitschko Foundation.

П

ереможці матимуть змогу поглибити свої професійні знання, оволодіти ефективними методами викладання, здобути необхідні навички для
того, щоб залучити дітей до активного
та здорового способу життя.
Також заклад отримає новий спортивний інвентар.

Довідково
Проект започатковано Фондом
сім років тому. Головна його мета
– сприяння розвитку спорту в
Україні, а основне завдання – забезпечення юних спортсменів якісним
необхідним базовим інвентарем
для проведення тренувань. Тож у
межах проекту, з урахуванням вимог до організації шкільних занять
із фізкультури, було розроблено
так звану універсальну посилку зі
спортивним інвентарем.
На
інтернет-сторінці
Фонду
Кличка запевняють, що проект триватиме й далі.
Отож вперед: можливо, це шанс
отримати «Посилку Успіху» й іншим
школам громади!

Навчатися ніколи не пізно

Стартував курс з громадянської освіти, який організував Бучанський
центр освіти дорослих «Логос», громадська організація «Поклик поколінь»
за підтримки представництва DVV International в Україні у співпраці з Бучанською міською радою.
ротягом усього курсу учасники
опанують:
– основи громадського активізму;
– розвиток ораторських здібностей;
– лідерство;
– тайм-менеджмент;
– емоційний інтелект;
– проектний менеджмент;
– критичне мислення;
– кожне 4 заняття – настільна гра
«Світ громад».

П

Ви знаєте англійську?

Якщо бажаєте навчитися, ця інформація для вас.
ез жодних витрат
молодіжна
рада
Бучанської ОТГ та дитяча дорадча рада організували English club.
«Ми розуміємо, що без
англійської мови стати успішною людиною
практично нереально»,
– написала на своїй сторінці голова молодіжної
ради Діана Прідьма.
Викладачем
клубу
став студент Київського
лінгвістичного університету, який залюбки погодився навчити в інтерактивній,
сучасній формі англійської мови всіх охочих.
Тепер щовівторка о 16.00 в Бучанському центрі позашкільної роботи пануватиме англійська атмосфера.

Б

НАДЗВИЧАЙНА ПРИГОДА

Собор у вогні

У понеділок, 15 квітня, сталася сильна пожежа у відомому на весь світ
Соборі Паризької Богоматері. Мільйони людей із хвилюванням спостерігали за надзвичайною подією,
керівники багатьох держав висловили слова підтримки французам.
резидент
Франції
Емманюель
Макрон заявив, що Собор Паризької
Богоматері необхідно відновити за п’ять
років. І підкреслив, що після реставрації
він має стати ще красивішим.
Французькі слідчі розглядають кілька
версій можливих причин пожежі, одна з
яких – коротке замикання.
У будівельній компанії Europe Echafau
dage, яка брала участь у реставраційних
роботах, заявили, що під час проведення
цих робіт у Соборі дотримувалися всі інструкції з безпеки.
Собор Паризької Богоматері – один
із найвідоміших пам’ятників Європи та
символ французької столиці. Він зводився за ініціативою паризького єпископа Моріса де Сюллі у 1163-1345 роках.
Щорічно собор відвідують 14 млн осіб.

П

Вони щодня
ризикують
власним життям

17 квітня в Україні відзначили професійне свято вогнеборців – День
пожежної охорони. Кожні дві хвилини бійці пожежних підрозділів
виїжджають за сигналом тривоги.
Вони вступають у двобій з вогнем,
щоб відвоювати в нього найцінніше – людське життя. Пожежники
щодня ризикуючи власним життям,
рятують сотні інших, ліквідовують
пожежі, наслідки стихії.
рофесія пожежного-рятувальника входить до десятка найнебезпечніших професій світу.
Вітаємо працівників та ветеранів
пожежної охорони. Щиро вдячні вам
за службу, за відвагу і самовідданість,
за готовність у будь-який час прийти на допомогу, за врятовані людські життя! Міцного здоров’я вам і
невичерпної енергії!

П

ТРАНСПОРТ

Купи квиток –
зроби свій внесок
у покращення
сервісу
Київська дирекція залізничних
перевезень Південно-Західної залізниці з 1 по 30 квітня 2019 року
проводить місячник з підвищення
доходів на приміському сполученні.

З

алізничники висловлюють прохання
до пасажирів – купувати в касі вокзалу квитки на проїзд електропоїздами. Ці
кошти, в першу чергу, спрямовуються на
базовий ремонт вагонів і поїздів.
– Для зручності громадян ми запустили «човникові» маршрути приміських
поїздів, адже потреби пасажирських
перевезень зростають, – повідомив
начальник залізничної станції у м.
Буча Василь Сюркель. – Електропоїзди
вийшли на маршрути відремонтовані.

На жаль, є категорія людей, які займаються вандалізмом: шкодять, ламають
сидіння, двері, розбивають вікна. Для
покращення сервісу пасажирських перевезень ми просимо, як і годиться,
купувати квитки. Це буде внесок кожного!

Нагадаємо, на безкоштовний проїзд
мають право, як і передбачено законодавством, пільгові категорії пасажирів.
Начальник станції розповів журналістам «БН», що «човникові» електропоїзди курсуватимуть, як мінімум, до введення нового зимового розкладу.

СВЯТО

Передовий загін пожежників

Загін Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Буча постійно задіяний у ліквідації серйозних надзвичайних ситуацій як природного, так і техногенного характеру.
– Виклики бувають різного характеру,
а статистичними даними, у 2018 році
пожежники здійснили 250 виїздів (з без хибних теж не обійтися. Останній дзвіних 50 – хибних). Під час цих подій одну нок запам’ятався тим, що довелося зняти
людину врятувати не вдалося.
котика з дерева. Зрештою, всі виїзди серЗ початку 2019 року рятувальники 93 йозні, і ми завжди готові до складних ситурази виїжджали за викликом, із них 11 ацій. Цю професію обирають за покликом
не підтвердилися. Загибелі людей вдалося душі, свідомо, адже рятуючи життя інших,
уникнути, лише один потерпілий отримав можна втратити своє.
серйозний опік.
І бучанські пожежники продовжують
На «озброєнні» у пожежній частині є три нести варту і боротися з вогнем та іншими
спецавтомобілі: дві автоцистерни і одна надзвичайними ситуаціями, аби ми всі поавтодрабина. Але, як зізнаються працівни- чувалися в спокої та безпеці.
Провідний інспектор Ірпінського міськи ДСНС, машини вже зовсім старенькі.
Наймасштабніша пожежа в цьому році кого відділу Головного управління ДСНС
відбулася в селищі Ворзель – ущент згорів України в Київській області Юрій Осьмина
завод з вироблення бронежилетів.
розповів про зафіксовані пожежі:
Тимчасовий виконувач обов’язків наСтаном на 31 березня 2019 року в Бучі
чальника частини «35-ДПР» м. Буча вже виникло 47 пожеж: горіло два житлоОлександр Заборило розповів:
вих будинки, п’ять господарчих споруд,

З

два автомобіля, 27 випадків загоряння
трав›яного настилу, вісім – сміття, один –
торф.
Крім того, вогнем знищувалося або пошкоджувалося 130 будівель і споруд та чотири транспортних засоби.
Цьогоріч у порівнянні з минулим значно
збільшилася кількість пожеж в екосистемі
(із 38 до 100 випадків загоряння трав’яного настилу).
Як уже встановлено, вогонь виник через
підпали, короткі замикання від електромережі, а найбільше – внаслідок необережного поводження з вогнем.
Спілкувався Євгеній Семеняк

UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:25,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
(16+).
11:15 Д/с «Аромати Африки».
12:10,16:50 Клiпи учасникiв
Євробачення-2019.
12:25,14:20,23:50,4:00,5:35 Погода.
12:30 Д/с «Тайська вулична їжа з
Девiдом Томпсоном».
13:15,14:30,4:30 РадiоДень.
13:45,15:15 Д/с «Неповторна
природа».
16:15 Хто в домi хазяїн?
16:55 По обiдi шоу.
18:20,2:35 Спецпроект
«Вибори-2019. Другий тур».
19:55 Д/с «Спiльноти тварин».
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:45 Д/с «Суперчуття».
22:50 Перша шпальта.
0:00 Телепродаж Тюсо.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,23:
45,5:20 «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».
20:45,21:40 Т/с «Анка з
Молдаванки». (16+).
22:30 «Грошi».
23:50 «Голос країни 9».

Iнтер

3:10 «Орел i решка. Мегаполiси».
3:15,3:55 «Орел i решка. Шопiнг».
4:25 «Подробицi» - «Час».
5:10 «Top Shop».
5:40,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00,2:30 «Стосується
кожного».
11:10,12:25 Х/ф «Чотири мушкетери
Шарло».
12:00 «Новини».
14:00 Х/ф «Четверо проти
кардинала».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Не жiноча робота». (12+).
23:45 Т/с «Пiдземний перехiд».

ICTV

5:00 Еврика!
5:10 Служба розшуку дiтей.
5:15 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
6:00 Громадянська оборона.
7:00 Факти. Вибори-2019.
Спецвипуск.
9:15 Факти тижня. 100 хвилин з О.

Соколовою.
10:40 Секретний фронт. Дайджест.
11:50,13:20 Х/ф «Шибайголова».
12:45,15:45 Факти. День.
14:15,16:20 Х/ф «Нацiя прибульцiв».
16:35 Х/ф «Тiлоохоронець кiлера».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
20:15 Битва версiй.
21:20 Т/с «Пес». (16+).
22:25 Свобода слова.
23:55 Х/ф «Прем`єр-мiнiстр». (16+).

Новий канал

3:00,1:50 Зона ночi.
4:00 Абзац.
5:55,7:45 Kids` Time.
6:00 Х/ф «Крихiтка з Беверлi Хiллз
3».
7:50 Х/ф «Геркулес».
11:00 Х/ф «Марсiанин». (16+).
14:00 Х/ф «Земне ядро».
16:50 Х/ф «Люди в чорному 3».
19:00 Ревiзор. Магазини.
21:00 Таємний агент.
22:20 Таємний агент. Пост-шоу.
0:00 Х/ф «Мiстер Магу». (16+).

СТБ

5:30 Моя правда. Тетяна Догiлева.
6:15 Моя правда. Римма Маркова.
7:15 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним. (16+).
9:10 Х/ф «Кучерява Сью».
11:05 Х/ф «Мiсiс Даутфайр».
13:45 Хата на тата. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «За вiтриною», 1 с. (12+).
20:55 Т/с «За вiтриною», 2 с. (12+).
22:50 Т/с «Пелена», 1 с. (12+).
23:50 Т/с «Пелена», 2 с. (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:5
0 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Мiсiя: краса.
11:30,3:40 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», 11 i 12 с. (16+).
23:30,2:00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».

ТК «Київ»

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 «Стежина вiйни». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Бойовий вiдлiк». (12+).
20:30,7:00 «Служба порятунку».
21:25 «Бойовi кораблi». (16+).
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».

