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Кубок України

На часі

Буча–Іспанія:
започатковано
діалог

До уваги батьків
майбутніх
першокласників

Велоспорт
і виживання
у природі

Зміни до порядку
надання субсидії

Стор. 3

Стор. 4

Стор. 7

ТЕМА НОМЕРА

Вишиванка – то мамина
любов

Стор. 10
Вшанування

Подарунки знайшли
Героїв навіть у лікарні

Щороку заходи із вшанування учасників Великої
Перемоги у місті розпочинаються з відвідування
учасників бойових дій, дітей війни, інвалідів у лікарні.

16 травня, святкуємо
День вишиванки,
а кілька днів тому
відзначали День матері

Н

апевно, не випадково ці два свята поруч. Мама – найважливіша людина у світі, й вишиванка – яка, як матір, обертає
нас до свого коріння, української історії, і оберігає теплом і
вірою майстринь, які вишили цю сорочку, і вклали в неї свою материнську любов.

Про традиції вишивання, відзначення цього свята,
читайте на сторінці 6.

Свято

Вам, наші рідні матусі

Не може бути заходів багато, якщо вони присвячені нашим рідним, коханим, найкращим матусям. Адже це ті надзвичайні створіння у всьому
Всесвіті, які готові віддати всю себе без останку
заради дитини, її кращого майбутнього, її щастя.

Продовження на 7 стор.

Закінчення на стор. 2

Спорт

Буча зустрічає світові змагання

Поспішайте придбати квитки
на незабутню мистецьку подію

18 та 19 травня в Бучі пройде V Етап Чемпіонату світу з мотокросу серед екіпажів та Чемпіонат Європи з мотокросу на квадроциклах.
Закінчення на стор. 3

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ

Пам’ять про подвиг – живе в наших серцях!
9 травня в Україні
відзначили День Перемоги
над нацизмом
у Другій світовій війні
1939-1945 років.
У цей день у Бучі вшанували
тих, хто віддав своє життя
під час війни та дякували
захисникам-ветеранам.

Стор. 2
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офіційно
Закінчення. Початок на стор. 1

Пам’ять про подвиг –
живе в наших серцях!

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ

Н

изько вклоняємося нашим дідам-прадідам, хто звільнив від окупації, хто відроджував країну з руїн.
– Консолідація суспільства є дуже
важливою у нинішній непростий для
геополітики час. Ми маємо унікальну
можливість віддати шану ветеранам
війни за їхній внесок в ім`я спільного
миру, подякувати за боротьбу та стійкість, які стали запорукою перемоги.
Їхні подвиги назавжди залишилися в
історії. Водночас наш обов`язок гідно
вшанувати тих, хто захищає цілісність
нашої держави сьогодні, і тих, хто вже
в незалежній Україні віддав життя за
свою землю і народ, – наголосив у своєму виступі Бучанський міський голова
Анатолій Федорук. – Наш обов’язок –
віддати шану. Ми думали, що афганці –
це останнє покоління, яке знало війну,
але виявляється, що ні.

Анатолій Петрович вручив 59 відзнак
Президента України «За участь в антитерористичній операції» тим, хто оберігав нашу цілісність і незалежність на
сході (кілька відзнак – посмертно).

Вшанування

Подарунки
знайшли Героїв
навіть у лікарні

Із самого ранку бучанці несли квіти до
«Вічного вогню», обелісків, пам’ятників.
Оберемки бузку, тюльпанів і червоні
гвоздики вкрили монументи.
Кожен рік 9 травня представники міської влади, громадських організацій, ветерани та всі жителі міста збираються, щоб
висловити свою шану та вдячність всім
тим, хто подарував нам мирне життя.
У цей славний день згадували всіх, чиє
життя забрала війна. Всі присутні на мітингу вшанували пам’ять героїв, які своїм життям вибороли мир та добробут на
своїй Батьківщині хвилиною мовчання.
Вічна пам’ять загиблим, низький
уклін живим!

У населених пунктах Бучанської ОТГ також пройшли заходи
з нагоди Дня Перемоги

У

кожного села і селища – свої традиції проведення врочистостей, а
тому сценарії свят різні. Але об’єднало
громаду в цей день – вдячність і шана,
пам’ять і бажання жити в мирі.
Біля меморіалів, пам’ятників зібралося чимало мешканців, серед яких
було багато молоді, які пам’ятають про
значення свята, про людей, які ціною
власного життя подарували нам майбутнє.

Луб’янка

Мешканці Луб’янки вдячні
Бучанській міській раді
за допомогу в реставрації
пам'ятника загиблим воїнам!

Бабинці
Ворзель
Закінчення.
Початок на стор. 1
ідповідно до затвердженої програми «З турботою про кожного»
заступник Бучанського міського голови Сергій Шепетько вручив квіти
та продуктові набори тим, хто цей
великий день зустрічає на лікарняних ліжках.
Подяка за подвиг, побажання
миру і здоров`я звучали від імені Бучанського міського голови
Анатолія Федорука та народного депутата Ярослава Москаленка.
Пам’ятаємо, дякуємо, шануємо!

Луб’янка

Мироцьке

В

Блиставиця

Гаврилівка

єдина родина
БЛИСТАВИЦЯ

«Мрія» порадувала гостей музею
в Пироговому

ГАВРИЛІВКА

Школа перемогла в районному
етапі «Джури»

Учні проявили справжній дух боротьби і дружби й здобули І місці в етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «СОКІЛ»
(«ДЖУРА») та ІV місце в змаганнях з туризму.

П

ЛУБ’ЯНКА

Мистецтво
і гроші

Вокально-хореографічний ансамбль «Мрія»
запросили виступити
в Національному музеї
народної архітектури та
побуту в столиці.

У сільській бібліотеці уроки фінансової грамотності: «Тема грошей
у мистецтві та в художній літературі».

К

олектив, як завжди,
уміло «запалив» глядачів своїм талантом та
отримав за це щирі аплодисменти в нагороду!

У

чні 5, 7, 9 класів ознайомилися з
творами українських та зарубіжних письменників: І.Карпенка-Карого,
І.Котляревського, В.Сухомлинського,
Л.Українки, О. де Бальзака, Д. Родарі,
О.Толстого, К.Чуковського, М.Гоголя, Д.Крюса, в яких розкривається роль грошей
у житті людини. Відвідали віртуальну картинну галерею, де на картинах і творах
мистецтва представлено грошові банкноти та монети.

ДОБРА СПРАВА

Збирали подарунки

для будинку малютки

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Дитяча дорадча рада Бучанської
об’єднаної територіальної громади провела благодійну акцію: збір
допомоги для діток Ворзельського
будинку малютки.
то хоч раз бачив обличчя дітей
із дитячого будинку під час вручення їм таких приємностей, обов’язково зрозуміють, як це важливо! –
зазначила Аліна Радченко, керівник
дитячої дорадчої ради. – Звісно, ми не
можемо речами замінити їм найголовнішого – маму і тата, але можемо хоч
спробувати дати їм надію, що не все
так страшно в нашому сучасному світі,
що потрібно вірити в доброту людей і

краще майбутнє, і ці мрії обов’язково
здійсняться».
Члени учнівського самоврядування
зібрали майже 10 величезних коробок
подарунків вихованцям Ворзельського
будинку малютки! І навіть були трохи
здивовані тим, наскільки багато доброзичливих і співчутливих людей у
нашій громаді.

Спорт

ДАТА

«Х

Час нових відкриттів!

Буча зустрічає
світові змагання

Квіти від шанувальників
Михаїлу Булгакову

З

Ш

Закінчення.
Початок на стор. 1
аїзди відбудуться на мотоциклетній трасі спортивно-технічного
клубу «Сона»: протяжність треку –
1800 м. Змагаючись, спортсмени долають 22 трампліни і 17 поворотів.
На Київщину вперше в історії
з’їдуться майже всі сучасні легенди
світового мотоспорту. Етьєн Бакс,
Деніель Вільямсен, Каспарс Ступеліс
та інші. Загалом понад 30 команд з
різних країн змагатимуться за головний Кубок V Етапу Чемпіонату світу з
мотокросу серед екіпажів. Крім того,
майже два десятки іноземних спортсменів боротимуться за перемогу в перегонах на квадроциклах.
Хедлайнером фестивальної частини чемпіонату стане рок-гурт KOZAK
SYSTEM.
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ереможці отримали кубок, грамоти
і багато позитивних
емоції та нових вражень. Вітаємо і бажаємо успіхів на обласному етапі змагань!

128 річницю з дня народження Михаїла Булгакова відзначили в Бучі
біля пам’ятника видатному письменнику.
а н у вальники таланту Михаїла
Булгакова
на ліричному
заході
полинули в
цікаву розповідь-екскурсію його
життям,
вихованець
дитячої школи мистецтв
Сабрі Рамазанов продекламував вірш,
присвячений письменнику.
Щоб бути гідним народом своєї
України, треба навчитись любити своє
рідне місто чи село так, як любив Михаїл
Булгаков Київ та Бучу, навчитись любити один одного, бо тільки любов заквітчує і оновлює землю, бо тільки вона
здатна творити життя.
Закоханість у місто Буча Михайло
Булгаков завжди беріг у своєму серці.
Ми, в свою чергу, також свято бережемо
пам’ять про великого земляка.

Бучанські скаути з «БОС» уже сьомий рік поспіль представляли Київську
область в традиційному XXІХ Всеукраїнському зборі-поході «Козацькими шляхами», який проходив під гаслом: «Час нових відкриттів!» у с. Виграїв Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл.
часниками збору-походу стали понад
1000 представників скаутських організацій, делегатів від дитячих та молодіжних громадських організацій, а також
групи шкіл, ВНЗ, загони волонтерів з усіх
куточків України, делегації з інших країн
світу, і серед них 33 бучанські дитини.
Учасники заходу проживали в наметах,
готували їжу на багатті, оволодівали навичками самообслуговування, життя на
природі та спільної діяльності. Дівчата і
хлопці отримали корисні знання з основ безпеки життєдіяльності, в’язання вузлів, розпалювання вогнища, приготування їжі, основ медицини, самозахисту.

У

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ

Буча – Іспанія:
започатковано
діалог

У Бучанській ОТГ відбувся круглий
стіл з питань створення водоканалу в населених пунктах громади. У
його роботі взяли участь віце-президента іспанського холдингу GPF
Лука Бертотто, голова правління
СПМК-15 Віталій Кубицький, представник компанії ВіК, які розробляють під ключ проекти такого
будівництва, члени ради підприємців Луб’янки, керівники підрозділів БМР.
ля реалізації проекту з будівництва
водоканалу важливо залучити міжнародних фахівців і світовий бізнес.
Перший заступник Бучанського
міського голови Тарас Шаправський
наголосив на важливості розробки дорожньої карти проекту і додав:
– Ми зацікавлені в розвитку співробітництва і в нас є території для
розміщення логістичних складів. Це

Д
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Наша довідка
Група компаній GPF – це 50 років
досвіду, яка за обсягом виробництва
посідає п’яте місце у Європі.
дасть можливість створити нові робочі місця, збільшити надходження
податків, вести діалог бізнесу і влади
й таким чином розвивати бучанську
громаду.
Започаткований діалог буде продовжуватися.
До речі, знайомство із ЦНАП у БМР
дуже вразило іспанського представника,
оскільки, за його словами, навіть у Європі
такий сервіс не завжди зустрінеш.
Прес-служба БМР
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Освіта

