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Із сесійної зали

Думка громади

Дозвілля

Свято наближається

Добудова дитсадка,
звіти та затвердження
програм…

Місцеве самоврядування –
можливість громади бути
успішною

Клуб веселих
і кмітливих –
грай від душі!

Що принесе нам
Білий Пацючок

Стор. 2

Стор. 3

7 грудня – День місцевого самоврядування

Від розвитку громад –
до розвитку країни
Це не просто дата, коли було ухвалено Закон України «Про місцеве самоврядування», і це не свято
лише працівників владних структур. Це свято для
нас всіх, кожного жителя громади.
дже ми маємо можливість вибирати уповноважених
представників інтересів народу – тих, хто
потрапить до влади і буде перейматися проблемами
села, міста, громади, держави. Можемо брати
участь у розвитку громади та впливати на зміни.
Ми самі вирішуємо, як нам жити в громаді. Тож
зі святом всіх нас!

А

Стор. 6

Стор. 11

Шановна громадо!
Вітаю з Днем
місцевого самоврядування!
Кожний, хто здійснює почесне служіння
інтересам людей, хто найближче знає їхні
особисті потреби, соціальні запити своїх
громад, хто конкретно бере участь у вирішенні життєво необхідних питань місцевого
розвитку, – той добре розуміє велику відповідальність, покладену сьогодні на органи місцевого самоврядування.
Вона зростає разом із проведенням у країні процесів
децентралізації та об’єднання територіальних громад.
Адже у нас є право і можливість захищати та реалізовувати свої інтереси. Робити наш край таким, яким його
хоче бачити кожен із нас – сучасним, зручним і комфортним для життя.
Від нашої з вами праці, повсякденного спілкування з
жителями, розуміння тих нелегких завдань, які стоять
перед нами, а також прийняття необхідних рішень, – залежать як соціальне благополуччя людей, що живуть поряд з нами, так і загальний добробут нашого міста і сіл.
Цей день є підтвердженням самоврядних традицій багатьох поколінь українців, реалізації їхнього права брати участь
в управлінні державними справами на місцевому рівні.
Нехай же це свято додасть усім нам єдності й певності в
тому, що лише спільними зусиллями ми розбудуємо нашу
об’єднану громаду, перетворимо рідну Україну в успішну
європейську державу, про яку мріяли Герої Небесної Сотні
й за яку платять дорогу ціну наші герої-бійці на сході.
Успіхів, миру, розвитку!
Анатолій Федорук,
Бучанський міський голова,
голова Київського регіонального відділення
Асоціації міст України

Передплата
2020

ЩОТИЖНЕВА ГАЗЕТА
БУЧАНСЬКОЇ
ОБ’ЄДНАНОЇ
ГРОМАДИ

«БУЧАНСЬКІ НОВИНИ»
Шановні захисники України!
Вітаю Вас з професійним святом –
Днем Збройних Сил України!

Це свято сильних, мужніх і сміливих людей, готових у потрібний момент стати захистом і опорою для своєї країни,
рідних і близьких. Ваша служба – це не тільки професія, для
більшості з вас - це справа всього життя.
Наші воїни успадкували славу й кращі військові традиції
давньоруських княжих дружин, Війська Запорозького, вояків армії Української Народної Республіки, бійців Української
Повстанської Армії. Відвагу і героїзм, відчайдушність та бойову майстерність військовослужбовці Збройних Сил України
наразі демонструють кожної миті, їх подвиги золотими літерами закарбовуються в українській воєнній історії.
На жаль, сьогодні професія військовослужбовця стала дуже
небезпечною, адже військові української армії, ризикуючи
власним життям, відстоюють право на мирне життя, суверенітет і незалежність нашої Батьківщини.
Дякую від імені громади всім, хто сьогодні несе службу в
лавах збройних сил, вдень і вночі охороняючи спокій мирних
громадян.
Бажаю Вам і Вашим сім’ям міцного здоров’я, добра та щастя, мирного неба над Україною!
Схиляємо голови перед пам’яттю про тих, хто віддав
життя за Вітчизну…
Слава Україні! Героям слава!
Анатолій ФЕДОРУК, Бучанський міський голова

Вартість передплати:
1 місяць – 24,13 грн
3 місяці – 69,79 грн
6 місяців – 133,18 грн
1 рік – 261, 66 грн

Ми завжди
в центрі подій

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Офіційно

Із сесійної зали

Панельна дискусія

Біржа проєктів: розмова партнерів

Інвестиційні пропозиції для іноземних інвесторів: в очікуванні дива.
ідбулося
засідання
платформи
Київського регіонального відділення
(КРВ) Асоціації міст України (АМУ) з розвитку місцевого самоврядування на тему:
«Удосконалення законодавства щодо створення інвестиційної привабливості на рівні регіону. Польський досвід – Катовицька
спеціальна економічна зона».
Нагадаємо, нещодавно делегація КРВ
АМУ вивчала досвід створення, діяльності та функціонування вільних економічних зон на території Польщі. Саме
там і виникла ідея засідання платформи
Засідання регіональної Платформи
з розвитку місцевого самоврядування на
розпочалося із хвилюючої події: про
таку тему.
своє рішення піти на відпочинок
Відкрив роботу голова КРВ АМУ,
днями оголосив Гаррі Мартін – леБучанський міський голова Анатолій
генда місцевого самоврядування
Федорук. За результатами робочого відКиївщини, багаторічний виконавчий
рядження до Сілезії поінформував колег
директор КРВ АМУ, людина, яка прона засіданні платформи.
жила життя і пропустила проблеми і
– Ми багато чого можемо навчитися в
здобутки кожної громади через своє
Польщі. І взагалі у країн, які думають про
серце і душу.
завтрашній день – це Германія, Франція,
Голова КРВ АМУ Анатолій
Литва, – зазначив Анатолій Федорук.
Федорук та заступник голови КОР
Заступник голови Київської обласЯрослав Добрянський подякували
ної ради Ярослав Добрянський розпойому за роботу і запросили на повів про позитивний практичний досвід
заштатній основі залишатися радпольських колег:
ником і опорою місцевому само– Раніше у них стояло питання, як
врядуванню.
забезпечити робочими місцями своїх
жителів. Тепер, навпаки, є необхідність
забезпечити робочі місця працівниками.
– Важливим є той факт, що на Київщині
І наголосив, що Київщина має потуж- станом на сьогодні офіційно зареєстроний потенціал для розвитку.
вано шість юридично оформлених техНародний депутат Дмитро Наталуха нопарків, один з яких – «Індустріальний
вважає, що має бути розвиток виробни- парк Мироцьке». Вони готові заводити
цтва і залучення інвестицій, і це пози- інвестиції та реалізовувати дані проєкти,
тивно вплине на економічний розвиток – зазначив Бучанський міський голова. –
От тільки законодавча база у нас не дає
країни.
До панельної дискусії долучився на- жодних преференцій для інвестора...та
родний обранець Микола Бабенко, й процеси погоджень у нас дуже ускладякий зазначив, що є багато проблем, які нені! Але незважаючи на той факт, що
потрібно вирішувати, щоб бути при- Україна нині явно відстає від найближчих
вабливими для інвесторів: створення сусідів в інвестиційній привабливості, ми
потрібної інфраструктури, доступ до зобов’язані ініціювати створення техноправосуддя, дешеві енергоносії, кваліфі- парку, маючи поряд аеропорт «Антонов».
Платформа проходить у межах проєкту
ковані фахівці тощо.
На круглому столі розглянули поль- «Розробка курсу на зміцнення місцевого
ський досвід підтримки підприємництва самоврядування в Україні» ПУЛЬС, який
на рівні міст та залучення інвестицій в реалізується за підтримки USAID (агентмежах Катовицької спеціальної зони. ства США з міжнародного розвитку).
Ознайомилися із практичним досвідом
Учасниками стали депутати Верховної
колег: реалізації Закону України «Про Ради України Дмитро та Микола Бабенки,
спеціальну зону «Славутич» – реаліза- аналітик АМУ Діна Серебрянська, т.в.о.
цією проєкту «Технопарк Славутич» за виконавчого директора Київського РВ
АМУ Олександр Дехтярчук, заступник
сприяння ЄС.
Обговорили
необхідність
змін голови Київської обласної ради Ярослав
Конституції в частині об’єднаних те- Добрянський, депутати обласної ради
риторіальних громад та удосконалення Сергій Кармазін, мери міст, селищ, гозаконодавства щодо поліпшення інвес- лови ОТГ Київщини, представники КРВ
АМУ, регіональні консультанти АМУ
тиційного клімату в Україні.
Підсумки підбив голова КРВАМУ Тетяна Ревенко, Володимир Удовиченко.
Пресслужба БМР
Анатолій Федорук:

В

Єдина родина
◆◆ Ворзель

Із сесійної зали

Відбулась 59 сесія Ворзельської
селищної ради. Депутати затвердили зміни до селищного бюджету
на цей рік, проголосували кілька
земельних питань
а одній з минулих сесій Будинок
творчості композиторів передав
дві свої будівлі селищу: клуб-їдальню загальною площею 982, 9 кв. м та
пансіонат –541,1 кв. м. Депутати визначили балансоутримувачем цих комунальних будівель КП «Ворзельське
УЖКХ».
Було порушено питання денного
стаціонару. Для його роботи потрібно
на рік приблизно 250 тис грн. Голова
селища Лариса Федорук повідомила,
що в Ірпінь направлено лист з цього
приводу. Також розглядається можливість закласти у ворзельський бюджет
на наступний рік цю суму, за умови,
що це відповідає закону (за даними
Ворзельської амбулаторії, у 2018 році

Н

денний стаціонар надав медичну допомогу 292 пацієнтам).
Щодо громадських слухань щодо
Генплану, селищний голова наголосила, що містобудівна документація розробляється на певний період. Кожен
населений пункт, щоб розвиватися,
повинен мати свій генплан. Лариса
Федорук закликала мешканців знайомитись у селищній раді з Генпланом,
особливо тим, хто пише на цю тему у
соцмережах. Заступник селищного
голови або керуюча справами дадуть
відповіді на запитання, які цікавлять
ворзельців.
Данута Костура

Добудова
дитсадка, звіти
та затвердження
програм…

На черговій сесії Бучанської міської ради розглянули понад сто
запланованих питань, детально
вивчених та обговорених на депутатських комісіях та погоджувальній раді.
асідання провів Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Під час сесійного засідання депутати розглянули кілька проєктів рішень,
що стосуються бюджету громади.
Начальник фінансового управління Тетяна Сімон доповідала про стан
сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету міста Буча
за 9 місяців 2019 року, затвердження
звіту щодо виконання бюджету міста
Буча за цей же період та про внесення змін до рішення 51 сесії Бучанської
міської ради VІІ скликання від 20 грудня 2018 року № 2756-51-VІІ «Про бюджет міста Буча на 2019 рік».
Депутати затвердили зміни до рішення Бучанської міської ради «Про затвердження Плану соціально-економічного
розвитку Бучанської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2021рр.».
Розглянули питання управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Буча,
передачу котелень закладів охорони
здоров’я ПКПП «Теплокомунсервіс», питання регулювання земельних відносин
громадян, підприємств, установ та організацій та ін.
Традиційно наприкінці року депутати, громадськість, ЗМІ заслуховують
звіти про роботу постійних депутатських комісій.
Цього разу про роботу впродовж
року слухали:
−− голову комісії з питань регламенту,
правової політики, депутатської етики та контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету за 2019 рік Катерину Цип’ящук;
−− голову постійної комісії з питань реалізації та впровадження реформ,
децентралізації та об’єднання територіальних громад за 2019 рік Олега
Сотнікова;
−− голову постійної комісії з питань охорони здоров`я, соціального захисту,
екології та проблем Чорнобильської
катастрофи Людмилу Войналович;
−− голову постійної комісії з питань
освіти, культури, спорту, справ молоді та гуманітарних питань Миколу
Наконечного.
Звіти продовжаться на наступних
сесійних засіданнях.

З

ТЕРОБОРОНА
На сесії затверджено «Програму територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Буча на 2020-2021 роки».
Одночасно депутати вирішили визначити Ірпінсько-Бучанський об’єднаний міський військовий комісаріат відповідальним за реалізацію
«Програми територіальної оборони
та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Буча на 20202021 роки», який щорічно до 20 грудня
повинен подавати Бучанській міській
раді звіт про хід виконання Програми.
Програма включає в себе основні
завдання, принципи та заходи у сфері
мобілізаційної підготовки та територіальної оборони, а також реалізацію
державної політики щодо виконання
комплексу організаційних, економічних, фінансових та інших заходів, які
здійснюються в мирний час з метою
підготовки громади до своєчасного й
організованого проведення мобілізації, задоволення потреб оборони держави та безпеки населення в особливий період.
Документом передбачено заходи з
матеріально-технічного забезпечення

підрозділів територіальної оборони:
−− придбання матеріально-технічних
засобів для проведення розгортання
та бойового злагодження;
−− облаштування приміщення штабу
територіальної оборони;
−− облаштування бази дислокації для
розгортання та проведення навчальних зборів;
−− обладнання стаціонарних та тимчасових блокпостів;
−− харчування особового складу під
час проведення навчань та бойового
злагодження;
−− розміщення, виготовлення та розповсюдження рекламної друкованої
продукції для популяризації військової служби та залучення до неї
громадян.
Програмою передбачається створення та підтримка існуючих мереж
зв’язку, оповіщення керівного складу
загону територіальної оборони.

Будівництво освітніх закладів
продовжується
На засіданні депутати підтримали
проєкт рішення та схвалили Угоду
про передачу коштів позики №1301005/170 від 31.10.2019 між Мінфіном,
Міністерством розвитку громад та територій України, Бучанською міською
радою і відділом освіти БМР.
Це черговий етап, який наближає
реконструкцію з добудовою ЗОШ № 1.
До 1 вересня 2021 року новий корпус
школи має бути завершено.
Коментуючи розглянуте питання,
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук зазначив:
– Нещодавно відкрили нову початкову школу в навчально-виховному комплексі № 3, у перспективі найближчим
часом добудувати гімназію, тож приємно приступити до будівництва нового освітнього простору.
Нагадаємо,
проєкт
реконструкції з добудовою школи на
вул. Малиновського (нині вул.
Михайловського) у Бучі був одним із
переможців «Надзвичайної кредитної
програми для відновлення України»,
що реалізується за рахунок коштів
Європейського інвестиційного банку.
На добудову дитсадка в Бучі виділено субвенцію з держбюджету в сумі
10 мільйонів гривень.
Депутати розглянули питання про
прийняття субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Бучі на
будівництво дошкільного дитячого закладу по вул. Лесі Українки.
Також визначено відділ освіти
Бучанської міської ради головним
розпорядником коштів місцевого бюджету для включення до мережі розпорядників та одержувачів коштів, що
фінансуються у 2019 році за рахунок
субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Бучі Київської
області на будівництво дошкільного
дитячого закладу.
МІСЬКІ ПРОГРАМИ
На сесії затвердили міські програми
Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на
2020 рік: «З турботою про кожного»,
«Поліпшення стану безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища»,
зайнятості населення, і програми підтримки громадських організацій.
Також затвердили Програми розвитку культури та розвитку бібліотечної
галузі Бучанської міської об’єднаної
територіальної громади на 2020-2022
роки»
Депутати розглянули архітектурні,
земельні питання тощо.
Пресслужба БМР

Депутатам Бучанської міської
ради всіх скликань!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди свята – Дня місцевого самоврядування.
Цей день є святом кожної громади,
кожного її мешканця. Адже місцеве
самоврядування – найбільш наближений до людей рівень влади. Ніхто
краще, ніж депутат не знає, які в
людей проблеми, чого люди хочуть від
держави, і що держава може для них
зробити, чим допомогти.
З нагоди свята бажаю всім міцного
здоров’я, щастя й добробуту, миру і
злагоди, нових трудових звершень,
успіхів, активної громадянської позиції та єдності на шляху розбудови
рідної громади!
Марія Крижова,
секретар БМР
2000 – 2010 р.р.