Вівторок • 23 квітня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:25,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
(16+).
10:25 Д/с «Браво, шеф!»
11:25 Д/с «Аромати Африки».
12:20,16:45 Клiпи учасникiв
Євробачення-2019.
12:30 Д/с «Тайська вулична їжа з
Девiдом Томпсоном».
13:15,14:30,4:30 РадiоДень.
13:45 Д/с «Неповторна природа».
14:20,16:40,23:50,3:30,5:35 Погода.
15:15 Т/с «Iмперiя». (16+).
16:10 Д/с «Спiльноти тварин».
16:55 UA:Фольк. Спогади.
18:25,2:35 Тема дня.
19:25,22:50,4:05 Спiльно.
19:55 Д/с «Наглядачi заповiдника».
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:45 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».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:2
5,5:20 «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».
20:45,21:40,22:35,23:30 Т/с «Анка з
Молдаванки». (16+).
0:30 Х/ф «Три горiшки для
Попелюшки».

Iнтер

5:10 «Top Shop».
5:40,22:00 «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 Т/с «Султан мого серця».
11:00,12:25 Х/ф «Сiссi».
12:00 «Новини».
13:40 Х/ф «Сiссi - молода
iмператриця».
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45,1:45 «Речдок».
18:00,19:00,2:25 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Не жiноча робота». (12+).
23:45 Т/с «Пiдземний перехiд».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,20:20 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.
12:00 Антизомбi. Дайджест.
12:15,13:15 Х/ф «Зiткнення з
безоднею». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:00,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
17:40,22:30 Т/с «Юрчишини».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
23:35 Х/ф «Мiй ворог». (16+).

Новий канал

3:00,2:00 Зона ночi.
4:10 Абзац.
5:55,7:45 Kids` Time.
6:00 Х/ф «Велика котяча втеча».
7:50 Т/с «Мерлiн».
11:10 Х/ф «Блакитна лагуна 3».
13:00 Екси. (16+).
17:00,19:00 Гастарбайтери.
21:00 Х/ф «Сутiнки». (16+).
23:30 Т/с «Загубленi». (16+).

СТБ

6:10 Моя правда. Олексiй Булдаков.
Вигнанець.
7:05 Моя правда. Iгор Петренко.
Життя пiсля смертi.
8:00 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним. (16+).
9:55 МастерШеф. (12+).
14:10 Хата на тата. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «За вiтриною», 3 с. (12+).
20:55 Т/с «За вiтриною», 4 с. (12+).
22:50 Т/с «Пелена», 3 с. (12+).
23:50 Т/с «Пелена», 4 с. (12+).
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», 13 i 14 с. (16+).
23:20 Без панiки.
0:00,2:15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».

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 «Бойовi кораблi». (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 «Київськi iсторiї».
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».
1:50,4:05 «Життєвi iсторiї».

Середа • 24 квітня

UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:25,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Д/с «Браво, шеф!»
11:40 Д/с «Аромати Африки».
12:05,16:45 Клiпи учасникiв
Євробачення-2019.
12:25,14:20,16:40,23:50,3:30,5:35
Погода.
12:30 Д/с «Тайська вулична їжа з
Девiдом Томпсоном».
13:15,4:30 РадiоДень.
13:45,22:20 Д/с «Неповторна
природа».
14:30 52 вiкенди.
15:15 Т/с «Iмперiя». (16+).
16:10 Д/с «Спiльноти тварин».
16:55 Сильна доля.
18:25,2:35 Тема дня.
19:25 Своя земля.
19:55 Д/с «Наглядачi заповiдника».
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:45 Разом.
22:40 Схеми. Корупцiя в деталях.

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:
35,5:20 «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 «Секретнi матерiали».
20:45,21:40 Т/с «Анка з
Молдаванки». (16+).
22:30,23:40 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
0:45 «Київ Вечiрнiй».

Iнтер

5:10,5:05 «Top Shop».
5:40,22:00 «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».
10:00 Т/с «Султан мого серця».
11:00 Х/ф «Сiссi - молода
iмператриця».
12:25 Х/ф «Сiссi: Важкi роки
iмператрицi».
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45,1:45 «Речдок».
18:00,19:00,2:25 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Не жiноча робота». (12+).
23:45 Т/с «Пiдземний перехiд».

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,10:10 Громадянська оборона.

6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
12:30,13:20 Х/ф «Мiй ворог». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:00,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
17:40,22:35 Т/с «Юрчишини».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
23:40 Х/ф «Найманий убивця».

Новий канал

3:00,2:05 Зона ночi.
3:40 Абзац.
5:25,6:45 Kids` Time.
5:30 М/с «Майлз з майбутнього».
6:50 Т/с «Мерлiн».
10:40 Х/ф «Сутiнки». (16+).
13:00 Любов на виживання. (16+).
17:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Новий
мiсяць». (16+).
23:30 Т/с «Загубленi». (16+).

СТБ

5:15 Моя правда. Наталя
Крачковська. 120 кг самотностi.
6:00 Моя правда. Руслана.
Приборкання норовливої.
6:55 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним. (16+).
8:45 МастерШеф. (12+).
13:20 Хата на тата. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «За вiтриною», 5 с. (12+).
20:55 Т/с «За вiтриною», 6 с. (12+).
22:50 Т/с «Пелена», 5 с. (12+).
23:50 Т/с «Пелена», 6 с. (12+).

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», 15 i 16 с. (16+).
23:20 Гучна справа.

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 «Бойовi кораблi». (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 22–28 квітня 2019 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Пiдготуйтеся до насиченого
тижня. Запорукою вашого успiху стане поєднання практичної хватки зi
здоровим честолюбством. Вам необхiдно
сконцентруватися на найголовнiшому i не
розпорошуватися на дрiбницi. У середу добре займатися руйнуванням старого, щоб
дати старт новому проекту. У п`ятницю
навантаження на роботi бажано звести до
мiнiмуму. Не дозволяйте близьким докучати вас моралями.

РАК (22.06-22.07)
Обережнiше з екстравагантними
iдеями i пропозицiями. У понедiлок
або середу можливі прикрi перешкоди в справах i планах, однак ви зможете
швидко їх подолати. Четвер - один з найбiльш вдалих днiв тижня, ви багато встигнете вирiшити, i перед вами можуть вiдкритися новi можливостi. У вихiднi постарайтеся
не пiддаватися на спокусливi пропозицiї,
краще спокусіть кого-небудь самi. Можливi
приємнi звiстки або несподiваний успiх.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Не перевантажуйте себе роботою, затримуючись в офiсi. Вам
необхiдно добре вiдпочити. Постарайтеся
управляти своїм емоцiйним станом, щоб
він не став руйнiвним для оточуючих.
Зараз час пiдбиття пiдсумкiв i розв’язання
старих проблем, не варто нiчого змінювати. Вихiднi пройдуть весело, в галасливiй
компанiї друзiв i коханої людини.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На роботi можливi змiни на
вашу користь. Маєте всi шанси
добре заробити i пiднятися кар`єрними
щаблями. Приймайте рiшення виважено,
не поспiшайте хапати те, що доступнiше. I
це стосується як покупок, дiлових рiшень,
так i стосунків з людьми. Ставте себе на
мiсце партнера, це допоможе вам вирiшувати проблеми на роботi i вдома.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Тиждень буде вдалим в рiзних сферах. Ви перестанете сумнiватися
в собi, своєму успiху, в тому, що потрiбнi i
вас люблять. Зросте творчий потенцiал, у
вас з`являться яскравi креативнi iдеї, якi
принесуть успiх i прибуток. Кохана людина
оточить вас турботою i увагою. Недiлю присвятiть планам на найближче майбутнє.

ДІВА (24.08-23.09)
Вдалий тиждень для iнтелектуальної працi. У понедiлок не поспiшайте, робiть все неквапливо, якщо хочете уникнути помилок. У вiвторок краще
втриматися вiд активної дiяльностi i зайвих
контактiв. У вихiднi ваше домашнє господарство потребуватиме уваги та оновлення.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вам необхiдно пiдвищити свiй
професiйний рiвень, набути нових знань, будьте готовi до змiн
на роботi i додатковим вимогам начальства.
Бажано бiльше часу проводити на самотi,
що буде корисно для вас i вашої кар`єри. Не
варто намагатися вирiшити чужi фiнансовi
проблеми.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
На цьому тижнi зiрки не передрiкають труднощiв i стресiв,
настає помiтне потеплiння у ваших вiдносинах з Фортуною. Можливий
рiзкий кар`єрний рiст i значне збiльшення
зарплати. За будь-яких обставин ви зможете зберегти внутрiшнiй спокiй i позитивний настрiй i подiлитися ними з близькими. Це їм потрiбно.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Гарний настрiй буде супроводжувати вас весь тиждень, а будьякi змiни виявляться на краще.
Тiльки не метушiться, дотримуйтесь послiдовності в будь-якій дiяльностi, щоб
уникнути непорозумiнь. У четвер можете
потрапити в ситуацiю, яка вже вiдбувалася з вами колись. Але накопичений досвiд
дозволить вам не тiльки безболiсно пережити повернення до минулого, але й отримати користь.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Настали одноманiтнi трудовi
буднi. Втiм, час зараз сприятливий
i для старту нових бiзнес-проектiв.
Не забувайте також про завершення старих справ, що накопичилися. У п`ятницю
не вiдкладайте на потiм те, що запланували
на цей день, саме зараз важливо не упустити
момент. Родичi, можливо, потребують вашої
допомоги. Проявiть турботу i такт.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На цьому тижнi ймовiрна ситуацiя, коли нарештi здiйсненi плани
доведеться змінювати через новi
обставини. Не виключено, що слiд заздалегiдь домовитися про умови, на яких ви
це зробите. Не намагайтеся вирiшити свої i
чужi проблеми. У четвер цiкавiсть не доведе
до добра, постарайтеся стримуватися i не
втручатися в чужi справи.
РИБИ (20.02-20.03)
На цьому тижнi перш нiж що-небудь робити, подумайте. У понедiлок
не намагайтеся довести свою правоту, в цiй ситуацiї краще вiдступити. Життя
покаже, хто був правий. Рiзнi нездужання в
четвер наведуть вас на роздуми про необхiднiсть вести здоровий спосiб життя. У п`ятницю звернiть увагу на правильне i своєчасне
оформлення документiв. Суботу краще присвятити пасивному вiдпочинку.
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ПЕРЕМОГА

НАША ГОРДІСТЬ

Уляна Пчолкіна –
створює, змінює,
окриляє

Попереду – фінал фестивалю.
Вболіваємо за Кирила!

Н

О

2-13 квітня в Києві відбувся 2-й тур 17-го Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю «Чорноморські Ігри».