До уваги батьків майбутніх першокласників

До 31 травня 2019 року триває прийом заяв на зарахування дітей до 1-го
класу на 2019-2020 навчальний рік.
Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до
державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 367 від 16.04.2018 року, зарахування дітей до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року та відповідно до території
обслуговування (крім закладів освіти ІІ, ІІ-ІІІ ступенів та ІІІ ступеня).
ПЕРШОЧЕРГОВО ДО 1 КЛАСУ
власності на нього, права на реєстраЗАРАХОВУЮТЬСЯ:
цію місця проживання;
−− усі діти, у яких підтверджене місце • документ, що засвідчує право кориспроживання, і яке відноситься до відтування житлом (договір найму/підповідної школи;
найму/оренди тощо), укладений між
−− рідні (усиновлені) брати та сестри дифізичними особами (за умови його
реєстрації або нотаріального посвідтини, що вже навчаються в цій школі;
−− діти працівників цієї школи;
чення) чи між юридичною і фізичною
−− випускники дошкільного підрозділу
особами, зокрема щодо користування
цієї школи, якщо такий є.
кімнатою в гуртожитку;
−− До 31 травня одним з батьків або ін- • довідка про проходження служби у
військовій частині;
ших законних представників дитини
особисто (з пред’явленням документа, • акт обстеження умов проживання
за формою згідно з додатком 9 до
що посвідчує особу заявника) подаПорядку провадження органами опіється заява про зарахування дитини
у 2019-2020 навчальному році до перки та піклування діяльності, пов’язашого класу закладу загальної середньої
ної із захистом прав дитини, затверосвіти міста, за яким закріплена териджених постановою КМУ «Питання
діяльності органів опіки та піклуванторія обслуговування, на якій проживає ця дитина, та необхідні документи:
ня, пов’язаної із захистом прав дити−− копія свідоцтва про народження дини» від 24.09.2008 № 866;
тини або документа, що посвідчує • інший офіційний документ, що
містить інформацію про місце проособу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відживання дитини та/або одного з її
батьків чи законних представників.
повідного документа;
У разі наявності та за бажанням од−− оригінал або копія медичної довідки
за формою первинної облікової до- ного з батьків дитини до заяви можуть
кументації № 086-1/о «Довідка учня додаватися оригінал або копія висновку
загальноосвітнього навчального за- про комплексну (чи повторну) психолокладу про результати обов’язкового го-педагогічну оцінку розвитку дитини
медичного профілактичного огляду», чи витягу з протоколу засідання психозатвердженою наказом Міністерства лого-медико-педагогічної консультації.
охорони здоров’я України від 16 серп- У випадку подання копій документів,
ня 2010 року № 682, зареєстрованим оригінали мають бути подані до виданв Міністерстві юстиції України 10 ве- ня наказу про зарахування.
ресня 2010 року за № 794/18089;
−− документ про місце проживання ди- ВАЖЛИВО, ЩО ВИД ДОКУМЕНТА
тини, підтверджене одним з наступ- ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ МІСЦЯ
них документів:
ПРОЖИВАННЯ ОБИРАЄ ОСОБА, ЯКА
• паспорт громадянина України (тимча- ПОДАЄ ЗАЯВУ НА ЗАРАХУВАННЯ
сове посвідчення громадянина України, ДИТИНИ.
посвідка на постійне проживання,
Впродовж 01—15 червня заяви про
посвідка на тимчасове проживання, зарахування не приймаються.
посвідчення біженця, посвідчення осоЯкщо батьки бажають зарахувати диби, яка потребує додаткового захисту, тину до школи іншого мікрорайону, за
посвідчення особи, якій надано тим- наявності вільних місць можуть подавати
часовий захист, довідка про звернення заяви після 15 червня до закладу освіти.
Зарахування дітей до початку і впроза захистом в Україні) одного з батьків
дитини чи законних представників;
довж навчального року здійснюється
• довідка про реєстрацію місця прожи- виключно на вільні місця. Після зарахування дитини або одного з її батьків вання дітей до закладу освіти їх розподіл
чи законних представників;
між класами відбувається в межах нор• довідка про взяття на облік внутріш- мативу наповнюваності класів, визнаньо переміщеної особи;
ченого Законом України «Про загальну
• документ, що засвідчує право власно- середню освіту». Зарахування дитини з
особливими освітніми потребами до інсті на відповідне житло;
• рішення суду, яке набрало законної клюзивного класу (з його утворенням у
сили, про надання особі права на все- разі відсутності) здійснюється на підсталення до житлового приміщення, ви- ві доданого до заяви висновку про компзнання за особою права користуван- лексну (чи повторну) психолого-педагоня житловим приміщенням або права гічну оцінку розвитку дитини (чи витягу

з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації).

ЯК ДІЗНАТИСЯ, ЗА ЯКОЮ ШКОЛОЮ
ЗАКРІПЛЕНО БУДИНОК, У ЯКОМУ ЖИВЕ
МАЙБУТНІЙ ПЕРШОКЛАСНИК?
Треба звернутись до школи, або відділу
освіти (можна скористатися їх веб-сайтом).
До уваги мешканців міста! З метою забезпечення права на освіту та належної
організації і проведення прийому дітей в
1-й клас до закладів загальної середньої
освіти у 2019- 2020 навчальному році з 1
березня по 31 травня 2019 року оголошується прийом заявок на зарахування дітей
до 1-го класу на 2019-2020 навчальний рік.
Цього року до 1-го класу в першу чергу
будуть зараховувати: - дітей, місце проживання яких на території обслуговування
закладу освіти підтверджене одним із наступних документів: 1) паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне
проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового
захисту, посвідчення особи, якій надано
тимчасовий захист, довідка про

звернення за захистом в Україні)
одного з батьків дитини
чи законних
представників; 2) довідка про реєстрацію місця
проживання особи (дитини або одного з
її батьків чи законних представників) за
формою згідно з додатком 13 до Правил
реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 2 березня 2016 р. № 207
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,
ст. 1108); 3) довідка про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про
облік внутрішньо переміщених осіб”
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 81,
ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46,
ст. 1669); 4) документ, що засвідчує право
власності на відповідне житло (свідоцтво
про право власності, витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно,
договір купівлі-продажу житла тощо); 5)
рішення суду, яке набрало законної сили,
про надання особі права на вселення до

НАША ГОРДІСТЬ

Всеукраїнський
успіх гімназії

2018/2019 навчальний рік особливо запам’ятається колективу Бучанської Української гімназії.
Гімназисти здобули велику кількість перемог в
олімпіадах і конкурсах на обласному, республіканському та міжнародному рівнях.

У

наймасштабнішому освітньому конкурсі країни перемогу здобули учні 11-А класу Шекурє
Рамазанова та Максим Копилов, які стали срібними призерами III (республіканського) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України, достойно представивши
не лише Бучанську Українську гімназію, а й Київську
область у секціях «Кримськотатарська гуманітаристика» та «Всесвітня історія».
Робота Шекурє була присвячена темі історії та
нинішнього стану громадського руху кримськотатар-

На фото: Стефанія Білостоцька, Максим Копилов
та Шекурє Рамазанова

ських жінок, боротьбі за емансипацію мусульманського жіноцтва. І робота, і виступ юної представниці
кримських татар були пронизані почуттям патріотизму, болем та гордістю за свій народ.
«Один пояс, один шлях – новий етап розвитку гео-

житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього,
права на реєстрацію місця проживання;
6) документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/
оренди тощо), укладений між фізичними
особами (що для цілей цього Порядку
підтверджує місце проживання за умови
його реєстрації відповідно до статті 158
Житлового кодексу Української PCP або
нотаріального посвідчення відповідно до
законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку; 7) довідка
про проходження служби у військовій
частині (за формою згідно з додатком 10
до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 2 березня 2016 р. №
207); 8) акт обстеження умов проживання
(за формою згідно з додатком 9 до Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом
прав дитини, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2008 р. № 866 “Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом
прав дитини” (Офіційний вісник України,
2008 р., № 76, ст. 2561); 9) інший офіційний документ,
що містить інформацію
про місце проживання
дитини та/або одного з
її батьків чи законних
представників; - дітей,
які є рідними братами
та/або сестрами дітей, які
здобувають освіту у цьому закладі; - дітей працівників цього закладу; - випускників дошкільного підрозділу закладу освіти (у разі його наявності);
Також, дітям, які вступають до першого
класу закладу загальної середньої освіти, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у
зарахуванні. У випадках, коли кількість
заяв щодо вступу дитини до першого
класу закладу загальної середньої освіти
не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, проводиться зарахування в 1-й клас згідно вимог п.2 розділу
II Порядку зарахування, відрахування та
переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття
повної загальної середньої освіти; Батьки
подають до закладу освіти такий перелік
документів: - заяву; - копію свідоцтва про
народження; - оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка
учня загальноосвітнього навчального
закладу про результати обов’язкового
медичного профілактичного огляду»,
затвердженою наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2010 року за № 794/18089.
Посилання на джерело: https://zt.20minut.
ua/Osvita/do-uvagi-batkiv-ogoloshuetsyapr iyom-dite y-do-1-k l asu-za k l adivzagalno-10778948.html

політичної стратегії глобального розвитку Китаю та
континентального співробітництва» – так звучить науково-дослідницька робота Максима Копилова, який,
до речі, вдруге став срібним призером республіканського етапу цього конкурсу. Блискучий виступ юнака
під час захисту своєї роботи переконує в бездоганному
володінні матеріалом, серйозному ставленні до роботи.
А напередодні учениця 11-А класу Стефанія
Білостоцька здобула перемогу в XII Міжнародному
конкурсі з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Її захист власного
дослідження, за рішенням журі, був найбільш яскравим, неординарним і потужним.
Високої оцінки заслуговують учителі гімназії, наставники юних науковців. Наукові керівники Олена
Поліщук, учитель географії, та Лариса Сторожик,
директор гімназії та учитель правознавства. А також
учитель історії Любов Поплавська, учитель української мови та літератури Валентина Карпенко, психолог
закладу Катерина Доценко.
Спільна робота учителів, наукових працівників, підтримка батьків привели дітей до цього успіху.
Бажаємо й надалі реалізовувати себе в науці, формувати успішне власне майбутнє й велике майбутнє
нашої країни!

UA:Перший

Профiлактика.
12:00,17:10,23:50,3:30,5:25 Погода.
12:05 Д/с «Тайська кухня».
13:00,15:00,18:00,21:00,23:20,2:00,5
:00 Новини.
13:10 Д/с «Аромати Грецiї».
14:25 Д/с «Куfхня По».
15:15 Д/с «Морська кухня».
17:30 Перша шпальта.
18:20,2:35 Тема дня.
19:30 Разом.
19:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:15 Д/с «Особливий загiн».
0:00 Телепродаж Тюсо.
3:35 Схеми. Корупцiя в деталях.
4:05 Складна розмова.
4:30 Спiльно.
5:35 Телепродаж.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:0
0,5:20 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
10:50,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».
14:25 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
20:45,21:45 Т/с «Школа». (16+).
22:45 «Грошi».
0:05 Х/ф «Тiнi забутих предкiв».
1:45 Комедiя «Я знову тебе кохаю».
(12+).

Iнтер

2:00 «Речдок».
2:45 «Навколо М».
4:10 М/ф «Таємниця третьої
планети».
5:00 «Top Shop».
5:30,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00,1:40 «Стосується
кожного».
11:15,12:25 Х/ф «Кохання-зiтхання
по-французьки». (16+).
12:00 «Новини».
13:30 Х/ф «Святковий переполох».
(12+).
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
По ту лiнiю фронту».
23:50 Т/с «Почати спочатку.
Марта». (16+).

ICTV

4:40 Скарб нацiї.
4:50 Еврика!
5:00 Служба розшуку дiтей.
5:05 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:50 Громадянська оборона.
6:40 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
8:45 Факти. Ранок.

9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Антизомбi. Дайджест.
11:15,13:20 Х/ф «Мiсiонер». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:40,16:20 Х/ф «Смертельна зброя
16:25 Х/ф «Смертельна зброя 4».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Бiльше нiж правда.
21:20 Т/с «В полонi у перевертня».
22:10 Свобода слова.
23:50 Х/ф «Чорнокнижник». (18+).
1:45 Т/с «Володимирська, 15».

Новий канал

Профiлактика.
12:30 Х/ф «М`ята». (16+).
14:30 Х/ф «Овердрайв». (12+).
16:30 Х/ф «Команда «А». (16+).
19:00 Ревiзор. Магазини.
21:00 Таємний агент.
22:10 Таємний агент. Пост-шоу.
0:10 Х/ф «Безнадiйний». (18+).
2:50 Служба розшуку дiтей.
2:55 Зона ночi.

СТБ

Профiлактика.
12:00 Т/с «Доньки-матерi», 32-36
с. (12+).
14:25,19:00 Хата на тата. (12+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21:00 Т/с «Джованнi», 1 с.
21:35 Т/с «Джованнi», 2 с.
22:45 Т/с «Загадка для Анни».
0:50 Один за всiх. (16+).

Канал «Україна»

7:30,13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
9:00 Зоряний шлях.
11:20,3:40 Реальна мiстика.
15:00,19:00,23:00,2:50 Сьогоднi.
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Бiле-чорне», 9 i 10 с.
(16+).
23:30,2:00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).
1:30 Телемагазин.

ТК «Київ»

Профiлактика.
14:00,17:10,19:20 «Київ Live».
15:00,17:00,19:00,21:00,23:00,1:3
0,3:45,6:00 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Заборонена iсторiя».
(16+).
20:20,1:20,3:10,5:50 «Ситуацiя».
20:30,7:00 «Служба порятунку».
21:25 «Тихоокеанська вiйна в
кольорi». (16+).
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».
0:35 «Поради лiкаря».
1:50,4:05 «Життєвi iсторiї».
6:20 «Мультляндiя».
7:30 «Телемаркет».
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6:00 М/с «Гон».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:20,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза». (12+).
11:25 Д/с «Браво, шеф!»
12:30 Д/с «Тайська кухня».
13:10,17:10,23:50,3:30,5:25 Погода.
13:20 Енеїда.
14:25 Д/с «Кухня По».
15:15 По обiдi шоу.
16:15 Д/с «Морська кухня».
17:30 Разом.
18:20,2:35 Тема дня.
19:30 #ВУкраїнi.
19:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:45 Нашi грошi.
22:15 Д/с «Особливий загiн».
0:00 Телепродаж Тюсо.
3:35 Перша шпальта.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:3
5,5:20 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
11:00,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».
14:25 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
20:45,21:45 Т/с «Школа». (16+).
22:45 Бойовик «Джон Уїк». (16+).
0:40 Комедiя «Я знову тебе кохаю».

Iнтер

2:25 «Навколо М».
3:55 «Подробицi» - «Час».
4:55 «Top Shop».
5:30,22:00 «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 Т/с «Голос з минулого». (12+).
12:00 «Новини».
12:25 Х/ф «Бум».
14:45 «Правила виживання».
15:45,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,1:45 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
По ту лiнiю фронту».
23:50 Т/с «Почати спочатку.
Марта». (16+).

ICTV

4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:00 Бiльше нiж правда.
12:00,13:20 Х/ф «Везучий». (16+).

12:45,15:45 Факти. День.
13:45 Х/ф «7 секунд». (16+).
15:35,16:20 Х/ф «Детонатор». (16+).
17:50,21:20 Т/с «В полонi у
перевертня». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
22:10 Х/ф «Виходу немає». (16+).
0:15 Х/ф «Анаконда 3: Цiна
експерименту». (18+).
1:50 Т/с «Володимирська, 15».

