ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
Щотижнева газета Бучанської об'єднаної громади

50

(770) 12 грудня 2019 року

Афіша | ТВ-програма | Кримінал | Інтерв`ю | Спорт | Бізнес | Традиції | Економіка | Регіональні новини

«Бучанські новини»– ваш путівник у житті громади, друг і порадник на кожен день! | Тел.: (04597) 48-305 | buchanews@ukr.net

Важливо

Особистість

Ювілей

Традиції

Продовження
медреформи

Військовослужбовець
Іван Сацик:
«Я давав присягу Україні»

Школа мистецтв –
як все починалося

Калита або
Андріївські вечорниці

Стор. 2

Стор. 3

Стор. 7

Важливо

Вікно можливостей

Стор. 11

Відзнаки кращим представникам
місцевого самоврядування

Стор. 2

9 грудня в Парижі відбувся саміт
лідерів Нормандської четвірки.
Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер ФРН
Ангела Меркель та президент РФ
Володимир Путін спілкувалися
більше восьми годин у різних форматах. Один із головних висновків
зустрічі у нормандському форматі –
продовження діалогу.

Президент України
Володимир
Зеленський:
«Україна ніколи
не поступиться
своєю територією
й не дозволить
впливати на вектор
свого руху
та розвитку.»

Звернення з нагоди Дня вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
Шановні ліквідатори!
14 грудня було закінчено будівництво сар
кофага над зруйнованим атомним реактором
Чорнобильської станції. Тож щороку саме цього
дня ми вшановуємо відважних ліквідаторів, хто,
на щастя, поруч з нами, і вклоняємося пам’яті
тих, хто пішов за межу вічності.
Ми у вічному боргу перед вами, хто ціною сво
го здоров’я і свого життя врятував країну, люд
ство від ядерного вогню.
Чорнобиль практично торкнувся кожного
з нас – хвороби, скалічені долі наших рідних,
близьких і зовсім невідомих людей, хто ліквідо
вував наслідки аварії.
Чорнобильські дзвони лунають над нами –
і того відлуння вистачить ще не на одне покоління.
Хай залишиться в минулому й ніколи не пов
ториться жах Чорнобильської катастрофи, а
пам’ять про ті події навчить нас цінувати мир,
спокій і процвітання.
Хай завжди поруч з вами буде людська подяка
за ваші добрі справи , здоров’я і миру вам і ва
шим родинам!
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук

П

ід час зустрічі лідерів країн Норманд
ської четвірки в Парижі сторони до
мовилися про сприяння звільненню
утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за
принципом «всіх на всіх». Очільник держа
ви зазначив, що вдалося погодити конкретні
терміни звільнення утримуваних осіб. Під час
зустрічі з Президентом Російської Федерації
було обговорено можливість звільнення лю
дей, яких утримують не лише на Донбасі, а й
у Криму та на території Росії.
Закінчення на стор. 2

Дата у календарі

Імена героїв кров’ю викарбовано
в наших серцях

Заходи з нагоди Дня Збройних сил України жителі Бучанської об’єднаної територіальної громади розпочали
з урочистої церемонії покладання квітів на Алеї Слави.
хоча історія українського
війська має глибоке коріння,
особливого значення вона набула
після Революції гідності та почат
ку воєнних дій на сході України,
– саме тоді й розпочалася нова
сторінка літопису українських
Збройних сил.
Із словами шани до Героїв звер
нувся Бучанський міський голо
ва Анатолій Федорук:
– Жодні державні заходи в нашому місті не проходять повз Алею Слави. Громадяни нашого міста, побратими, рідні та близькі воїнів, збираються на
центральному кладовищі для вшанування пам’яті загиблих
Героїв. Не є виключенням і сьогоднішній день, який ми розпочинаємо з покладання квітів і вшанування захисників України.
Вічна Слава та вічний спокій Героям. Слава Україні!
Закінчення на стор. 2
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ЩОТИЖНЕВА ГАЗЕТА
БУЧАНСЬКОЇ
ОБ’ЄДНАНОЇ
ГРОМАДИ

«БУЧАНСЬКІ НОВИНИ»

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

«Д

ецентралізаційні зміни насправді є незворотними, як і ефект,
який бачимо в плануванні, в тому
наскільки активно жителі громад
взялися за розвиток своїх населених
пунктів», – про це сказав заступник
міністра розвитку громад та територій
України Юліан Чаплінський під час
конференції «Е-рішення для кращого
врядування».
Посадовець також зазначив, що ві
рить у те, що в результаті пройдено
го децентралізаційного процесу ми
збудуємо якісне партисипативне сус
пільство, яке вмітиме будувати стра
тегічну долю своїх населених пунктів.

Держава забезпечить
доставку пенсій та
субсидій пенсіонерам
і людям з інвалідністю

Це повідомив Прем’єр-міністр
України Олексій Гончарук.
епартамент комунікацій Секре
таріату Кабміну поширив інформа
цію, що з 1 січня 2020 року держава за
безпечить доставку пенсій для майже
5 мільйонів пенсіонерів через мережу
АТ «Укрпошта», враховуючи понад 800
тисяч людей з інвалідністю. Відповідне
рішення прийняв Уряд на своєму засі
данні.
Повідомляється, що ситуація щодо
доставки пенсії Укрпоштою була під
загрозою, оскільки тарифи не зміню
валися протягом 15 років, і нині вони
абсолютно не покривають навіть прямі
організаційні витрати компанії. Збитки
Укрпошти у 2019 році складуть 1,5 млрд
грн, у 2018 році – 1,2 млрд.
«Уряд цю ситуацію владнав. Ми
встановили адекватні до сучасних
реалій тарифи на оплату доставки
та виділили додаткові 900 млн грн на
наступний рік. Кожен пенсіонер буде
вчасно забезпечений пенсією наступного року!» – сказав Прем’єр-міністр
Олексій Гончарук.
Глава Уряду додав, що це рішення
особливо важливе для жителів малень
ких міст і віддалених регіонів України,
де, крім стаціонарних, працюють та
кож пересувні відділення Укрпошти.