Закінчення. Початок на стор. 1
омінантами особливої категорії «Соціальний внесок» премії
«Жінка України-2019» були жінки, які
змінюють нашу країну добрими справами, інноваційними соціальними
ідеями й розвитком благодійного та
неприбуткового сектору країни.
Саме такою є бучанка Уляна
Пчолкіна – телеведуча, громадська
активістка, чемпіонка світу з пара-карате. Крім того, жінка близько 10 ро-

ків допомагає людям з інвалідністю,
зокрема тим, хто має складні травми
спинного мозку, є організатором та
інструктором таборів активної реабілітації.

цінювало виступ конкурсантів висококваліфіковане журі:
Олександр Пономарьов (народний
артист України, співак, композитор),
Валентин Коваль (член Національної
ради з питань телебачення і радіомовлення), Альона Савінова (педагог з вокалу), Натела ЧхартішвіліЗацаринна (генеральний продюсер
каналу М1), Олена Мозгова (продюсер), Віталій Дроздов (генеральний
директор «Хіт Fm»), Роман Муха
(продюсер телеканалу М2).
Наш бучанець Кирил Свита, соліст
театру естради «Фабрика зірочок»
(викладач Анна Бованенко), став
півфіналістом «Чорноморських Ігор»
та вирушає в липні на берег Чорного
моря у м. Скадовськ змагатися за перемогу!
Підтримаємо талановитого хлопця
всією громадою!

ДОБРА СПРАВА

Дитячий показ мод, благодійна виставка солодощів, хенд-мейд, флешмоби, конкурси з призами, благодійні
аукціони, працював фуд-корт та бар,
виступали артисти. Усі виручені кошти
теж спрямовувалися на благодійність.
Бучанець Євген із сином Микитою:
– Ми випадково потрапили на фестиваль, просто вийшли із сином на
прогулянку. І вирішили, що треба підтримати, адже долучитися до доброї
справи і необхідно, і приємно.

Сергій Урбан:

«Відкрита благодійність –
це круто в квадраті»
У
Закінчення. Початок на стор. 1
неділю в торговому комплексі
«Варшавський» в м. Буча відбувся
благодійний захід з метою зібрання коштів на безпритульних тварин, дитячі
інтернати, будинки для літніх людей
та особисто на лікування дитини –
Давида Галушка, який бореться з важким діагнозом (гострий монобластний
лейкоз). Встановлені на майданчику
бокси для пожертвувань невпинно наповнювалися коштами.
Мотофестиваль
байкерів
«HeadyWind» «Дорогою добра» КиївБуча прихав до нашого міста і долучився до заходу. Водії крутих мотоциклів
показали неперевершене керування
двоколісними і захоплюючі трюки, а
згодом покатали щасливу малечу.

Байкер Олександр розповів, чому
приїхав у Бучу:
– Щойно дізналися про фестиваль,
відразу вирішили взяти участь, адже
маємо дві мети. Перша: проїхатися
Дорогою добра. Друга: підтримати благодійність.

Сергій Урбан, президент БО «БФ «ДОБРЕ ДІЛО!»:
–У першу чергу ми хотіли підтримати Давида Галушко (йому один рік і сім
місяців), тяжкохворого хлопчика з мого рідного міста Буча. Ми захотіли зробити благодійний фестиваль на підтримку Давида.
Загалом у нас стоїть п’ять ящиків для збору грошей: для фонду, для Давида
Галушко, для інтернату, для будинку престарілих, для бездомних тварин. Тож
по кожному окремо.
Збираємо для будинку престарілих, оскільки в наш фонд часто звертаються
зі звісткою про самотніх людей, яким навіть нікуди виписатися з лікарні тощо.
Для бездомних тварин, тому що це питання актуальне в нашому регіоні.
Для інтернату, який за межами Київської області. У нас на Київщині дитячі будинки більш забезпечені, але ми знаємо, що є інтернати (в Житомирі,
Одесі), де дітки носять одну куртку на двох. Ми їм допомагаємо, відправляємо з Бучі по півтонни одягу. Але для дітей головне – гарні емоції. Тож хочемо
поїхати до них з аніматорами, подарувати позитив.
Фестиваль об’єднали з мотофестивалем «Heady Wind». Якось я приїхав до
Святошинського інтернату, в якому перебувають діти з інвалідністю. Один з
хлопчиків дуже хотів покататися на байку. Ми подарували йому іграшковий
мотоцикл, але виникла ідея: познайомити хлопчика зі справжнім байкером.
Дирекція інтернату дозволила, і до них в гості приїхали 15 керманичів двоколісних. Це було море дитячого щастя.
Під час спілкуванні з байкерами «в шкірі і шипах» виявилося, що це не похмурі бородаті люди, а хлопці з добрим серцем і відкритою душею. Ми запропонували їм приїхати до нас у місто на благодійний фестиваль, і вони підтримали нас.
Мета фестивалю – об’єднати людей в одній добрій спільній справі, популяризувати благодійність відкриту і чесну.
У кінці фестивалю виносять усі ящики, рахують на сцені гроші і оголошують,
скільки зібрали. Надалі за допомогою відео та чеків благодійна організація
показує, що це не заробив якийсь один чоловік – Сергій Урбан собі на машину, а всі зібрані кошти пішли на благодійність.
Ми хочемо показати, що благодійність – це круто, а відкрита благодійність
– круто в квадраті.

Весь день відбувалися різноманітні активності на локаціях. Психологарттерапевт Юлія Галаган організувала практичні заняття для дітей,
приготувавши для малювання фарби і
природні матеріали:
– Тут у нас дитяча терапія.
Малюки роблять листівку «Великоднє
яйце», застосовуючи креативність.
Використовуємо різні способи малювання. Не тільки пензликом, як зазвичай, а
й можна малювати виделкою, видувати через трубочку, використовувати
ватяну паличку. У результаті – немає
схожих листівок, а є креативні ідеї дітей. Таким чином, коли в них у житті виникатимуть непрості завдання,
дітки будуть легше знаходити нестандартний вихід із ситуації.

Олег Яцюк, директор торгового
комплексу «Варшавський»:
– Із Сергієм Урбаном ми не вперше
працюємо, тож коли він звернувся
щодо проведення благодійної акції
на допомогу дитині, ми залюбки
погодилися. Приготували і надали
майданчик, влаштували різноманітні лаунж-зони, щоб люди комфортно почувалися і залишалися
тут якнайдовше.
У другій частині фестивалю відбувся
концерт за участю рок- та попвиконавців. Драйвова ведуча радіостанції FM

DJ Наташа Ростова влаштувала запальну дискотеку, а гурт «Reiton шоу» із
Чернігова здивував усіх яскравим вогняним дійством.

Аніматори гралися з дітками, похімічив Професор Назар із шоу «Диво
наука».
Зоозахисники знайомили всіх із чотирилапими вихованцями.
Люди, які мали можливість цікаво і чудово провести час на різноманітних локаціях, без вагань жертвували на благодійність свої кошти. Тож вдалося зібрати:
• на поїздку в інтернат до дітей 2 552 грн;
• для організації захисників тварин
3 866 грн;
• для будинку престарілих 3 950 грн;
• для БФ «Добре діло» 14 929 грн;
• на лікування Давида Галушка
16 411 грн.
Ірина ЛЕВЧЕНКО

громади
рганізатором є міжнародний коЗолото бучанських зірочок
О
мітет «Brilliant International»,
Федерація естетичної гімнастики
Федерація естетичної гіму турнірі європейського значення України,
настики міста Києва, за підтримки

Світової Федерації естетичної гімнастики та Міжнародної Танцювальної
Ради при ЮНЕСКО (International
Dance Council), Посольства Литви в
Україні.
Зірочки-переможниці:
Аліна
Калініченко, Анастасія Примушко,
Катерина Півень, Вікторія Полішко,
Вікторія Коваленко.
До речі, студія Odeliya шукає спортсменку в збірну. Тож охочі можуть приєднатися.

успіхи
вихованців
відомого
футболіста
Цього тижня відбулися дві контрольні зустрічі гравців футбольної Академії Алієва з командами
Ірпеня у вікових групах 2007 та
2006 років народження!

К

Дівчата студії естетичної гімнастики Odeliya виборола 1 місце на змаганнях «Brilliant Kiev Open Cup» – великому щорічному турнірі для професіоналів, в якому беруть участь найсильніші команди з усієї України та
інших країн, віком від 4 років до майстрів.

Вдалий стандарт
«Меліоратора»

Триває футбольний Чемпіонат
Київщини-2019.

М

аксимального результату у стартових турах досяг «Меліоратор».
Вдруге поспіль команда Дмитра Дубаса
вирвала перемогу на останніх хвилинах
зустрічі. Знову успіх бучанцям приніс
стандарт. Цього разу після розіграшу
штрафного найкмітливішим поблизу воріт суперників виявився Степан Рижук.
«Меліоратор» Буча третій у турнірній таблиці другого туру Чемпіонату
Київщини-2019. Попереду лише СФК
«Сокіл»
Михайлівка-Рубежівка
та
«Джуніорс» Шпитьки. У чемпіонаті змагаються 12 команд.

Дмитро Чумак –
чемпіон Європи
з важкої атлетики

У Батумі українець Дмитро Чумак
завоював три золоті медалі Чемпіонату Європи з важкої атлетики
в категорії до 102 кг. Про це повідомляє XSport.

28-річний важкоатлет показав результат 391 кг (175кг + 216 кг) і перевершив
усіх суперників у ривку, поштовху та за
сумою двоборства.
Також бронзовим призером континентальної першості в поштовху з результатом
207 кг став Костянтин Рева.
Ще одну медаль Україні приніс Кирило
Пирогов, який у категорії до 96 кг завоював
«бронзу» в ривку (171 кг).

Волейбольний драйв

оманда 2007 року перемогла ірпінців з рахунком 7:1.
А гравці Академії 2006 року народження в рівний боротьбі здобули бажаний результат, перегравши своїх
однолітків з рахунком 2:1.
Чудова гра! Чудовий спаринг!