Новий канал

3:00,2:40 Зона ночi.
4:10 Абзац.
6:05,7:20 Kids` Time.
6:10 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних».
7:25 Т/с «Шлях чарiвника».
11:10 Х/ф «Стiльниковий».
13:00 Екси. (16+).
17:00,19:00 Гастарбайтери.
21:00 Х/ф «Таксi 4».
22:50 Х/ф «Поцiлунок дракона».
0:50 Х/ф «Обитель зла: Потойбiчне
життя». (18+).

СТБ

7:00 Т/с «Коли ми вдома».
9:50 Т/с «Джованнi», 1 с.
10:20 Т/с «Джованнi», 2 с.
10:50 МастерШеф. Дiти. (12+).
14:30 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис. (16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:00 Хата на тата. (12+).
21:00 Т/с «Джованнi», 3 с.
21:35 Т/с «Джованнi», 4 с.
22:45 Т/с «Загадка для Анни».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:20,3:45 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Бiле-чорне», 11 i 12 с.
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 «Тихоокеанська вiйна в
кольорi». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Заборонена iсторiя».
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 • 22 травня

UA:Перший

6:00 М/с «Гон».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:20,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза». (12+).
11:25 Д/с «Браво, шеф!»
12:30 Д/с «Тайська кухня».
13:10,17:15,23:50,3:30,5:25 Погода.
13:20,15:15 Енеїда.
14:25 Д/с «Кухня По».
16:15 Д/с «Морська кухня».
17:30 Нашi грошi.
18:20,2:35 Тема дня.
19:30,4:30 Спiльно.
19:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:15 Д/с «Особливий загiн».
0:00 Телепродаж Тюсо.
3:35 #ВУкраїнi.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:4
5,5:20 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
10:55,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».
14:25 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
20:45,21:45 Т/с «Школа». (16+).
22:45 Х/ф «Вiктор Франкенштейн».
0:50 Комедiя «Я знову тебе кохаю».

Iнтер

2:30 «Навколо М».
3:55 «Подробицi» - «Час».
4:55 «Top Shop».
5:30,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:15 «Ранок з Iнтером».
10:00 Т/с «Султан мого серця».
11:00 Т/с «Голос з минулого». (12+).
12:00 «Новини».
12:25 Х/ф «Бум 2».
14:45 «Правила виживання».
15:45,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,1:45 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
По ту лiнiю фронту».
23:50 Т/с «Биття серця». (16+).

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:30 Студiя Вашингтон.
4:35 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:25,13:20 Х/ф «7 секунд». (16+).

12:45,15:45 Факти. День.
13:50 Х/ф «Мистецтво вiйни 2:
Зрада». (16+).
16:20 Х/ф «Мистецтво вiйни 3:
Вiдплата». (16+).
17:50,21:25 Т/с «В полонi у
перевертня». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
22:10 Х/ф «Iнкарнацiя». (16+).
23:50 Х/ф «Анаконда 4: Кривавий
слiд». (18+).

Новий канал

3:00,1:05 Зона ночi.
4:10 Абзац.
5:55,7:35 Kids` Time.
6:00 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних».
7:40 Т/с «Шлях чарiвника».
11:25 Х/ф «Таксi 4».
13:10 Любов на виживання. (16+).
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Таксi 5». (16+).
23:00 Х/ф «Норбiт». (16+).
1:00 Служба розшуку дiтей.

СТБ

7:00 Т/с «Коли ми вдома».
9:50 Т/с «Джованнi», 3 с.
10:15 Т/с «Джованнi», 4 с.
10:45 МастерШеф. Дiти. (12+).
14:25 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис. (16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18:55 Хата на тата. (12+).
21:00 Т/с «Джованнi», 5 с.
21:35 Т/с «Джованнi», 6 с.
22:45 Т/с «Загадка для Анни».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:20,3:45 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Бiле-чорне», 13 i 14 с.
23:20 Гучна справа.
0:00,2:15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».

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 «Тихоокеанська вiйна в
кольорi». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20,21:25 «Київ
Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Заборонена iсторiя».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».
1:50,4:05 «Життєвi iсторiї».

Астрологічний прогноз на 20–26 травня 2019 року
ОВЕН (21.03-20.04).
У понедiлок бажано не починати
нiчого нового, а навпаки, можна
з успiхом припинити те, що вас обтяжує.
Женiть вiд себе негативнi думки, неприємних вам людей i не беріться за справи, якi
чимось бентежать. У середу може затриматися або й зовсiм не вiдбутися запланована
поїздка. У вихiднi є шанс зустрiти нових i
цiкавих людей в колi друзiв.

РАК (22.06-22.07)
У середу будь-яка iнформацiя
буде корисною для вас. У цей день
вам потрiбно обмiркувати отриманi
пропозицiї та створити необхiдну платформу для просування кар`єрними щаблями.
Навiть амбiтнi плани в четвер знайдуть
пiдтримку начальства або спонсорiв. А ось
у п`ятницю краще обмежитися рутинними
справами.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Настає час серйозних змiн, i
вам необхiдно бути до них пiдготовленим. Успiх буде супроводжувати
в починаннях, пов`язаних з питаннями
кар`єрного росту. У цiй справi не можна
втрачати дорогоцiнний час дарма, проявiть максимум працьовитостi. У середу
доведеться поборотися за свої iдеї. У суботу особисте життя може розчарувати.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На цьому тижнi ви будете щасливi
як нiколи. Навiть якщо комусь спаде на думку перешкодити вам у досягненнi
мети, нiчого не вийде. Можливі проблеми,
пов`язанi з гострим браком часу. Та годi економити час на аналiзi, не робіть поспiшних
рiшень, щоб потiм не шкодувати. I постарайтеся не занадто вихвалятися своїми можливостями i перевагами, бувають моменти,
коли скромнiсть стає головною прикрасою.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Постарайтеся об`єктивно оцiнити
себе, чи не занижуєте свою самооцiнку. У вас у розпалi пристрасний роман.
Схоже, ваш обранець готовий втратити
голову вiд кохання. Дозвольте йому це,
та й собi теж. I цi стосунки мають хорошу
перспективу. В суботу не пропустiть можливостi зустрiтися з друзями. Ви дiзнаєтеся багато корисної iнформацiї i цiкаво
проведете час.

ДІВА (24.08-23.09)
Перша половина тижня найбiльше пiдходить для завершення i виправлення помилок. Виникнуть новi проекти i плани, якi успiшно реалiзуються вже
досить скоро. У четвер можуть надiйти пропозицiї та поради, якi здадуться вам дивними. Але не вiдмовляйтеся вiдразу, спершу
варто зважити всi за i проти.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi ваше становище
значно покращиться. Ви зможете подолати багато перешкод, але не переоцiнюйте свої можливостi. У вiвторок причиною конфлiкту з колегами по роботi можуть
стати вашi категоричнi висловлювання. Вам
доведеться вiдповiдати за свої помилки самостiйно, причому за подвiйним тарифом.
Якщо бачите, що щось йде не так, починайте
переробляти, як тiльки помiтили брак.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Спроба iгнорувати власнi проблеми може звести їх у квадрат. Але
ви можете їх швидко вирiшити, як
тiльки визнаєте. Не соромтеся проявити
свої почуття i пристрасть, якими сповнена
ваша душа. Середа сприятлива для нових
починань. У недiлю вам доведеться розбиратися в складних взаєминах з родичами,
постарайтеся не давати волi емоцiям.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Будьте готовi до боротьби, вiд
намiченого не варто вiдступати. На
цьому тижнi їх буде чимало. У разi
необхiдностi краще вдатися не до допомоги друзiв, а послухати порад компетентних фахiвцiв. У четвер постарайтеся знизити навантаження, так як у цей день вам
буде властива пiдвищена втомлюванiсть.
Уникайте сварок у сiм`ї.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Вам необхiдно сконцентрувати
свої зусилля на досягненнi поставлених цiлей. Не бiйтеся критики, якщо
вона конструктивна. У понедiлок реалiзацiю
своїх планiв має сенс розпочати вже в першу
половину дня. На вiвторок, навпаки, бажано
не призначати важливих заходiв i зустрiчей.
У вихiднi слід вiдпочити. Постарайтеся бути
терпимими стосовно близьких.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Тиждень буде дуже вдалим, незважаючи на деяку одноманiтнiсть.
Якщо у своїх планах врахуєте iнтереси колег i дiлових партнерiв, вiд цього тiльки
виграєте. Це сприятиме змiцненню вашого
авторитету. Постарайтеся не зв`язувати себе
нiякими обiцянками в особистiй сферi. Якщо
збираєтеся у вiдпустку, то її добре провести на
березi рiчки, озера, моря або хоча б струмка.
РИБИ (20.02-20.03)
Постарайтеся взяти себе в руки i
визначити генеральну лiнiю розвитку своєї кар`єри та особистого життя. На цьому тижнi вас може очiкувати велика кiлькiсть зустрiчей i переговорiв. Менше
займайтеся щоденною роботою i бiльше уваги придiляйте творчостi, адже iмпровiзацiї
можуть виявитися набагато кориснiшими,
нiж точний розрахунок. У суботу будьте обережнi: вас може пiдстерегти обман.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Галина Волощук:

«Вишиванки – то наша традиція, наша
культура, це в нас закладено десь усередині»
Коли приходиш у гості до майстрині
з вишивки Галини Волощук і спілкуєшся з цією неймовірною жінкою,
розумієш – світ навколо змінюється, починає вигравати різними кольорами, візерунками, орнаментами… І цей новий світ наповнений
любов’ю сотень поколінь українців.
алина народилася в рідному селі свого батька – Тростянка, що на ІваноФранківщині біля Коломиї. А її мама
була родом із Космача, із самих Карпат,
тож гуцульське коріння передалося й
доньці. У батьківській хаті всі вміли
тримати голку в руці й прикрашали візерунками й орнаментами все: скатертини, подушки, простирадла, рушники, штори, плели килими, фарбували
нитки, розписували писанки, дід робив
гуцульські постоли. Прищеплена з раннього дитинства любов до вишивки
стала і роботою життя, і його сенсом.
Хоча вже багато років Галина мешкає в
Бучі, великі замовлення може виконувати разом зі своїми родичами з ІваноФранківщини. Зараз у Галини Волощук
є багато постійних клієнтів, які цінують
вишукані роботи майстрині, а вироби
розповсюджуються не лише по Україні,
а й за кордоном, де теж люблять наші
українські вишиванки.
– Галина, розкажіть, будь ласка, на
яких тканинах вишиваєте?
– Використовуємо тканину домоткану – льон з бавовною, гребінну тканину
(тканина, яку виткали і вичесали гребінцем, має гладку структуру без залишків
льону). Є великий вибір у кольоровій
гамі як нитки, так і тканини, все якісне
і натуральне. Використовуємо луцький,
білоруський льон, а також купуємо в чоловіка з Коломиї, який придбав верстати і сам виготовляє домоткану тканину.
– Які візерунки пропонуєте замовникам, чи Вам замовляють уже певні
орнаменти?
– Коли беру замовлення, дуже хвилююся, щоб догодити людині, щоб зробити
саме так, як захотів клієнт. Звичайно,
слухаємо бажання, показуємо роботи. У
нас є різні стилі вишивання: хрестиком,
занизування, нарахованої гладі, гладь
рослинна, орнаменти. Всі вишиванки
ексклюзивні! Наприклад, маємо вишитий орнамент, він може сподобатися
клієнту, але наступного разу все ж намагаюся щось змінити, не повторюватися.
Однакові візерунки можуть бути лише
на замовлення. Також важливо гарно
пошити сорочку. У нас є різні моделі, індивідуально під кожну людину робимо
викройку.
– Чи використовуєте у вишивці елементи, що вважаються оберегами?
– Інколи клієнти бажають, щоб були
певні символи у вишивці, але завжди
треба враховувати, що людині подобається. Я маю гуцульську кров. У нас вишивка цінувалася в геометрії, про обереги мама навіть не розповідала. Раніше
не було такого різноманіття узорів,
майстриня сама собі вкладала орнамент
і його реалізувала.

Г

РЕКОРД

Киянка з колекцією
лемківських рушників
отримала всеукраїнське
визнання

Любов Романів вишила майже дві
сотні українських рушників, тим
самим встановивши Національний
рекорд України. Про це йшлося в
ефірі телеканалу ZIK.