Думка громади

Місцеве самоврядування –

можливість громади бути успішною

Усе частіше в наше життя входить словосполучення «місцеве самоврядування». Особливо, коли є проблеми: немає гарячої або холодної води в
оселі. Але чи надто часто ми замислюємося над тим, що ж це таке – місцеве самоврядування для кожного з нас? Яка важливість його для громади?
Журналісти «БН» попросили відповісти на ці запитання наших громадян.
що самоврядування є головним показниМарія Крижова, секретар Бучанської
міської ради 2000-2010 років:
ком зрілості суспільства. Нас багато років
– Місцеве самоврядування дозволяє за- відучували від цього, а тепер ми маємо його
безпечувати поєднання інтересів і прав лю- повертати через наших дітей і їх розуміндини та інтереси регіонів і держави в ціло- ня, що якщо ми для держави то і держава
му, створити певні противаги центральній для нас. Тільки тоді ми отримаємо потужне
владі, не допускати можливого свавілля з її самоврядування. Хочу побажати нашому
боку. Для цього органам місцевого самовря- місцевому самоврядуванню наблизитись до
дування або ж на конституційному рівні, європейського.
або ж шляхом ухвалення звичайних законів Раїса Козир, колишній голова
забезпечується досить широка компетенція, с. Здвижівки, 2010 – 2015 роки:
– Місцеве самоврядування відіграє у
що відповідає намірам сучасних держав розширювати їх соціальні функції, сприяючи житті громадян значно більшу роль, ніж
зміцненню ролі місцевого самоврядування у будь-які центральні чи місцеві органи винаданні різноманітних соціальних та адміні- конавчої влади, а також є визначальним
чинником регіонального розвитку країни
стративних послуг населенню.
та соціально-економічного відродження
Людмила Войналович, депутат БМР:
– На мою думку, самоврядування є спосо- українських громад. Приємно бачити, що
бом організації життя будь-якого колективу. органи місцевого самоврядування щороку
Воно сприяє виробленню у людей почуття діють ефективніше, розв’язують більшість
господаря свого підприємства, організації, проблем, забезпечуючи комфортне життя
села, міста, держави, а також розвиває вмін- наших громадян. І за цими успіхами стоять
ня співпрацювати на принципах гласності, конкретні люди, які взяли на себе відповідемократизму, позитивно впливає на фор- дальність
мування в особистості моральних якостей, Олег Сотніков, депутат БМР:
– Переконаний, що це свято кожного
що виробляються в процесі спільної творчої
діяльності, і які неможливо виробити за до- українця, які поважають вибір вільних гропомогою лише словесних впливів.
мадян, які довіряють вибраним ними предГалина Сурай,
ставникам і наділяють їх владними повколишній керуючий справами у БМР
новаженнями. Лише така влада і є дійсно
– Як дорога в одну милю починається з народною – владою не над суспільством, а
першого кроку, так і держава розпочинаєть- легітимною владою самого суспільства, для
ся з маленьких населених пунктів. Місцеве суспільства і на користь суспільства.
Для мене це можливість представляти інсамоврядування – це право села або селища
самостійно вирішувати питання місцевого тереси виборців, обстоювати їх, бути у гущі
значення, звичайно в межах Конституції подій, там, де й починається розвиток країни.
України. І якщо кожна мала громада буде
Хоч як би хто намагався приховати
щаслива, то щасливою буде вся держава. факт, а я переконаний: життя розвивається
Доленосним кроком на цьому шляху стало навколо міст маленьких чи великих, тому
утворення Бучанської об’єднаної територі- що це інфраструктура і це майбутнє. І від
альної громади. І наше місто одним із пер- того, наскільки ми всі активно впливатимеших пішло цим шляхом і протягнуло руку мо на їхній розвиток і залежить наше з вами
підтримки навколишнім селам і селищам. завтра.
Тепер головне примножувати досягнення Тамара Пархоменко,
і рухатись вперед. Заможна громада – за- голова с. Блиставиця, 1998 – 2010 роки
– Місцеве самоврядування – це право
можна держава.
та спроможність органів місцевого самоСергій Мостіпака, депутат БМР
– Місцеве самоврядування – це спромож- врядування в межах закону здійснювати
ність людей самостійно вирішувати нагаль- регулювання й управління суттєвою частні проблеми. Для нашої громади це консти- кою суспільних справ, які належать до їхтуція, першочергове завдання якої комфорт ньої компетенції, в інтересах населення. Я в
людини. Людина не повинна страждати від свою чергу ставила собі завдання порядку
того, що якась служба не допрацьовує.
села. Щоб місцеві жителі були забезпечені
Михайло Наконечний, депутат БМР
всім необхідним для комфортного життя.
– Я вважаю, що потрібно запроваджува- Зробили амбулаторію, відремонтувати сати і пропагувати розуміння цього терміну дочок – такі питання були для мене пріорив шкільному віці та привчати дітей до того, тетними на посаді.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Шановні представники місцевого
самоврядування та жителі громади! Вітаємо вас із Днем місцевого
самоврядування!
Це свято кожного мешканця, адже
саме ви обираєте шлях розвитку громади, регіону та країни. Ви визначаєте
тих, хто представлятиме ваші інтереси на вищому рівні.
День місцевого самоврядування – це свято демократії і можливості кожної людини впливати на життя громади, обирати ефективну місцеву владу, робити свій
внесок у розбудову рідного міста чи села.
Реформа місцевого самоврядування, що наразі проходить в Україні, ще
більше розширила можливості громад. Тепер об’єднані території мають
додаткове фінансування та більше
повноважень.
Бажаю всім міцного здоров’я, щастя,
порозуміння, миру, єдності й нових
звершень на благо нашої громади та
України!
Олег Сотніков,
від імені фракції ВО
«Батьківщина» у БМР
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Дорогі друзі!
Прийміть щирі вітання з нагоди
державного свята, Дня місцевого самоврядування!
7 грудня в Україні святкують День
місцевого самоврядування. Саме цього дня, ще в 1990 році, був прийнятий
закон про місцеве самоврядування.
День місцевого самоврядування
стоїть поряд з датами, пов’язаними
зі здобуттям Україною незалежності
і розбудовою власної державності та
демократії. Він об’єднав людей активної життєвої позиції, лідерів територіальних громад, організаторів
втілення в життя їх волі.
Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, добра, творчої сили та нових
звершень на ниві зміцнення державності.
Нехай цей святковий день додасть
всім нам натхнення і наполегливості
у справі подальшого розвитку територіальних громад, відродження сіл і
міст, зміцнення авторитету нашої
держави в європейській спільноті і в
усьому демократичному світі!
Людмила Войналович,
голова Бучанської міської
Партійної організації
«Європейська Солідарність»

Єдина родина
◆◆ Гаврилівка

Street Workout

У місцевій школі відбулися показові виступи вихованців гуртка
Street workout та їх тренера Волокітіна В.О.
агадаємо, нещодавно для команди
діток на стадіоні біля освітнього
закладу встановили два нових тренажери для цього виду спорту.

Н

Тиждень безпеки
дорожнього руху

В освітньому закладі пройшли різні заходи,
присвячені безпеці дорожнього руху: бесіди, єдиний урок, інформаційна виставка та
планетарій.
◆◆ Блиставиця

Найкращий Оберіг

У школі привітали дітей, які вибороли призові місця в конкурсі «Оберіг
рідного краю» з нагоди святкування Дня села Блиставиці.
Вітаємо переможців: Єгора Нагорного, учня 2 класу, Дмитра Вінницького,
учня 2 класу, Кирила Нагорного, учня
7 класу, Юлію Антоненко, ученицю
7 класу та сім’ю Нагорних за активну
участь у конкурсі.

У гостях
у казки
колярі молодших класів закладу за-

Ш

гальної середньої освіти № 6 влаштували бібліоперфоменс «В гостях у казки».
Це було дуже цікаве і незабутнє дійство!

◆ Луб’янка

Говори.
Проти
насильства
рамках акції «16 днів без насильства»

У

студенти Українського Гуманітарного
Інституту провели для учнів 7 - 9 класів
закладу загальної середньої освіти №7 пізнавальний тренінг «Говори. Проти насильства».

Фільм-фентезі
для активних і творчих
часники гуртка «Я - лідер» організували вечірній перегляд музичного філь-

У

му-фентезі «Красуня і чудовисько» у новому актовому залі, обладнаному в
школі.
Хоч на вулиці і почалася зима, але активна молодь не збирається сумувати і
нудьгувати. Прекрасні емоції в колі друзів стали чудовим завершенням тижня!

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

З Днем місцевого самоврядування,
шановні бучанці!
Кожен із нас президент,
мер і депутат. Беріть
владу у свої руки, адже в
ході децентралізації кожна громада отримує все
більше можливостей та
механізмів для впливу на
свій розвиток і забезпечення добробуту людей.
У 2020 році по всій країні
повинен завершитись процес об’єднання громад, який ще більше підсилить роль місцевих органів влади.
Саме тому цьогоріч у День місцевого
самоврядування особливо хочеться
побажати вам успіхів у розвитку вашої Бучанської ОТГ. Нехай наша громада вже в найближчому майбутньому стане одним із прикладів успішної
децентралізації, де ми будемо жити в
достатку, безпеці та комфорті. У нас
для цього є увесь необхідний потенціал.
Я, як ваш народний депутат, докладу до цього всі можливі зусилля! Зі
святом!
Ольга
Василевська-Смаглюк,
народний депутат України
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На часі
Думка спеціаліста

ТРЕНІНГ

«Розмовляйте зі своїми чадами»

Грантова кухня:
вивчаємо рецепти успіху

У Бучі триває виїзний тренінг з
питань участі в міжнародних проєктах, донорських та грантових
програмах для представників
міст, районів та ОТГ Київської області.
озвиток економіки, повноцінне
використання потенціалу громади та зростання рівня життя населення вимагає відповідних вкладень у
виробничу і соціальну сферу.
І тут на допомогу приходять популярні на сьогодні міжнародні грантові програми, завдяки участі в яких
можна суттєво поліпшити інвестиційний клімат, впровадити світові
новинки у населених пунктах у різних сферах діяльності.
Інформації дуже багато. Але разом
з тим потрібно прикласти багато зусиль, щоб розібратися у її потоці та
знайти дійсно те, що потрібно саме
нашій громаді, ще й з мінімальними
витратами часу!

З кожним роком все більше дітей мають певні проблеми з розвитком мовлення. На жаль, порушення мовленнєвого росту в дитини дуже часто є наслідком психічних та психологічних розладів. Це може бути ознакою, що
малюк в силу свого певного розвитку не може сприймати оточуючий світ.

Р

– Аналіз міжнародного досвіду
проєктної діяльності показує, що в
багатьох розвинених країнах світу
одним з важливих завдань органів
місцевого самоврядування є спрямування роботи на пошук позабюджетних альтернативних джерел фінансування та налагодження співпраці з
міжнародними фондами, програмами та грантами, – коментує ситуацію
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук. – Бучанська міська рада
протягом останніх років також впроваджує проєктні технології місцевого
розвитку у культурній сфері, співробітництві з громадськими організаціями, роботі з дітьми з обмеженими
можливостями.
У планах – реалізація багатьох проєктів, проте враховуючи обмеженість
бюджетних коштів, важливим напрямом роботи органів місцевого самоврядування стає робота, спрямована
на пошук позабюджетних джерел
фінансування з міжнародних фондів,
програм та грантів.
Отримані знання, підготовлені
рекомендації та нижченаведена інформація, посилання на відповідні
інтернет-ресурси щодо переліку актуальних грантів, конкурсів, проєктів та програм стане корисною в
організації роботи, спрямованої на
залучення додаткових фінансових
ресурсів.
Пресслужба БМР

ОСВІТА

П

ротягом року, щомісяця, вони та ще
6 МАНівців Київщини – переможці
Всеукраїнського конкурсу «Захист учнівських науково-дослідницьких робіт»
отримуватимуть стипендії в розмірі
2600 гривень.
Церемонія вручення дипломів лауреатам стипендій Президента України
відбулась 25 листопада в Національному
технічному університеті України «Київсь
кий політехнічний інститут» імені Ігоря
Сікорського.
Нагадаємо: Бучанська Українська гімназія посіла перше місце в рейтингу загальноосвітніх шкіл Київської області.
Цей рейтинг складено за результатами
ЗНО, отриманими випускниками шкіл
у 2019 році.