Д

Із 1 квітня 2020 року
стартує другий етап
медреформи

«Г

роші за пацієнтом» підуть на
спеціалізовану допомогу, – заявив
Олексій Гончарук, Прем’єр-міністр
України. Про це йдеться в повідомлен
ні на урядовому порталі.
На засіданні Уряду прийняли
Програму медичних гарантій, яка запра
цює 1 квітня 2020 року і стане початком
другого етапу трансформації системи
охорони здоров’я. Ця програма буде дія
ти для всіх видів медичної допомоги.
«Держава вже оплачує медичні послуги
на рівні первинної ланки за принципом
«гроші ходять за пацієнтом». Людина
звертається до сімейного лікаря, педіатра або терапевта й отримує послуги
безкоштовно. Лікар, який обслуговує
багато пацієнтів, має гідну зарплату.
Тепер нові правила фінансування почнуть працювати для спеціалізованої
медичної допомоги, так званої вторинної ланки», – зазначив Прем’єр-міністр
України Олексій Гончарук.
Програма медичних гарантій для
населення діятиме для всіх видів до
помоги: первинної, спеціалізованої,
високоспеціалізованої, екстреної, па
ліативної, медичної реабілітації та ре
імбурсації ліків.
Держава фінансуватиме такі послу
ги через Національну службу здоров’я
України. Крім того, уряд також ухва
лив рішення про введення госпіталь
них округів для того, щоб пацієнти
мали доступ до якісної мережі медич
них закладів.

Актуально
ВАЖЛИВО

Вікно можливостей

Закінчення. Початок на стор. 1
о питання відновлення Україною
повного контролю над державним
кордоном сторони повернуться на на
ступній зустрічі Нормандської четвір
ки – зазначив Президент.
«Я підкреслив, що проведення місцевих виборів в ОРДЛО можливе виключно відповідно до законодавства
України та стандартів ОБСЄ на основі Копенгагенських критеріїв», – сказав
Глава держави.
Володимир Зеленський за результата
ми зустрічі в Нормандському форматі в
Парижі окреслив низку принципів, яки
ми Україна не поступиться на шляху до
встановлення миру на сході країни.
«Перше – це неможливість федералізації. Україна – унітарна держава. Це
незмінна стаття Конституції України
та непорушний принцип існування держави, – наголосив Президент. – Друге.
Україна – незалежна, самостійна, демократична держава, вектор розвитку

Д

якої завжди обиратиме виключно народ
України». Глава держави також укотре
нагадав про територіальну цілісність
та непорушність українських кордонів:
«Третє – неможливість компромісів з урегулювання ситуації на сході України через
поступки територією в межах міжнародно визнаних кордонів. Для кожного
українця і Донбас, і Крим – це Україна».
Володимир Зеленський зазначив, що
під час зустрічі лідерів країн – учасниць
Нормандського формату було погодже
не повне припинення вогню на сході
України, яке має розпочатися до кінця
2019 року.
Крім того, на зустрічі було домовлено
про обговорення у межах Тристоронньої
контактної групи у Мінську нових діля
нок розведення сил і засобів на Донбасі,
що мають важливе гуманітарне значен
ня для всіх українців.
«Два найскладніші питання, які в нас
сьогодні були, – це вибори та кордон», –
резюмував Президент України.

Із сесійної зали

Відзнаки кращим
представникам місцевого
самоврядування

Позачергова сесія Бучанської
міської ради, що відбулася минулого тижня, була не лише продуктивної, а й святковою.

Н

апередодні Дня місцевого са
моврядування у сесійній залі
зустрілися колишні й нинішні депу
тати, секретарі та голови сільських
і селищних рад населених пунктів
громади, громадські активісти.
Бучанський
міський
голова
Анатолій Федорук подякував всім за
плідну працю і разом із секретарем
БМР Василем Олексюком вручив від
знаки та нагороди кращим представ
никам місцевого самоврядування.
Депутати на сесії розглянули бю
джетні та юридичні питання і схва
лили проєкти рішень.

Міжнародний досвід

Буча – Марракеш
Дата у календарі

Імена героїв кров’ю викарбовано
в наших серцях
Закінчення. Початок на стор. 1
лово взяв член Бучанської спілки
ветеранів війни – учасників бойо
вих дій АТО та їхніх сімей Володимир
Коротя, який зазначив, що говорячи
про державні свята, він бачить перед
очима смерть та горе сімей:
– Українці до 2014 року проживали
на території країни, але, на жаль, не
мали державності. І тільки війна дала
нам змогу її віднайти.
Тоді, попри тотальну руїну в армії,
корупцію, зради, втрати і підступність
ворога, українським військовим вдало
ся обстояти незалежність Батьківщини,
захистити власний народ від агресора,

С

а також відновити обороноздатність. З
того часу мужні захисники відстоюють
на сході суверенітет і незалежність кра
їни, наше з вами мирне життя.
Українські воїни віддані до остан
нього присязі, є обличчям нової укра
їнської армії з її незнищенним духом
мужності, пам’яттю про героїчне ми
нуле та орієнтацією на майбутнє.
Учасники заходу поклали квіти до
меморіалу і вшанували загиблих хви
линою мовчання.
Міцного вам здоров’я захисники,
щирих друзів і швидкого повернення
до своїх родин з перемогою!
Слава Україні!