Як було колись? Дівчина вишивала сорочку на весілля собі і нареченому, і жіноча мала бути довга. Виходила заміж у
цій сорочці, а згодом, коли народжувала
дитину, відрізала від сорочки поділ і пеленала ним немовля. Зараз такий звичай відійшов. Дівчата багато працюють, тож не
мають часу вишивати. І то не погано: все
удосконалюється, розвивається. Головне:
під час вишивання майстриня передає
свою енергію, тепло, хороший настрій,
віру. І така робота не лише подобається, а
й приносить задоволення.
– Скільки часу необхідно на одну сорочку?
– Це залежить від складності вишивки.
Якщо звичайна, через канву, то і за три
дні можна вишити. А складні роботи, у
яких ми використовуємо 30-50 відтінків
ниток, дрібний хрестик, і враховуючи, що
в релігійні свята, у неділю, коли правиться служба в церкві, ми не беремо голку в
руки, то можемо кілька місяців вишивати
одну роботу.
– Які цікаві замовлення мали?
– Майже кожна людина, яка замовляла
роботу, запам’ятовується особливими моментами. Було замовлення від постійних
клієнтів: вишити вироби на вінчання, які
мали виглядати старовинними. Ми врахували, що раніше фарбували нитку цибулею
і тому забарвлення не було таким яскравим
і насиченим, як зараз. Під час виготовлення
цього замовлення взяли не чорну нитку, а
сизу. І отримали бажаний результат: не було
контрасту між чорною і червоною нитками,
і вироби мали старовинний вигляд.
А ще було цікаве замовлення із закордону. Там побудували українську церкву і
забажали, щоб ми вишили полотна на все:
іконостас, лави, ікони тощо, а крім того –
різні на свято та піст. Це була величезна
робота. Лише в одному полотні вишивка
мала 11 см ширини і 43 метри довжини.
Це величезний об’єм. 35 жінок вишивали
роботу більше півроку.
– Чому Ви займаєтеся саме вишивкою?
– Вишиванки – то наша традиція, наша
культура, це в нас закладено десь усередині, у серці. Мама прищепила цю любов, і
я вишиваю з 12 років. Старанно виконую
роботу, і навзаєм отримую щиру вдячність.
Спілкувалася
Ірина Левченко
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таровинні лемківські орнаменти киянка збирає більше 25 років.
Першу вишивку пані Люба зробила в
сім років, відтоді голку з рук майже не
випускає.
«Вдома між готуванням – вишивка,
на роботі в обід – вишивка, в 90-х черги
великі були, то стояла й вишивала», –
розповіла майстриня вишивки.
За кількістю вишитого пані Любов –
рекордсменка, адже її внесли в Націо
нальний реєстр рекордів України в категорію «Мистецтво Любов Романів».

12 фактів про
українську вишиванку,
яких ви не знали

Щороку в Україні в третій четвер
травня відзначають День вишиванки. Цей день не передбачає особливої помпезності, хоча має надзвичайно глибокий контекст.
60 КРАЇН СВІТУ – ПІД ЗНАКОМ
ВИШИВАНКИ
Всесвітній день вишиванки відзначається у
60 країнах світу. Там уже підхопили флешмоб
«Вишиванка єднає українців», акцію
«Народжені у вишиванці» та інші, влаштовують покази мод на зразках українського автентичного народного одягу, організовують
концерти, ходу, виставки, ярмарки.
Красива вишита українська сорочка з
льону з давніх-давен вважається символом
здоров’я та краси, щасливої долі й родової
пам’яті, любові та святковості; оберіг і захист від злого ока і слова.
Чим же насамперед є вишиванка для українця – оберегом, святинею, місточком між
поколіннями чи красивим елементом одягу?
Звернемося до історії вишиванки – основних
її етапів, кожен з яких – цікавий факт, який,
можливо, відомий не всім.

ЦІКАВО ЗНАТИ

5. ПЕРШИЙ МОДНИК У ВИШИВАНЦІ
Ним був Іван Франко, який поєднав вишиванку з буденним одягом, а саме з піджаком. У такому вигляді письменник зображений на 20-гривневій купюрі.
6. БЕЗМЕЖНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ТВОРЧОСТІ
В Україні є близько сотні «вишивальних
технік»! Серед найвідоміших технічних прийомів вишивання – гладь, хрестик, низь, мереження, бігунець, плетіння.
7. ВИШИВАНКА КОЖНОГО РЕГІОНУ –
УНІКАЛЬНА
Кожен регіон України має свої особливості вишиванок. Про їх розмаїття може свідчити лише перелік типових узорів волинського
краю: цвіткі, хміль, лапатий хміль, хмелик,
лапатий хмелик, виноград, ягідний хміль,
хміль ягідки, хрести гречкою, хрести, безконечник, хрести повії, купчаті, кукурузка.
Тому можна сказати, що кожен регіон
України може похвалитися своїм унікальними вишиванками. Вони відрізняються
фасонами, кольором, способом вишивання,
орнаментом і візерунками.
8. ОРНАМЕНТИ – «СПИСАНІ» З ПРИРОДИ
Орнамент вишивок ділиться на три основні
групи: абстрактний, рослинний і тваринний.
Цікаво, що рослинний орнамент тепер можна
зустріти не тільки у вишиванках, а і в колекціях іменитих дизайнерів, натхнених культурою
і традиційним костюмом українського народу.

1. СКІФИ – ПРАБАТЬКИ ВИШИВКИ
Вишивкою, за свідченням Геродота, свій
одяг оздоблювали ще скіфи. Знайдені на
Черкащині срібні бляшки з фігурками чоло- 9. НАЙОРИГІНАЛЬНІША ВИШИВАНКА
віків, датовані VІ ст., під час дослідження поОдна з найоригінальніших вишиванок –
казали ідентичність з вишивкою українсько- борщівська. Така сорочка розшита чорниго народного костюма
ми нитками. Є легенда,
XVІІІ-XІX століть.
У Нью-Йорку набирають популяр- що коли турки і татари
ності курси традиційної української знищили майже всіх
2. НАЙСИЛЬНІШИЙ
вишивки. На курси ходять жінки чоловіків у Борщеві,
ОБЕРІГ
різних національностей – китаян- жінки цього і сусідПерші
вишиванки ки, японки, ірландки та американки ських поселень протявідігравали не стільки українського походження. Хтось на- гом декількох поколінь
функцію одягу, як, за по- магається відшукати у вишивці загу- одягали саме такі чорвір’ями, оберігали їхніх блене українське коріння, інших ці- но-білі сорочки в знак
власників від зла. Саме кавить особлива техніка виконання скорботи та печалі.
тому сорочки оздоблю- вишитих виробів.
На противагу цьому
стилю, є і вишивка «бівали візерунками на
рукавах, комірах, подолі
лим по білому».
так, щоб малюнок торкався тіла. Для кожного
ритуалу була особлива вишиванка. Дітям при 10. ПЕРШИМ ВЕДУЧИМ, який з’явився у
народженні дарували вишиту сорочу, аби та прямому ефірі у вишиванці, став Андрій
оберігала їх від злих духів.
Шевченко. У вишиванці він відкрив телемарафон «Ніч виборів2 на «5 каналі» ще у 2004 році.
Згодом таку тенденцію підтримали й інші.
3. ПЕРША ШКОЛА ВИШИВКИ
Першу школу вишивки в Київській Русі
було створено ще в ХІ столітті. Її заснувала 11. ЩО ПРОПОНУЮТЬ УКРАЇНСЬКІ
Анна, сестра Володимира Мономаха. У шко- ДИЗАЙНЕРИ
лі опановували мистецтво гаптування золоНа українських модних подіумах тема
вишивки подається в найрізноманітніших
том і сріблом.
варіантах. Багато відомих українських ди4. СИМВОЛ КОХАННЯ
зайнерів дуже вдало обігрують наш традиСорочка (особливо чоловіча) – символ ційний одяг, презентуючи і на Батьківщині, і
кохання й вірності. У давньому замовлянні всьому світові чудові зразки своєї творчості.
говорилося: «Якою білою є сорочка на тілі,
таким щоб і чоловік до жінки був». Кожна 12. УКРАЇНСЬКА ВИШИВАНКА – МОДНА
дівчина повинна була вишити сорочку своє- В УСЬОМУ СВІТІ
му майбутньому чоловікові. І не просто так,
Наш національний етно-колорит надихає
а для того, щоб знати — вірний він їй чи ні.
і закордонних дизайнерів, які створюють все
Вишиваючи сорочку, дівчата нашіпту- нові й нові варіанти інтерпретацій традиційвали старовинне заклинання. Вважалося, них українських візерунків.
якщо сорочка втратить свою білизну після
Приміром, у круїзній колекції «Resort
чергового прання, отже, як кажуть у наро- 2017» від модного дому «Valentino» чітко
ді, «скочив чоловік у гречку». А ще розпо- простежуються українські мотиви – традивідають, що чумаки довіряли прання своєї ційні елементи нашого національного одягу
сорочки тільки одній дівчині. Інші жінки до були помітні в багатьох варіантах вбрання.
такого сакрального ритуалу не допускали- Вишивка, мережки і стильні етно-аксесуари
ся. Так чумак підтверджував вірність своїй виглядали на подіумі дуже оригінально!
Підготував Богдан Ляховець
коханій.
Жінка працює інженером-фізиком
на заводі «Антонов», хоч і на пенсії. І
має таке задоволення від вишивки, що
колектив теж захопився цим хобі.
«На рушники в мене натхнення не
вистачає, але вишиваю картини. Так
пішло від фізиків до ліриків», – сказала
подруга майстрині Галина Бабій.
Та тішить майстриню не так досягнення, як радість, яку приносить іншим
її робота. Навчила вишивати і доньку, і
внучок. Мистецтво своє не продає – натомість роздаровує.

громади
Вам, наші рідні
матусі

Закінчення. Початок на стор. 1
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хто ми всі? Чиїсь діти, у котрих є
своя матуся, яка недосипала ночами, відмовляла собі в подарунках, розвагах.., аби синочку-дочці було краще.
У Бучанській ОТГ відбулося кілька
врочистих заходів, на яких щиро дякували тим, хто присвятив своє серце, час,
життя дітям.
Від імені Бучанського міського голови Анатолія Федорука його заступник Сергій Шепетько привітав матусь:
– Мама, це та людина, яка
веде тебе по життю, в горі і радості. Матір завжди допоможе,
завжди дасть пораду, яка окриляє і дає можливість жити, творити, працювати, навчатися...
Жінок, які виховали справжніх Героїв, які захищали кордони своєї держави і віддали за
це життя, запросили на сцену
і вручили подарунки.

Благодійний фонд «Разом за життя»
теж ініціював святковий концерт.
– Хочеться вклонитися всім мамам,
в яких складних умовах вони живуть, –
розповідає Тетяна Дубенчак, президент
організації. – У нас є зустрічі, ми чуємо
сповіді, спілкуємося. По-перше, родини
отримують надію. Це вже добре. А коли
ми ще й можемо їм допомогти… Ми
дуже раді.
Талановиті зірочки привітали матусь
щирими українськими піснями, віртуозно виконаними музичними творами
та запальними танцями.

Відгомонів
фестиваль
малюків

грали на музичних інструментах, демонстрували малюнки і пісочні композиції
на честь міжнародного Дня Матері.
Заступник начальника відділу освіти з дошкільної освіти БМР Людмила
Опеньок подякувала маленьким талантам і їхнім батькам за бездоганні
виступи і радісні емоції, які подарували малюки всім присутнім.
Освітяни запросили ще раз піднятися на сцену артистів і вручили всім
подарунки.
Радісні очі, усмішки на вустах,
бурхливі оплески, щастя в душі – це
Фестиваль наймолодших мешканців
громади.

Вихованці дитячих садочків на
Фестивалі дитячої творчості подарували своїм найріднішим людям
у всьому світі – мамам – талановиті
виступи та художні роботи.
Центральному будинку культури
хореографічні, музичні та співочі
колективи дошкільних навчальних закладів Бучанської об’єднаної територіальної громади танцювали, співали,
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Спорт

Велоспорт і виживання у природі –
відбувся Кубок України

Юні футболісти
«НІКИ» – перші

Д

Після чотирьох турів запеклої
боротьби серед команд ДЮСШ
2010-2011р.н. на першість Київської області бучанська «Ніка»
посідає перше місце в турнірній
таблиці.

Уже другий рік поспіль Буча стає столицею велосипедного туризму, приймає учасників Кубка України. До нас приїхали команди юнаків та дівчат
2004-2006 років народження з Харківської, Вінницької, Сумської, Луганської, Волинської областей, м. Києва та Бучі, яка представляє Київщину.
иректор Бучанського Центру позашВітаємо переможців
кільної роботи Андрій Куцевалов є
членом президії спортивної федерації з
та призерів у загальному
велотуризму України, член велокомісії.
заліку Кубка України!
Торік Український державний центр туМОЛОДША ВІКОВА ГРУПА:
ризму і краєзнавства учнівської молоді
1 місце – команда Харківської обл.-1;
запропонував йому влаштувати змаган2 місце – команда Вінницької обл.;
ня в Бучі. – Ми поговорили з колегами
3 місце – команда Харківської обл.-2.
і змагання відбулися, – згадує Андрій
СТАРША ВІКОВА ГРУПА:
Кушевалов. – Під час прощання всі су1 місце – команда Вінницької обл.
мували, оскільки змагання дуже спо2 місце – команда Харківської обл.-1;
добалися: цікава локація, гарні умови
3 місце – команда Сумської обл.
щодо рельєфу, дистанції, поруч вода,
Дякуємо учасникам за жагу до пенеподалік магазин – усе дуже компакремоги, а тренерам за наполегливість
тно і зручно. Крім того, дуже активна,
і підготовку справжніх спортсменів.
доцільна і сильна підтримка міської
Окремі слова вітання молодій ковлади. Зазначу, що в нас не було жодних
манді м. Буча, яка вперше взяла участь
проблем. Треба намет – нам допомогли,
у велосипедних змаганнях всеукрапотрібна вода – привезли, навіть біотуаїнського рівня і виборола 3 місце на
лети встановили. Маємо активну співпдистанції «Велоралі» – Володимир
рацю з поліцією, допомогу медиків, які
Бенза, Антон Савінов, Ольга
й у таборі присутні, і велопробіг супроБоровська і Дар’я Петриченко, які
воджували.
є вихованцями гуртка спортивного
Перед відкриттям змагань учасники
туризму Бучанського центру позашздійснили велопробіг містом, на додачу
кільної роботи, та їхньому тренеру
поклали квіти до пам’ятників загиблих
Володимиру Осипенку.
воїнів. Потім діти відкатали дистанцію

комплексно: фігурне водіння велосипедом і велотріал. Другого дня був велокрос. Також спортсмени проїхали
довгу дистанцію – ралі: менші – 30 км,
старші – 40 км.
– Тут подобається гарна територія
та організація змагання, – розповідає
головний суддя Кубка Юрій Власенко,
Харківська область. – Велотуристи хоч
і юні, але вже навчені так, що дадуть
фору й дорослим. Перша домедична допомога, правила дорожнього руху – це
все їм знадобиться у подальшому житті.
Спортсмени дуже гарно справляються
з такими етапами, як виживання, розпалювання багаття, переправа по колоді, подолання водної перешкоди, гарно
орієнтуються за картою і на місцевості.
Маємо повноцінних особистостей.
Минулорічний переможець Кубка
України Станіслав Орда, який брав
участь у всіх восьми Кубках, нині приїхав до Бучі як суддя змагань.
– Змагання та організація, як завжди, на найвищому рівні, – зізнається
Станіслав. – Для мене велосипедний туризм – це хобі, це моє життя. Велотуризм
не лише катання на двоколісному, це виживання в природі. У нас є етапи визначення азимуту, в’язання вузлів тощо. Ці
змагання дають нам уроки життя.
– Два дні Кубка було дуже холодно, грілися біля багаття, але бойовий настрій
залишився, а цікаві дистанції все скрасили, – впевнений Андрій Кушевалов. –
Усі задоволені й дуже щасливі.
Спілкувалася Ірина Левченко

В

ідтак, п’ять команд Київщини завітають до Бучі на ігри вже в п’ятому турі. Боротьба за вихід у фінал
загострюється з кожним поєдинком.
У Бородянці команда провела чотири матчі – дві перемоги і дві нічиї.
П’ятий тур буде вирішальним.
Вболіваємо за «Ніку», підтримуємо
«Ніку»!