М

и звернулися по поради до вчителя-логопеда, спеціаліста вищої категорії з педагогічним стажем 20 років Зої
Василівни Толстолєсової яка працює в
Бучанському ДНЗ № 5 «Капітошка» .
– Зараз батьки багато інформації отримують з Інтернет-ресурсів, – каже
логопед. – Однак хочу підкреслити, що у
всесвітній мережі зазначено загальні правила та методики. І я, з огляду на свій
багаторічний досвід, хочу попередити
батьків, що до кожної дитини необхідно
індивідуально складати план логопедичних занять, виходячи з конкретного рівня
розвитку малюка. Також потрібно, щоб
педіатри звертали увагу на цю проблему
та направляли батьків до спеціалістів, –
радить Зоя Василівна. – Слід пам’ятати,
що має бути особистий підхід до дитинки. Стандартна методика, може, і не
нашкодить, однак і результату не дасть.
Також в Інтернеті є багато відеоуроків.
Чимало батьків, включаючи дитині цей
курс, очікують на поліпшення розвитку
мовлення свого чада. Однак помічають,
що дитина не лише не прогресує, а навіть
не реагує, запитують: «Чому саме так?»
– Тому що діти це сприймають як

мультфільм, – пояснює Зоя Василівна, –
тобто це проходить повз них, вони це
не переживають і не розуміють. На мою
думку, це може бути як закріплення вивченого матеріалу. Але спочатку потрібно навчити.
Учитель-логопед радить татусям і мамам звертати увагу на поведінку доньки
чи сина та намагатися якнайбільше розмовляти зі своїми дітьми із самого малечку. Тому що зараз так виходить, що дуже
багато батьків замість прямого спілкування з дитиною проводять час, сидячи перед
гаджетом. Карапуз віком від року до двох
потребує емоційного спілкування з рідними. Слів малюк ще не розуміє, однак
інтуїтивно, з емоційного стану мами чи
тата маля відчуває зміни настрою батьків.
Таким чином дитина вже починає розвивати навики комунікації. Тобто це перші
етапи розвитку мовлення. Батькам важливо перевіряти, чи отримала дитина інформацію, як вона її опановує та як реагує на
неї. Для цього потрібно запитувати сина
чи доньку й дивитися, чи є у них зворотний зв’язок.
Ігри-заняття корисні в будь-якому віці,
– вважає спеціаліст.
Дуже доречно батькам застосовувати
різні ігри. Адже для цього не обов’язково
знаходити час. Наприклад, йдучи з дитиною в магазин, намагатися посвячувати її
в плани закупівлі продуктів. І коли на касі
дитина перерахувала чи все купили, то це
також можна вважати заняттям, адже вона

Патріотичне виховання

Пласт доступний
для кожної дитини

Навчальні стрільби
старшокласників

Учні шкіл №1, №2, №3 та № 5 з нагоди дня Збройних сил України
вирішили ближче познайомитися
із захисниками держави й за підтримки громадських організацій
та Бучанської міської ради побували у військовій частині А 0665 в
смт Десна Чернігівської області.
е вже друга поїздка старшокласників освітніх закладів громади
на військовий полігон за останніх два
місяці, яку організувала Бучанська
міська організація інвалідів війни,
Збройних сил та учасників бойових
дій, а також відділ освіти БМР, який
вдячний воїнам-інтернаціоналістам за
співпрацю та патріотичне виховання
підростаючого покоління.
Школярі взяли участь у навчальних
стрільбах з пістолета Макарова та автомата Калашникова, вдосконалювали
свої вміння та навички у розбиранні та
складанні АК-74 та взяли участь у навчаннях з надання невідкладної домедичної допомоги та тактичної медицини.

Ц

запам’ятала, що таке овочі і фрукти. Грати
в такі ігри можна будь-де і будь-коли. Тому
що в цей час діти більше розслаблені, вони
емоційно задоволені. Адже не завжди, коли
говориш до дитини: «Давай сядемо і будемо займатися», це мотивує до 100-відсоткового бажання навчатися. Часто не має такої
віддачі в дітей. А коли гра-заняття відбувається на емоціях та позитиві, то знання
більше запам’ятовуються і потім відтворюються в реальному житті.
Ігри перед сном у будь-якому віці дуже
корисні. У першу чергу це проведений
час з батьками. По друге, це мають бути
ігри, які трішки заспокоюють дитину,
готують до сну. Це можуть бути певні
лялькові театри. Взяти дві іграшки, одна
– в дитини, інша – в когось з батьків, ось
вони зустрілися. Придумати цікавий для
дитини діалог. І це вже чудово. Ви побачите наскільки дитина може розвивати
свою фантазію, чи може відповідати на
запитання.
– Багато батьків нарікають, що дитина
не розповідає, що було на протягом дня.
В імпровізованій грі, будь-якому котику
чи мишці дитина розповість набагато
більше, – рекомендує Зоя Толстолєсова. –
Так розвивається практика діалогу, вміння спілкуватися. Можна відпрацьовувати
будь-які ситуації. У грі дитина підсвідомо
починає відтворювати свої емоції, переживання, навіть не розуміючи, що розповіла всі свої секрети.
Спілкувалася Тетяна Домарєва

Одна з цілей до 2030: Пласт –
український скаутинг

Разом із головою ГО Олександром
Щербаком, його заступниками Володи
миром Конівим і Вірою Скрипка, до
екскурсії долучилися учасник бойових
дій в Сирії Анатолій Хаєв та голова
Київської облорганізації інвалідів війни,
Збройних сил та учасників бойових дій
Володимир Говоров.
Колектив ГО висловив щиру вдячність усім за участь в проведеному
заході та окрему подяку за вагомий
внесок у військово-патріотичне виховання молоді та сприяння в організації поїздки Бучанському міському голові Анатолію Федоруку, начальнику
відділу освіти Олегу Цимбалу та вчителю Володимиру Ковальському.

Стипендії Президента України – двом бучанцям
Цьогорічні випускники Бучанської Української гімназії Максим Копилов та
Шекурє Рамазанова – стипендіати Президента України.
Успіх наших стипендіатів
Президента – підтвердження, що місцевий заклад забезпечує високий рівень
академічної освіти, результативну науково-методичну роботу, має хорошу матеріальну базу, продуману
систему виховної роботи та
потужний педагогічний колектив.
До речі, 20 молодих представників Бучанської ОТГ
отримують щомісяця стипендію Бучанського міського
голови Анатолія Федорука.

К

ерівник Національного пластового вишкільного центру в Україні
Ярослав
Храпський
подякував
Пласту в Бучі за можливості досягнення цілей і запросив до центру нових учасників та дорослих волонтерів.
«Багато хто знає, що ми зараз активно розвиваємо організацію на
півночі, сході і півдні, – зазначив
Ярослав Храпський. – Ось, дякуючи кропіткій виховницькій праці
Даниїла Майорова, 10 новаків із гуртку «Лісові коти» доєднались до великої пластової родини.
Запрошують дорослих волонтерів
із Бучі та ближніх населених пунктів
доєднатись до Пласту та дати можливість дітям отримувати ціннісне
виховання.
«У нас в центрі також є маленькі цілі,
одна з них 150 вихованців до кінця 2020
року», – розповів про плани на майбутнє керівник Національного пластового
вишкільного центру в Україні.
Пласт Бучі завжди відкритий для
нових волонтерів та проєктів.

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,2:05,5:15 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
11:40 Д/с «Тайська кухня».
12:05,14:15 Телепродаж.
12:30 Д/с «Кухня По».
13:10 Бюджетники.
13:45 #ВУкраїнi.
14:30 Д/с «Аромати Пiвденної
Африки».
15:15 Д/с «Таємницi замкiв
Великобританiї».
16:55,5:00 Плiч-о-плiч.
17:30 Перша шпальта.
18:25,2:45 Тема дня.
19:25 Український бал.
20:30 Д/с «Акулячий маг». (12+).
21:25,2:30,5:40 UA:Спорт.
21:50 Х/ф «Донбас». (16+).

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».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку 11».
13:15,14:15 «Свiт навиворiт 4:
В`єтнам».
15:25 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45,21:10 Т/с «Кухня».
21:45,22:15 Т/с «Папiк». (12+).
23:00 «Грошi».
0:15 «Дубiнiзми».
0:45 Комедiя «Кохання у великому
мiстi 3». (16+).
2:15 Т/с «Центральна лiкарня».

Iнтер

6:05,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00,1:40 «Стосується
кожного».
11:10,12:25 Х/ф «Хто є хто?» (16+).
13:40 Х/ф «Полiцейська iсторiя».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «По рiзних берегах».
23:50 Х/ф «Страх висоти».

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.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Не дай себе ошукати.
11:00 Секретний фронт. Дайджест.
12:00,13:20 Т/с «Нiконов i Ко».
12:45,15:45 Факти. День.

14:20,16:20 Х/ф «Еволюцiя».
16:45 Х/ф «Цар скорпiонiв 3: Книга
мертвих». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Багач-бiдняк.
21:25 Т/с «Пес». (16+).
22:25 Свобода слова.
0:00 Х/ф «Янгол смертi». (18+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:20 М/ф «Анастасiя».
9:10 Х/ф «Джим Пуговка i машинiст
Лукас».
11:20 Х/ф «Крабат: Учень чаклуна».
13:50 Х/ф «Реальна сталь». (16+).
16:10 Х/ф «Люсi». (16+).
18:00 Le Маршрут.
19:00 Ревiзор.
22:00 Пристрастi за Ревiзором.
23:50 Таємний агент.

СТБ

7:05,10:00,2:10 Т/с «Коли ми
вдома».
11:50 МастерШеф. (12+).
15:25,19:00,0:00 Хата на тата. (12+).
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21:00,23:45 Т/с «Я все тобi доведу».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:15 Зоряний шлях.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:20,15:30 Т/с «Черговий лiкар 6».
16:00,23:30 Iсторiя одного злочину.
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Спадкоємцi», 9 i 10 с.
1:45 Телемагазин.
4:45 Агенти справедливостi. (16+).

ТК «Київ»

7:15,8:15,9:15,11:15,13:10,17:20,19:
35,21:30 Погода.
7:20,13:20 Київськi iсторiї.
7:40,8:40,9:20 Вiдкрито.
7:45,8:45,9:25 Свiтськi хронiки.
7:50,8:50 Свiт без глянцю.
7:55,8:55 Блог по-київськи.
8:20,13:15,18:55,19:50 Якiсне життя.
9:30 Д/ф «Земля 2050», 10 с.
10:00,5:35 «Лiкар знає».
11:20 «Освiтнiй Хаб».
11:30 #ВУкраїнi.
12:00 Телемаркети.
13:30 Д/ф «Земля 2050», 11 с.
14:00,17:25,1:25 Депутатська
приймальня.
15:15,23:50 СТН-Панорама.
18:25 «Ваша свобода».
19:40 Служба порятунку.
20:00,4:35 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Мердок», 84 с. (12+).
22:25 Т/с «Галерея «Velvet», 16 с.
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».

UA:Перший

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,19:30,
21:00,23:10,2:00,5:15 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
11:40 Д/с «Тайська кухня».
12:05 Телепродаж.
12:30 Д/с «Кухня По».
13:10,15:35 Бюджетники.
13:45 Спецпроєкт. Церемонiя
нагородження Нобелiвських
лауреатiв 2019. Студiя.
14:00 Церемонiя нагородження
Нобелiвських лауреатiв 2019.
16:05,3:35 #ВУкраїнi.
16:40 Спецпроєкт. Церемонiя
нагородження лауреатiв
Нобелiвської премiї 2019 року.
Студiя.
17:30 Церемонiя нагородження
лауреатiв Нобелiвської премiї 2019
року.
19:55 Перший на селi.
20:30 Д/с «Акулячий маг». (12+).
21:25,23:40,2:25,5:40 UA:Спорт.
21:45 Нашi грошi.
22:20 Д/с «Левиний рик». (12+).

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:5
0,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку 11».
13:15,14:15 «Свiт навиворiт 4:
В`єтнам».
15:15 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45,21:10 Т/с «Кухня».
21:45,22:15 Т/с «Папiк». (12+).
23:00,1:00 «Мiняю жiнку 14».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Т/с «Знайомство з
батьками».
13:25 Т/с «Дамське щастя». (12+).
14:30,15:25 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».
18:00,1:45 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «По рiзних берегах».
23:50 Х/ф «Поклич мене в далечiнь
свiтлу».
2:30 «Подробицi» - «Час».
3:15 «Орел i решка. Шопiнг».
5:10 «Top Shop».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).

5:35,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Багач-бiдняк.
11:05 Антизомбi. Дайджест.
11:35,13:20 Х/ф «Вуличний боєць».
12:45,15:45 Факти. День.
14:05,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
16:50 Х/ф «Цар скорпiонiв 4: У
пошуках влади». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:35 Х/ф «Злочинець». (16+).

Новий канал

3:00 Зона ночi.
5:10 Абзац.
6:55,8:15 Kids` Time.
7:00 М/с «Том i Джерi».
8:20,17:00,19:00,23:10 Хто проти
блондинок. (12+).
10:20 Т/с «Новенька». (16+).
11:20 Т/с «Цiлком таємне». (16+).
16:00,21:00 Вар`яти. (12+).
22:00 Т/с «Будиночок на щастя».

СТБ

6:50,9:10 Т/с «Коли ми вдома».
11:05 МастерШеф. (12+).
15:05,18:00 Хата на тата. (12+).
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:05 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:10 Таємницi ДНК. (16+).
21:00,23:45 Т/с «Я все тобi доведу».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:20,15:30 Т/с «Черговий лiкар 6».
16:00,0:00,2:15 Iсторiя одного
злочину. (16+).
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Спадкоємцi», 11 i 12 с.
23:20 Контролер.

ТК «Київ»

7:45,8:45 Свiтськi хронiки.
7:50,8:50 Свiт без глянцю.
7:55,8:55 Блог по-київськи.
8:20,13:15,18:55,19:50 Якiсне життя.
9:20 Снукер.
9:30 Д/ф «Земля 2050», 11 с.
10:00,5:35 «Лiкар знає».
11:20 «Освiтнiй Хаб».
11:30 «У фокусi Європа».
12:00 Телемаркети.
13:30 Д/ф «Земля 2050», 12 с.
14:00,17:25,1:25 Депутатська
приймальня.
15:15,23:50 СТН-Панорама.
18:25 «Ваша свобода».
19:40 Київськi iсторiї.
20:00,4:35 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Мердок», 85 с. (12+).
22:25 Т/с «Галерея «Velvet», 17 с.
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Середа • 11 грудня

UA:Перший

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:15,23:10,2:00,5:25 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
11:40 Д/с «Тайська кухня».
12:05,14:15 Телепродаж.
12:30 Д/с «Кухня По».
13:10,4:05 #ВУкраїнi.
13:45,17:15,5:00 Плiч-о-плiч.
14:30 Д/с «Аромати Пiвденної
Африки».
15:15 Хто в домi хазяїн.
15:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним.
16:15 Д/ф «Iндiя. Нацiональний
парк Канха».
17:30 Нашi грошi.
18:25,2:25 Тема дня.
19:25 Клубний чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2019 (Катар). Доха.
Аль-Садд - Iєнген Спорт.
21:50 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:20 Д/с «Левиний рик». (12+).
23:45,5:15 Погода.

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».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку 11».
13:15,14:15 «Свiт навиворiт 4:
В`єтнам».
15:25 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45,21:10 Т/с «Кухня».
21:45,22:15 Т/с «Папiк». (12+).
23:00 «Свiт навиворiт. Рекордний
полiт Україною».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Т/с «Знайомство з
батьками».
13:25 Т/с «Дамське щастя». (12+).
14:30,15:25 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».
18:00,19:00,1:50 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «По рiзних берегах».
23:50 Х/ф «Бiлоруський вокзал».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.

8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
12:00,13:20 Х/ф «Максимальний
ризик». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:20,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
17:00 Х/ф «Пiдривник». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
22:35 Х/ф «Нiндзя-вбивця». (18+).