Цікаві факти про
волейбол

Вихідними відбувся перший відкритий Кубок Бучанської об’єднаної територіальної громади з волейболу, який організував відділ у справах сім’ї і молоді – Волейбол зародився в Сполучених
Бучанської міської ради. На змагання запросили команди з ОТГ та близько Штатах Америки: в 1895 році в одрозташованих населених пунктів.
ному з коледжів викладач фізичної
культури запропонував своїм учням
пограти в «літаючий м’яч».
– Близько мільярда всіх людей на
планеті грають саме у волейбол. І це
не рахуючи професіоналів.
– Подача м’яча професіоналом, дає
змогу розвинути швидкість останнього до 130 км/год.
– Після виходу фільму «Ізгой», де
головний герой був волейболістом,
м’яч, яким грав головний актор, було
виставлено на аукціон. Це викликало
шалений ажіотаж фанатів гри, і вони
не поскупилися — більш ніж 18000 $
віддали за таку «круглу іграшку».
– У 1983 році було вставлено реахоплююча міжкомандна гра була цікавою для тренерів, уболівальників,
корд відвідуваності турніру з волейсуддів і самих спортсменів.
болу. Подивитися на змагання між
Нагороджуючи гравців кубками, меСРСР і Бразилією прийшло майже
100 000 чоловік.
далями та грамотами Бучанської місь– Міжнародна федерація волейбокої ради, заступник міського голови
Анатолій Шепетько сказав:
лу є однією з найбільших у світі. У неї
– Сьогодні я побачив дуже гарні ігри
входять 218 країн, а існує вона з 1947
команд. Цікаво, драйвово, професійно.
року.
Від імені Бучанського міського голови
– Пляжний волейбол — це єдина
Анатолія Федорука вручаю вам нагорогра, де грають не на час, а на резульди й бажаю успіху, щоб ви й надалі затат. До речі, основна мета змагання
— зробити все, щоб м’яч не впав на
ймалися спортом не лише для здоров’я,
землю.
а й стали відомими спортсменами, чем- р. н. та молодших відбувся в загальноос– Подача м’яча в стрибку встанопіонами України, Європи, світу.
вітній школі № 3
Перше місце – команда дівчат Бучанської
вилася у волейболі після матчу, що
ДЮСШ, друге – команда з м. Ірпінь, тревідбувся в 1894 році. Саме тоді на
Олімпійських іграх бразильська котє – команда хлопців Бучанської ДЮСШ,
четверте місце – команда волейбольного
манда постійно використовувала цей
клубу «Ніка» із с. Синяк.
метод. Така віддача дозволила посісти
їм друге місце і була прийнята в осНАЙКРАЩІ ГРАВЦІ:
новні комбінації з м’ячем у волейболі.
– Світовим рекордом за резульСофія Кравчиня, Андрій Тетюк,
Анастасія Корткова, Дмитро Якуш,
тативністю володіє кубинський діРуслана Сулейманова.
агональний Леонардо Лейва, який
Наймолодший учасник турніру Арсен
21 квітня 2013 року в матчі між півСулейманов.
деннокорейським клубом «Самсунг
Заступник директора ДЮСШ Лариса
Файр Блюфенгс» і японським «Сакаї
Пугач, яка тренує хлопців Бучанської
Блейзерс» набрав 59 очок.
У Гаврилівці змагалися волейбольні ДЮСШ, розповіла про несподіваний
результат:
команди старших спортсменів.
номінації «Командний дух».
– Четверта команда в молодшому
У наполегливій боротьбі 1 місце здоТренер команди волейбольного клубу
була команда Обухівського району, 2-ге кубку мала бути з Немішаєвого. Але «Ніка» із с. Синяк Валерій Скриннік
– команда Вишгородського району, 3-тє вони не приїхали. Тож запросили дівчат висловив велику подяку організаторам:
Бучанської ДЮСШ пограти в турні– Такі чудові турніри дуже підніма– команда Бориспільського району.
У номінації «Командний дух» наго- рі. Ми очікували, що переможцем може ють рівень дітей-спортсменів. Ми здруроджено команду Бучанської ОТГ, у но- стати дуже сильна Ірпінська команда. жилися, роз’їжджаємося вже рідними
мінації «Приховані резерви» – команду Але наші дівчата, які беруть участь у людьми. І обов’язково будемо планувати
дитячій лізі Чемпіонату України, вибо- нові зустрічі.
Бородянського району.
Ірина ЛЕВЧЕНКО
Турнір з волейболу серед юнаків 2005 роли перемогу, а на додачу – Грамоту в
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 25 квітня
UA:Перший

6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:25,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,16:55 Д/с «Браво, шеф!»
11:40 Д/с «Аромати Африки».
12:05,16:45 Клiпи учасникiв
Євробачення-2019.
12:25,14:20,16:40,23:50,3:30,5:35
Погода.
12:30 Д/с «Тайська вулична їжа з
Девiдом Томпсоном».
13:15,14:30,4:30 РадiоДень.
13:45 Д/с «Неповторна природа».
15:15 Д/с «Таємницi замкiв
Великобританiї».
16:10 Д/с «Спiльноти тварин».
18:25,2:35 Тема дня.
19:25 #ВУкраїнi.
19:55 Д/с «Наглядачi заповiдника».
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:20 Д/с «Суперчуття».
22:50 Нашi грошi.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:45
,5:20 «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».
20:40 «Чистоnews».
20:45,21:40 Т/с «Анка з
Молдаванки». (16+).
22:30 «Право на владу».
0:50 Концерт «Дорога дружби».

3:15 «ТСН. 20 рокiв».

Iнтер

5:40,22:00 «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».
9:50 Т/с «Султан мого серця».
10:50,12:25 Х/ф «Скарлетт».
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45,1:45 «Речдок».
18:00,19:00,2:25 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Не жiноча робота». (12+).
23:45 Т/с «Пiдземний перехiд».

ICTV

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.
10:00,2:20 Секретний фронт.
10:50 Х/ф «Зiткнення з безоднею».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:15 Х/ф «Шибайголова». (16+).
15:00,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
17:40,22:40 Т/с «Юрчишини».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
23:40 Х/ф «Каратель». (16+).

Новий канал

5:45,6:55 Kids` Time.
5:50 М/с «Майлз з майбутнього».
7:00 Т/с «Мерлiн».
10:50 Х/ф «Сутiнки. Сага. Новий
мiсяць». (16+).
13:10 Хто проти блондинок. (12+).
17:00 Хто зверху? (12+).

21:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затемнення». (16+).
23:30 Т/с «Загубленi». (16+).

СТБ

5:55 Моя правда. Невiдомi чоловiки
Наталi Могилевської.
7:00 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
8:50 МастерШеф. (12+).
12:50 Хата на тата. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Т/с «За вiтриною», 7 с. (12+).
20:55 Т/с «За вiтриною», 8 с. (12+).
22:50 Т/с «Пелена», 8 с. (12+).
23:45 Т/с «Пелена», 9 с. (12+).

Канал «Україна»

7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:0
0 Сьогоднi.
9:30,3:00 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». (16+).
23:20 Контролер.

ТК «Київ»

9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10,3:10 «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 «Бойовi кораблi». (16+).
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20 «Київ музика».

П`ятниця • 26 квітня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,2:20,5:00 Новини.
6:40,9:10,12:01 Д/ф «Арка».
6:50,14:20,4:00,5:35 Погода.
7:05 Д/ф.
8:05 Д/с «Елементи».
9:30 #ВУкраїнi.
10:55,16:55 Розсекречена iсторiя.
12:00 Хвилина мовчання: Пам`ятi
жертв чорнобильської трагедiї.
12:05,20:00 Пекельне вiдрядження.
12:40,4:05 Своя земля.
13:15,14:30 РадiоДень.
13:45 Д/с «Неповторна природа».
15:15 Д/с «Таємницi замкiв
Великобританiї».
18:25,3:05 Тема дня.
19:25 Перший на селi.
20:30 Пекельне вiдрядження.
Пiслямова.
21:25,2:40 UA:Спорт.
22:00 Перша шпальта.
22:35 Чорнобильська трагедiя:
уроки iсторiї.
22:45 Д/ф «Росiйський дятел».
0:20 Телепродаж Тюсо.
4:30 52 вiкенди.
5:40 Телепродаж.

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 Мелодрама «Родиннi
зв`язки». (12+).
0:30 Д/ф «Розщепленi на атоми».
4:15 «Київ Вечiрнiй».

Iнтер

5:40,22:00 «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».
9:50 Т/с «Султан мого серця».
10:50,12:25 Х/ф «Скарлетт».
14:45 «Правила виживання».
15:50,16:45 «Речдок».
18:00,2:15 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
23:45 Х/ф «Iгри дорослих дiвчаток».
3:40 Х/ф “Благi намiри”.
5:00 “Top Shop”.

ICTV

4:10 Служба розшуку дiтей.
4:15 Студiя Вашингтон.
4:20 Факти.
4:40 Д/ф «Чорнобиль i Фукусiма:
Уроки».
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Антизомбi.
11:15 Секретний фронт. Дайджест.
12:45,15:45 Факти. День.
13:25 Х/ф «Каратель». (16+).
15:00,16:20 Т/с «Пес». (16+).
18:45,1:50 Факти. Вечiр.
20:10 Х/ф «Кавалерiя». (16+).
22:35 Х/ф «Повстання». (16+).
0:05 Х/ф «Нацiя прибульцiв». (16+).
2:15 Т/с «Володимирська, 15».

Новий канал

3:00,2:40 Зона ночi.
3:20 Абзац.
5:05,6:45 Kids` Time.
5:10 М/ф «Хранителi Мiсяця».
6:50 Т/с «Мерлiн».
10:40 Х/ф «День, коли Земля
замерзнула». (12+).
14:30 Х/ф «Знаки». (16+).
16:40 Х/ф «Явище». (16+).

18:40 Х/ф «Iнтерстеллар». (16+).
22:00 Х/ф «Життя». (16+).
0:00 Х/ф «Ловець снiв». (16+).
2:35 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:20 Т/с «Пелена», 1-10 с. (12+).
14:45 Холостяк. (16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00,23:05 Холостяк. (12+).
22:50 Небачене Євробачення 2019.
23:40 Холостяк. Як вийти замiж.
0:35 Т/с «Коли ми вдома».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:1
5 Сьогоднi.
9:30,4:45 Зоряний шлях.
11:30,3:15 Реальна мiстика.
13:30 Т/с «Замок на пiску», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Замок на пiску». (12+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Чорна квiтка», 1 i 2 с.
23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «Чорна квiтка». (12+).
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

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

Субота • 27 квітня
UA:Перший

7:00,8:00,9:00,21:00 Новини.
9:30 Країна на смак.
10:35 Хто в домi хазяїн?
11:10 Д/с «Погляд зсередини».
11:50 Сильна доля.
12:45,17:05 Клiпи учасникiв
Євробачення-2019.
13:00 Х/ф «Iсус. Бог i Людина», 2 с.
14:45 Д/с «Мальовничi села».
15:10 По обiдi шоу.
16:10 Спiльно.
16:45 Своя земля.
17:10 Д/с «Особливий загiн».
18:10 Д/с «Таємницi замкiв
Великобританiї».
19:50 Д/с «Дивовижнi мiста свiту».
21:25 Розсекречена iсторiя.
22:30 Д/с «Елементи».
23:30 Великодня Божественна
Лiтургiя. Михайлiвський
Золотоверхий Собор.
2:30 Великодня Божественна
Лiтургiя. Володимирський Собор.

Канал «1+1»

6:00,23:35,0:35 «Свiтське життя».
6:45 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».

10:00,11:00,12:05,13:05,14:05,15:40
«Свiт навиворiт 5».
16:35,21:40 «Вечiрнiй квартал».
18:30,3:50 «Розсмiши комiка. Дiти».
19:30 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:25 «Українськi сенсацiї».