Наймолодші
боролися
за перемогу
У Бучі в заміському комплексі «САMPA» пройшов Відкритий Кубок з Таеквон-до (ІТФ)
СК «Максимус».

У місті відбувся турнір
із силової підготовки

У змаганнях взяли участь понад 100 дітей з Бучанської
громади. Це стало своєрідним підбиттям підсумків роботи і тренувань за навчальний рік.

І

ніціатори – Федерація Дукендо України і громадська організація «Центр фізичного та культурного розвитку молоді
«Каскада».
Вітаємо учасників, тренерів та організаторів з успішними
виступами та високим рівнем проведення змагань!

У

змаганнях взяли участь понад 350
дітей вікових категорії від 5 до 13
років.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 23 травня
UA:Перший

6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:20,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза». (12+).
11:25 Д/с «Браво, шеф!»
12:30 Д/с «Тайська кухня».
13:10,17:15,23:50,3:30,5:25 Погода.
13:20 UA:Фольк. Спогади.
14:25 Д/с «Кухня По».
15:15 Енеїда.
16:15 Д/с «Морська кухня».
17:30 #ВУкраїнi.
18:20,2:35 Тема дня.
19:30 Перший на селi.
19:55 Д/с «Боротьба за виживання».
21:25,2:25 UA:Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Д/с «Особливий загiн».

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
,5:25 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
10:55,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».
14:25 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
20:35 «Чистоnews».
20:45,21:45 Т/с «Школа». (16+).
22:30 «Право на владу».

Iнтер

4:55 «Top Shop».
5:30,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:10 Т/с «Султан мого серця».

11:10 Т/с «Голос з минулого». (12+).
12:00 «Новини».
12:25 Х/ф «Наречений напрокат».
14:45 «Правила виживання».
15:45,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,1:35 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
По ту лiнiю фронту».
23:50 Т/с «Биття серця». (16+).

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.
10:10 Секретний фронт.
11:20,13:20 Х/ф «Мистецтво вiйни 2:
Зрада». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:50 Х/ф «Мистецтво вiйни 3:
Вiдплата». (16+).
15:30,16:20 Х/ф «Везучий». (16+).
17:50 Т/с «В полонi у перевертня».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:20 Т/с «В полонi перевертня».
22:10 Х/ф «Снайпер: Примарний
стрiлець». (18+).

Новий канал

3:00,0:50 Зона ночi.
3:55 Абзац.
5:45,7:05 Kids` Time.
5:50 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних».
7:10 Т/с «Шлях чарiвника».
10:50 Х/ф «Таксi 5». (16+).
13:00 Хто проти блондинок. (12+).
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).

21:00 Х/ф «Овердрайв». (12+).
22:50 Х/ф «Механiк». (18+).

СТБ

9:40 Т/с «Джованнi», 5 с.
10:05 Т/с «Джованнi», 6 с.
10:35 МастерШеф. Дiти. (12+).
15:05 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис. (16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18:55 Хата на тата. (12+).
21:00 Т/с «Джованнi», 7 с.
21:35 Т/с «Джованнi», 8 с.
22:45 Т/с «Загадка для Анни».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:20,4:00 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 «Бiле-чорне». (16+).
23:20 Контролер.

ТК «Київ»

9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10 «Свiдчення вiйни». (16+).
12:00,13:10,17:10,19:20 «Київ Live».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Заборонена iсторiя».
20:30 «Прогулянки мiстом».
21:25 «Тихоокеанська вiйна в
кольорi». (16+).
22:30 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».

П`ятниця • 24 травня
UA:Перший

6:00 М/с «Гон».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,1:35,5:10 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза». (12+).
11:25 Д/с «Браво, шеф!»
12:30 Д/с «Тайська кухня».
13:10,17:15,2:45,5:25 Погода.
13:20 Сильна доля.
14:25 Д/с «Кухня По».
15:15 UA:Фольк. Спогади.
16:15 Д/с «Морська кухня».
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:20,1:50 Тема дня.
19:30,2:50 Розсекречена iсторiя.
20:30 Перша шпальта.
21:25 ЧС FIFA U-20 2019 у Польщi.
Україна - США.
22:15 UA:Спорт - У перервi.
23:20 Як дивитися кiно.
23:50 Х/ф «Гарнi часи». (16+).
3:45 Букоголiки.
4:15 По обiдi шоу.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
05 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп».
10:55,12:20 «Мiняю жiнку».
13:30 «Сiмейнi мелодрами».
14:25 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Моє чуже життя». (12+).
20:25 «Чистоnews».
20:35,22:35 «Лiга смiху».
0:30 «Київ Вечiрнiй».

7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:10 Т/с «Султан мого серця».
11:10 Т/с «Голос з минулого». (12+).
12:25 Х/ф «Наречена, яка втекла».
14:45 «Правила виживання».
15:45,16:45,23:50 «Речдок».
18:00,1:40 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».

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+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Антизомбi. Дайджест.
11:00,13:15,22:45 «На трьох». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
16:20 Х/ф «Нацiональна безпека».
17:50 Т/с «В полонi у перевертня».
18:45,0:35 Факти. Вечiр.
20:10,21:30 Дизель шоу. (12+).
1:10 Т/с «Прокурори». (16+).

Новий канал

3:00,2:35 Зона ночi.
4:00 Абзац.
5:50,7:45 Kids` Time.
5:55 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних».
7:50 Т/с «Шлях чарiвника».
11:30 Пацанки. Нове життя. (16+).
15:05 Х/ф «Пiнгвiни мiстера
Поппера».
17:00 Х/ф «Похмiлля у Вегасi».
19:00 Х/ф «Похмiлля 2: З Вегаса до
Бангкока». (16+).
21:00 Х/ф «Похмiлля 3». (16+).
22:45 Х/ф «Вен Вайлдер - король
вечiрок». (16+).
0:40 Х/ф «Еверлi». (18+).

Iнтер

2:20 «Навколо М».
3:45 «Подробицi» - «Час».
4:55 «Top Shop».
5:30,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».

2:30 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:55 МастерШеф. Дiти. (12+).
10:35 Холостяк. (12+).
13:10 Х/ф «Замерзла в Маямi».
15:15 Х/ф «Принцеса спецiй».
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00,22:50 Холостяк. (16+).
23:10 Х/ф «Найкраще в менi». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:3
0 Сьогоднi.
9:30,6:00 Зоряний шлях.
11:30,4:20 Реальна мiстика.
13:40 Т/с «Чужий грiх», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Чужий грiх».
18:00 Т/с «Таємницi». (12+).
19:50 «Говорить Україна».
22:00 Т/с «На самiй межi», 1 с.
23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «На самiй межi», 2 i 3 с.
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00,0:35 «Школа права».
8:50,20:20,1:20,3:10,5:50 «Ситуацiя».
9:00,11:00,15:00,17:00,19:00,21:0
0,23:00,1:30,3:45,6:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
9:15 «Ранок у мегаполiсi».
11:10 «Тихоокеанська вiйна в
кольорi». (16+).
12:00,14:00,17:10,19:20 «Київ Live».
13:00 «Кубок мера Києва з мiнi-футболу «Україна - Швейцарiя».
15:15 «Депутатська приймальня».
16:10,23:45 «Заборонена iсторiя».
20:30 «Якiсне життя».
21:25 «Київ Live. Пiдсумки».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:20,3:20 «Київ музика».
1:50,4:05 «Життєвi iсторiї».

Субота • 25 травня
UA:Перший

6:00 М/с «Гон».
6:30,7:10,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:20,2:00,4:1
0 Новини.
9:30 Країна на смак.
10:35 Енеїда.
11:40 М/с «Врумiз».
11:50 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
12:50 Х/ф.
14:45 Д/с «Мальовничi села».
15:15 Д/с «Фестивалi планети».
15:50 Д/с «Браво, шеф!»
16:50 Разом.
17:20 Д/с.
18:20 Спiльно.
18:55 Д/с «Мегаполiси».
19:50 Д/с «Iмперiя».
21:30 Розсекречена iсторiя.
22:30 Т/с «Окупованi». (16+).
23:45,5:25 Погода.
0:00 Телепродаж Тюсо.
2:20 UA:Фольк. Спогади.

Канал «1+1»

6:00,23:30,0:30 «Свiтське життя».
6:50 «Грошi».

8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,10:25,11:35,12:55,13:55,15:10
«Свiт навиворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя».
16:30 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка. Дiти».
19:30 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:25 «Українськi сенсацiї».
21:40 «Вечiрнiй квартал №3».

Iнтер

5:05 «Top Shop».
5:30 Х/ф «Сiм няньок».
7:00 «Слово Предстоятеля».
7:10 «Чекай на мене. Україна».
9:00 «Шiсть соток. Випiчка».
10:00 «Готуємо разом. Випiчка».
11:00 Х/ф «Кохана жiнка механiка
Гаврилова».
12:30 Х/ф «На вас чекає громадянка
Никанорова».
14:10 Х/ф «Здрастуй i прощай».
16:10 Т/с «Султан мого серця».
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Голос янгола», 1-4 с.

ICTV

5:20 Скарб нацiї.
5:30 Еврика!
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5:40 Факти.
6:05 Бiльше нiж правда.
7:50 Я зняв!
9:40,13:00 Дизель шоу. (12+).
10:55 Особливостi нацiональної
роботи.
12:45 Факти. День.
15:20 Т/с «В полонi у перевертня».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Кiнгсмен: Таємна
служба». (16+).
21:35 Х/ф «Кiнгсмен 2: Золоте
кiльце». (16+).

22:50 Х/ф «Обитель зла: Потойбiчне
життя». (18+).

СТБ

7:05,9:55,1:05 Т/с «Коли ми вдома».
9:00 Страва честi. (12+).
15:05 Т/с «Джованнi», 1-8 с.
19:00 МастерШеф. Професiонали.
22:05 Хата на тата. (12+).

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,4:15 Зоряний шлях.

Новий канал

3:00,2:40 Зона ночi.
5:40 М/с «Лунтiк».
6:20,7:35 Kids` Time.
6:25 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних».
7:40 Ревiзор. Магазини.
9:40 Таємний агент.
10:50 Таємний агент. Пост-шоу.
12:50 Гастарбайтери.
14:50 Хто зверху? (12+).
16:45 Х/ф «Нiч у музеї».
19:00 Х/ф «Нiч у музеї 2».
21:00 Х/ф «Нiч у музеї 3: Секрет
гробницi». (16+).

8:30 Т/с «Бiле-чорне», 9-14 с. (16+).
15:20 Т/с «Бiле-чорне». (16+).
17:10 Т/с «Утiкачка», 1 i 2 с. (12+).
20:00 Т/с «Утiкачка». (12+).
22:00 Т/с «Цвiт черемшини», 1-4 с.

ТК «Київ»

8:00 «Дика робота». (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».

11:30 «Зiрковий смак».
12:00 «Кубок мера Києва з мiнi-футболу «Україна - Хорватiя».
13:10,1:45 «Gorod «S».
15:10 «Шоу М. Поплавського «Я у
тебе один».
17:10 «Свiдчення вiйни». (16+).
18:10 Х/ф «Дивовижна iсторiя
дивного кохання».
21:25 Х/ф «Велика афера». (16+).
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:35 «Київ музика».
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6:00 М/с «Гон».
6:30,7:10,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:20,2:00,4:1
0 Новини.
9:30,2:20 Енеїда.
10:35 Країна на смак.
11:40 М/с «Врумiз».
11:50 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
12:50 Х/ф «Як вийти замiж за
короля».
14:20 Д/с «Тайська кухня».
15:50 UA:Фольк. Спогади.
16:55 Перший на селi.
17:20 Д/с.
18:25 Д/с «Фестивалi планети».
18:55 #ВУкраїнi.
19:30 Спецпроект до п`ятої рiчницi
початку оборони Донецького
аеропорту.
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21:55 Д/с «Свiт дикої природи».
22:30 Т/с «Окупованi». (16+).
23:45,5:25 Погода.
0:00 Телепродаж Тюсо.
3:15 Д/с «Аромати Перу».
3:40 Своя земля.
4:35 Розсекречена iсторiя.
5:35 Телепродаж.