Новий канал

3:00,1:15 Зона ночi.
5:10 Абзац.
6:55,8:15 Kids` Time.
7:00 М/с «Том i Джерi».
8:20 Суперiнтуїцiя. (12+).
10:10 Т/с «Новенька». (16+).
11:10 Т/с «Цiлком таємне». (16+).
16:00,21:00 Improv Live Show. (12+).
17:00,19:00 Дiти проти зiрок.
22:00 Т/с «Будиночок на щастя».
23:10 Х/ф «Iлюзiя польоту». (16+).

СТБ

6:25,8:45 Т/с «Коли ми вдома».
10:40 МастерШеф. (12+).
15:20 Хата на тата. (12+).
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:00 Битва екстрасенсiв. (16+).
21:00,23:45 Т/с «Я все тобi доведу».

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.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:20,15:30 Т/с «Черговий лiкар 6».
16:00,1:00,2:15 Iсторiя одного
злочину.
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Спадкоємцi», 13 i 14 с.
23:30 Фронт 14/19.

ТК «Київ»

7:15,8:15,9:15,11:15,13:10,17:20,19:
35,21:30 Погода.
7:20,13:20,19:40 Київськi iсторiї.
7:40,8:40,9:20 Вiдкрито.
7:45,8:45,9:25 Свiтськi хронiки.
7:50,8:50 Свiт без глянцю.
7:55,8:55 Блог по-київськи.
8:20,13:15,17:25,19:50 Якiсне життя.
9:30 Д/ф «Земля 2050», 12 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:20 «Освiтнiй Хаб».
11:30,6:05 «Глобал 3000».
12:00 Телемаркети.
13:30 Д/ф «Земля 2050», 13 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,1:15 СТН-Панорама.
16:50 Снукер.
17:30,23:50 Погоджувальна рада.
20:00,5:05 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Мердок», 86 с. (12+).
22:25 Т/с «Галерея «Velvet», 18 с.
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Астрологічний прогноз на 9–15 грудня 2019 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Нинi ви будете кружляти у вирi
яскравих i рiзноманiтних подiй.
I лише одна проблема заважатиме вам
жити: як скрiзь i всюди встигнути, як
нiкуди не запiзнитися? Втiм, впоратися з
нею вам цiлком пiд силу. I постарайтеся
частiше застосовувати своє дипломатичне мистецтво. Це дозволить вам уникнути конфлiктiв у сiм`ї. У вихiднi зосередьтеся на домашнiх турботах.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
На початку тижня на вас може
звалитися багато претензiй i вимог.
Не сумуйте. Добре б нiчого не залишати
поза увагою i ретельно складати дiловий
розклад. До досягнення бажаного результату залишиться зовсiм небагато, тому не
розкидайтеся i займiться самою невiдкладною справою. П`ятниця - чудовий день для
самоосвiти в будь-якiй галузі. У вихiднi вирушайте на прогулянку або на каток.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Цей тиждень може вас злегка
спантеличити. Ситуацiя, що склалася, здаватиметься нерозв`язною. Та незабаром все складеться якнайкраще для
вас. Вас чекають зустрiчi з друзями i пристрасне любовне побачення. У недiлю краще займатися незначними справами, якi
не вимагатимуть нервового напруження.

РАК (22.06-22.07)
На цьому тижнi вам може бути
доручено завдання не лише складне, але й почесне. Вас супроводжуватиме удача, i нiщо не завадить вашому
кар`єрному росту. Середа - сприятливий
день для отримання нової iнформацiї, але
нiчого серйозного поки розпочинати не
варто. У четвер уважно прислухайтеся до
порад рiдних.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Постарайтеся не потрапити пiд
вплив оточуючих. Також не варто
недооцiнювати (так само як i переоцiнювати) свої здiбностi та можливостi.
Вам не завадять новi враження, вiдвiдайте цiкаву виставку, загляньте на вечiрку,
придбайте квиток на концерт. Залиште
для себе хоч трохи вiльного часу i насолодіться цим.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
У вiвторок є перспектива вдалого i вигiдного знайомства. У
вас може з`явитися можливiсть
заробити, можуть надiйти досить слушнi
пропозицiї від начальства. Спробуйте використовувати ситуацiю, що склалася собi
на благо. Можливо, ближче до вихiдних, до
вас несподiвано приїдуть родичi або батькам потрiбна буде ваша допомога.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Якщо вам щось уже не потрiбно,
не варто за це чiплятися. В середу
можете зустрiти таємний опiр недоброзичливцiв. Зате можна сподiватися на
успiх в юридичнiй сферi, непогано пiдуть
також серйознi освiтнi проєкти. Субота вдалий день.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
На цьому тижнi не обмежуйте
себе в спiлкуваннi, воно принесе
вам задоволення. У багатьох представникiв знаку вiдбудеться несподiваний
переворот в особистому життi з дуже приємними наслiдками. Понедiлок може виявитися iмпульсивним днем, але за певних
ваших зусиль все може досить непогано
скластися. У четвер удача чекає на бiзнесменiв і юристiв. Ви отримаєте солiдний
прибуток.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
У понедiлок вдало складуться
справи, пов`язанi з оформленням
податкових i банкiвських документiв. У середу вiдмовтеся вiд деяких старих стереотипiв i поглядiв, якi заважають
вам просуватися вперед. У четвер знайдiть
сили закiнчити важку роботу або важливий
проєкт. Впоравшись із накопиченими справами, ви вiдчуєте задоволення i радiсть.

ДІВА (24.08-23.09)
Удача буде супроводжувати вас
у дiловому спiлкуваннi з партнерами. Прислухайтеся до голосу своєї iнтуїцiї, i вона пiдкаже правильне рiшення
в непростiй ситуацiї, в якiй ви ризикуєте
опинитися у вiвторок. У середу можлива
конструктивна зустрiч, що вiдкриває для
вас новi перспективи. У п`ятницю будьте
обережнi під час спiлкування з друзями i
знайомими, не говоріть зайвого. Вихiднi
проведiть вдома або в приємнiй компанiї.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви зараз в доброму гуморi. I
будете здатнi оцiнити затишок
свого будинку. Важливi справи
краще відкласти на наступний тиждень.
Уникайте контактiв із сумнiвними партнерами. У середу варто з головою зануритися в роботу i справити гарне враження
на начальство.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

UA:Перший

Вівторок • 10 грудня

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Понеділок • 9 грудня

9–15 грудня 2019 року
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РИБИ (20.02-20.03)
Намагайтеся триматися подалi
вiд авантюр як у коханні, так i на
роботi. Можливий приплив творчого настрою у представникiв лiтературної та iнтелектуального працi. Гарний час
для покупки нової квартири або переїзду
в iнше мiсто. Стосунки з близькою людиною можуть зiпсуватися, i вам, ймовiрно,
доведеться поступитися. У вихiднi особливу увагу придiлiть сiм`ї.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

ТЕЛЕПРОГРАМА

5 грудня 2019 року

ПАНОРАМА ЖИТТЯ

№ 49 від 5 грудня 2019 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

6

Порції емоцій:
вистава, майстеркласи, ігри

У Будинку культури свято для дітей з інвалідністю з Бучанської
громади розділило емоції одразу
кількома порціями: цікава вистава, кілька майстер- класів, пісочна
анімація – все для створення позитивних емоцій.
часники театральної студії «Topstars»
показували виставу «Диво для
Аліси» на запрошення Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та
відділу культури м. Буча для прекрасних, неймовірних діток!

У

Разом врятуємо життя Інелли
У Пластовому вишкільному центрі
за ініціативою Молодіжної ради
Бучанської об’єднаної територіальної громади відбувся благодійний ярмарок на підтримку Інелли
Огнєвої.
учаночка, неймовірно талановита
поетеса, яка своєю творчістю надихає та зачаровує, намагається подолати хворобу, що не дає дівчині жити
й творити.
Всі небайдужі, які приєдналися до
доброї справи, надавали для благодійного аукціону для розпродажу власні
речі: книжки на будь-який смак, різноманітні іграшки та навіть одяг.

Б

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

СВЯТО ДЛЯ ДІТЕЙ

ДОБРА СПРАВА

Адже всі виручені кошти передадуть
на лікування Інелли.
Також кожен охочий міг безпосередньо на ярмарку ознайомитися з
творчістю талановитої бучанки, адже
книжки з її віршами роздавали на заході безкоштовно.
– Ми проявили ініціативу, щоб
створити саме такий благодійний
захід. Адже хочеться дуже допомогти
неймовірно талановитій дівчинці-поетесі, – прокоментувала подію Діана
Прідьма, голова Молодіжної ради
Бучанської ОТГ.
Віримо, що підтримка стількох людей допоможе перемогти недугу!

Оксана Апруда, у якої теж дитина з
особливими потребами, провела майстер-клас: вона не лише вчила прикрашати пряники, а й пригощала власноруч виготовленими цукерками.
Дива трапляються, якщо дуже вірити всім серцем!
Виготовити своїми руками подарунки для друзів чи рідних пробували всі:
Cookietone фабрика печива допомогла
створити свято на імбирних пряниках,
виготовляли прикраси для ялинки…

Долучилися до створення особливого настрою і студенти 4 курсу
Національного авіаційного університету за спеціальністю «Соціальна робота», які приїхали з подарунками для
дітей, що так вміло підібрала та організувала «Лавка чудес».

ДОЗВІЛЛЯ

Н

а сцені Центрального будинку
культури за перемогу змагалися 7
команд – «Точка нєвозврата», «Бостон
сіті», Оldschool», «Дещо з Ворзеля»,
«Бананчікічікі», «БМР» та «Шарко».
Гарний настрій, жарти, різноманітні
конкурси, веселі пісні, цікаві вірші –
все це було в одному сценарії! Взагалі
КВК «Буча збирає громаду» – виправдав свою назву, адже дійсно зібрав під
куполом Будинку культури багато прихильників гумору з усієї об’єднаної територіальної громади. Глядачі, учасники та журі Клубу веселих і кмітливих
Бучанської ОТГ отримали чимало позитиву та радості від дійства.
Неймовірно хвилюючою була мить
перед оголошенням переможців Клубу
веселих і кмітливих Бучанської громади – колективу «Бананчікічікі» «СЗОШ
– І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3.
Кращими акторкою та актором стали
Владислава Зінковецька та Олександр
Зозуля. Номінантами фестивалю стали
«OldSchool» – інтелектуальний гумор.
«Дещо з Ворзеля» – яскравий стиль.
«Бостон сіті» – краща пародія. «Точка
нєвозврата» – кращий музичний номер.
«Шарко» і «БМР» – найкращі гумористи.

КВК – грай від душі!
У Бучі пройшов ІІІ відкритий фестиваль за кубок Бучанського міського
голови Клубу веселих та кмітливих
«Буча збирає громаду».

Директор Бучанського Центру
позашкільної роботи
Андрій Куцевалов:
– Цей фестиваль вже став доброю
традицією. Кожен бажаючий міг взяти участь у цьому дійстві, адже ми
розіслали запрошення всім школам
Бучанської громади.
У клубі веселих і кмітливих діти
себе дуже гарно проявляють та розкриваються, – із захопленням розповідав далі Андрій Володимирович. –
Тим і корисний цей проєкт – він
розвиває креатив і талант учасників. Вони між собою знайомляться
та здружуються, незважаючи на
те що змагаються за першість.
Конкурси показують, чим живе та чи
інша громада.
Я думаю клуб веселих та кмітливих має свою нішу в нашому суспільстві, – підсумував директор
Бучанського Центру позашкільної
роботи. – Я і сам колись брав участь
в КВК і тому знаю, щоб гарно виступити, потрібно грати від душі.

Своїми
враженнями
поділилася
Катерина Міль, педагог-організатор
Блиставицької ЗСО № 6 Бучанської ОТГ,
керівник команди «Бостон Сіті»:
– Дуже захопливі емоції у всіх. Наша
команда – це активні та талановиті
учні 8 класу. Діти, звичайно, трішки
хвилювалися. Але їм це дуже подобається, і батьки радо підтримують їх захоплення, – розповіла Катерина Міль.

Дійсно, фестиваль вийшов на славу!
Учасники команд – це неймовірно талановиті, творчі й веселі діти. Незважаючи
на хвилювання, вони виконали головне
завдання цього вечора – вдало жартували! Кожен присутній отримав море позитиву та хорошого настрою!

Тетяна Домарєва

громади

Бучанка Валерія Белоус отримала
Гран-рі першого Всеукраїнського
вокального конкурсу «Vocal magic
of Ukraine».

«Бронза» – у секцій Дукендо-карате
нашої громади

Відбулася довгоочікувана найграндіозніше спортивна подія у світі бойового мистецтва нашої держави: Федерація Дукендо України організувала Open Ukraine Cup (Відкритий Кубок України).

Призові місця:
Жозефіна Сарнавська –1 місце
Діана Матвійчук – 2 місце
Дует «Брайт» – 2 місце.
Всеукраїнське відкрите змагання
солістів і вокальних колективів «Vocal
magic of Ukraine» мало на меті виявити, підтримати та сприяти просуванню талановитих українських виконавців. Приємно, що переможці – учні
Бучанської дитячої школи мистецтв
ім. Л . Ревуцького.
Вітаємо!

Підростаюча прима-балерина
Бучанська балерина Єва Скоренька ввійшла в фінал International
Ballet Competition Youth America
Grand Prix, Cattolica, Italy в категорії класична хореографія та у ТОП
-12 в категорії контемпорарі.

В

одночас юна балерина отримала
запрошення на стажування в провідних балетних школах Європи!
Вітаємо Єву і педагогів КДХУ з прекрасним результатом!
Зичимо наполегливості і наснаги,
удачі та підкорення нових висот, вдалих стартів і перемоги в ім’я процвітання України!
Нехай її приклад буде взірцем для
юних жителів нашої громади.

К

онкуренція була, поза сумнівом,
дуже великою! Близько 200 молодих людей з різних куточків України і
різноманітних секцій карате, рукопашного бою та тхеквондо боролися за свої
призові місця в категоріях «Дукендо
Ката», «Змішані Ката», «Поінтконтакт» і «Контінью-контакт».

У командному заліку перемогу і,
відповідно, кубки здобули: 1 місце –
секції Федерації Дукендо України м.
Києва, 2 місце дісталося житомирським тхеквондистам, 3 місце – груповий результат секцій Дукендо-карате
Бучанської територіальної громади
Київської області.
Президент Федерації, чемпіон світу,
Шихан Геворг Бадалян відкрив змагання з вдячністю за активну участь і
побажаннями, щоб перемогу здобули
найсильніші.
Відгуки свідчать, що спортивні події
подібного рівня потрібні для дітей і молоді, вони мотивують і згуртовують сім’ї.
Вітаємо наших переможців та їхніх
успішних тренерів: сенсея Володимира
Мелінчука, сенсея, професора Тараса
Шевченка, сенсея Дмитра Чипурного,
сенсея Івана Янкового.