Iнтер

6:10 «Паломництво на Святу
землю».
7:00 «Слово Предстоятеля».
7:15 «Чекай на мене. Україна».
9:00 «Шiсть соток».
10:00 «Готуємо разом. Випiчка».
11:00 Х/ф «Мачуха».
12:45 «Сходження Благодатного
Вогню в Храмi Гробу Господнього».
14:30 Х/ф «Три тополi на Плющисi».
16:00 Т/с «Султан мого серця».
20:00 «Подробицi».
20:30 «Крутiше за всiх».
23:00 «Пасхальне богослужiння.
Пряма трансляцiя».
3:55 «Подробицi» - «Час».

ICTV

6:00 Бiльше нiж правда.
7:45 Я зняв!

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2019 РІК

9:35 Дизель-шоу. (12+).
10:50,11:45 Особливостi
нацiональної роботи.
12:45 Факти. День.
13:00 Т/с «Юрчишини».
15:15 Т/с «Пес». (16+).
16:20 Х/ф «Кавалерiя». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Форсаж 6». (16+).
21:40 Х/ф «Шалений Макс: Дорога
гнiву». (16+).
23:45 Х/ф «Найманий убивця».
1:30 Т/с «Кримiнолог». (16+).

Новий канал

3:00,1:50 Зона ночi.
5:50 М/с «Лунтiк».
6:45,8:05 Kids` Time.
6:50 М/с «Майлз з майбутнього».
8:10 Ревiзор. Магазини.
10:10 Таємний агент.
11:30 Таємний агент. Пост-шоу.
13:30 Хто проти блондинок. (12+).
15:20 Хто зверху? (12+).
17:20 М/ф «Три богатирi i
Шамаханська цариця». (16+).
19:00 Х/ф «Люди Iкс». (16+).
21:00 Х/ф «Люди Iкс 2». (16+).
23:40 Х/ф «Знаки». (16+).

СТБ

6:30,16:30,22:45 Хата на тата. (12+).
7:55 Страва честi. (12+).
8:55 Т/с «За вiтриною», 1-8 с. (12+).
19:00 МастерШеф. Професiонали.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30 Т/с «Iнша», 10-17 с. (16+).
15:20 Т/с «Iнша». (16+).
16:00 Т/с «Хлопчик мiй», 1-3 с.
20:00 Т/с «Хлопчик мiй». (12+).
21:00 «Дивовижнi люди».

23:20 Т/с «Щасливий квиток»

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
3:15,1:25,3:30 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
9:15,11:10 «Ранок у мегаполiсi».
12:00 «Якiсне життя».
12:30 «Зiрковий смак».
13:10,1:45 «Gorod «S».
15:10 «Шоу М. Поплавського «Я у

тебе один».
17:10 «Стежина вiйни». (16+).
18:10 Х/ф «Прийми мене».
21:25 Х/ф «Все найкраще». (16+).
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:35 «Київ музика».

Сто мільйонів, виділених на ремонт доріг,
витратили на сто тисяч
знаків "Погана дорога".

Недiля • 28 квітня
UA:Перший

6:00,9:00 Великодня Божественна
Лiтургiя. Храм Воскресiння
Христового.
7:00 Великодня Божественна
Лiтургiя. Михайлiвський
Золотоверхий Собор.
8:00,10:00 Великодня Божественна
Лiтургiя. Володимирський Собор.
12:05 Д/с «Браво, шеф!»
13:05,16:05 Клiпи учасникiв
Євробачення-2019.
13:20 Д/с «Неповторна природа».
13:50 Плiч-о-плiч.
14:05 #ВУкраїнi.
14:40 Перший на селi.
15:05 UA:Фольк. Спогади.
16:20 Х/ф «Iсус. Бог i Людина», 1
i 2 с.
19:50 Д/с «Iмперiя».
21:00,23:30,2:00,4:10 Новини.
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21:55 Д/с «Елементи».
23:00 Д/с «Мальовничi села».
0:00 Телепродаж Тюсо.
2:20 По обiдi шоу.
3:15 Д/с «Аромати Чилi».
3:40 Своя земля.
4:35 Розсекречена iсторiя.
5:35 Погода.
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».
10:40 Т/с «Анка з Молдаванки».
(16+).
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Вечiр прем`єр з Катериною
Осадчою».
23:00,3:10 «Церемонiя вручення
музичної премiї Yuna».
1:20 «Тiна Кароль. Сила любовi та
голосу».

Iнтер

4:25 Х/ф «Кво Вадiс».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Мегаполiси».
11:00 «Орел i решка. Морський
сезон 3».

12:00 «Крутiше за всiх».
14:00 Т/с «Не жiноча робота». (12+).
18:00 Х/ф «Дiамантова рука».
20:00 «Подробицi».
20:30 «Правила виживання».
22:00 Х/ф «Фото на документи».
23:55 «Речдок».

ICTV

4:30 Скарб нацiї.
4:40 Еврика!
4:50 Факти.
5:10 Громадянська оборона.
6:55 Антизомбi.
8:35 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:10,13:00 Х/ф «Повстання». (16+).
12:45 Факти. День.
14:05 Х/ф «Шалений Макс: Дорога
гнiву». (16+).
16:15 Х/ф «Форсаж 6». (16+).
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
20:35 Х/ф «Крокодил Дандi». (16+).
22:20 Х/ф «Крокодил Дандi 2».
(16+).
0:35 «На трьох». (16+).

Новий канал

3:00 Зона ночi.
5:10 СтендАп шоу.
5:55,7:45 Kids` Time.
6:00 М/ф «Синбад: Легенда семи
морiв».
7:50 Х/ф «Артур i мiнiпути».
9:50 М/ф «Три богатирi i
Шамаханська цариця». (16+).
11:30 Х/ф «Земне ядро».
14:10 Х/ф «Люди Iкс». (16+).
16:10 Х/ф «Люди Iкс 2». (16+).
18:50 Х/ф «Люди Iкс: Остання
битва». (16+).
21:00 Х/ф «Люди Iкс: Перший
клас». (16+).
23:40 Х/ф «Недiля». (12+).
1:40 Х/ф «Явище». (16+).

СТБ

5:50,8:30,9:55 Хата на тата. (12+).
7:30 Холостяк. Як вийти замiж.
(12+).
9:00 Страва честi. (12+).
15:15 МастерШеф. Професiонали.
(12+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).
21:00 Т/с «Рецепт кохання».
0:55 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
9:10 Т/с «Хлопчик мiй». (12+).
13:10 Т/с «Чорна квiтка». (12+).
17:00 Т/с «Кровна помста»
19:00,6:25 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Кровна помста». (12+).
23:00 Музична платформа.
1:00 Т/с «Щасливий квиток», 5 с.
2:15 Т/с «Щасливий квиток». (16+).
4:50 Х/ф «Подаруй менi трохи
тепла». (16+).

ТК «Київ»

8:00 «Зiрковий смак».
8:30 «Шеф-кухар країни».
9:00,11:00 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
9:15,11:10 «Ранок у мегаполiсi».
12:00 Х/ф «Прийми мене».
14:40 «Прогулянки мiстом».
15:05 «Українська душа Михайла
Поплавського».
15:35 «Ювiлейний концерт Н.
Фалiон та «Лiсапетний батальйон».
19:05 Х/ф «Сiм етапiв кохання».
21:00,1:50 «СТН-тижневик».
21:30,2:20,7:00 «СТН-спорттижневик».
21:50 Х/ф «Джульєтта». (16+).
23:40 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45,4:20 «Київ музика».
0:10 Х/ф «Все найкраще». (16+).
2:40 «Gorod «S».
4:45 «Життєвi iсторiї».
6:20 «Мультляндiя».

- Спасибі, дідусю!
Скрипка, яку ти подарував мені на день
народження, дійсно
приносить мені купу
грошей!
- Тобто ти вже так добре граєш?
- Ні, просто мені всі
рідні і сусіди платять,
щоб я не грав...

Деклараційна кампанія вийшла на
фінішну пряму

Ірпінське управління ГУ ДФС у Київській області нагадує громадянам,
які у 2018 році отримали доходи, з яких не сплачені податки, про необхідність подання податкової Декларації про майновий стан і доходи та
сплати податку до бюджету, оскільки це є їх конституційним обов’язком.
ромадяни зобов’язані включити суму отриманих доходів до загального річного оподатковуваного доходу за звітний 2018 рік і не пізніше 02 травня 2019
року подати річну декларацію про майновий стан і доходи до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації.
Безкоштовну консультацію щодо заповнення податкової декларації та бланки
декларації вам нададуть у податкових інспекціях за місцем реєстрації.
Для вашої зручності працює електронний сервіс ДФС «Електронний кабінет
платника», через який податкову декларацію про майновий стан і доходи можна
подати в електронному вигляді, не відвідуючи податкову.
Детальна інформація щодо порядку заповнення податкової декларації про
майновий стан і доходи та форма для її заповнення розміщені на офіційному
веб-порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodivgromadyan-2019 .
Вхід до «Електронного кабінету» здійснюється за посиланням https://cabinet.
sfs.gov.ua/ або через веб-портал ДФС України: https://sfs.gov.ua/.
Ірпінське управління ГУ ДФС у Київській області

Г

ГРОШІ

ДФС стверджує: у цьому році бізнес
перерахував більшу суму податку

У січні-березні 2019 року до місцевих бюджетів від платників податків
Київщини надійшло 3,3 млрд грн. Про це повідомив начальник ГУ ДФС
у Київській області Олексій Кавилін. За наданою ним інформацією, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, дохід місцевих скарбниць збільшився на 30% або 776 млн грн.
сновним джерелом наповнення бюджетів
місцевих громад є податок на доходи фізичних осіб, якого з початку року перераховано
в сумі 2,1 мільярда гривень. Порівняно з відповідним періодом 2018 року, цей показник зріс на
третину або 482 мільйони гривень», – зазначив
Олексій Кавилін. «Безумовно, на динаміку сплати цього виду податків вплинуло підвищення
розміру мінімальної заробітної плати до 4 173 грн. Зросла і середня заробітна плата: за даними управління статистики області, на Київщини ця сума становить 9 812
грн, що на 21,5% більше за показник попереднього року. Відповідно, збільшилася і
сума податкових відрахувань. Іншим вагомим важелем у зростанні надходжень став
результат вжитих заходів у напрямі легалізації найманої праці. Так, лише за першу
декаду поточного року до місцевих бюджетів за підсумками роботи в цьому напрямі
сплачено 2,4 мільйона гривень ПДФО та 2,9 мільйона гривень єдиного внеску».
Представники малого та середнього бізнесу перерахували до бюджетів 557
млн грн єдиного податку. Порівняно з тим самим періодом минулого року, це на
34% або 142 мільйони більше. Землекористувачі області поповнили скарбниці
сумою в 331 млн грн, збільшивши показник першого кварталу на 15% або 44
мільйони гривень. Власники елітних автомобілів сплатили 5,4 млн грн, що на
третину або 1,2 млн грн перевищує показник минулого року.
«Виваженість у здійсненні податкової політики, зокрема, зорієнтованість на
партнерські відносини з платниками, а також розвиток електронних сервісів –
це ті чинники, які здатні забезпечити стабільну сплату податків, а відтак - стійкий економічний розвиток та зростання добробуту мешканців регіону», – зазначив очільник фіскальної служби регіону.
ГУ ДФС у Київській області