Продовження медреформи

У Київській облдержадміністрації, за участю очільника області Олексія
Чернишова, голови громад, міст і районів Київщини, представники профільного міністерства, департаменту, керівники медустанов та відділів,
обговорили медичну реформу та готовність обласних закладів охорони
здоров’я до наступного етапу.

– «Реформування та вдосконалення
медичної реформи важлива ланка, яка
так чи інакше позначається на кожному з нас, – коментує результати роботи
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук. – Перший етап трансформації медицини ми вже відчули на собі.
Другий етап гряде в 2020 році, і він буде

спрямований на нововведення у «вторинці».
Трансформація в охороні здоров’я
розпочалася з первинної ланки меди
цини і вже показала свою ефективність.
Наступний крок – вторинна, із поступо
вим переходом до третинної ланки (спе
ціалізована та високоспеціалізована
допомога): там теж гроші мають піти за
пацієнтом уже з 2020-го року. Для цього
потрібно повністю впровадити програ
му медичних гарантій.
«Наразі Уряд та держава вкладає великі ресурси в реалізацію цієї реформи.
Тому жителі Київщини мають з розумінням поставитися до цього», – зазна
чив голова КОДА Олексій Чернишов.
Наступний етап реформування
системи охорони здоров’я має розпо
чатися саме в частині впровадження
механізмів фінансування гарантій. Це

Голова молодіжної ради Бучанської громади Діана Прідьма разом із чотирма українцями бере
участь у молодіжному обміні
за проєктом «Pathways of hope»
(Erasmus+), який проходить у м.
Марракеш (Марокко).
заході також беруть участь пред
ставники Португалії, Румунії,
Італії,
Єгипту,
Тунісу та кра
ї н и - г о с п од а ря
Марокко.
Молодь має на
меті обговорити
причини виник
нення міграції,
проблеми, які з
цим пов’язані. А
крім того, спіл
кування про успіхи та досягнення.
Тож чекаємо в найближчому май
бутньому нових ідей від молодіжної
ради нашої громади.

У

Пресслужба БМР

ВАЖЛИВО
означає, що 60% фінансування зали
шається на захищені статті, а 40% — це
фінансування за надані послуги, яке
переходить до НСЗУ.
Кабмін ухвалив Програму медичних
гарантій, на яку в державному бюджеті
закладено 72 млрд грн, і стартує вона з
1 квітня 2020 року. За словами дирек
тора департаменту договірної роботи
НСЗУ Андрія Віленського, це ті кошти,
які будуть спрямовуватися в заклади за
договорами НСЗУ.
Програма медичних гарантій для
населення діятиме для всіх видів до
помоги: первинної, спеціалізованої,
високоспеціалізованої, екстреної, палі
ативної, медичної реабілітації та реім
бурсації ліків. Держава фінансуватиме
такі послуги через Національну служ
бу здоров’я України. Для цього медичні
заклади вторинного рівня повинні ук
ласти договори з НСЗУ.
Має запрацювати гарантований па
кет медичних послуг, зрости зарплата
для лікарів вторинної і третинної ла
нок, запуститися повноцінна робота
ДП «Медичні закупівлі України».

Єдина родина

Е

кіпаж – Анатолій Кушнірчук, Олег
Паламарчук, Богдан Забарило,
Богдан Яворський, проїхав вже
звичним для них маршрутом: Буча –
Слов’янськ –Попасна – Гірське – Золоте
– Новодружеськ – Золоте – Бахмут –
Чугуїв (ППД 25-ГО батальйону) – Буча.
– Дорогою на фронт мали ранкову
каву з капеланом-добровольцем, братом
Олександром Решетником, – ділилися
волонтери подробицями. – Саме йому
передали комплект зимових коліс на
його автомобіль, що безперестанку служить на передовій.

ВАЖЛИВО

У Бучанській ОТГ
розпочалися ретельні
перевірки стану пожежної
та техногенної безпеки

Президент України Володимир
Зеленський доручив Кабінету
Міністрів спільно з органами місцевої влади провести детальну і
всебічну перевірку стану протипожежної та техногенної безпеки
закладів, установ і організацій
з масовим перебуванням людей. Про це він написав у своєму
Facebook.

Н

ині в громаді розпочались ре
тельні перевірки стану пожеж
ної та техногенної безпеки на об’єк
тах з масовим перебуванням дітей
відповідно до наказу начальника від
ділу освіти Олега Цимбала.
Розпочали інспектувати стан за
безпечення пожежної та техногенної
безпеки з дитячих садків.
Особлива увага приділяється пе
ревірці стану евакуаційних шляхів,
систем протипожежного захисту,
наявність та справність первинних
засобів пожежогасіння. Варто від
значити, що перевірять і готовність
персоналу таких об’єктів до дій на
випадок кризових ситуацій.