Канал «1+1»

6:00 «ТСН».
6:25 М/ф.
6:45 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45,10:45,3:15 «Свiт навиворiт 2:
Iндiя».
11:40 Т/с «Школа». (16+).
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос. Дiти 5».
23:05 Х/ф «Дiм дивних дiтей Мiс
Сапсан». (16+).
1:25 «Лiга смiху».

Iнтер

2:45 «Орел i решка. Курортний
сезон».
4:00 «Подробицi» - «Час».
4:30 М/ф «Дикi лебедi».
5:30 Х/ф «Чарiвний голос
Джельсомiно».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Мегаполiси».

11:00 «Орел i решка. Морський
сезон 3».
12:00 «Орел i решка. Рай i пекло».
13:00 Х/ф «Загублене мiсто Z».
(16+).
15:50 Т/с «Голос янгола», 1-4 с.
(12+).
20:00 «Подробицi».
20:30 «Правила виживання.
Спецвипуск».
22:00 Х/ф «Про Любов».
23:55 «Речдок».

Професiонали. (12+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).
21:00 Один за всiх. (16+).
22:15 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

ICTV

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
9:20 Т/с «Утiкачка». (12+).
13:10 Т/с «На самiй межi». (12+).
17:00 Т/с «Без коливань», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Без коливань».
23:00 Т/с «Цвiт черемшини», 5-7 с.
1:40 Телемагазин.
2:10 Т/с «Цвiт черемшини», 8 с.
2:45 Iсторiя одного злочину. (16+).

Новий канал

8:00 «Прогулянки мiстом».
8:30 «Шеф-кухар країни».
9:00,11:00 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
9:15,11:10 «Ранок у мегаполiсi».
12:00 Х/ф «Дивовижна iсторiя
дивного кохання».
14:30 «Ректор».
15:00 «Кубок мера Києва з мiнi-футболу «Україна - Румунiя».
16:00 «Свiдчення вiйни». (16+).
16:50 «Фестиваль «Мелодiя двох
сердець».
18:55 Х/ф «Мiллi».
21:00,1:50 «СТН-тижневик».
21:30,2:20,7:00 «СТН-спорт-тижневик».
21:50 Х/ф «Мистецтво мандрiв».
(16+).
23:40 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45,4:20 «Київ музика».
0:10 Х/ф «Велика афера». (16+).
2:40 «Gorod «S».
4:45 «Життєвi iсторiї».

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Факти.
4:45 Громадянська оборона.
6:25 Антизомбi.
8:05,13:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:45 Факти. День.
13:50 Х/ф «Кiнгсмен: Таємна
служба». (16+).
16:05 Х/ф «Кiнгсмен 2: Золоте
кiльце». (16+).
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
20:35 Х/ф «Шпигунка». (16+).
22:50 Х/ф «Турист». (16+).
0:45 Х/ф «Анаконда 3: Цiна
експерименту». (18+).
2:20 Х/ф «Анаконда 4: Кривавий
слiд». (18+).

ТК «Київ»

3:00,2:50 Зона ночi.
6:00 СтендАп шоу.
6:50,8:25 Kids` Time.
6:55 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних».
8:30 Х/ф «Спадкоємцi».
10:40 М/ф «Тролi».
12:20 Х/ф «Нiч у музеї».
14:30 Х/ф «Нiч у музеї 2».
16:30 Х/ф «Нiч у музеї 3: Секрет
гробницi». (16+).
18:30 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт».
(16+).
21:00 Х/ф «Титанiк».
Ремонт
1:00 Х/ф «Обитель зла:
Вiдплата». (18+).

СТБ

7:05 Т/с «Коли ми вдома».
9:00 Страва честi. (12+).
9:55 Хата на тата. (12+).
15:50 МастерШеф.

холодильників

куплю б/у
або неробочий холодильник

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

ВІДДІЛ ОСВІТИ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ ПРО ВАКАНТНІ ПОСАДИ:

• Директора закладу дошкільної освіти №2 «Горобинка» Бучанської міської ради Київської області

Вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування, стаж роботи не менше 3 років, знання Конституції України, законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (із змінами
і доповненнями), знання основ діловодства та правил ділового етикету, досконале володіння державною мовою, навиками роботи
на персональному комп’ютері.

• Директора Комунального закладу « Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота
рибка» Бучанської міської ради Київської області
Вимоги: вища освіта відповідного професійного спрямування, стаж роботи не менше 3 років, знання Конституції України, законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (із змінами
і доповненнями), знання основ діловодства та правил ділового етикету, досконале володіння державною мовою, навиками роботи
на персональному комп’ютері.
Додаткова інформація надається за телефоном: 49-705.
Контроль робочих органів Фонду соціального
страхування України за обґрунтованістю видачі листків
непрацездатності
Одним з основних завдань Фонду соціального страхування України (далі –
Фонд) відповідно до ст. 9 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» є здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, здійснення фінансування матеріального забезпечення та контролю за використанням роботодавцями і застрахованими особами коштів Фонду.
За даними проведеного моніторингу, майже в усіх регіонах Київщини в 2018
році збільшилась кількість виданих та продовжених листків непрацездатності закладами охорони здоров’я, оплачених за рахунок коштів Фонду, що призвело до збільшення видатків Фонду на оплату допомоги по тимчасовій непрацездатності. Така тенденція спостерігається і на початку 2019 року.
У зв’язку з вищезазначеним, Фондом розроблено механізм посилення контролю
за обґрунтованістю видачі (продовження) листків непрацездатності застрахованим особам та визначено першочергові заходи щодо зменшення загального
числа оплачених днів по тимчасовій непрацездатності.
На сьогодні, в рамках спільної роботи Ірпінського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Київській області (далі – Ірпінське відділення) та закладів охорони здоров’я Бородянського,
Макарівського районів, м. Ірпеня та м. Бучі посилено контроль за виконанням
вимог нормативно-правових актів щодо порядку обліку, видачі та продовження листків непрацездатності. Крім того, проводиться щотижневий моніторинг
видачі листків непрацездатності по кожному медичному закладу, аналізується
частота та тривалість перебування застрахованих осіб на листках непрацездатності. При збільшенні показників проводиться робота по з’ясуванню причин
такого зростання і розробляються заходи щодо посилення контролю в даному
напрямку.
З метою контролю за використанням роботодавцями і застрахованими особами коштів Фонду, працівниками Ірпінського відділення постійно проводяться
зустрічі зі страховим активом підприємств, установ, організацій (членів комісій
із соціального страхування), де наголошується, що рішення про призначення
матеріального забезпечення по листку непрацездатності приймається комісією
(уповноваженим) із соціального страхування, яка створюється на підприємстві,
в установі, організації.
Керуючись Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» та постановою правління Фонду соціального страхування України
від 19.07.2018 № 13 «Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності», комісія
(уповноважений) із соціального страхування не тільки здійснює контроль за
правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення,
а також приймає рішення про відмову в його призначенні та розглядає підставу і
правильність видачі листків непрацездатності, заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення. Законом передбачено перелік підстав, при яких комісія має право відмовити в оплаті листка непрацездатності.
Володіючи фактами, які ставлять під сумнів справжність листка непрацездатності, комісія може прийняти рішення щодо відмови в його оплаті. Свої висновки комісія оформлює протоколом до якого можуть додаватися пояснення, довідки, інші матеріали, що свідчать про обґрунтованість прийнятого рішення.
Закликаємо роботодавців та голів комісій із соціального страхування не нехтувати своїм правом, та за потреби звертатись до Ірпінського відділення щодо
перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності
застрахованим особам, їх заповнення. Використання такого права не зайве,
оскільки в подальшому дасть змогу уникнути фінансових санкцій при проведенні перевірки цільового використання коштів.
Начальник Ірпінського відділення управління
виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України у Київській області Таранюк С.В.
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної родини АІ № 016345, видане на
ім’я Пашанова Марія Юріївна 23.05.2012 р. , вважати недійсним.
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної родини, видане на ім’я Пашанова
Анастасія Юріївна, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної родини ДБ № 193325, видане на
ім’я Артюх Марія Михайлівна, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної родини АІ № 030822, видане на
ім’я Запольська Анна Павлівна, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної родини, видане на ім’я Стрілець
Володимир Олександрович, вважати недійсним.

Актуально

Нова послуга мобільного зв’язку

Починаючи з 1 травня в Україні запрацювала послуга з перенесення абонентських номерів для користувачів мобільного зв’язку (Mobile number
portability, MNP).
епер українці можуть безкоштовно змінювати мобільного оператора, зберігши при цьому старий абонентський номер.
Нагадаємо, що за кордоном така послуга доступна вже давно. В Україні ж відповідний закон було ухвалено ще в 2010 році, але введення послуги постійно
відкладали.
Щоб змінити оператора і зберегти свій номер, потрібно переконатися, що він
зареєстрований на вас, подати заявку на портацію новому оператору та отримати нову SIM-карту, на яку буде перенесено номер.
Якщо номер телефону не зареєстрований на абонента, потрібно буде пройти процедуру реєстрації, подавши для цього один із документів, що засвідчують особу.
Нагадаємо, раніше готовність до запровадження послуги підтвердили в
Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв’язку та інформатизації, а також усі найбільші оператори мобільного зв’язку.
Богдан Ляховець

Т

СПОЖИВАЧ

На вагу золота

В Україні цибуля стала дорожчою за
банани та апельсини
олоті» цибуля, капуста, морква і
навіть картопля. Останнім часом
ціна на ці овочі в Україні почала різко
зростати, чим неприємно здивувала
українців. Дефіцит на цю продукцію та
її дорожнеча з одного боку спричинили
легку паніку, а з іншого породили хвилю
різноманітних жартів. Особливого «удару» багатьом завдала цибуля, яка тепер
подекуди коштує дорожче, ніж імпортні
апельсини та банани, – від 25 до 40 грн
за кілограм і стала абсолютним лідером
серед учасників цінового галопу.

«З

ЧОМУ СКЛАЛАСЯ ТАКА СИТУАЦІЯ І ЧИ
ВАРТО ОЧІКУВАТИ ЗНИЖЕННЯ ЦІН?
Після президентських виборів однією
з головних тем для обговорення в Україні стала неочікувано висока вартість таких традиційних овочів,
як, зокрема, цибулі, капусти, моркви та картоплі. Їхні цінники
ось уже кілька тижнів
активно публікують
та обговорюють у соцмережах, створюються
жартівливо-серйозні
карикатури.
Утім, якщо серйозно: чому
вартість традиційних для українців овочів нині так стрімко пішла вгору?
ЕКСПЕРТИ ПОЯСНЮЮТЬ: ЗБІГЛИСЯ
КІЛЬКА НЕСПРИЯТЛИВИХ ФАКТОРІВ
«В Україні овочі в основному вирощують господарства і населення. Говорячи
прямо: бабусі на своєму городі. Тож
Мінагрополітики не може знати, скільки
точно планують виготовити тих чи інших овочів, а також того, скільки їх потім
надійде на ринок», – пояснює одну з причин нинішнього овочевого дефіциту економіст та заступник голови «Української
аграрної асоціації» Мар’ян Заблоцький.
Окрім відсутності чіткого планування та промислового налагодження овочевого виробництва в Україні також є
проблеми зі зберіганням цієї продукції.
Ще один чинник росту цін – імпорт
власних запасів за кордон.

«Торік у Європі був неврожай, і
Україна експортувала для неї ту ж цибулю, а тепер для своїх громадян закуповує її в Азії», – зауважує Заблоцький.
Із початком овочевого дефіциту на
українських прилавках оселилася цибуля загалом з Казахстану та Узбекистану.
Протягом лютого та березня її сюди завезли аж 35 тисяч тонн (такими є дані
Всеукраїнської асоціації імпортерів овочів та фруктів).
Нинішній український та європейський ажіотаж неабияк підігрів ціни
на азіатську цибулю нового врожаю. У
Таджикистані, наприклад, у понад три
рази: з 80 до 260 доларів за тонну, а в
Узбекистані вдвічі: зі 100-150 до 300 доларів за тонну.