«О

Втрачене
посвідчення
військовослужбовця НГУ на ім’я Осадчий Руслан
Олександрович, вважати недійсним.
Втрачений паспорт громадянина України
НМ № 527734, виданий Ніжинським МВ
УДМС України від 30.09.2016 року на ім’я
Примак Юрій Іванович, вважати недійсним.
Втрачений ідентифікаційний код №
3055119230, виданий на ім’я Примак Юрій
Іванович, вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво на право власності на квартиру за адресою місто Київ, вул.
Депутатська,23-а, квартира 78, видане на ім’я Мельник Василь Володимирович,
вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво на право власності на нерухоме майно (земельна ділянка) серія та номер 18086491, видане 21.02.2014 року на ім’я Мельник Антоніна
Іванівна, вважати недійсним.
Втрачені документи на нежитлове приміщення за адресою: Київська область,
місто Буча, бульвар Богдана Хмельницького, будинок 6, приміщення 255-Б, видані на ім’я Мельник Василь Володимирович, вважати недійсними.
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (099) 608-28-31; (098) 468-14-96; (063) 271-72-24, (063) 656-89-33

ГАМАНЕЦЬ

Ціни на продукти в березні
переважно зростали

Так стверджує голова національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.
к прогнозувала Асоціація постачальників торговельних мереж, у березні
знову почала зростати інфляція після зимового затишшя. Весна принесла
подорожчання 81% соціальних продуктів за нашим власним моніторингом, –
розповідає Олексій Дорошенко. – У порівнянні з лютим, подешевшала більшість
овочів борщового набору, а саме: цибуля – на 7,5%, буряк – на 6,1%, морква – на
2,2% і картопля – на 1,4%. Крім того, зменшилася на 2,1% ціна на десяток курячих
яєць і на 0,3% цукру.
Стабільно зростає вартість хліба. За перший місяць весни житній хліб став
дорожче одразу на 2,5%, пшеничний хліб, залежно від сорту борошна, набрав від
1,7% до 2,2%, а батон підстрибнув на 1,9%.
Молочні продукти подорожчали від 0,3% до 1,2%. Сметана додала 1,2%, молоко та вершкове масло – 0,5%, а кисломолочний сир – 0,3%.
Уся бакалія впевнено йшла вгору, тенденцію порушив лише цукор, який подешевшав на 0,3%, і рис, ціна якого не змінилася. Олія стала дорожче на 0,2%, манка на 3%, борошно на 0,4%, макарони зросли на 0,8%, гречана крупа – на 1,1%,
ячна крупа – на 1,3%, а пшоно – на 4,2%.
З овочевого борщового набору подорожчала білокачанна капуста – на 24,9%.
У березні знову почався шлях угору вартості м’яса після лютневого здешевлення, та навіть піст не став перешкодою. Зросли в ціні всі види м’яса з 0,2% до
1,3%. Ковбаси додали 1,3%, морожена риба – 1,2%, свинина – 1,1%, філе курятини
– 0,9%, яловичина – 0,7%, тушка куряча – 0,3% і сало – 0,2%».
ТОП-5 продуктів, які найбільше подорожчали в березні у відсотках:
1. Капуста – на 24,9%
2. Пшоно – на 4,2%
3. Хліб житній – на 2,5%
4. Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – на 2,2%
5. Батон – на 1,9%.
ТОП-5 продуктів, які найбільше подешевшали в березні у відсотках:
1. Цибуля – на 7,5%
2. Буряк – на 6,1%
3. Морква – на 2,2%
4. Яйця – на 2,1%
5. Картопля – на 1,4%.
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За рік вінегрет подорожчав на 40%

Під час посту необхідно зробити різноманітним і корисним раціон
харчування. Одна з найпопулярніших страв – це салат вінегрет. Його
роблять із корисних інгредієнтів, які ми повинні мати у своєму раціоні. Класичний вінегрет заправляють олією, а не майонезом, який став
невід’ємною частиною багатьох українців.
кладові салату на трьох осіб: 250 г картоплі, 150 г буряка, 130 г моркви, 120 г
солоних огірків, 100 г цибулі, 50 мл рослинної олії.
Відварюємо овочі для вінегрету, чистимо картоплю, буряк, моркву, потім нарізаємо їх кубиками. Солоні огірки також нарізати кубиками. Цибулю ріпчасту
нарізати півкільцями. Робимо заправку для вінегрету із соняшникової олії.
Додаємо сіль і перець за смаком і все перемішуємо. Салат готовий.
А тепер порахуємо вартість наших інгредієнтів:

С

1. Картопля, 250 г.
У лютому 2018 року чверть кілограма
картоплі коштувала 1,7 грн.
У лютому 2019-го вона обходиться в
2,5 грн.
За рік подорожчання становить 47%.
2. Буряк, 150 г
У 2018 році – 1,2 грн.
У 2019-му – 1,9 грн.
Буряк зріс у ціні на 58%.
3. Морква, 130 г
У 2018 році – 1 грн.
У 2019-му – 1,5 грн.
Морква додала в ціні 50%.
4. Солоні огірки, 120 г
Минулий рік – 4,9 грн,
2019-й – 5,8 грн.
Індекс зростання: +18%.
5. Цибуля, 100 г
Лютий 2018 року – 60 коп.
За рік – 2 грн.

Ціна зросла в 3,3 раза.
6. Олія соняшникова, 50 мл.
У лютому 2018 року 50 г олії коштувало 1,7 грн.
У лютому 2019-го 50 г олії коштувало
1,8 грн.
За рік олія подорожчала на 5%.
Тобто за рік салат вінегрет зріс у ціні
на 40%, із 11,1грн у 2018 р. до 15,5 грн
у 2019-му.
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Актуально
ОФІЦІЙНО

Схвалено важливий
для ОТГ законопроект

«Cудові позови про оскарження добровільного об’єднання або приєднання громад будуть віднесені до категорій
термінових адміністративних справ, які
розглядатимуться за скороченою процедурою, в місячний термін. Таким чином
припиниться практика навмисного затягування через суди процесу об’єднання громад», – прокоментував схвалений
Урядом законопроект щодо захисту прав
територіальних громад в процесі добровільного об’єднання тергромад та приєднання до ОТГ Віце-прем’єр-міністр
– Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
Законопроектом вносяться зміни до
Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та Кодексу адміністративного судочинства України.

ДОЗВІЛЛЯ

Відновлення
кінотеатру в місті

Члени виконавчого комітету на
позачерговому засіданні одноголосно підтримали пропозицію
надати дозвіл відділу культури,
національностей та релігій Бучанської міської ради на укладення договору суборенди нежитлового приміщення комплексу «Акваріус» з фізичним підприємцем,
який має на меті демонструвати
кінофільми.

ЗДОРОВ’Я
ХАРЧУЙТЕСЯ КОРИСНИМИ ДЛЯ
СЕРЦЯ ПРОДУКТАМИ
Уникайте надмірного вживання солі,
цукру та транс-жирів. Їжте більше овочів та фруктів, наддавайте перевагу рибі
та нежирним сортам м’яса. Задля свого
здоров’я постарайтеся забути такі слова, як «ковбаса», «свинина», «масло»,
«сметана», «консерви», «тістечко», «майонез».
БУДЬТЕ АКТИВНИМИ
Наше серце дуже любить фізичні навантаження, швидку ходьбу, а ще більше – по сходах або під гору. Намагайтеся
щодня мати хоча б 20 хвилин помірних фізичних навантажень. Для цього вам
не потрібні супертренажери
та дорогі спортзали, просто
вийдіть на вулицю і в прискореному темпі прогуляйтеся.
ПЕРІОДИЧНО
КОНТРОЛЮЙТЕ РІВЕНЬ
ЦУКРУ
Жити з високим рівнем
цукру – це найгірше, що ви
можете зробити для свого
серця. Вчасна діагностика
цукрового діабету дає змогу не тільки призупинити
прогресування захворювання, а й запобігти розвитку
таких ускладнень як сліпота, ниркова недостатність, інфаркти та
ампутація кінцівок. Зробити це надзвичайно просто – достатньо зранку прийти в лабораторію натще та здати кров.
Рівень глюкози не має перевищувати 5
ммоль/л.

Дбаємо про серце

Більшість серцево-судинних захворювань – це результат багаторічної невтомної праці пацієнта. Тонни шкідливих продуктів, місяці лежання перед телевізором, небажання вчасно перевірити свій тиск та здати аналізи – усе це закінчується закономірно – атеросклерозом, гіпертонією, інфарктом та інсультом.
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги підготував для вас
сім простих способів уникнути візиту до кардіолога.
ПЕРЕВІРТЕ СВІЙ РІВЕНЬ
ХОЛЕСТЕРИНУ
Підвищений рівень холестерину –
один з основних факторів прогресування атеросклерозу. Знати та контролювати свій рівень холестерину потрібно

ПІДТРИМУЙТЕ НОРМАЛЬНУ ВАГУ
Неправильне харчування та малорухливий спосіб життя додають кілограмів,
збільшують шанси на розвиток цукрового діабету та серцево-судинних захворювань. Намагайтеся споживати менше вуглеводів та бути більш активними,
щоб зменшити індекс маси тіла до
25 кг/м2.
КОНТРОЛЮЙТЕ СВІЙ ТИСК
40%
дорослого
населення
України має гіпертонію, однак не
завжди підвищений тиск супроводжується поганим самопочуттям,
деякі пацієнти можуть нормально почуватися навіть, коли тиск у
них – 180/100 мм. рт. ст. Щорічно
перевіряйте свій тиск, щоб вчасно
виявити початок гіпертонії. Якщо
ваш тиск перевищує 140/90 мм рт.
ст., зверніться до лікаря.

з молодого віку. Підвищений рівень холестерину зустрічається часто, однак дієта та сучасні препарати досить швидко
його нормалізують. Загальний рівень
холестерину в крові не має перевищувати 5 ммоль/л.

ПОКИНЬТЕ КУРИТИ
Більшість вважає, що цигарки в основному впливають на
легені, однак це не так. Куріння
вдвічі підвищує ризик виникнення інфарктів та інсультів, тому кардіологи
завжди рекомендують докласти максимум зусиль, щоб позбутися цієї надзвичайно шкідливої звички.
Дбайте про себе і будьте здорові!

Проба пера

Чому студенти УГІ
люблять свого професора
Т

ож мешканці громади знову зможуть насолоджуватися новинками
кінопрокату в рідному місті. Зала кінотеатру може вмістити 300 глядачів.