«Бучанські новини» завжди пильно спостерігають за всіма подіями,
що відбуваються в Бучанській громаді, радіють разом з усіма успіхам бучанців та вітають з перемогами.
Нещодавно поздоровлення отримала і наша редакція.
Федерація Дукендо України висловила подяку колективу газети
за плідну співпрацю, інформаційну
підтримку заходів і популяризацію
дитячого спорту.
Нам надзвичайно приємно прийняти цю подяку та хочемо запевнити, що «Бучанські Новини» й надалі
висвітлюватимуть життя мешканців
чудової громади!

Ніка: п’ять забитих голів –
один пропущений

Така перемога юних бучанських футболістів у поєдинку із сусідами в
турнірі «CUB DFA 2019».
ахунок гри «Ніки» з командою Дитячої футбольної академії м. Ірпінь – 5:1.
Молодці! Вітаємо!

Путівник по місту

Знайомтесь, скульптури наших парків Р
Бучанська громада багата неймовірно чудовими,
затишними парками і скверами. А вони, у свою чергу, прикрашені творами архітектури знаних митців.
Журналісти «БН» дізналися більше про скульптури
у представників «Бучазеленбуд», які опікуються зеленими зонами об’єднаної громади. Тож розпочинаємо знайомство.

«Плече героя»
У Бучанському Сквері імені Михайла Булгакова в
2009 році була встановлена неймовірна скульптура
митця Володимира Кочмара «Плече героя».
Про свою роботу він сказав так: «Скульптура, яку
я роблю у Бучі, чимось нагадує статуї, які тисячоліття стоять на острові Пасхи. Я хотів би в ній передати
дух тієї монументальності і ритму».
Довідково: острів Пасхи лежить у Тихому океані.
Він уважається найзагадковішим і найізольованішим, завдяки кам’яним ідолам Моаі – містичним велетням. Ці незвичайні моноліти
вирізані зі скам’янілого вулканічного попелу. Моаі дуже
схожі на стилізовані людські фігури: з великими продовгуватими головами, чіткими рельєфами облич, короткими тулубами та руками з довгими пальцями, складеними внизу живота.
«Єдність»
У парку Мирному атому встановлена ще одна
особлива скульптура. Її автор – український скульптор і педагог, завідувач кафедрою скульптури у
Національній академії образотворчого мистецтва і
архітектури Адріан Балог дав назву витвору мистецтва „Єдність“.
«На створення цієї скульптури надихнула природа, її багатство та безмежність, – розповів Адріан
Балог. – Вважаю, що останнім часом людина прагне відокремитися від природи, а це – неправильно. Не слід забувати, що ми – єдине ціле»

«Срібло»
з вільної боротьби

Спортсмени борцівського клубу
«Здвижівка» – Рома Йосипенко
(в/к 42 кг) та Влад Кривошей (в/к
53 кг) вибороли срібні нагороди у відкритому чемпіонаті Києво-Святошинського району з
вільної боротьби в Києві.

Р

ома провів 7 поєдинків, Влад – 4.
Вітаємо хлопців з перемогою!

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Молоді вокалісти
підкорили
черговий конкурс
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 12 грудня
UA:Перший

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
16:50,22:20,23:25,2:00,5:25 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
11:40 Д/с «Тайська кухня».
12:05,14:15 Телепродаж.
12:30 Д/с «Кухня По».
13:10 UA:Фольк. Спогади.
14:30 Д/с «Аромати Пiвденної
Африки».
15:15 Д/с «Браво, шеф!»
16:15 #ВУкраїнi.
17:15 «Зворотнiй вiдлiк».
19:30,2:30 ЧС з хокею з шайбою
серед юнiорiв U20. Польща Україна.
22:55 Схеми. Корупцiя в деталях.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:55
,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку 11».
13:15,14:15 «Свiт навиворiт 4:
В`єтнам».
15:20 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:15,20:55 Т/с «Кухня».
21:30,22:00 Т/с «Папiк». (12+).
22:30 «Право на владу».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».

11:05,12:25 Т/с «Знайомство з
батьками».
13:25 Т/с «Дамське щастя». (12+).
14:30,15:25 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».
18:00,19:00,1:40 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «По рiзних берегах».

ICTV

4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
12:05,13:20 Х/ф «Пiдривник». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:15,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
16:50 Х/ф «Максимальний ризик».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Антизомбi. Дайджест.
22:40 Х/ф «Одинак». (16+).

Новий канал

3:00,1:15 Зона ночi.
4:10 Абзац.
6:05,7:35 Kids` Time.
6:10 М/с «Том i Джерi».
7:40 Ревiзор.
10:20 Т/с «Новенька». (16+).
11:20 Т/с «Цiлком таємне». (16+).
16:00,21:00 Божевiльна зiрка. (12+).
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
22:00 Т/с «Будиночок на щастя».

СТБ

6:50 Т/с «Коли ми вдома».
10:45 МастерШеф. (12+).

14:35 Хата на тата. (12+).
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18:55 Зваженi та щасливi. (12+).
21:00,23:45 Т/с «Я все тобi доведу».

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.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:20,15:30 Т/с «Черговий лiкар 6».
16:00,0:00,2:15 Iсторiя одного
злочину.
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2»
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Спадкоємцi». (12+).

ТК «Київ»

7:20,13:20 Київськi iсторiї.
7:40,8:40,9:20 Вiдкрито.
7:45,8:45,9:25 Свiтськi хронiки.
7:50,8:50 Свiт без глянцю.
7:55,8:55 Блог по-київськи.
8:20,13:15,18:50 Якiсне життя.
9:30 Д/ф «Земля 2050», 13 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:20 «Освiтнiй Хаб».
11:30,5:35 «Євромакс».
12:00 Телемаркети.
13:30 Д/ф «Земля 2050», 14 с.
14:00,17:25,1:25 Депутатська
приймальня.
15:15,23:50 СТН-Панорама.
18:25 «Ваша свобода».
19:40 Прогулянки мiстом.
19:55 Паспорт UA.
20:00,4:35 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Мердок», 87 с. (12+).
22:25 Т/с «Галерея «Velvet», 19 с.

П`ятниця • 13 грудня
UA:Перший

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,15:00,18:00,
20:30,23:20,2:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,2:25 «Зворотнiй вiдлiк».
11:45 Д/с «Дикi тварини».
12:20 Бiатлон. Кубок свiту. II етап.
Спринт 7 км. Жiнки.
14:00,19:55 Д/с «Акулячий маг».
14:30 Д/с «Аромати Пiвденної
Африки».
15:15,4:15 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Спринт 10 км. Чоловiки.
16:50 Український бал.
17:55 VoxCheck.
18:25 Тема дня.
19:25 Схеми. Корупцiя в деталях.
21:00,22:40 Скелетон. Кубок свiту.
II етап.
22:00 Перша шпальта.
23:45 Погода.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,4:
00 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Одруження наослiп 5».
13:35,14:30 «Свiт навиворiт 4:
В`єтнам».
15:30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
20:35,23:10 «Лiга смiху».
22:45 «#Гуднайт_Клаб».
1:15 Х/ф «Роман з каменем».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Т/с «Знайомство з

батьками».
13:25 Т/с «Дамське щастя». (12+).
14:30,15:25,23:50 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство».
18:00,1:45 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
3:15 «Чекай на мене. Україна».
4:40 Х/ф «Гусарська балада».

ICTV

4:30 Студiя Вашингтон.
4:35,1:50 Факти.
4:55 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.
9:55 Антизомбi. Дайджест.
10:50,13:20 Т/с «Вижити за будьяку цiну».
11:05,22:50 «На трьох». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:05,16:20 Х/ф «Одинак». (16+).
16:45 Х/ф «Злочинець». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
20:10 Дизель шоу. (12+).

Новий канал

3:00,2:05 Зона ночi.
4:00 Абзац.
5:45,6:35 Kids` Time.
5:50 М/с «Том i Джерi».
6:40 Пристрастi за Ревiзором.
8:40 Х/ф «Iлюзiя польоту». (16+).
10:30 Le Маршрут.
11:30,12:30 Т/с «Новенька». (16+).
16:20,19:00 Топ-модель поукраїнськи. (16+).
21:40 Т/с «Будиночок на щастя».
22:50 Х/ф «Хтивий дiдусь». (18+).
0:50 Пiдпiльний СтендАп. (16+).
2:00 Служба розшуку дiтей.

СТБ

7:00 Т/с «Коли ми вдома».
9:55,18:55,22:45 МастерШеф. (12+).

14:50 Хата на тата. (12+).
17:25 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
23:15 Х-Фактор.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30,6:00 Зоряний шлях.
11:20,4:20 Реальна мiстика.
13:30 Т/с «Я заплачу завтра», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Я заплачу завтра». (12+).
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Свобода слова Савiка
Шустера.
0:00 Т/с «З минулого з любов`ю», 1
i 2 с. (12+).
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «З минулого з любов`ю».

ТК «Київ»

7:15,13:15 Прогулянки мiстом.
7:40,8:40,9:20 Вiдкрито.
7:45,8:45,9:25 Свiтськi хронiки.
7:50 Свiт без глянцю.
7:55,8:50 Блог по-київськи.
8:15,9:15,11:15,13:10,19:35,21:30
Погода.
8:20,19:50 Якiсне життя.
8:55 Паспорт UA.
9:30 Д/ф «Земля 2050», 14 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:20 «Освiтнiй Хаб».
11:30 «В гарнiй формi».
12:00 Телемаркети.
13:30 Д/ф «Земля 2050», 15 с.
14:00,6:05 Депутатська
приймальня.
15:15,1:45 СТН-Панорама.
16:30 #ВУкраїнi.
17:00,23:50 КиївРада-Live.
19:40 Київськi iсторiї.
20:00,5:05 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Мердок», 88 с. (12+).
22:25 Т/с «Галерея «Velvet», 20 с.

Субота • 14 грудня

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

UA:Перший

7:00,8:00,9:00,19:25,2:10,
5:20 Новини.
9:30 Енеїда.
10:25,14:55 Телепродаж.
10:45 Хто в домi хазяїн.
11:15 Вiдкривай Україну з
Суспiльним.
11:45 Д/с «Мегаполiси».
12:20,2:35 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Естафета 4х6 км. Жiнки.
13:50 Український бал.
15:15 #ВУкраїнi.
15:45,4:05 Бiатлон.
Кубок свiту. II етап.
Переслiдування 12,5 км.
Чоловiки.
16:55 Клубний чемпiонат свiту
з футболу FIFA 2019 (Катар).
Доха. Аль-Хiляль - Есперанс.
18:50 Д/с «Акулячий маг».
(12+).
19:50 ЧС з хокею з шайбою
серед юнiорiв U20.
Україна - Естонiя.
22:25 Клубний чемпiонат свiту
з футболу FIFA 2019 (Катар).
Доха. Монтеррей - W 1.

Канал «1+1»

6:25,7:15 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
10:20 Комедiя «Великий».
12:25 Комедiя «Брехливий брехун».
14:15 Комедiя «Dzidzio. Перший
раз».
16:30,21:30 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
19:30,5:15 «ТСН».
20:15 «Українськi сенсацiї».

Iнтер

8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Корисна програма».
11:00,0:20 «Таїсiя Повалiй. Сьогоднi
i завжди».
12:00 Х/ф «Кохана жiнка механiка
Гаврилова».
13:40 Х/ф «Найпривабливiша i
найсимпатичнiша».
15:15 Х/ф «Солодка жiнка».
17:10,20:30 Т/с «По рiзних берегах».
20:00 «Подробицi».
22:00 Концерт Таїсiї Повалiй «Серце
- будинок для любовi».

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2020 РІК

ICTV

6:00 Факти.
6:25 Особливостi нацiональної
роботи.
8:05 Я зняв!
9:50 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
12:45 Факти. День.
13:00 Дизель шоу. (12+).
14:30 Т/с «Пес». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Гладiатор». (16+).
22:00 Х/ф «Троя». (16+).

7:50 Зваженi та щасливi. (12+).
9:40 «Зважся!» (12+).
10:40 Т/с «Я все тобi доведу».
19:00 Х-Фактор.
21:35 Х-Фактор. Пiдсумки
голосування.
22:30 МастерШеф. (12+).

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,4:50 Зоряний шлях.
9:00 Т/с «Спадкоємцi», 9-14 с. (12+).
15:20 Т/с «Спадкоємцi». (12+).

Новий канал

6:50 М/с «Том i Джерi».
7:40 Таємний агент.
9:00 Таємний агент. Пост-шоу.
10:30 Дiти проти зiрок.
12:30 Хто проти блондинок. (12+).
14:30,23:50 Хто зверху? (12+).
16:20 М/ф «Зоотрополiс».
18:30 Х/ф «Перший месник». (16+).
21:00 Х/ф «Перший месник: Друга
вiйна».

СТБ

5:15 Хата на тата. (12+).
6:50 Прокинься з Ектором!

17:00 Т/с «Не смiй менi говорити
«прощай!», 1 i 2 с. (12+).
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Не смiй менi говорити
«прощай!» (12+).

ТК «Київ»

9:50,14:25 Якiсне життя.
10:50,6:40 Веселi старти.
11:25,14:10 Блог по-київськи.
11:30 Свiт без глянцю.
11:35 «Освiтнiй Хаб».
11:45 Служба порятунку.

13:00,15:00,17:00,19:00,21:00 СТН.
13:10 Телемаркети.
14:15,18:50 Київськi iсторiї.
14:35 Прогулянки мiстом.
14:55 Свiтськi хронiки.
15:15 Т/с «Мердок», 84 с. (12+).
16:00 Т/с «Мердок», 85 с. (12+).
16:50 Снукер.
17:15 Т/с «Мердок», 86 с. (12+).
18:00 Т/с «Мердок», 87 с. (12+).
19:30,22:50,5:50 «Якiсне життя».
20:30,5:25 «Iсторiї кохання».
21:30 Т/с «Галерея «Velvet», 16 с.

Недiля • 15 грудня
UA:Перший

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:30,7:05,8:05,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,19:25,1:10,5:20
Новини.
9:30 Енеїда.
10:30,11:55 Телепродаж.
10:50 Д/ф «Пiвденнi моря. Атолл
Бiкiнi».
12:15 Д/с «Дикi тварини».
12:50,1:35 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Переслiдування 10 км. Жiнки.
13:50 Український бал.
14:50,2:40 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Естафета 4х7,5 км. Чоловiки.
16:30 UA:Бiатлон. Студiя.
16:55 Перший на селi.
17:25,4:15 #ВУкраїнi.
18:00 Д/с «Акулячий маг».
(12+).
18:30 Д/с «Левиний рик».
(12+).
19:50 ЧС з хокею з шайбою серед
юнiорiв U20. Францiя - Україна.
22:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:55 Як дивитися кiно.
23:20 Х/ф «Теорема Зеро».
(16+).
4:40 Спiльно.
5:10 Погода.
5:40 Плiч-о-плiч.