Напередодні Дня волонтера учасники громадської організації «Бучанська
варта» по-своєму підготувалися до свята – попрямували до побратимів на
фронт, аби передати необхідні речі та смаколики.

ОСОБИСТІСТЬ

Військовослужбовець
Іван Сацик:

«Я давав присягу
Україні»

Ще на початку березня 2014 року бучанець Іван Сацик,
почувши, що розпочинається мобілізація, добровільно
пішов у військкомат. Він – військовослужбовець, який
на той час відслужив контракт та перебував у запасі. Як
зізнався Іван, він давав присягу Україні, тож і не бачив
іншого виходу.
– Щоб чітко розтлумачити різницю між добровольцями і
бійцями Збройних сил України, – розказує Іван, – треба ро
зуміти, що на початку 2014 року після ситуації з Кримом, ще
до створення добровольчих батальйонів, були люди, які са
мостійно вирішили записатись в лави Збройних сил України.
У військкоматах були черги. Зараз їх ніхто не називає добро
вольцями, на них кажуть мобілізовані. Ось так сталося і зі
мною: ще до того, як мені зателефонували, я вже сам записав
ся і пішов служити.
– Приїхав в Ірпінь на збірний пункт, і вже звідти мене доста
вили у частину, – продовжує розповідь Іван. Першочергово це
був нібито збір резервістів для перепідготовки на 10 днів, але
багато хто розумів: за цей час все не закінчиться. Тож згодом
нам вручили повістки про призов в армію згідно із законом
про мобілізацію.
До кінця березня Іван Сацик пройшов інтенсивне навчан
ня в 72-й окремій механізованій бригаді м. Біла Церква. Сама
підготовка була дуже потужною, бійці навчилися більше, ніж
за два роки в армії. На початку квітня після проходження бо
йового залагодження батальйонів та звітної комісії їх пере
правили в Розівський район Запорізької області на кордон з
Донеччиною.
– Протягом місяця ми були під кордоном без чітких вка
зівок. Військовослужбовці почали нервувати, тому що вдома
– робота і сім’я. Тож бійців деяких підрозділів було відправ
лено в Кабінет Міністрів. Нас прийняв заступник Прем’єрміністра і дослухався до наших побажань.
– Коли відбувся ваш перший бій?
– У перших числах травня прийшов наказ виїжджати в
Маріуполь. Ми відстояли місто та пішли зачищати Луганську
область. Там довгий час займали оборону. Допоки з кор

дону з Росією не почали стріляти «градами». Потім чоти
ри підрозділи, 72, 79, 24 окремі механізовані бригади і 3-й
Кіровоградський полк спецназу, потрапили в оточення. Під
час обстрілів багато бійців отримали поранення, і 24 людей
було вивезено в Гуково Ростовської області. І я був серед них.
– Тобто ви потрапили в полон?
– На той час Росію не було визнано агресором, тому поло
ном це назвати було б неправильно, хоч можливо так і було. У
лікарні в нас забрали всі речі, телефони та документи, приста
вили до кожного охоронця, який слідкував за нашими діями.
Увесь тиждень день і ніч допитували. Коли в лікарню приїхав
генеральний консул України, він одразу поставив питання пра
цівникам ФСБ, в якому статусі ми тут перебуваємо. Вони по
слалися, що згідно з конвенцією ООН країна – сусід держави,
в якій відбувається військова агресія, може брати на лікування
хворих військових. Так і було загалом: ми лежали з побрати
мами, у сусідніх палатах – супротивники. Консул, перевіривши
наші дані, впевнився, що ми громадяни України, привіз нам
потрібні речі. Згодом нам зробили одноразові паспорти для
повернення на Батьківщину як для людей, які нелегально пере
тнули кордон. Після залагодження деяких питань нас доправи
ли військовим літаком в Одесу, там ми перебували на лікуванні
в інституті імені Пирогова. Згодом був демобілізований.
– Як склалося ваше життя після АТО?
– У 2015 призвався в ряди добровольчого підрозділу ба
тальйону «Гарпун». Пізніше мене призначили командиром
третього взводу полку «Миротворець». Під кінець 2017 року
перевівся в лави Національної поліції в карний розшук.
Нині служу оперуповноваженим Бучанського відділення
Ірпінського відділу поліції.
Спілкувалася Ірина Паясь

Вимагаємо від Президента референдуму!
Понад 40 політичних та громадських організацій, які виступають проти
розпродажу землі, об’єдналися в Національний штаб захисту рідної землі. До його складу увійшли представники політичних партій та рухів, наукових та професійних спілок, волонтерських та ветеранських організацій.
атьківщина» долучилася до ро придатком назавжди. І ні через жодні
боти Штабу. Лідер партії Юлія міжнародні суди цього не змінимо. Я хочу,
Тимошенко взяла участь у його першо щоб усі ми усвідомлювали, на якій межі
стоїмо. Це та межа, за якою України в
му засіданні.
«Якщо ми не керуватимемо своїми зе- повноцінному вимірі як незалежної сувемельними ресурсами – наслідки будуть ренної держави вже не буде», – зазначила
трагічні. Ми залишимося сировинним Юлія Тимошенко у своєму виступі.