ЧИ «ПРОСЯДЕ» ЦІНА?
У самій Україні тим часом ціна зросла не тільки на готову продукцію, але й
на саджанці: якщо торік
вартість посадкового
матеріалу сягала 65-75
гривень за кілограм, то
нині цей же кілограм
вже коштує до 200-300
гривень.
Дехто
побоюється,
що за схожих умов
навіть новий врожай
може мати такі самі
високі, як і зараз, ціни. Цього
економіст Мар’ян Заблоцький не виключає, однак, сподівається на більш
позитивний розвиток ситуації.
«Ціна на цибулю, незалежно від цін
на саджанці, має «просісти». Зниження
цін, можливо, побачимо вже до кінця
місяця», – припускає він.
Водночас більш песимістичні прогнози передбачають зниження вартості на
цей продукт аж наприкінці літа.
Наразі ж ціна на цибулю в Україні є
навіть вищою ніж у сусідній Польщі,
яка так само змушена продавати імпортований товар, а не власну продукцію.
Водночас на ринку констатують, що
збільшення поставок цибулі нового
врожаю з Узбекистану дещо знизило
ціни на неї в Україні.
Окрім того, подолати нинішній дефіцит можуть допомогти рання цибуля з
Єгипту та Таджикистану, яка нині теж
має з’явитися на українських прилавках.
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На часі

Зміни до порядку надання субсидії
СТОСОВНО ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ НА
НАСТУПНИЙ ПЕРІОД У ТРАВНІ 2019 РОКУ
Постановою Кабінету Міністрів України
від 17.04.2019 № 373 (далі – Постанова № 373)
виключено пункт 3 постанови Кабінету
Міністрів України від 27.12.2018 № 1176
«Деякі питання надання житлових субсидій
населенню у грошовій формі», яким було
встановлено, що з 1 травня 2019 р. призначення житлової субсидії домогосподарствам, які таку субсидію одержували протягом опалювального сезону 2018/19 року
на підставі їх звернень до 31 грудня 2018 р.,
здійснюється лише після подання нових заяви (в якій обов’язково зазначається номер
мобільного телефону заявника) і декларації.
При цьому пунктом 18 Положення про
порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі
змінами) (далі – Положення), передбачено,
що громадянам, які одержували житлову
субсидію в опалювальному сезоні у грошовій формі (безготівковій чи готівковій),
і у них відсутня заборгованість за житлово-комунальні послуги, яка відповідає ознакам, визначеним у підпункті 5 пункту 6
Положення, житлова субсидія на наступний
строк призначається у готівковій формі.
Таким чином, у травні 2019 року житлова
субсидія призначається на наступний період
домогосподарствам, які одержували субсидію у попередньому періоді і у яких відсутня
зазначена вище заборгованість зі сплати послуг, у грошовій готівковій формі без подання нових заяви і декларації.
Житлова субсидія на наступний строк призначається у готівковій формі також громадянам, які одержували субсидію у грошовій готівковій формі і у них за даними управителів,
об’єднань, виконавців комунальних послуг
наявна заборгованість, що відповідає ознакам, визначеним у підпункті 5 пункту 6 цього
Положення, але які не змогли вчасно отримати житлову субсидію в АТ «Ощадбанк» у готівковій формі у зв’язку з тим, що перебували
у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я.
Громадянам, які одержували субсидію в опалювальному сезоні і відповідно до Положення
мають подавати нові заяви і декларації, за
відсутності заборгованості субсидія призначається також у грошовій готівковій формі
(незалежно від того, у якій формі отримували
субсидію в опалювальному сезоні).
ПОВТОРНО ІЗ ЗАЯВОЮ
ТА ДЕКЛАРАЦІЄЮ У ТРАВНІ
МАЮТЬ ЗВЕРНУТИСЯ:
• орендарі житла;
• внутрішньо переміщені особи;
• домогосподарства, яким субсидію було
призначено не на всіх зареєстрованих
осіб;
• домогосподарства, де є непрацюючі особи
працездатного віку, в яких або відсутні
доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати;
• якщо у складі домогосподарства або у
складі сім’ї члена домогосподарства відбулися зміни протягом останнього року.
Особам, які вперше звертаються за субсидією, вона призначається у грошовій безготівковій формі на підставі декларації і заяви, в якій
має бути зазначено номер мобільного телефону.
Громадянам, які одержували житлову субсидію в опалювальному сезоні і у них наявна
заборгованість з оплати послуг, субсидія на
наступний період призначається у грошовій

безготівковій формі після вирішення питання з наявною заборгованістю. Крім того, за
наявності заборгованості в окремих випадках, з урахуванням обставин, що склалися,
комісія може прийняти рішення щодо призначення субсидії на наступний період (у грошовій безготівковій формі).
При цьому, якщо за результатами розрахунку розмір субсидії становить більше
5 тис. грн, така субсидія надається у грошовій
безготівковій формі.
Також Положенням передбачено, що за
заявою одержувача субсидії, якому вона на-

Цивільного кодексу України.
Така довіреність має бути видана на працівника територіального центру соціального обслуговування, зразок підпису якого
посвідчує керівник структурного підрозділу
з питань соціального захисту населення, та
оформлена на офіційному бланку організації, в якій довіритель працює, навчається,
перебуває на стаціонарному лікуванні, або
за місцем його проживання. Підписується
довіреність керівником (начальник, директор, голова, головний лікар тощо) цієї організації (навчальний або лікувальний заклад,

дається у грошовій готівковій формі, виплата
субсидії з наступного після подання заяви
місяця може здійснюватися у грошовій безготівковій формі, в якій обов’язково зазначається номер мобільного телефону заявника.
Враховуючи вище викладене, необхідно
налагодити взаємодію з надавачами послуг
щодо надання ними на запити у встановлені терміни інформації про заборгованість з
урахуванням вимог пункту 14 Положення
(без урахування заборгованості за послугу з постачання та розподілу природного
газу, що нарахована виконавцем послуги
з посиланням на рішення суду щодо норм
споживання природного газу побутовими
споживачами у разі відсутності лічильників
газу та приведенням об’ємів використаного
природного газу побутовими споживачами
до стандартних умов).
Під час призначення житлової субсидії на
наступний період за наявності заборгованості домогосподарствам, яким вона надавалася у попередньому періоді у грошовій
безготівковій формі, необхідно враховувати,
чи було укладено договір надавачем послуги
з АТ «Ощадбанк», на підставі якого перераховувалися йому кошти субсидії. Відповідна
інформація буде надана Міністерству
«Ощадбанком» і передана потім органам соціального захисту населення.

житлово-експлуатаційна організація, об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку, житлово-будівельний кооператив
тощо) та скріплюється печаткою організації
(за наявності).
Таким чином, одержувачу житлової субсидії, який не може особисто отримати кошти в АТ «Ощадбанк», потрібно звернутися
до органу соціального захисту населення з
проханням оформити довіреність на отримання коштів на працівника територіального центру соціального обслуговування.

СТОСОВНО ВИПЛАТИ СУБСИДІЇ У
ГОТІВКОВІЙ ФОРМІ ЗА ДОВІРЕНІСТЮ
Постановою № 373 внесено зміни до пункту 186 Положення, якими врегульовано
питання виплати житлової субсидії у готівковій формі АТ «Ощадбанк» представнику
одержувача за довіреністю, яка оформлена
відповідно до частини четвертої статті 245

СТОСОВНО СТРОКІВ ФОРМУВАННЯ
РЕЄСТРІВ
З 1 травня змінено строки подання структурними підрозділами з питань соціального захисту населення реєстрів нарахованих
субсидій (безготівкова форма) і реєстрів
одержувачів субсидії у готівковій формі та
визначено єдину дату їх подання – 25 число
поточного місяця.
У зв’язку з цим у травні 2019 року реєстри
нарахованих субсидій (безготівкова форма)
потрібно подати двічі:
• до 5 травня – суми нарахованих субсидій за квітень,
• до 25 травня – суми нарахованих субсидій за травень.
Також до 25 травня 2019 року мають бути
подані реєстри одержувачів субсидії у готівковій формі за травень 2019 року.
ЩОДО ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
КОМІСІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ АТ
«ОЩАДБАНК»
Змінено джерело фінансування комісійної винагороди АТ «Ощадбанк» у розмірі
0,7 відсотка суми платежу, яка утримується

ОСББ

Обговорювали важливе –
енергомодернізацію

У приміщенні міської ради відбувся семінар на тему «Можливості термореновації багатоквартирних будинків. Стратегія енергомодернізації
ОСББ», який провели за ініціативи ГО «Управління будинками» представники міжнародних партнерів ПРООН та IFC.
а захід зібралося близько 40 осіб, йшли ознайомитись із програмами
серед яких були представники стимулювання та підтримки об’єднань
ОСББ, ЖБК, ініціативних груп та ін- співвласників, розвитку та сприяння
ших зацікавлених мешканців, які при- енергомодернізації існуючих будівель.

Н

Організацію, що безкоштовно готова
допомагати ініціативним групам проводити збори та юридично реєструвати
ОСББ, представляла координатор проектів ПРОООН у Київські обл. Сівілія
Черман, яка вже втретє відвідує наше
місто.

банком під час перерахування надавачам
послуг житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.
Зазначена комісійна винагорода утримуватиметься із сум нарахованих субсидій у
грошовій безготівковій формі, а при розрахунку таких субсидій їх розмір збільшуватиметься на відповідну величину.

СТОСОВНО ІНШИХ ЗМІН В ПОРЯДКУ
НАДАННЯ СУБСИДІЙ
Надано право комісіям призначати житлову субсидію домогосподарствам:
• які мешкають у житловому приміщенні, опалювальна площа якого перевищує 120 кв. метрів для квартири, 200
кв. метрів для індивідуального будинку, якщо у складі домогосподарства
є особа з інвалідністю з ураженнями
опорно-рухового апарату, яка пересувається на візку і яку забезпечено цим
житловим приміщенням за рахунок
державного чи місцевого бюджету;
• якщо у складі домогосподарства або у
складі сім’ї члена домогосподарства є
особа, яка має заборгованість зі сплати аліментів, але вона перебуває у місцях позбавлення або обмеження волі.
У зв’язку з впровадженням грошової форми надання житлових субсидій з травня
скасовано проведення перерахунків розміру житлових субсидій (у разі ненадання або
надання не в повному обсязі житлово-комунальних послуг, зменшення витрат на
управління багатоквартирним будинком,
нарахування плати за послугу з постачання
теплової енергії у разі відсутності засобів обліку з урахуванням фактичної температури
зовнішнього повітря), які здійснювалися за
попередній період на підставі інформації надавачів послуг.
З метою уникнення непорозумінь з боку
громадян, коли їм видається повідомлення
про призначення житлової субсидії, а розмір
субсидії становить 0,00 грн, Положенням
вводиться термін «непризначення житлової
субсидії» - якщо за результатами розрахунку
житлової субсидії її розмір має нульове або
від’ємне значення.
ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАДАННЯ
ПІЛЬГ З ОПЛАТИ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ГРОШОВІЙ
ФОРМІ
Постановою № 373 затверджено Порядок
надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, який застосовуватиметься з 1 жовтня 2019 року.
Розрахунки суми пільг будуть проводитися в ЄДАРП, тому передбачено внесення
до ЄДАРП інформації про педагогічних, медичних працівників тощо у сільській місцевості, які мають право на відповідні пільги,
на підставі відомостей установ і організацій,
в яких вони працюють.
Передбачено дві форми надання пільг у
грошовій формі: безготівкова і готівкова.
Пільги надаватимуться у грошовій безготівковій формі через АТ «Ощадбанк» аналогічно грошовій безготівковій формі надання
житлових субсидій.
За заявою пільговика надання пільги може
проводитись у готівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок
в АТ «Ощадбанк», відкритий пільговиком.
Реквізити рахунка мають бути вказані у заяві.
Якщо в пільговика, який отримуватиме
пільги в готівковій формі, виникне заборгованість з оплати житлово-комунальних
послуг, про що орган соціального захисту
населення повідомлятимуть надавачі послуг,
пільга буде надаватися йому з наступного
місяця в грошовій безготівковій формі.
Якщо Сівілія зосередила увагу присутніх на методичній і практичній допомозі, то її колега Олексій Веха, як
представник та виконавець проектів
міжнародної фінансової корпорації IFC,
у своїх доповідях детально зупинився на
технічній частині впровадження енергомодернізації в багатоповерхових будинках, яка дасть змогу зменшити витрати
на тепло кожної родини.
Загалом семінар пройшов в атмосфері двостороннього діалогу, під час
якого кожен отримав інформацію для
роздумів. Відразу домовилися про наступну зустріч.

СУСПІЛЬСТВО
Народжуємо
бажаних і
здорових дітей

З 13 по 20 травня 2019 року по всій
країні проводиться Всеукраїнський
тиждень планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я.
а визначенням Всесвітньої організації
охорони здоров’я, репродуктивне здоров’я – це стан повного фізичного, розумового і соціального благополуччя, а не
просто відсутність хвороб репродуктивної системи або порушення її функцій.
ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї потрібне для народження бажаних та здорових дітей,
для збереження здоров’я жінок і чоловіків, для попередження небажаної вагітності і захворювань, що передаються
статевим шляхом. Це поняття, яке активно входить у наше життя.
РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я є складовою популяційного здоров’я і впливає
на низку показників, які характеризують стан здоров’я населення. Сьогодні,
як відомо, склалася несприятлива демографічна ситуація в багатьох високорозвинених країнах.
Причини таких негативних тенденцій
ще вивчені недостатньо, вони мають
свої специфічні особливості і потребують вирішення серед конкретних груп
населення.
За даними наукових джерел та досліджень, в Україні продовжується інтенсивне погіршення популяційних процесів. Спостерігається зниження рівня
репродуктивного здоров’я населення,
що в свою чергу поглиблює демографічні кризові процеси.
ПІДГОТОВКА ДО БАЖАНОЇ ВАГІТНОСТІ
є головним моментом у плануванні сім’ї,
тому варто дослухатися до засторог і рекомендацій фахівців.
Подружжю за 2 місяці до запланованої вагітності слід повністю відмовитися від шкідливих звичок (алкоголь, куріння, наркотики).