Канал «1+1»

6:00 М/ф.
6:25,7:15 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 Лотерея «Лото-Забава».
9:45 «Свiт навиворiт. Рекордний
полiт Україною».
11:00 Т/с «Кухня».
14:00 Т/с «Папiк». (12+).
19:30 «ТСН-Тиждень».
21:00 Т/с «Пригоди S Миколая».
22:30 Комедiя «Iван Васильович
змiнює професiю».
0:25 Драма «Мiй найкращий
ворог». (16+).

Iнтер

6:00 Х/ф «Мiльйон у шлюбнiй
корзинi».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса свiту».
11:00 «Орел i решка. Iвлєєва vs.
Бєдняков».
12:10 «Орел i решка. Перезавантаження 3».
13:10 Т/с «Готель «Iмперiал».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Осiнь у Нью-Йорку».
(16+).
22:30 Х/ф «Довге падiння». (16+).
0:25 «Речдок».
3:00 «Орел i решка. Перезавантаження».
3:50 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV

5:20 Скарб нацiї.
5:25 Еврика!
5:35 Факти.
6:00 Не дай себе ошукати.
6:45 Громадянська оборона.
7:40 Антизомбi. Дайджест.
8:10 Секретний фронт. Дайджест.
9:05,2:35 Т/с «Нiконов i Ко». (16+).
10:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:40,13:00 Х/ф «Троя». (16+).
12:45 Факти. День.
15:50 Х/ф «Гладiатор». (16+).
18:45 Факти тижня.
20:35 Х/ф «Робiн Гуд». (16+).
23:20 Х/ф «Помпеї». (16+).
1:05 Х/ф «Дилер». (18+).

Новий канал

3:00,0:40 Зона ночi.
5:20 СтендАп Шоу.
6:10 Т/с «Будиночок на щастя».
10:45,12:45 Kids` Time.
10:50 М/ф “Зоотрополiс”.
12:50 Х/ф «Перший месник». (16+).
15:10 Х/ф «Перший месник: Друга
вiйна». (16+).
18:00 Х/ф «Перший месник:

Протистояння». (12+).
21:00 Х/ф «Примарний патруль».
22:50 Х/ф «Глушина». (16+).

СТБ

6:15,9:55 Хата на тата. (12+).
9:00 Прокинься з Ектором!
18:05 Битва екстрасенсiв. (16+).
20:00 Один за всiх. (16+).
21:00 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
8:30 Т/с «Не смiй менi говорити
«прощай!» (12+).
12:30 Т/с «З минулого з любов`ю».
17:00 Т/с «Сiм`я на рiк», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Сiм`я на рiк». (12+).
23:00 Т/с «Щоб побачити веселку»,
1-3 с. (16+).
2:15 Т/с «Щоб побачити веселку».

ТК «Київ»

8:00,12:00 Лiкар знає.
9:00 «Шеф-кухар».
9:30 Т/с «Галерея «Velvet», 18 с.
10:50,15:50,0:45 «Освiтнiй Хаб».
11:00 Депутатська приймальня.
13:00 Телемаркети.
14:00 «Iсторiї кохання».
14:30 Київськi iсторiї.
14:40 Прогулянки мiстом.
15:00 СТН.
15:15,0:15 «Цивiлiзацiя Incognita».
16:00,0:55 Концерт Т. Пiскарьової
«Люблю».
18:15 «Якiсне життя».
18:20 Т/с «Галерея «Velvet», 19 с.
19:40 Т/с «Галерея «Velvet», 20 с.
21:00,5:20 СТН-Тижневик.
22:00 Спорт-тижневик.
22:20 Т/с «Мердок», 88 с. (12+).
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:15 «Тут i зараз».
2:55 Життєвi iсторiї.

Втрачений Атестат № 391642 про повну загальносередню освіту, виданий Ірпінською загальноосвітньою школою № 17 на ім’я Перебийніс Олена Анатоліївна, вважати недійсним.
Втрачений диплом спеціаліста КХ 45852042, виданий Національним університетом державної
податкової служби України від 27 вересня 2013 року на ім’я Лазаренко Артем Валерійович, вважати недійсним.

Група споживачів

Тариф теплової енергії
за 1 Гкал

Тарифи на абонентську плату
грн/кв.м

Населення

1241,67 (без ПДВ)
1490 (з ПДВ)

8,64 (без ПДВ)
10,37 (з ПДВ)

Інші

1570,83 (без ПДВ)
1885(з ПДВ)

10,93 (без ПДВ)
13,11 (з ПДВ)

Група споживачів

Виробництво гарячої води, грн./м3

Населення

66,67 (без ПДВ)
80 (з ПДВ)

Інші

70,84 (без ПДВ)
85 (з ПДВ)

Керуючись Порядком доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних
громад, зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб їх об’єднань підлягають реєстрації та розгляду ТОВ «Ліневич Груп Сервіс» , надісланих за адресою:
08292, Київська обл., м. Буча, бул. Бірюкова, 2а корп.1

Медична допомога

86% населення підписали декларації
з лікарями первинної ланки

Ц

е становить 40 078 жителів громади.
Таку інформацію повідомила начальник відділу охорони здоров’я БМР Лариса
Матюшенко на засіданні сесії Бучанської
міської ради. Зокрема: у Бучі – 34 699 (88%);
Блиставиці – 863 (69%), Гаврилівці – 3 209
(43,5%), с. Луб’янка – 1307 (102,5%).
Загалом первинна медична допомога
надається КНП «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги», а це
– 7 осередків первинки: 4 лікарські амбулаторії у Бучі та 3 сільські – у Блиставиці,
Гаврилівці, Луб’янці, а також фельдшерсько-акушерський пункт с. Тарасівщина.
Вторинна амбулаторна медична допомога надається КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр», до складу
якого входять фахівці спеціалізованої медичної допомоги з відповідними підрозділами та денний стаціонар.
Нагадаємо, Центр первинної медико-санітарної допомоги вже з минулого року
працює за договором з Національною
службою здоров’я, здійснюючи медичне
обслуговування населення у відповідності
до запровадженої реформи, згідно із затвердженими галузевими стандартами.

ШТАТ
У порівнянні з минулим роком кількість
посад збільшилась на 41 одиницю за рахунок приєднання сільських амбулаторій та
введення нових посад для обслуговування
жителів міста. Лікарських посад збільшилося на 17, медичних сестер – на 10, а решта – адміністративний та господарський
персонал:
– укомплектованість лікарями становить 93%, середнім медперсоналом – 89%.
У вторинці штат залишився майже незмінним.
До лікарів первинної ланки здійснено 99
696 відвідувань, до лікарів вторинної ланки – 82 491. Відвідувань вдома здійснено:
лікарями первинки – 1813, вторинки – 117.

ЗАХВОРЮВАННЯ
За рівнем виявлених захворювань складається наступна ситуація – найпоширенішими
на території Бучанської МОТГ серед дорослих
є захворювання системи кровообігу, на 2 місці – хвороби органів дихання, на 3 – органів
травлення, на 4 – сечостатева система, на 5 –
травми та отруєння, на 6 – новоутворення. У
порівнянні з минулим роком серед населення
зросла захворюваність на соціально залежні
захворювання, як то туберкульоз, СНІД, а також онкозахворювання.
– Викликає занепокоєння те, що знову
стали виникати небезпечні інфекційні захворювання як то дифтерія, кір, правець,
кашлюк, але стан вакцинації населення лишається недостатнім, – зазначила Лариса
Матюшенко.
МАТЕРІАЛЬНА БАЗА
Для поліпшення матеріальної бази закладів виділяються кошти на придбання
медичного обладнання та ліків, надано
значні кошти для придбання комп’ютерної
техніки та програмного забезпечення обох
закладів, що зробило можливим своєчасне укладення договорів з Національною
службою здоров’я України та отримання
належного фінансування з держбюджету.
За кошти міського бюджету закуплено
два автомобілі для КНП «Бучанський центр
первинної медико-санітарної допомоги»,
відкрито нову лікарську амбулаторію у віддаленому районі ЖК «Нова Буча» з відповідним технічним обладнанням.Розпочато
будівництво лікарської амбулаторії в с.
Луб’янка, завершується тендерна процедура
з будівництва амбулаторії в с. Мироцьке, на
придбання двох автомобілів для сільських
амбулаторій с. Гаврилівка та с. Блиставиця.
Завдання №1 – розширення мережі медичних закладів міста шляхом відкриття
нових амбулаторій у віддалених та густонаселених мікрорайонах та залучення додаткових приміщень.

Круглий стіл: безоплатна правова допомога

Бучанський Центр надання адміністративних послуг організував для виконувачів обов’язків старост населених пунктів Бучанської ОТГ, співробітників ЦНАПУ та соціальних служб громади консультацію із начальником
відділу Ірпінського бюро Вишневського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Людмилою Гараніною.
– До нас звертаються жителі нашої громади з приводу юридичних роз’яснень
та правової допомоги, – зауважила виконувачка обов’язків начальника ЦНАП
Людмила Зектер. – Сьогодні відбувається наше спілкування для того, щоб мати
змогу допомогти громадянам, проконсультувати їх, куди можна звернутися та які
мати із собою документи.
Під час зустрічі Людмила Гараніна роз’яснила присутнім, що таке безоплатна
правова допомога, розповіла, з якими питаннями найчастіше звертаються, роздала
інформаційні листівки. Отримати її можна, звернувшись до найближчого центру

Підтримка громадських організацій

На 69 сесії VII скликання Бучанської міської ради депутати, заслухавши інформацію начальника Управління праці, соціального захисту та захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи БМР Ганни Назаренко, затвердили міські програми підтримки громадських організацій. Публікуємо для ознайомлення важливі аспекти.
рограма підтримки громадських
ких свят (День незалежності, День
організацій Бучанської міської
партизанської слави, День бійця теради на 2020 рік:
риторіальної оборони, День захис• інвалідів;
ника Вітчизни, День Збройних сил
• учасників бойових дій, ветеранів
України, День міста).
війни та Афганістану;
−− постійний догляд, ремонт та під• «Чорнобилець-86»;
тримка в належному стані пам’ятни• «Бучанська спілка ветеранів війни ків загиблих (померлих) у війнах на
учасників бойових дій та їх сімей».
території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади.
Основні завдання
−− створення музею військової слави жиОсновними завданнями Програми
телів Бучанської міської об’єднаної теє фінансова підтримка Бучанської
риторіальної громади – інвалідів війміської організації інвалідів війни,
ни та учасників бойових дій (оренда
збройних сил та учасників бойових
приміщення та оснащення його).
дій, Бучанської організації «Ветеранів −− організація заходу з відзначення ветеУкраїни» Бучанської міської організаранів війни та праці до Міжнародного
дня людей похилого віку.
ції ветеранів Афганістану, Бучанської
міської організації «Чорнобилець-86» −− організація заходу з відзначення інта Бучанської міської громадської орвалідів війни та учасників бойових
дій до Дня визволення міста Буча та
ганізації «Бучанська спілка ветеранів
населених пунктів Бучанської місьвійни - учасників бойових дій та їх сімей», підвищення рівня та якості житкої об’єднаної територіальної громатя, посилення уваги до потреб старшоди від фашистських загарбників.
го покоління та підтримка ініціатив і −− організація заходу з відзначення індіяльності громадських організацій,
валідів війни до Міжнародного дня
матеріальна підтримка соціально неінваліда.
захищених верст населення, з метою −− закупівля вітальних листівок, бланрозв’язання їх життєвих проблем, підків грамот, подяк та дипломів.
вищення рівня соціального захисту −− закупівля канцелярських товарів,
предметів, матеріалів, обладнання
ветеранів.
та інвентарю для діяльності громадОсновні заходи виконання:
ської організації.
−− привітання дітей інвалідів війни −− передплата періодичних видань.
з різдвяними святами та з Днем
Святого Миколая, вручення пода- Фінансове забезпечення
Фінансування витрат на реалізарункових наборів, іграшок.
−− організація спортивних заходів у цію даної Програми здійснюється за
день Водохреща.
рахунок коштів міського бюджету,
−− організація заходу з відзначення річ- виходячи із реальних можливостей
ниці виведення військ з Афганістану. бюджету, передбачених рішенням
−− відзначення Дня Героїв Небесної сот- Бучанської міської ради по КПКВК
0813192 «Надання фінансової підні, вшанування учасників тих подій.
−− вшанування
жінок-героїв,
жі- тримки громадським організаціям венок-вдів з Днем 8 Березня.
теранів і осіб з інвалідністю, діяльність
−− організація заходу з відзначення Дня яких має соціальну спрямованість»
перемоги над нацизмом у Другій через управління праці, соціального
світовій війні та Дня пам’яті і при- захисту та захисту населення від намирення, покладання квітів біля слідків Чорнобильської катастрофи
пам’ятника загиблим воїнам.
Бучанської міської ради, а також за
−− організація заходу з відзначення рахунок інших залучених коштів, не
інвалідів війни, ветеранів війни та заборонених законодавством.
праці до Дня перемоги над нацизОчікувані результати
мом у Другій світовій війні.
У результаті виконання програми пе−− організація заходу «День Родини» –
зміцнення та реабілітації родинних редбачається забезпечення фінансової
стосунків, допомога неповним ро- підтримки статутної діяльності гродинам.
мадських організацій, підвищення рів−− проведення
військово-патріотич- ня та якості життя членів, зазначених
ного виховання молоді в загально- у Програмі громадських організацій,
освітніх школах Бучанської міської тісна взаємодія у вирішенні важливих
об’єднаної територіальної громади, проблемних питань життєдіяльності з
для чого придбати кінопроектор та іншими громадськими організаціями
та об›єднаннями, поліпшення діяльноекран.
−− покладання квітів до меморіальних сті громадських організацій.
пам’яток Бучанської міської об’єднаної територіальної громади та місць Контроль за ходом виконання
загиблих у Другій світовій війні, ло- програми
Контроль за виконанням програми
кальних війнах та загиблих в антитерористичній операції (15 лютого, 9 покласти на Управління праці, соцітравня, 22 червня).
ального захисту та захисту населення
−− брати участь у проведенні заходів від наслідків Чорнобильської катадержавних, регіональних та місь- строфи Бучанської міської ради.