«Б
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Відрядження
на фронт

Волонтери також:
−− відвідали молодих службовців з 4-ГО
батальйону 72-ї бригади з усім необ
хідним за списком;
−− заїхали до Оксани Рубан, «тещі» меди
ка-добровольця, що несе службу біля
Золотого. Там поділилися з парамедици
ною «незамерзайкою» та смаколиками.
−− привезли пральну машинку та теплий
одяг для дітей, печиво «Деліція» у ди
тячий спецінтернат у Гірському;
−− з усім необхідним були в рідних краях
захисників з 72-ї бригади ім. Чорних
Запорожців (4-й батальйон, РВП,
танковий батальйон, командування
бригади). Там установили дві пічки
швидкого нагріву армії США, пере
дали новий американський напліч
ник парамедиків (з усім начинням),
маскувальні сітки, «кікімори», рулон
плівки, медикаменти, сало, подарунки
від «Деліції» та ін.
−− відвідали один полк з Одеси, що слу
жить тут. Підтримали всім необхідним.
−− були в нашого брата Олександра в
Золотому, що служить у РВП 4-й ба
тальйон 72-ї бригади. Допомогли зі
скобами, мішками для піску, «неза
мерзайкою», енергетичними батончи
ками, кавою та смаколиками.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

М

іністр оборони високо оцінив
вклад волонтерів «Бучанської
Варти» у Збройні сили за останні шість
років та вручив відомчі нагороди.
На зустрічі учасники громадської
організації також дізналися про
реформи в ЗСУ та незмінний курс
України до НАТО, служби і устрою за
стандартами НАТО, та прямих партнерських відносинах з волонтерами,
поміч і порада яких буде дуже необхідною. Як у 2014-му, так і зараз, та й
у майбутньому.

Волонтери

На першому засіданні Національного
штабу було ухвалено рішення щодо
об’єднання в один спільний рух усіх шта
бів, створених різними організаціями.
Активісти звернулися до депутатів
різних рівнів із закликом підтримати
вимоги Штабу. Окреме звернення щодо
неприпустимості відкриття в Україні
ринку землі спрямували до міжнарод
них організацій. Владу попередили,
що в разі ігнорування вимог людей

На правах реклами
Національний штаб залишає за собою
конституційне право на мирні протести.
«Зараз у нас залишилась остання
можливість на щось вплинути. Нам
треба єднати зусилля та виходити на
єдиний процес захисту України в умовах
цієї політичної кризи. Наша команда –
за безстрокові акції протесту, як у регіонах, так і в центрі, з усіма зусиллями нашої команди», – зазначила Юлія
Тимошенко.
(передрук з газети «Вечірнї вісті»).

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

Нагорода від Уряду
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Актуально
На часі

ОСВІТА

Захищати права можна
і треба!

П

У межах відзначення Всесвітнього дня гідності, учні 5, 10 та
11 класів Бучанської Української
гімназії долучилися до марафону написання листів від Amnesty
International.

Г

імназисти дивилися звернення ві
домих людей, визначали що таке
гідність, писали листи до уряду щодо
порушення прав, підписували пети
ції та розфарбовували!
Діти зрозуміли, що порушені права
можна і треба захищати!

ро це заявила міністр освіти та нау
ки України Ганна Новосад, комен
туючи результати дослідження PISA,
авторитетного міжнародного рейтингу
якості шкільних систем.
Згідно з результатами, базового рів
ня – мінімального, якого в кінці першо
го етапу середньої освіти мають досягти
учні, – в Україні не досягли:
• з читацької грамотності – 25,9% укра
їнських підлітків,
• з математичної – 36%,
• з природничо-наукової – 26,4%.
Дослідження показує: 36% наших
15-річних учнів не досягають навіть
базового рівня знання з математики.
Вони мають проблеми із завданнями, де
потрібно використовувати прості стра
тегії розв’язування, процентні співвід
ношення, оперувати дробами й десят
ковими числами», – наголосила міністр.
Оскільки за результатами маємо най
гірші дані саме з математики, наступний
2020-2021 навчальний рік буде оголоше
но Роком математики в Україні.
За даними рейтингу, українська
шкільна освіта перебуває на рівні з ту
рецькою, але відчутно відстає від інших
країн колишнього радянського блоку –

«Нова українська школа» –
об’єктивна потреба для держави

Посередній рівень української шкільної освіти свідчить про гостру необхідність її реформування та продовження програми «Нова українська школа».

Росії, Латвії, Литви й особливо Естонії,
яка цього року ввійшла до десятка
освітніх лідерів світу.

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

Порядок денний пленарного засідання 71 сесії
VII скликання 19 грудня 2019 року

1. Про внесення змін до рішення 51
сесії Бучанської міської ради VІІ скли
кання від 20 грудня 2018 року № 275651-VІІ «Про бюджет міста Буча на 2019
рік»
2. Про бюджет Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади на
2020 рік
3. Про умови оплати праці працівни
ків Бучанської міської ради на 2020 рік
4. Про надбавки до посадових окла
дів працівникам закладів освіти, охо
рони здоров’я, культури та спорту,
управління праці, соціального за
хисту та захисту населення від на
слідків Чорнобильської катастрофи
Бучанської міської об’єднаної територі
альної громади
5. Про внесення змін та затверджен
ня штатного розпису Бучанської місь
кої ради
6. Про безоплатну передачу необо
ротних активів з балансу Бучанської
міської ради на баланс КП «Бучанське
УЖКГ»
7. Про розгляд звернень щодо вне
сення змін до договорів оренди земель
них ділянок:
7.1. Про розгляд звернення ФОП
Чернишевої Н.А., вул. Інститутська, 54а, площа 84 кв.м
7.2. Про розгляд звернення гр.
Кузьменка Сергія Івановича, вул.
Пушкінська, 28-б, площа 400 кв.м.
8. Про заслуховування звіту про ро
боту постійної комісії ради з питань
соціально-економічного розвитку, під