НАВЧАННЯ

Рої практикувалися
зі зброєю

У

стрілецькому тирі Бучанського
НВК №3 за сприяння Бучанської
міської організації інвалідів війни,
Збройних сил та учасників бойових дій,
Бучанської міської організації ветеранів Афганістану, Ірпінсько-Бучанського
об’єднаного військового комісаріату, в
межах підготовки шкільних роїв закладів загальної середньої освіти Бучанської
об’єднаної територіальної громади до
участі в міському етапі Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура») пройшли чергові
навчальні стрільби з пневматичної зброї.

Крім того, воїни-інтернаціоналісти
Олександр Щербак, Микола Райчук та
Володимир Конівта провели практичні
навчання з розбирання та складання військової зброї – автомата АК - 74.
19 квітня в межах підготовки роїв закладів загальної середньої освіти громади до участі в грі пройдуть заключні
практичні навчання з надання першої
домедичної допомоги.

Завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання, заслужений
тренер України Валерій Іванович Терещенко зробив вагомий внесок у розвиток кафедри в Українському гуманітарному інституті м. Буча. За підготовку спортсменів міжнародного класу має звання «Заслужений тренер».
лях до «заслуженого» і «професора» Валерію Івановичу довелося
пройти нелегкий.
Вибрав саме це професію тому, що
ріс в сім’ї військового лікаря. Жили
по-спартанськи: військові містечка, збори, переїзди, навіть у наметі якось довелося мешкати. Змалечку Валерій бачив,
які спортивні й фізично розвинені солдати і офіцери. І сам хотів досягти того
ж. Тож і почав займатися спортом.
У середній школі та технікумі з юнаком займався заслужений тренер СРСР
Василь Михайлович Кухно, який навчив
не лише спортивних звершень, а наполегливості і волі до перемоги. Потім
Терещенко навчався в Київському державному інституті фізичної культури,
жив у гуртожитку, старанно займався,
досяг успіху. І знову поталанило із вчителем – тренувався під керівництвом кож позитивне ставлення до здорового
заслуженого тренера СРСР Анатолія способу життя.
Якимовича Коваленка.
– У планах на майбутнє: розвинути
Згодом Валерій Іванович і сам почав в інституті ігрові види спорту: футбол,
працювати тренером, і, враховуючи волейбол, баскетбол, великий теніс
успіхи його учнів, можна стверджува- тощо, – розповідає завідувач кафедри.
ти – дуже гарним тренером. Олександр – Із задоволенням розширю секції фітЮрков став дворазовим переможцем несу і атлетичної гімнастики. Крім того,
кубка Європи з десятиборства. Юрій і всіляко буду сприяти будівництву баСергій Блонських – неодноразові чем- сейну в УГІ.
У 17-ту річницю Незалежності
піони України, срібні призери кубків
Європи з десятиборства. Володимир України Валерій Терещенко отримав
Михайленко здобув срібло у «Всесвітній державну нагороду від Президента
студентській універсіаді» з десятибор- України – почесне звання «Заслужений
працівник фізичної культури і спорту
ства.
До роботи в Українському гумані- України».
Нині під керівництвом завідувача катарному інституті м. Буча завідував
кафедрою фізичного виховання на- федри теорії та методики фізичного виціонального університету держав- ховання діють спортивні секції, такі як
ної фіскальної служби України. Нині футбол, волейбол, баскетбол, великий
працює в УГІ, оскільки, як зізнається теніс, пінг-понг, легка атлетика та гімнаВалерій Іванович, йому подобаються стика. А також розвивається спортивна
наявні тут порядок і дисципліна, а та- база, що дає інтеграцію в життя Бучі.

Ш

Завдяки зусиллям Терещенка В.І., стартувало будівництво нового футбольного поля та спортивного майданчика на
території кампусу. На майбутнє заплановано облаштувати баскетбольний та
волейбольний майданчики та провести
різноманітні змагання з різних видів
спорту на спортивному полі, яке буде
збудовано незабаром.
З кожним роком спеціальність фізичного виховання набуває актуальності серед сучасної молоді, яка розуміє
важливість здорового способу життя і
заняття спортом. Останнім показником
був день відкритих дверей, який відбувся на території інституту 24 березня.
Опитування відвідувачів показало, що
наступного року більшість майбутніх
студентів бажають навчатися саме на
кафедрі ТМФВ УГІ. Юнаки та дівчата
обрали своїм вчителем заслуженого
тренера Валерія Терещенка, оскільки
хочуть стати талановитими спортсменами, відомими не лише в Україні, а й за
її межами.
Президент освітнього центру Андрій
Шевчук каже:
– Із приходом Валерія Івановича кафедра отримала нове життя. Для інституту це велика перевага – мати такого
викладача на посаді завідувача. Тому
що це людина з досвідом спортсмена,
науковця, керівника. Він долучає нових
спеціалістів і сам живе «своєю роботою»: працює і вранці, і ввечері. У нього
є дуже багато планів, і ми їх поступово
реалізовуємо.
Хоча Валерій Терещенко керівник, без
занять зі спортсменами, як справжній
тренер, ніяк не може. А тому особисто
веде секції бадмінтону, створені персонально для працівників УГІ.
Студенти зізнаються, що поважають
Валерія Івановича за вміння, знання,
цікаву подачу матеріалу, вимогливість
і турботу про них. Він дуже болісно
сприймає певні невдачі студентів, а особливо команди з футзалу, тому завжди
особисто контролює заняття гравців.
Вихованці інституту горді тим, що займаються у фахового тренера, який,
крім того, є для них Другом і Вчителем.
Євгеній Семеняк

На часі

З

ЗВИЧАЇ
У православних християн у Чистий
четвер прийнято до сходу сонця митися. Предки вважали, що вмивати
обличчя потрібно зі срібного посуду,
(можна навіть з ложки), і це допоможе очиститися.
Також необхідно ретельно прибирати оселю і тричі перерахувати всі
гроші – до сходу, опівдні та після заходу сонця.
І найголовніше, що роблять господині в Чистий четвер, – печуть паски.
Прибирають чисто кухню, читають молитву і замішують тісто. Його
зазвичай ставлять у четвер зранку, а
ввечері після молитви випікають.
ПРИКМЕТА
Якщо паски будуть пишними – щасливим і благополучним буде весь рік,
а черстві обіцяють хвороби і бідність.
ПАМ’ЯТАЙТЕ
Христос навчав, що потрібно жити
смиренно і любити ближнього.

У нашій народній традиції одним із серйозних моментів очікування Великодня є приготування великоднього кошика і освячення їжі в церкві, щоб
потім на великодньому сніданку всією родиною споживати освячене.

регіоні зазвичай кладуть ковбаси, шинку,
полядвицю, шпондер чи щось інше.
М’ясні страви нагадують нам старозавітні
жертви, особливо жертви Авеля та Авраама,
а також годоване теля, що його отець звелів заколоти з нагоди повернення блудного
сина. У старі часи м’ясо вживалося рідше,
аніж тепер, м’ясна їжа означала святковість
столу.
НАБІЛ – сир, молоко, сметану, а також
яйця.
Молочні страви нам нагадують про те, що
Бог своєму народові обіцяв землю медом і молоком текучу. У Старому Завіті – це Ханаан,
Земля Ізраїльська. У Новому Завіті – це Вічна
Батьківщина – Небо.
КРАШАНКИ, ПИСАНКИ – це символ нового життя, яке нам дарує Бог через
Відкупительну Жертву Христа. Хоч яка б
гарна була шкаралупка яйця, хоч як гарно
вона була розмальована, мусить розбитися, щоб вилізло курча. Це символ нашого
християнського буття. Хоч яким би гарним
нам здавалося туземне життя, воно мусить
відійти на другий план, зникнути в тлінні,
щоб діти Божі могли одягнутися в нетлінне
життя, дароване їм Богом.
За старим народним звичаєм до великоднього кошика кладуть також бурячки або хрін,
сіль, як додатки відповідно до м’яса та хліба.
Стара наша традиція передбачає гілочку
вічнозеленого, не хвойного куща – у нашому
випадку самшит або мирт. Ця гілочка є символом вічного життя, яке нам дароване в Христі.

З

бираючи великодній кошик, пам’ятаймо: ми несемо перед Боже обличчя свої дари Богу, як те, що Він нам дав
для нашого життя. Тому не перевантажуймо кошик різними витребеньками,
а вкладаймо туди те, що справді символізує наші потреби, нашу віру і нашу
покору перед Богом.
НЕ КЛАДІТЬ нiж, адже в пасхальному кошику він є знаком, що людина є
поганином, прикритим християнською
личиною. Також не слід класти до великоднього кошика aлкoгoльні напої будьякої міцності чи якості.

ПЕРШ ЗА ВСЕ В КОШИКУ МАЄ БУТИ
ХЛІБ. За стародавнім нашим звичаєм у часі
Великодніх свят це паска – солодкий хліб,
та баба – несолодкий хліб. Солодка паска,
яку несемо до освячення в церкву, а потім
споживаємо за великоднім столом є символом Небесного Хліба – Христа, символом
солодкості райського життя, яке нам уможливив Христос своєю перемогою на хресті.
Вона також символізує і духовну солодкість
Євхаристійного Хліба.
НАСТУПНЕ ЦЕ – М’ЯСО. Літургійні тексти освячення продуктів на Великдень передбачають власне агнця – ягня. У нашому

НАКРИВАЮТЬ КОШИК зазвичай вишиваним рушником, часто з великодніми мотивами. Це має практичну сторону – захищає
їжу від забруднення, а також є символом
праці людських рук, яка присвячена Богу,
оскільки рушничок, яким накривають великодній кошик, ніде більше не використовується – він є накриттям для кошика зі свяченим.
ВЕЛИКОДНІЙ КОШИК МАЄ БУТИ
СИМВОЛОМ НАБОЖНОСТІ. Тому не слід
його перевантажувати продуктами. Він має
бути символом усвідомлення того, що Бог є
Той, Хто дає нам все необхідне для туземного і вічного життя.