П

Послуги стають ближчими
з надання допомоги, а також зателефонувавши на телефон «гарячої лінії» 0 800 213
103: швидко і зручно можна вирішити питання.Найчастіше, за словами керівника,
юристи надають роз’яснення щодо сімейного, спадкового, земельного, житлового,
трудового та ін. законодавства.
– Отримана на консультації інформація
знадобиться для застосування на прийомах з метою покращення надання адміністративних послуг громадянам, – підсумувала Людмила Зектер.
Богдан ЛЯХОВЕЦЬ

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Встановлення тарифів попередньо пропонується на рівні:

СУСПІЛЬСТВО

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Повідомлення про намір встановлення тарифів на послуги з
постачання теплової енергії та постачання гарячої води житлових
будинків по бул. Л. Бірюкова буд. 2а корп. 1, 2, 3 в м. Буча ТОВ
«Ліневич Груп Сервіс» для населення та інших підприємств
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

ДІЛОВИЙ ТИЖДЕНЬ З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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На часі

Я

к часто доводилося вам протягом
дня в людних місцях зустрічати людей з особливими потребами? Вкрай
рідко, адже переважна більшість із них
тільки те й може, що визирати через вікно, і все знову й знову згадувати події
минулих днів, переживаючи їх вкотре,
подумки повертатися в той час, який
був найщасливіший, і хотіти залишитися там.
Істина криється в нашому з вами
ставленні до цієї категорії співвітчизників і байдужості чи небайдужості
тих, хто мав би перейматися їхніми
потребами. У минулому номері газети
ми розповідали про Антоніну Каращук
із Територіального Центру соціального обслуговування УПСЗЗН Бучі. Саме
працівники Управління праці та соціального захисту в першу чергу є підтримкою та опорою наших жителів, які
мають особливі потреби.
Адже люди з інвалідністю стають заручниками власних помешкань через
безпомічність, вони немов той птах, що
сидить у клітці, і, вибравшись на волю,
не знає, що далі робити. Для такої категорії населення вулиця перетворилася
чи не на справжнє поле бою. Яким є їхнє
життя? Які щоденні проблеми турбують
цих людей?
«Кожен день – це боротьба за виживання, – розповідає Сергій, який перебуває в заручниках у власного візка вже
третій рік поспіль через невдалий стрибок у воду. – Жахливі дороги, подекуди
відсутність пандусів – не дають змогу
нормально пересуватися, для деяких це
навіть перешкода вийти у двір, а купівля
речей в магазині без допомоги взагалі
неможлива. Все, що я хочу – це те, щоб
на нас звернули увагу».
Дійсно, чи помічали ви під яким кутом розташовані пандуси, наприклад, у
метро? Уявіть, з якою швидкістю треба
спускатися з такої гірки?
Олександр, інвалід І групи, дочекавшись громадського транспорту знову
і знову стикається з подібною проблемою: «Як заїхати візком в автобус, якщо
він зовсім не прилаштований для таких
як я, та й хто допоможе? Чому ми маємо
від когось залежати? «
”Звичайно, – каже Сергій Черняк,
представник департаменту медичної допомоги України, – інвалідність не є пе-

КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР

Ф

ільм розповідає про останні три
місяці заслання Тараса Шевченка
у Казахстані. Того літа поет, засланий
на військову службу в російській царській армії, отримує повідомлення від
друзів із Петербурга: його помилував
особисто цар Олександр II. Однак військове керівництво Новопетрівського
форту не поспішає повідомляти Тараса
про це й видавати указ про звільнення.
Крім того, таємний агент з Петербурга
намагається зробити все, щоб поет залишився тут назавжди.
Журналістам «БН» вдалось поспілкуватися з автором фільму Олександром
Денисенком.
– Олександре, розкажіть чому
фільм багато років не було запущено
у виробництво?
– Після того, як сценарій до фільму
виграв Міжнародний конкурс кіносценаріїв до 200-літнього ювілею Т.
Шевченка у березні 2012 року, тогочасне керівництво України вимагало
від мене змін у сценарії і вилучення
сцен, спрямованих проти російського
імперіалізму, на що я, звісно, не погодився. Таким чином картину було «поховано». Лише після Революції гідності
Держкіно України на чолі з Пилипом
Іллєнком дало поштовх для зйомок.
– Коли розпочали виробництво?
– У липні 2016 розпочалися зйомки фільму в Києві у фортеці Косий
Капонір. Впродовж серпня - вересня
2016 р. – на Мангистау (Казахстан). У
грудні 2016 Одеська кіностудія організувала зйомки у своїх павільйонах, пов-

Обмежені можливості,
безмежні здібності

3 грудня – Міжнародний день людей з особливими потребами. Цей день не
є святом, а покликаний привернути увагу до проблем цих людей, захисту
їхніх прав та гідності. Цей день є нагадуванням людству про його обов’язок
виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства – людей з інвалідністю.

репоною для особистого розвитку і не є
бар›єром для виконання певних робіт».
Проте, інша річ – це перепона, яку створює оточення для фізично обмежених
громадян.
Як не прикро, проте саме держава поставила у рамки виживання людей з обмеженими можливостями: соціальні виплати менші за прожитковий мінімум.
– Необхідно створити всі умови для
таких людей, щоб вони змогли відчути
себе повноцінними, щоб реалізація їхніх планів не була для них чимось недосяжним, – говорить голова громадської
організації інвалідів «Відгук» Світлана
Стадніченко. – Саме проєкт «Школа
самостійності» допомагає дітлахам з
особливими потребами повірити у свої
сили та з впевненістю сміливо крокувати по життю.
Для людей, які мають мрію, обмежень не існує, проте інші роблять цю
мрію важкодоступною для здійснення.

Навіщо відбирати надію на повноцінне
життя, на другий шанс?
«Таких людей потрібно підтримувати,
– стверджують громадяни. – Намагатися
надавати їм допомогу, щоб така категорія населення відчувала хоч трохи свою
незалежність.»
Організація «Відгук» вдячна за
співпрацю всім небайдужим людям.
Зокрема міській організації Товариства
Червоного Хреста, яка надає допомогу
у вигляді одягу та взуття. І, звичайно,
міській владі в особі Бучанського міського голови Анатолія Федорука, який
всі ці роки особисто опікується станом справ інвалідів. Величезну подяку
йому висловлюють батьки дітей з обмеженими можливостями за надання
педагога-реабілітолога, який проводить
тренування з дітьми за спеціальною
програмою в межах проєкту «Школа
самостійності». Програма навчання
проводиться з 2010 року на базі школи

Фільм, який надихає
на боротьбу

СУСПІЛЬСТВО
№ 3. Мета занять – фізичний розвиток
і соціалізація дітей та їхніх батьків. До
того ж, це чудова можливість зустрітися, поспілкуватися, цікаво і змістовно
провести час.
Завдяки
підтримці
депутатів
Бучанської міської ради та Анатолія
Федорука, співпраці з Управлінням
праці та соціального захисту організація інвалідів «Відгук» отримала суттєву
допомогу – у вигляді надання коштів на
придбання транспортного засобу. Адже
спортсмени ГО постійно беруть участь в
обласних змаганнях з настільного тенісу. Також учасники «Відгуку» відвідали
музей під відкритим небом «Пирогово»,
Палеонтологічний музей та український
етнічний музей «Мамаєва Слобода». За
підтримки місцевої влади побували у
Національному ботанічному саду та в
багато інших цікавих місцинах.
– Наша організація жодного дня не сидить без справ. Регулярні зустрічі, взаємодопомога, навчання, участь в спортивних заходах, спільний відпочинок
та дозвілля, поїздки тощо,– повідомляє
Світлана Стадніченко. – Беремо участь
у різноманітних конкурсах, особливо в
межах фестивалю «Повір у себе» та на
День інваліда. Ми навіть брали участь в
Олімпійському дні бігу. Це обласне свято відбувалося у Вишгороді. А ще ми маємо можливість займатися іпотерапією
– спілкуватися з кіньми. За традицією
День інваліда ми відзначаємо спортивним святом та розвагами, де всі учасники отримують дипломи і подарунки.
Насправді, ці люди не вважають себе
інвалідами: вони лише хочуть бути повноцінними та повноправними членами
суспільства і бути приналежними до
нього. Люди з обмеженими можливостями вже не можуть повернутися та
пристосуватися до повноцінного існування, а оточення постійно нагадує їм
про їхню неспроможність та неможливість повернутися до звичного способу
життя.
Щоб виправити цю прикру ситуацію
в країні, необхідні великі зміни, радикальні дії, усвідомлення того, що люди з
інвалідністю потребують особливої уваги оточуючих та держави.
Владислав ОРЄХОВ

– Розкажіть про акторів фільму?
– У картині більше ста акторських
ролей, що є рекордом для сучасного
українського кіно. Головного героя, а
саме Тараса Григоровича, грає Борис
Орлов, а інші ролі виконують Богдан
Бенюк, Олександр Пожарський, Роман
Луцький, Ганна Топчій, Акнієт Оринтай
та багато інших.
– 50 відсотків бюджету виділило
У Бучі коворкінг Portal Lifestyle організував показ українського фільму
Державне агентство України з питань
«Тарас. Повернення» режисера Олександра Денисенка.
кінематографії. Хто ще був продюсеністю забезпечила знімальний процес працювати. Хоч на мою думку він чу- ром фільму?
технічним обладнанням та унікальни- довий актор, я його не взяв. У резуль– Загальний бюджет стрічки станоми історичними костюмами. У квітні таті мені сказали, що фільм не цікавий вить 44,8 млн гривень. Спільне вироб2017 р. відбулася кіноекспедиництво фільму здійснювала
Україна
(продюсерський
ція до Капшагаю (Казахстан).
центр “Інсайт Медіа” та
У травні – у Білгородській форОдеська
кіностудія)
і
теці та околицях БілгородаКазахстан (компанія Tanaris
Дністровського. У червні 2017
Production).
р. було знято останній епізод
– У картині актори розфільму. Загалом у фільмі знято
38 локацій.
мовляють різними мовами.
– Але якщо фільм був готоЧому?
– Мова картини взагалі
вий у 2017 році, чому до цих пір
російська (нею говорять ровін не вийшов у великий прокат?
сійські офіцери, солдати та
Розумієте,
Держкіно
має
піп). Українською розмовпершочерговий вплив на дисляє Тарас Шевченко з Богом
та із солдатами з України.
триб’ютора, оскільки видає проВін вільно володіє також
катні свідоцтва. І якщо умови для
казахською, демонструючи
прокату не вигідні, дистриб’ютим вдячність казахам за
торам це стане нецікаво. Ось
підтримку. Дуже символічтак відбулося і з моєю стрічкою.
А взагалі все почалось з того,
ним є звучання польської
що був народний кастинг і всі
мови. Поет-українець та
його мали пройти. Тогочасний
офіцер-поляк розуміються з
міністр культури Євген Нищук
пів слова без використання
не з’явився на кастинг і сказав, що він для глядача. Скажіть, як може бути не мови спільного окупанта.
зможе виділяти для зйомок тільки два цікавий фільм, який розповідає історію
Спілкувалась
дні на тиждень. Але так неможливо культової особистості?
Ірина ПАЯСЬ

Як позначає Східний календар 2020-й – рік Білого або Металевого Щура.

Ц

е буде добрий рік. Адже Пацючок,
незважаючи на дрібний розмір,
дуже розумна, кмітлива та спритна тваринка. Він наділений розвиненою інтуїцією і надзвичайно швидкою реакцією,
що допомагає йому виходити
з різноманітних складних
ситуацій. Щур легко пристосовується до нового середовища, людей і обставин. Ця
тваринка відзначається бережливістю і економністю, що іноді
межує зі скупістю, але не позбавлена романтизму, легко
знаходить спільну мову
з людьми і має завидне красномовство.
Пацюк – тварина
сімейна, тому відзначати настання
2020 року краще
в колі родини. Також не-

одмінно запрошуйте на свято далеких
родичів. Не забудьте про свічки і сріблястий декор, таке Щурові точно сподобається.
Те, що Пацюк Металевий – важливо! Це
означає, що промисловість, будівництво,
машинобудування, а також садівництво
та городництво будуть добре розвиватися. З іншого боку, у 2020 році
людині слід усілякими способами охороняти землю та берегти довкілля і природу.
Те що 2020 є роком високосним, нехай нікого не лякає. Звичайно, зовсім вже
без труднощів не обійдеться, однак доля
буде прихильною
до наполегливих і
працьовитих людей, тому краще
попрацювати над цими
якостями вже зараз.

НА ЧАСІ

Прикмети 2020:
• знак року – білий колір – все складеться у тих, хто в цей період захоче зміцнити стосунки або створити шлюб;
• ці 365 діб успішні для нових починань
у бізнесовій сфері, нової роботи і проєктів;
• найсприятливіший час, щоб помиритися з людьми, з якими посварилися
або завести нове знайомство;
• цей рік сприяє саморозвитку та самовдосконаленню;
• щоб бути здоровим, єднайтеся з природою і металом;
• загальна астрологічна думка – час
буде добрим і позитивним, особливо
для тих, хто народився в рік Пацюка;
• сприятливий період для пригод і мандрівок, культурного і загального розвитку.
Підготувала
Тетяна Домарєва

ГРОШІ

Стартувала ялинкова
кампанія 2019/2020
Держлісагентство стверджує, що
заготівля новорічних ялинок відбувається без шкоди для довкілля.
Заплановано реалізувати понад
500 тис. шт. дерев, в асортимент
яких входять породи: сосна звичайна, сосна палласа (кримська),
ялина європейська (смерека), ялиця біла (піхта).
овідомляється, що в Україні середня ціна у разі купівлі ялинок
у державних лісгоспах становить 75
грн за погонний метр. Ялинки у горщиках можна придбати в середньому
від 100 гривень (ціни формуються
залежно від породи та розміру).
Заготовляють дерева на спеціальних плантаціях або під час проведення рубок формування й оздоровлення лісів. Такі методи мінімізують
шкоду для довкілля.

П

До речі, до сфери управління
Держлісагентства належать 73% лісового фонду України, тож цим видом
діяльності займаються ще й інші лісокористувачі.
Про факти зловживання або виявлені порушення необхідно повідомляти в органи Національної поліції та
Держлісагентства.

Новорічні ярмарки

Чим ближче до Нового року, тим
активніше українці поринають у
передноворічну метушню. Полиці
супермаркетів почали заповнюватися новорічними прикрасами.

ШТУЧНІ ЯЛИНКИ
Перше, про що потрібно замислитись, це вибір головного атрибута новорічного свята – ялинки. Якщо ви
не бажаєте купувати живу новорічну
красуню, магазини вже пропонують
велику кількість штучних. Вартість на
них різна. Наприклад у Бучі в супермаркеті «Новус» ціни стартують від
599 грн за ялинку заввишки 120 см,
до 816 грн – за 140 см і від 2199 грн –
за 190 см. У ТЦ «Нова лінія» вдалося
знайти 120-сантиметрову красуню за
300 грн, 150 см стартує в ціні від 996
грн, а 190-210 см від 1600 грн.
ІГРАШКОВІ ПРИКРАСИ
Ще однією статтею витрат напередодні новорічних свят є іграшкові
прикраси та гірлянди. Тож для тих,
хто полюбляє поповнювати свою новорічну колекцію, цього року «Новус»
продає скляні кульки «Символ року
Щур» з ручним розписом від 50 гривень, звичайні однокольорові від 25
грн. Маленькі новорічні ялинки на
стіл до офісу стартують в ціні від 40
грн до 160. Доповнить святкове вбрання ялинки новорічна мішура. Так, ціна
двометрового дощику цього року варіюється від 20 гривень за 2 метри.
У ТЦ «Нова лінія» звичайні скляні
однокольорові кульки стартують від
15 грн, пластикові від 9, «Символ року
Щур» коштує 25 грн. Величезний вибір
найрізноманітніших кульок з ручним
розписом, з бісером та блискітками,

м’які оригінальні іграшки на ялинку
від 45 грн. Мішуру дешевше купувати в наборі, де скомпоновано дві-три
блискучі стрічки. Ціна набору становить в середньому 40 гривень.