Добра справа

приємництва, житлово-комунального
господарства, бюджету, фінансів та ін
вестування
9. Про заслуховування звіту про ро
боту постійної комісії ради з питань мі
стобудування та природокористування
10. Про заслуховування звіту про
роботу постійної комісії ради з питань
транспорту, зв’язку, торгівлі та побуто
вого обслуговування
11. Про виконання міської програми
підтримки сім’ї та забезпечення прав
дітей «Назустріч дітям»
12. Про затвердження місцевої про
грами «Інформатизація Бучанської
міської об’єднаної територіальної гро
мади» на 2020-2022 р.р
13. Про управління майном, яке
належать до комунальної власності
Бучанської міської територіальної гро
мади міста Буча:
13.1. Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради № 4149-69-VII
від 28 листопада 2019р.
13.2. Про розгляд питання щодо
укладання договору оренди ПрАТ «ВФ
Україна» (ТМ Vodafone).
13.3. Про розгляд звернення ФОП
Постернак Н.М.
13.4. Про продовження договору орен
ди приміщення з ФОП Поліщук Г.Ю.
13.5. Про передачу ГО «ГФ «Бучанська
Варта» в тимчасове безоплатне корис
тування (позичку) частини нежитло
вого приміщення комунальної фор
ми власності за адресою: м.Буча, вул.
Києво-Мироцька, 104-Б

13.6. Про розгляд звернення ФОП
Зубок Д.А.
14. Про затвердження Комплексної
програми розвитку вторинної (спеціа
лізованої) медичної допомоги населен
ню Бучанської міської об’єднаної тери
торіальної громади на 2020-2022 роки в
новій редакції
15. Про затвердження та контроль вико
нання фінансового плану Комунального
некомерційного підприємства «Бучансь
кий
консультативно-діагностичний
центр» Бучанської міської ради
16. Про затвердження «Програми
розвитку та функціонування системи
освіти Бучанської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2021
роки» в новій редакції.
17. Про затвердження Положення
про відділ освіти Бучанської міської
ради в новій редакції
18. Про умови оплати праці працівни
ків відділу освіти Бучанської міської ради
19. Про умови плати праці працівни
ків відділу молоді та спорту Бучанської
міської ради
20. Про внесення змін до рі
шення Бучанської міської ради №
2768-51-VIIвід 20.12.2018 року
21. Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради № 2787-51-VII
від 20.12.2018 року (Місцева програма
розвитку фізичної культури і спорту
м.Буча на 2019-2021 роки)
22. Про затвердження Статуту КП
«Бучазеленбуд» Бучанської міської
ради в новій редакції

Водночас українська шкільна система
краща за системи майже 40 країн, зокре
ма Греції.
23. Про затвердження Програми
озеленення та благоустрою Бучанської
міської об’єднаної територіальної гро
мади на 2019-2021 роки
24. Про затвердження штатного роз
пису КП «Бучазеленбуд» Бучанської
міської ради
25. Про затвердження штатно
го розпису КП «Бучанського УЖКГ»
Бучанської міської ради
26. Про списання з балансу основних
засобів КП «Бучанське УЖКГ»
27. Про безоплатну передачу необо
ротних активів з балансу КП «Бучанське
УЖКГ» на баланс КП «Бучазеленбуд»
28. Про умови плати праці праців
ників Управління праці, соціального
захисту та захисту населення від на
слідків Чорнобильської катастрофи
Бучанської міської ради
29. Про розгляд звернення Головного
територіального Управління юстиції у
Київської області
30. Про умови оплати праці праців
ників відділу культури, національнос
тей та релігій Бучанської міської ради
31. Про затвердження в новій редак
ції Цільової програми захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру
Бучанської міської ОТГ на 2018-2020 роки
32. Про затвердження в новій редак
ції «Програми територіальної оборони
та підтримання постійної мобілізацій
ної готовності Бучанської міської ОТГ
на 2020-2021 роки»
33. Про вирішення питань регулю
вання земельних відносин громадян,
підприємств, установ та організацій
34. Депутатські запити
35. Різне

Заради порятунку життя
У Бучанському консультативно-діагностичному центрі пройшов плановий
виїзний день донора.

С

тарша медсестра Олена Бобир роз
повіла про захід забору крові:
– Приїхала бригада з Білої Церкви, яку
ми зустріли і разом провели плановий
день донора. Попередньо запросили всіх
бажаючих, щоб приходили та долучалися. Тому що це дуже важлива справа як
для кожної людини, так і на загальнодержавному рівні. Адже кров завжди потрібна: і тим хто в операційній, і дітям, і
взагалі кожному може знадобитися, – пояснює Олена Бобир. – Зранку перед здачею
крові не снідати, тут на місці ми всім
пропонуємо чай і печиво. Спочатку потрібно пройти лабораторію, лікаря і далі
в операційній здати кров. Ця процедура

займає близько 20 хвилин на одну людину.
Після забору ми пригощали бутербродами та вином.
Здати кров міг будь-хто: люди від
18 років до 60. Навіть не жителі міста.
Головне – мати при собі паспорт та
ідентифікаційний номер. До події та
кож долучилися студенти з Українського
Гуманітарного інституту.
Неля Лесінко, одна з донорів, проко
ментувала своє ставлення до цієї події:
– Здаю кров уже, мабуть, вдесяте.
Особисто мене мотивує те, що можу
врятувати чиєсь життя. У моєму оточенні багато знайомих і друзів, які долучаються до цього заходу.