З

ПУТІВНИК ПО МІСТУ

П

іца – це нібито просто запечений
корж, покритий томатною пастою,
сиром і різноманітними інгредієнтами
у всіляких добірках. Але, як змішати
різні компоненти, що з чим поєднати,
щоб людина, яка скуштувала піцу, отримала максимальне задоволення і повернулася саме до вашого кафе чи ресторану, знають не всі.
Розпитати про різновиди італійського меню ми вирішили в закладі «Divine
Pizza» (у перекладі з італійської «божественна піца»), який за десять років діяльності в Бучі став дуже популярним.
Вони мають лозунг «Насолоджуйся
моментом». Працюють щодня, з 10:00
до 23:00, у режимі зручному для кожного.
Піцайоло (кухар з приготування
піци) цього закладу готують і справді
смачні вироби, які користуються попитом у бучанців та їхніх гостей. Тим паче,
що цінова політика піцерії базується на
якості продуктів постачання! І хоч вартість блюд у меню не найдешевша, вона
цілком задовольняє відвідувачів, адже
якість і смак неперевершені.
– Бучанський «Divine» – це як частина міста про яку всі знають, – каже
Марк Веретенніков, адміністратор піцерії «Divine» в Бучі. – У місті є великий
парк, гарна алея, і так само піцерія –
місце, де можна відпочити. Сам заклад
позиціонується як більш сімейного
типу. Буває, столики всі зайняті, дітки
бавляться, і здається, що перебуваєш у
сімейному затишному місці.

ЯКИЙ ЖЕ АСОРТИМЕНТ ПІЦ, І ЯКА
ЦІНА СТАНДАРТНОЇ?
Асортимент
дуже
різноманітний, і в нього входить: «Маргарита»,
«Папероні», «Піца Цезар з куркою»,

ДОБРА СПРАВА

Сприятливий вік матері становить 19
– 35 років.
Інтервал між пологами повинен бути не
менше 2 – 2,5 і бажано не більше 5 років.
У жінок, які страждають хронічними
захворюваннями, вагітність допустима
залежно від захворювання лише за відсутності загострень протягом 1 – 5 років.
Вагітність робітницям, що піддаються
впливу несприятливих факторів, можна
рекомендувати лише після 1 – 3 років на
виробництві, тобто після розвитку стійких адаптацій.
У ПОПЕРЕДЖЕННІ НЕЗАПЛАНОВАНОЇ
ВАГІТНОСТІ велике значення має використання партнерами різних методів
контрацепції, що дає змогу уникнути
штучного аборту. Метод контрацепції
підбирають з урахуванням медичних
показань і протипоказань, а також з
урахування умов життя родини.
На жаль, в нашій країні основним методом контрацепції є штучний аборт, незважаючи на те, що штучне переривання
вагітності є чинником ризику багатьох
форм патології репродукції. Слід пам’ятати, що саме аборт є найчастішою причиною первинного і вторинного безпліддя, причиною материнської смертності.
Перш за все планування сім’ї – це забезпечення здоров’я жінки для народження нею бажаних і здорових дітей.
Служба охорони здоров’я матері і
дитини є тим напрямом роботи, від
результатів якої залежать перспективи
демографічної ситуації в майбутньому.
У НАШ ЧАС репродуктивне здоров’я
молодих людей дуже слабке. Дівчата і
хлопці, що захоплюються наркотиками,
тютюнокурінням і алкоголем, найбільш
часті кандидати на безплідність.
ВАШЕ ЗДОРОВ’Я У ВАШИХ ВЛАСНИХ
РУКАХ. Кожна людина повинна самостійно піклуватися про себе, адже медицина лише на 10% має вплив на здоров’я
людини, 50% – це поведінка, харчування
та спосіб життя людини.
Н.М.Єрмолінська,
акушер – гінеколог
КНП «БКДЦ» БМР

Здавали кров заради порятунку життя

14 травня 2019 року Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради
провело «День донора».
складні медичні процедури і хірургічні
операції тощо.
Ірина прийшла на День донора
вдруге, оскільки знає, що дуже часто
не вистачає донорської крові:
– Захотіла просто допомогти людям, а виявилося, ще й матеріальну допомогу отримала.
У Бучі «День донора» проводять
втретє у 2019 році. Цього разу 35 людей забажали долучитися до важливої
акції. Після огляду медичних працівників, 26 добровольцям дозволили
здавати кров, інших відхили за станом
здоров’я.
ЧОМУ ВАЖЛИВО ЗДАВАТИ КРОВ?
12 літрів крові бучанських донорів
За статистикою, кожен третій житель нашої планети потребує донор- допоможуть тим, кому вона конче неської крові. Її переливання часто обхідна, і ми впевнені – врятують чинеобхідне жінкам з ускладненнями ва- єсь життя.
– Я вже здавала раніше, – розповіла
гітності, дітям з тяжкою анемією, людям, що дістали важкі травми внаслі- донор Вікторія, яка приєдналася до
док нещасних випадків або природних доброї справи, – і вирішила знову прикатастроф, всім тим, кому призначено йти, тому що це необхідно!

Вітаємо «Бучанську варту»
з п’ятиріччям

15 травня 2014 року було офіційно зареєстровано ГО «Громадське
формування з охорони громадського порядку та державного кордону
«Бучанська Варта».

«Б

учанська варта» – це допомога! Переселенцям зі
сходу та Криму, продукти та речі військовим, допомога матерям бійців, які загинули, це поїздки з підтримкою на війну…
Дякуємо за ваше велике серце, за приділений всім,
кому це потрібно, час, за роботу на благо
українського народу. Будьте здорові, удачливі, щасливі. Миру вам і нашій Україні.
Бучанська міська рада,
депутатський корпус, виконавчий
комітет БМР, громадськість

Обирайте піцу на свій смак
Італійська національна страва піца з часом для будь-якої європейської
країни і України, зокрема, стала звичною і майже народною. Піцу пропонують у ресторанах і кафе, її готують вмілі домогосподарки, а найчастіше
користуються попитом піцерії, що мають доставку. Адже так просто: святкування, неочікувані гості чи взагалі бажання смачно перекусити, – ми набираємо номер телефону і чекаємо на італійську смакоту.

«Чотири сири», «Піца Баварська»,
«Морська», «Дьябола», «Гавайська»,
«Вегетаріанська», а також піца за вашим геніальним набором на ваш смак.
Маленька піца коливається в діапазоні
від 130 до 160 гривень. Вартість середньої від 150 до 200 гривень. Велика піца
коштує від 200 до 300 гривень і більше.
Піцу із самого початку відкриття
можна було зібрати самому, а не прийти і купити вже готову.

ПІЦА ДЛЯ ДІТЕЙ
Така піца не може бути з часником чи
грибами. Персонал відшукує підходящий
набір, який імпонуватиме дитині. Відразу
пропонують «Папероні» – така-собі «канонічна піца» з подвійним салямі, помідором. А також «Сирна піца», смак якої
пасує тим, хто обирає не важку їжу, а
потребує чогось легкого. Є «Гавайська», її
смак приваблює цікавим набором інгредієнтів: курка, шинка, ананас.

Діти
полюбляють
здебільшого
«Папероні», або сирну піцу з ковбасою.
Їм подобається сам вигляд і «тягучість»
сирної піци.
Один із важливих позитивних чинників будь-якого закладу – це персонал.
У «Divine» відбирають претендентів за
такими характеристиками, як людяність, доброзичливість, працелюбність,
бажання дарувати людям усмішку.
Адміністратор Марк Веретенніков зазначає: «Головне, щоб люди були щирі,
відкриті, з добрими намірами».

ЦІКАВІ ФАКТИ
– Винахід піци приписують давньоримському полководцеві та гурманові Лукулу. Свою популярність Лукул
швидше здобув завдяки своїм бенкетам,
аніж військовому ремеслу. Неаполітанці
дотепер цінують страви, які колись прикрашали його бенкетний стіл. Однією із
цих страв була піца а ля наполетана – золотаво-жовтого кольору, з кислого тіста,
спечена на деревному вугіллі.
– Греція врівень з Італією змагається за
звання батьківщини піци. У Стародавній
Греції почали запікати пласкі коржі з
тіста разом з начинкою з овочів, м’яса,
оливок, молочних продуктів тощо. Ця
грецька піца називалася plakuntos.
– Якось влітку в Неаполі королева савойська Маргарита прогулювалася зі
своєю родиною парком Каподімонте.
Вона неодноразово чула про піцу й вирішила зрештою її скуштувати. Місцевий
піцайоло був дуже улещений тим, що
сама королева вирішила спробувати саме
його піцу, і спеціально для неї спік за новим рецептом. Відтоді піца з помідорами,
сиром моцарелою та листям базиліку називається «Маргарита». До того ж кольори цих продуктів – червоний, білий та
зелений – символізують прапор Італії.
Євгеній Семеняк
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ФЕСТИВАЛЬ

Осарчука Олександра Вікторовича,

державного реєстратора відділу з питань реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
та реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб–підприємців

Савата Миколу Костянтиновичу,
водія Бучанської міської ради

Олексюка Василя Павловича,
секретаря Бучанської міської ради

№ 20 від 16 травня 2019 року
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Місце зустрічі –
країна дитинства

Саме за такою темою відбувся фестиваль
шкільної ліги Клуб веселих і кмітливих «Буча
краща за усіх» серед учнівських команд Бучанської об’єднаної територіальної громади.
крім двох обов’язкових конкурсів (візитки та музичного конкурсу «Реклама професій») був інтерактивний – від молодіжної ради Бучанської ОТГ.
У цьому конкурсі перемогу здобула команда
«Нормальна назва» (Бучанської Української гімназії).
Номінації між командами журі розподілило так:
– «Кращий музичний номер» – «Бригада №5»;
– «Нестандартний підхід» – «Нормальна назва»;
– «Краща акторська гра» – «Шарко»;
– «Відкриття фестивалю» – «Дещо з Ворзеля».

О

Гран-прі фестивалю та перехідний талісман
«Бучик» цього року отримала команда «Шарко»
(Бучанський НВК №2).

КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР

Молоді актори гідно
виступили на великій
сцені
Олену ПОКРАСЬОН

Чарівну жінку і прекрасного фахівця,
діловода Гаврилівського старостинського округу
Бажаємо щасливого сьогодні і
радісного завтра, красивих мрій
і їх здійснення! Зичимо щирих
почуттів, яскравих барв життя та
тільки радісних емоцій. Нехай Вас
супроводжують добрі друзі, гарні
новини та чудовий настрій кожного дня, а плідна праця приносить
лише задоволення.
Громада сіл Гаврилівка
та Тарасівщина

Виступ на Третьому фестивалі Українського
аматорського театру «День театру» був для Театральної студії TOPstars (зразкового театру
естради «Фабрика зірочок») дуже хвилюючим.

У

часники довго готувалися до цього дня, адже
виступали на малій сцені Театру юного глядача
Київського академічного «Театру на Липках».
Талановиті бучанці привезли до свого міста третє
почесне місце, а ще багато емоцій і спогадів!

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

ДОВКІЛЛЯ

Фруктовий сад буде
прикрашати парк
Булгакова

Близько 20 молодих плодових дерев, переважно абрикоси, яблуні та сливи посадили
вздовж алей затишного парку.

Чотирилапі улюбленці
показували вищий клас
У Бучі традиційно відбулася виставка собак
усіх порід, яка принесла неабияке задоволення охочих взяти участь чи просто подивитися.

Щиро вітаємо
з Днем народження!

Сергія ПИРЧА

Директора ПКПП «Теплокомунсервіс»

Безмежно вдячні за тепло і увагу, які Ви даруєте людям! Зичимо Вам прекрасного життя, і нехай на кожному його повороті завжди зустрічаються чудові події. Бажаємо масу
приводів для радості і міцного
здоров’я! Нехай кожен ранок
буде теплим і сонячним.
Щастя і радощів у домівку, здоров’я і благополуччя родині, натхнення і творчості для душі!
Колектив
редакції газети «БН»

П

рацівники «Бучазеленбуду» також «замінили» на вулиці Вокзальна засохлу горобину на
нову.
Нові фруктові саджанці – подарунок місту від
депутата міської ради Андрія Великодного.

ЗМАГАННЯ

Гімназисти – другі в області у фестивалі
«КОЗАЦЬКИЙ ГАРТ-2019»
Команда Бучанської Української гімназії взяла
участь у (зональному) обласному етапі фізкультурно-патріотичного феcтивалю «Козацький гарт-2019».

У

фестивалі показували своє вміння також команди закладів загальної середньої освіти з Ірпеня,
Вишгорода, Бородянського району та Пісківської об’єднаної територіальної громади.
Відповідно до умов проведення, команди змагалися
у п’яти видах програми: човниковий біг 4х9, стрибки в
довжину з місця, стрибки через скакалку, перетягування линви та комбінована естафета. За остаточними підсумками суддівських протоколів, команда Бучанської
Української гімназії – на другому місці.
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К

ращих песиків визначали суддя міжнародної
категорії Володимир Копачев з асистентами –
суддями національної категорії.
Всі учасники отримали дипломи. Призери та переможці – кубки й смачний дарунок від Клубу «4
лапи» – преміум харчування.
Дякуємо за тепле й емоційне видовище!

АФІША

Фестивальна перлина
України
У День захисту дітей – 1 червня Буча гостинно зустрічатиме учасників і гостей XIX телерадіофестивалю «Прем’єра пісні».
ідомі майстри
сцени і молоді
виконавці, які починають свій шлях
до слухачів саме з
нашого міста, вчергове подарують насолоду від пісенних
мелодій.

В
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