ВОГНИКИ, ГІРЛЯНДИ, ПРОЕКТОРИ
Святкову атмосферу в оселі забезпечать яскраві та різнокольорові вогники. Найдешевшу гірлянду на 3 метри
та 40 Лед лампочок можна придбати
від 100 грн, 6 метрів – від 180.
Популярними вже кілька років залишаються святкові проектори, які дарують новорічний настрій не тільки домашнім, а й перехожим надворі. Ціни
починаються від 600 грн. Віночки на
вхідні двері коштують від 80 грн.
У нашому місті новорічний ярмарок незабаром відкриється на ринку
біля привокзальної площі. Також у
супермаркеті Еко-Маркет, АТБ представлено невеликий вибір новорічних
прикрас.
ПОДАРУНКИ
Експерти зазначають, що новорічні
прикраси і ялинкові іграшки вигідніше за все купувати за 2-3 дні до Нового
року, а подарунками для близьких можна запасатися вже зараз, оскільки деякі
магазини пропонують знижки до 50 %.

ПОРАДНИК

Стрижка за місячним календарем

Щоб волосся росло швидше, не випадало і було красивим, перед будь-якими діями з ним бажано звірятися з
місячним календарем. Він допоможе вибрати підходящий день для реалізації задуманого.

Сприятливість за місячним календарем стрижок на 6–12 грудня 201
Число і день
тижня
6, п’ятниця
7, субота
8, неділя
9, понеділок
10, вівторок
11, середа
12, четвер

Фаза Місяця,
в якому знаку зодіаку розташована

Результат

Зростаюча, Овен

Рекомендується відтермінувати похід до перукаря.

Зростаюча, Телець

Чудовий день, щоб змінити свою зовнішність, підстригти
волосся і навіть пофарбувати його.

Зростаюча, Близнюки

День нейтральний для змін, втім рекомендується
приділити увагу саме лікуванню волосся.

Штолен – традиційна
випічка до Різдва

Улюблена в Німеччині і широковідома в інших європейських країнах різдвяна випічка штолен, яка
своєю формою і білим кольором
повинна нагадувати загорнутого
в пелюшки Христа-немовляти.
Таку форму цей кекс зберіг протягом століть.
екс традиційно випікають за 3-4 тижні до Різдва. Основний секрет цієї
дуже здобної, з багатим смаком випічки,–
у тривалій витримці готової палянички.
За цей час кекс просочується усіма ароматами цукатів та сухофруктів, стає густим
та трішки вологим. Чому б нам не позичити трішки різдвяного настрою у німців
та не поласувати їхніми святковими солодощами?
Інгредієнти для різдвяного кексу:
• 200 мл молока
• 50 г свіжих пресованих дріжджів
• 75 г цукру
• 250 г вершкового масла (+ 50 г для змащування готового кексу)
• 700 г борошна
• 0,5 ч. ложки солі
• ванільний цукор, кориця мелена до
смаку
• 250 г смаженого мигдалю
• 50 г лимонних цукатів
• 50 г апельсинових цукатів
• 350 г родзинок
• 50 г темного рому
• сік і цедра 1 лимона
• цукрова пудра
• вершкове масло для змащування.

К

Як приготувати німецький
штолен
Родзинки промити, обсушити і замочити на ніч у ромі. Борошно просіяти.
Для опари молоко підігріти, розвести
в ньому дріжджі, додати 1 ст. ложку цукру і 1/4 частину просіяного борошна.
Залишити на 30 хвилин в теплому місці.
Коли на опарі з’являться бульбашки –
вона готова, можна замішувати тісто.
Всипати в опару решту просіяного борошна, додати розтоплене і охолоджене
вершкове масло, сіль, цукор і замісити тісто. Сформувати з тіста колобок, накрити
його рушником і дати підійти в теплому
місці. Тим часом посікти мигдаль, порізати цукати. Тонким шаром зняти цедру
і вичавити сік з лимона.
Тісто обім’яти, додати горіхи, цукати,
родзинки (можна додати 1-2 ложки рому,
в якому вони замочувались), сік і цедру
лимона, мелену корицю і ванільний цукор. Тісто виходить досить густе і щільне,
місити його важкувато.
Залишити тісто підходити на 2-3 години, за цей час слід обім’яти його двічі.
Розділити тісто на дві рівні частини.
Кожну несильно розпластати, качалкою
зробити поздовжні жолобки по центру і
скласти вдвоє.
Широке деко застелити пергаментом
для випічки, викласти на нього обидва
штолени на відстані один від одного не
менше 5 см. Поставити в тепле місце (на
плиту над увімкненою духовкою) на 30-40
хв., щоб тісто ще раз підійшло.
Духовку розігріти до 200 градусів.
Випікати штолен 15 хвилин у гарячій духовці, потім температуру зменшити до 170
градусів і пекти ще 45 хвилин.
Готові штолени дістати з духовки. Ще
теплими щедро змастити розтопленим
вершковим маслом і густо посипати цукровою пудрою.
Повністю охолоджені різдвяні кекси
загорнути в пергамент і покласти в сухе
холодне місце на 3-4 тижні.
У свято Різдва розмотати штолени, порізати на скибочки і подати разом з іншими святковими смаколиками.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Що принесе нам Білий Пацючок

Свято наближається
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Увага! КОНКУРС
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Яригіна Михайа Сергійовича,

головного спеціаліста бюджетного відділу БМР

Піддубну Ірину Вікторівну,

спеціаліста І категорії служби у справах дітей та сім’ї
БМР

Рибчуна ВІТАЛІЯ Володимировича,
директора КПГХ «Продсервіс»

Щербаненка Юрія Анатолійовича,
депутата VII скликання БМР

З повагою голова Говоров В.В.
та колектив Київської обласної організації
інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій.
З повагою голова Щербак О.І.
та колектив Бучанської міської організації
інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій.

Гарбуза Олексія Леонідовича,
радника міського голови

Іванченка Віктора Леонідовича,

начальника групи з централізованого господарчого
обслуговування відділу освіти БМР

КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» БМР

10 грудня 2019 року проводить
«ДЕНЬ ДОНОРА»

Щиро вітаю
з ювілейним днем народження!

Світлану В’ячеславівну
Гордієнко-Скидан

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Вітаємо шановних ветеранів війни, учасників
бойових дій, усіх захисників різних поколінь,
усіх військових, всіх волонтерів
Зі святом, що стало символом справжньої мужності,
героїзму та відваги.
Вклоняємося подвигу тих, хто віддав своє життя в
ім’я свободи України, всім, хто несе службу в зоні АТО/
ООС, за відданість українському народу, незламну силу
волі та безстрашність.
Щиро вдячні їм!
БАЖАЄМО ВСІМ ВАМ міцного здоров’я, наснаги,
віри в силу нашої України та скорішої перемоги!
Мирного неба та щасливого життя!

Бажаю завжди плисти на позитивній хвилі, повної оптимізму
і легкої іронії. Всі неприємності
сприймати з усмішкою, вірити в
кращі сторони життя і сміливо
йти до мрії. І при цьому залишатися доброю, чуйною людиною,
вірним другом і приємним співрозмовником. Світлого тобі щастя і
щирої любові!
Марія Крижова

ПОРАДНИК

Новорічні іграшки
своїми руками

Йод, залізо та хурма

За які ж якості цю ягоду так люблять дієтологи? Про
це розповіли у Бучанському центрі первинної медико-санітарної допомоги:
– Завдяки великому вмісту вітаміну С хурма сприяє зміцненню
захисних сил організму.
– Провітамін А покращує стан
серцево-судинної системи.
– Хурма багата на вміст заліза, тому її необхідно їсти у разі
анемії для відновлення нормального вмісту гемоглобіну в крові.
– Не менш корисною буде хурма і для людей, які страждають від різних захворювань щитоподібної залози. Так як в
ній міститься йод, який легко засвоюється організмом.
– Кальцій і калій зміцнюють серцевий м’яз і стабілізують
серцевий ритм.
– Хурма також є хорошим природним сечогінним засобом,
тому її рекомендують вживати людям із серцевою недостатністю і порушеннями роботи нирок.
– Хурма містить бета-каротин, що дуже добре впливає на
здоров’я очей.
– Крім того, хурма сприяє стабілізації артеріального тиску. У разі схильності до гіпертонії рекомендується регулярно
вживати хурму.
Незважаючи на її користь, не включайте її в раціон якщо:
– Людина хворіє на цукровий діабет.
– Не слід давати хурму дітям до трьох років. Цей фрукт
містить таку речовину як танін. Вступаючи у взаємодію з
шлунковим соком, він поступово перетворює вміст шлунка у
в›язку та липку субстанцію, яка може утворити згусток, який
дитячий організм самостійно вивести не зможе.
– Через цю ж речовину – танін, хурму не можна їсти людям, які щойно перенесли операцію на кишківнику.
– У деяких людей вживання хурми може спровокувати
алергічну реакцію. Пов›язано це з високою чутливістю організму на йод, якого дуже багато в хурмі.
Підготувала Тетяна Домарєва

Празник Святого Миколая – це день,
коли діти пригадують всі свої добрі та
погані вчинки, одержують солодощі та
замовляють подарунки під ялинку. Свої
мрії та бажання вони неодмінно пишуть
на паперовому листі, перевіряючи кожне слово, щоб Дідусь не помітив помилки
і не подумав чогось поганого…
сь тому працівники газети
«Бучанські новини» підготували
для маленьких жителів громади чарівний конкурс «Напиши
листа Святому Миколаю» з подарунками для авторів найщиріших
листів.
Запрошуємо дітей віком до 14 років взяти участь у цьому новорічному
конкурсі. Надсилайте листи до нашої редакції з розповідями про власні добрі справи та
вчинки, які ви робили протягом усього року.
Ваші роботи ми чекаємо до 16 грудня 2019
року. Надсилайте листи в редакцію газети:
08292, м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 106-б.
Лист слід підписати наступним чином: ім’я,
прізвище та вік дитини, адреса, контактний номер телефону, за яким можна буде зв’язатися.
Партнерська
підтримка
конкурсу:
Бучанська міська рада, відділ культури, національностей та релігій БМР, ПП «Деліція»,
Центр творчого навчання «Kiwi», Бучанський
ролер-клуб «Колесо».

О

одну за одною, щоб вони нагадували ялинкові
гілки. Віддати перевагу краще легким цукеркам,
щоб не перевантажувати ялинку. Замість картону
можна використати пляшку шампанського. Такий
смачний і красивий подарунок можна подарувати
рідним і друзям на новорічні свята.

Сьогодні нескладно придбати новорічні прикраси на будь-який смак. Але набагато цікавіше зробити іграшку власними руками, вкладаючи в роботу часточку своєї душі.
кщо в родині є маленькі діти, створення святкових іграшок може перетворитися на цікаве,
захоплююче заняття для всієї сім’ї. У результаті отримаємо позитивні емоції та безліч оригінальних
новорічних прикрас. Це не так складно, адже існує
багато простих варіантів іграшок, які можна створити власними силами разом з дитиною.
Саме час задуматись над прикрашанням оселі до
Нового року та Різдва. Тож не гаймо часу і мерщій
до роботи!

зі старих дисків
Для цього вам знадобиться прозора кулька
або будь-яка новорічна кулька, яка втратила свій вигляд.

Іграшки з підручних матеріалів
з лампочок
На лампочці, пофарбованій в білий колір,
легко намалювати кумедного
сніговичка,
ніс-морквину зробити
з тіста. Цоколь лампи
чудово декорується милим ковпачком з тканини. Ну а ще можна
додати руки-палички,
приклеївши їх на універсальний клей-гель
чи клейовим пістолетом. З лампочок можна зробити святого Миколая, пінгвіна, зайчика, на що вистачить фантазії. Чудова ідея для вторинного використання перегорілих ламп!
Для цього вам знадобляться: фарби, пензлики і
лак для закріплення ефекту. Можна використовувати блискітки, стрічки, соломку, ґудзики, кольоровий папір, техніку декупаж.

Прикраси з природних матеріалів
із шишок
Такий
простий, на перший
погляд, природний матеріал має
дуже ефектний
вигляд. Щоб зробити такі прикраси, вам необхідно спочатку
виготовити петельку для стрічки, використовуючи плоскогубці.
Потім вкрутити петельку в шишку, простягнути
стрічку і можна приступати до оздоблення.
Можна залишити шишку в її звичайному вигляді або прикрасити бантиком з атласної стрічки
чи мішковини. Також можна пофарбувати шишку
повністю або лише її кінчики сріблястою чи білою
акриловою фарбою і присипати блискітками.
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за адресою: м. Буча, вул. Польова, 21/10 в приміщенні центру.
За здачу повної фізіологічної норми крові (450 мл) сплачується
141 грн. Надається довідка про звільнення від навчання та роботи і два календарних дні.
При собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Перед здачею крові сніданок (чай з печивом). Забір крові здійснюватиметься з 9-00 год. до 12-00 год.
Не будьте байдужими! Проявіть громадянську позицію щодо
підтримання достатніх запасів крові для усіх пацієнтів, що потребують переливання!

«Напиши листа
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www.bucha-rada.gov.ua
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з цукерок
Для того щоб власними руками зробити новорічну ялинку з цукерок, знадобиться аркуш
картону, ножиці, скотч,
клей і смачні цукерки.
Насамперед
скручуємо з картону конус, потім, починаючи знизу,
обклеюємо
цукерками
нашу майбутню ялинку.
Цукерки клеїмо по колу,

із пляшечки з-під йогурту
чи пластикових пляшок
Сніговик – з пляшечки,
шапочка зроблена з гофрованого паперу.

із жолудів
Жолуді також як і шишки дуже часто використовують в новорічному декорі. Жолудь і сам по собі
може стати гарною прикрасою. Ви можете пофарбувати його повністю або тільки шапочку акриловою фарбою і присипати блискітками чи покрити
горіх блискучою фарбою з балончика. Результат вас
приємно здивує.

Редакція може не поділяти думку авторів
і не вступає з ними
у листування. Рукописи не повертаються.
За зміст реклами відповідає
рекламодавець.
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