ПОРАДИ

Великодні паски: перевірені рецепти

Під час випікання пасок необхідно пам’ятати такі поради:
істо не повинно бути рідким (паски РЕЦЕПТИ ПРИГОТУВАННЯ
розпливуться і будуть пласкими) і
Паска звичайна «Святкова»
не повинно бути густим (паски будуть
1 кг борошна,
дуже важкими і швидко зачерствіють).
400 г молока,
Щільність тіста має бути такою, щоб
10 жовтків,
його можна було розрізати ножем, і
100 г мокрих дріжджів,
воно до ножа не прилипало, а при ді200 г масла або маргарину,
300 г цукру,
ленні пасок не треба було б підсипати
100 г родзинок,
борошна.
1/2 ч. л. солі,
Місять тісто як можна довше, щоб
потерта цедра з 1 лимона.
воно зовсім відставало від рук чи від
Замішуємо опару. Дріжджі розводимо в
столу.
Тісто має підходити тричі: перший теплому молоці і додаємо 100 г цукру і 200
раз підходить опара, другий – коли до- г борошна. Все добре перемішати і подано всі продукти, втретє – коли тісто ставити в тепле місце, щоб опара
укладають у форми.
збільшилася вдвічі.
Пасхальне тісто боїться протягів, а
Після того, як суміш підлюбить тепло, тому паски повинні під- росте — додайте решту
ходити в теплому місці за температури цукру, жовтки, родзин30-45 градусів. Форму для випікання ки, цедру з лимона, сіль і
заповнюють тістом лише наполовину, борошно. Замісити тісто
дають піднятися до 3/4 висоти форми, до однорідності і наприа потім ставлять у духовку.
кінці додати розтоплений,
Щоб паска зійшла рівно, перед ви- але охолоджений жир.
Місити приблизно 10-15
піканням в неї встромлюють дерев’яну паличку. Через певний час паличку хв., щоб відставало від рук.
Тісто поставити в тепле місвиймають. Якщо вона суха, паска готова.
це, щоб збільшилося вдвічі. Тоді
Випікають паску в зволоженій духов- його опустити і зачекати, щоб зноці (для цього вниз ставлять ємність з ву підросло.
водою) за температури 200-220 градуРозкласти тісто на 1/3 частини посусів.
дини і дати знову піднятися вдвічі. Духовку
Маленькі паски масою менше 1 кг ви- нагріти до температури 200 градусів.
Помістити паску і після 10 хв. зменшити
пікають 30 хвилин, масою 1 кг – 45 хвитемпературу до 170-160 градусів. Випікати
лин, 1,5 кг – годину, 2 кг – 1,5 години.
Якщо паска починає зверху пригора- ще 50 хв.
Важливо: борошна має бути рівно 1 кг, не
ти, то її прикривають сухим папером.
Готову паску виймають з духовки, більше (бо паска буде тугою) і не менше (бо
кладуть на бік і залишають в такому паска опаде). І жир (масло) потрібно додаположенні, поки дно охолоне.
вати обов’язково наприкінці!

Т

Паска домашня
500 г борошна,
1 склянка молока,
4 жовтки,
50 г дріжджів,
100 г вершкового масла, або маргарину, або олії,
100 г цукру,
1/2 ч. ложки солі,
ваніль.
Розвести в теплому молоці дріжджі з
1 ст. ложкою цукру і 1 ст. ложкою борошна. Коли розчин почне бродити,
влити його в посуд з борошном, додати розтерті з цукром жовтки, посолити і замісити. Під кінець вимішування
влити розтоплений жир або
теплу олію, вимісити ще раз, щоб тісто ввібрало весь
жир, накрити і
поставити в тепле місце. Коли
тісто відійде, перемісити, викласти частину його
в форму, дно якої
застелене промащеним папером,
заповнивши її на
2/3. Тісто знову поставити, щоб підійшло. Коли форма заповниться, тісто змастити яйцем
і пекти в гарячій духовці (190—200°)
протягом 45 хвилин.
Паска заварна
9 склянок борошна,
1/2 палички дріжджів,
10 яєць,
1/2 склянки цукру,
3/4 склянки топленого масла,

1,5 склянки молока і сіль за смаком.
Півтори склянки борошна заварити
півтора склянками гарячого молока,
розмішати. Коли охолоне, влити 1/2
палички дріжджів і дати піднятися.
Потім 10 жовтків розтерти до білого з
1/2 склянки цукру, збити білки в піну,
і те, й інше покласти в тісто, дати тісту
ще раз піднятися. Влити 3/4 склянки
топленого масла, всипати решту борошна, вимісити якомога краще тісто,
покласти його у форму, змащену зсередини маслом, дати тісту піднятися і
пекти.
Паска з цукатами
4 склянки пшеничного борошна
70 г свіжих дріжджів
1 склянка молока
200 г вершкового масла
6 яєць
0,5 склянки цукру
0,5 склянки апельсинових цукатів
0,5 склянки дрібних родзинок
0,5 порошку ванільного цукру
1 ч. л. солі
Приготувати тісто опарним способом: розвести дріжджі в невеликій
кількості молока, половину борошна з’єднати з теплим молоком, додати
дріжджі. Коли тісто підніметься, покласти в нього борошно, що залишилося, яйця, цукор, цукати і родзинки,
ванільний цукор, сіль. Усе ретельно вимісити. Дати тісту піднятися двічі-тричі. Готове тісто викласти (1/3 у висоту)
у форму для паски або в каструлю з
високими стінками, встелену промащеним папером, і поставити на деякий час
до збільшення обсягу приблизно до середини висоти форми. Після цього поставити форму в нагріту піч (духовку),
випікати за температури 200-210 градусів. Готову паску покрити глазур’ю.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Чистий четвер:

За три дні до Великодня, цього
року – 25 квітня, настане Чистий
четвер.
а біблійними переказами Ісус зібрав 12 апостолів на Таємну вечерю. Того вечора він омив ноги всім,
хто зібрався, і розділив з ними хліб
і вино. Подія відбулася за три дні до
розп’яття. І тоді під час Таємної вечері Ісус розповів своїм учням, що незабаром його зрадять. У ніч з четверга
на п’ятницю Іуда продав Ісуса за 30
срібників.

Несемо перед Боже обличчя
свої дари Богу
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Вітаємо
з Днем народження!
Мороз Дарину Миколаївну,

оператора комп’ютерного набору
загального відділу Бучанської міської ради

Деревинського
Олександра Володимировича,
голову Мироцької сільської ради

Микишу Світлану Михайлівну,

в.о. старости с. Блиставиця Бучанської міської ради

Шепетька Сергія Анатолійовича,

заступника міського голови з соціально-гуманітарних
питань Бучанської міської ради

Сусліну Людмилу Володимирівну,
депутата Бучанської міської ради

Бабич Валентину Андріївну,

адміністратора центру надання адміністративних
послуг Бучанської міської ради

Зустріч-знайомство
з Пластом

Дорогі прихильники Пласту в Бучі,
раді повідомити, що організовуємо гурток
для хлопчиків 6-7 років.
Першу зустріч-знайомство плануємо провести
20 квітня, в суботу, з 12:00 до 13:00.
Адреса: м. Буча, вул. Михайловського, 54,
Пластовий Вишкільний центр.

Путівник по місту

Топ 5 історичних
пам’яток Бучі

Студент Українського гуманітарного інституту
Тимур Калініченко, який проходить практику
в газеті «БН», до Дня пам’яток історії та культури, що відзначається 18 квітня, досліджував
наше місто з більш ніж сторічною історією.
Тож пропонуємо до вашої уваги топ історичних пам’яток Бучі.
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ
Представляємо до вашої уваги топ 5 історичних
пам’яток нашого міста. На 5-му місці, але не менш
історична пам’ятка ніж інші – залізничний вокзал.
Пам’ятник архітектури побудовано 1901 року.
Він – головна архітектурна пам’ятка
міста. Виконаний
у стилі еклетики з
елементами готичного та романського стилю. Арки та башточки надають йому схожості
з невеликим замком, що безперечно є його особливістю. Вокзал було реставровано до сторіччя міста.
Свій вигляд після реставрації особливо не змінив.
Регулярно використовується жителями міста.
САДИБА ШТАММА
Будівля радника правління, який колись давно, а
саме в 1900 роках був одним із творців залізничних
шляхів. Садиба розташована неподалік від міського парку, на території колишнього дитячого санаторію «Дружний».
Виконаний у стилі неоромантизму. Садиба оточена занедбаним
парком,
через
який до будівлі
проходить алея.
Не є офіційною
пам›яткою архітектури, але заслуговує на увагу, і особисто я хотів
би, щоб її реставрували.

МІСЬКИЙ ПАРК
Парк було відкрито для відвідувачів з 2011-го
року. Виконаний в англійському стилі. Доволі широкий – аж 42 га. Є одним із наймальовничіших
парків Київщини. Чим ми можемо пишатися! Зараз
його підтримують у гарному
стані, піклуються. Щодня сюди,
але найбільше
звісно у вихідні,
приходять жителі міста та гості,
щоб відпочити
на його території, покататися на велосипедах, скейтбордах та позайматися найрізноманітнішим спортом, адже простори парку дозволяють це. Поблизу
розташоване озеро, в якому час від часу купаються
люди, та навіть інколи займаються ловлею риби.
Влітку охочі можуть покататися на човнах і катамаранах.
ПАМ’ЯТНИК БУЛГАКОВУ
Пам’ятник було встановлено в
2011 році скульптором А. Балогом,
під час відкриття місцевого парку,
саме через 120 років від дня народження відомого письменника.
Раніше Михайло Булгаков разом із
сім’єю відпочивав у Бучі на своїй
дачі, яка в 1919 році згоріла. На її
місці було встановлено пам’ятний
камінь, а територія отримала статус історико-ландшафтного заповідника.
ПАМ’ЯТНИК ВОЇНАМ-АФГАНЦЯМ
Розташований у центрі міста, у сосновому сквері
на розі вулиць Вокзальної та Нового Шосе. Назва
говорить сама за себе – його встановлено на честь
в ої н і в - і н т е рн а ціоналістів,
які
загинули під час
виконання професійного обов’язку.
Пам’ятник
має
кам’яний
п’єдестал, на якому стоїть бойова машина
БРДМ-2. Його гарно видно проїжджаючим дорогою та людям, які проходять повз сквер.

КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР

Наші музиканти найталановитіші!

Вихованці Бучанської школи мистецтв ім. Л. Ревуцького взяли участь у ІІІ Всеукраїнському відкритому конкурсі піаністів імені С.С. Прокоф’єва «PIANO.UA».
Дипломанти – Валерія Гензель (викладач
ета заходу – відшукати талановитих українських музичних виконавців на сучасний Ветраченко Т.О.), ансамбль Марія Гапон, Анна
конкурс, на якому представлено багато музичних Оробчук.
Також у цьому конкурсі брала участь випусінструментів. Діти мали можливість спробувати
кожний інструмент.
книця нашої школи Валерія Білоус (викладач
Результати конкурсу:
Олесеюк І.В.), яка не може жити без музичного
І місце – ансамбль Олександр Харьков, мистецтва.
Олександр Лазарев (викладач Мартинюк Т.О.);
Ще один доконаний факт, що в Бучі професійні
ІІ місце – Софія Кролівець, Ольга Камінська вчителі і талановиті діти.
(викладач Мартинюк Т.О.);

М

НАША ГОРДІСТЬ

«Барви Полісся»
отримали почесне
звання

Відомий нам і щиро любимий аматорський вокальний ансамбль «Барви Полісся» Луб’янського
селищного будинку культури отримав гідну оцінку Київської обласної державної адміністрації.

З

а вагомий внесок у розвиток культури українського народу, високий художній рівень та виконавську майстерність «Барвам Полісся» присвоїли звання
«НАРОДНИЙ».
Вітаємо колектив і чекаємо наступних зустрічей, аби
знову насолодитися вашими мелодійними голосами та
незабутнім виконанням української пісні.
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