Ще одна бучанка Світлана Супрун
розповіла:
– Уже вдруге долучаюсь до дня донора. Абсолютно свідомо ставлюся до цієї
процедури та сподіваюсь, що моя кров
дійсно комусь допоможе.
Тетяна ДОМАРЕВА

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,0:30,5:15 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.
13:45,16:55,4:50 Плiч-о-плiч.
14:05 Погода.
14:30,20:30 Д/с «Акулячий маг».
15:15 Д/с «Таємницi замкiв
Великобританiї».
17:30,2:55 Перша шпальта.
18:25,1:05 Тема дня.
19:25 Український бал.
21:30,0:55,5:40 UA:Спорт.
21:45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:15 Х/ф «Донбас». (16+).
2:00 Розсекречена iсторiя.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
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».
20:45,21:10 Т/с «Кухня».
21:45,22:10,22:45,23:10 Т/с
«Вiдморожений».
23:45 «Дубiнiзми».

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».
9:20,18:00,19:00,2:25 «Стосується
кожного».
11:10 Х/ф «Попелюшка «80», 1 с.
12:25 Х/ф «Попелюшка «80», 2-4 с.
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «По рiзних берегах».
23:50 Х/ф «Днiпровський рубiж».
3:10 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:45 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.
10:00 Не дай себе ошукати.
10:50,13:20,1:40 Т/с «Нiконов i Ко».
12:45,15:45 Факти. День.
14:10 Х/ф «Унiверсальний солдат 2:
Повернення». (16+).
15:40,16:20 Х/ф «Робiн Гуд». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.

20:15 Багач-бiдняк.
21:20 Т/с «Пес». (16+).
22:20 Свобода слова.
0:00 Х/ф «Дилер». (18+).

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:30 Абзац.
6:05,7:35 Kids` Time.
6:10 М/с «Том i Джерi шоу».
7:40 Т/с «Учень Мерлiна». (16+).
11:30 Х/ф «Перстень дракона».
13:10 Х/ф «Перший месник.
Протистояння». (12+).
16:10 Х/ф «Примарний патруль».
18:00 Lе Маршрут.
19:00 Ревiзор.
22:00 Пристрастi за Ревiзором.
0:00 Таємний агент.
1:20 Таємний агент. Пост-шоу.
2:55 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:45,8:35,2:10 Т/с «Коли ми вдома».
10:40 МастерШеф. (12+).
15:40,18:00,0:00 Хата на тата. (12+).
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
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 «Виходьте без
дзвiнка». (12+).
16:00,23:30 Iсторiя одного злочину.
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Iнше життя Анни», 1 i 2 с.
1:45 Телемагазин.
4:45 Агенти справедливостi. (16+).

ТК «Київ»

7:00,7:30,8:00,8:30,9:00,11:00,13:00,
15:00,17:00,19:00,21:00 СТН.
7:10,7:35,8:10,8:35,9:10,11:10,17:15
,19:30 Радар.
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», 14 с.
10:00,5:35 «Лiкар знає».
11:20 «Освiтнiй Хаб».
11:30 #ВУкраїнi.
12:00 Телемаркети.
13:30 Д/ф «Земля 2050», 15 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 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Мердок», 89 с. (12+).
22:25,4:20 Т/с «Галерея «Velvet»
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».

UA:Перший

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:20,22:15,0:30,3:00,5:25 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 Вiдкривай Україну з
Суспiльним.
13:45 Плiч-о-плiч.
14:05,5:15 Погода.
14:30 Д/с «Акулячий маг». (12+).
15:15 Бюджетники.
15:45 #ВУкраїнi.
16:25 Клубний ЧС з футболу FIFA
2019 (Катар). Доха. Матч за 5-те
мiсце.
18:45,3:25 Тема дня.
19:15 Нашi грошi.
19:50,1:05 ЧС з хокею з шайбою
серед юнiорiв U20. Iталiя - Україна.
22:50 Клубний ЧС з футболу FIFA
2019 (Катар). Доха. Пiвфiнал 1.
Фламенгу - W3.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
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».
20:45,21:10 Т/с «Кухня».
21:45,22:10,22:45,23:10 Т/с
«Вiдморожений».
23:45 Драма «Спадок блудницi».

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».
10:15 «Корисна програма».
11:15,12:25 Т/с «Готель «Iмперiал».
13:25 Т/с «Дамське щастя». (12+).
14:30,15:25 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
18:00,19:00,2:25 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «По рiзних берегах».
23:50 Х/ф «Два капiтани», 1 i 2 с.

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:20 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.

11:55,13:20 Х/ф «Патруль часу».
12:45,15:45 Факти. День.
14:15,16:20,21:20 Т/с «Пес». (16+).
16:50 Х/ф «Помпеї». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
22:30 «На трьох». (16+).
23:30 Т/с «Юрчишини». (16+).

Новий канал

3:05 Зона ночi.
5:00 Абзац.
6:55,8:05 Kids` Time.
7:00 М/с «Том i Джерi шоу».
8:10,17:00,19:00,23:10 Хто проти
блондинок? (12+).
10:10 Т/с «Новенька». (16+).
11:10 Т/с «Цiлком таємне». (16+).
16:00,21:00 Вар`яти. (12+).
22:00 Т/с «Будиночок на щастя».
1:10 Т/с «Учень Мерлiна». (16+).

СТБ

6:55,8:55 Т/с «Коли ми вдома».
10:50 МастерШеф. (12+).
14:35,18:00 Хата на тата. (12+).
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:10 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:05 Таємницi ДНК. (16+).
21:00,23:45 Т/с «Я все тобi доведу».
0:00 Один за всiх. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:20,15:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка». (12+).
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 «Iнше життя Анни», 3 i 4 с.
23:20 Контролер.

ТК «Київ»

7:15,8:15,9:15,11:15,13:10,17:20,19:
35,21:30 Погода.
7:20,13:20 Служба порятунку.
7:40,8:40 Вiдкрито.
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 Snooker в Українi.
9:30 Д/ф «Земля 2050», 15 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», 16 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 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Мердок», 90 с. (12+).
22:25,4:20 Т/с «Галерея «Velvet»,
22 с.
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
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UA:Перший

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,22:15,0:30,3:00,5:25 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».
13:10,4:10 #ВУкраїнi.
13:45,17:15,5:10 Плiч-о-плiч.
14:05 Погода.
14:30 Д/с «Акулячий маг». (12+).
15:15 Хто в домi хазяїн.
15:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним.
16:15 Д/ф «Iндiя. Слiдами тигра».
17:30 Нашi грошi.
18:25,3:25 Тема дня.
19:15 Перший на селi.
19:50,1:05 ЧС з хокею з шайбою
серед юнiорiв U20. Україна Естонiя.
22:50 Клубний ЧС з футболу FIFA
2019 (Катар). Доха. Пiвфiнал 2. W2
- Лiверпуль.

Канал «1+1»

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

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:10 «Корисна програма».
11:15,12:25 Т/с «Готель «Iмперiал».
13:25 Т/с «Дамське щастя». (12+).
14:30,15:25 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
18:00,19:00,2:35 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «По рiзних берегах».
23:50 Х/ф «Два капiтани», 3 i 4 с.

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.
12:25,13:20 Х/ф «Унiверсальний
солдат 2: Повернення». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:20,16:20,21:20 Т/с «Пес». (16+).
17:00 Х/ф «У пошуках пригод».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
22:30 «На трьох». (16+).
23:30 Т/с «Юрчишини». (16+).

Новий канал

3:05,2:40 Зона ночi.
5:10 Абзац.
7:05,8:35 Kids` Time.
7:10 М/с «Том i Джерi шоу».
8:40 Суперiнтуїцiя. (12+).
10:40 Т/с «Новенька». (16+).
11:30 Т/с «Цiлком таємне». (16+).
16:10,21:00 Improv Live Show. (12+).
17:10 Дiти проти зiрок.
22:00 Т/с «Будиночок на щастя».
23:10 Х/ф «Дуже страшне кiно 2».

СТБ

6:10,8:50 Т/с «Коли ми вдома».
10:45 МастерШеф. (12+).
15:30 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 Т/с «Я все тобi доведу». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:20,15:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка». (12+).
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 «Iнше життя Анни», 5 i 6 с.
23:20 Гучна справа.

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», 16 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:20 «Освiтнiй Хаб».
11:30,6:05 «Глобал 3000».
12:00 Телемаркети.
13:30 Д/ф «Земля 2050», 17 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,1:15 СТН-Панорама.
16:50 Snooker в Українi.
17:30,23:50 Погоджувальна рада.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Мердок», 91 с. (12+).
22:25,4:50 Т/с «Галерея «Velvet»
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Астрологічний прогноз на 16–22 грудня 2019 року
ОВЕН (21.03-20.04).
На цьому тижнi все залежить
вiд того, як швидко ви перетво
рите супротивникiв на союзникiв. Вам
належить iнтенсивно спiлкуватися з ко
легами по роботi, партнерами по бiзнесу
i навiть з конкурентами - для визначен
ня перспектив на найближче майбутнє.
У п`ятницю ви вiдчуєте необхiднiсть у
пiдтримцi, але не варто показувати свою
слабкiсть.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
На цьому тижнi у вас з`явиться
шанс вiдкрити в собi багато цiкаво
го, що виявиться корисним не тiльки вам,
але i всьому вашому оточенню. Середа - чу
довий день для зустрiчi з друзями. У кiнцi
тижня постарайтеся не конфлiктувати з на
чальством, проявiть витримку. На передно
ворiчному корпоративi веселiться вiд душi,
але не втрачайте почуття мiри
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Загалом тиждень сприятливий
для роботи i творчостi. Збудеться
те, про що ви мрiяли. Ви з радiстю вико
нуватимете творчу роботу, не переслiду
ючи будь-яких корисливих цiлей. Грошi
i так у вас з`являться. Ваш авторитет по
мiтно зросте, свобода вибору залишиться
за вами. П`ятниця може виявитися днем
мандрiв i любовних пригод.

РАК (22.06-22.07)
Цей тиждень може наочно про
демонструвати всi вашi внутрiшнi
комплекси. Але вас може наздог
нати глибока байдужiсть до всiх справ. У
такiй ситуацiї протипоказаний вихiд у свiт
iлюзiй. Краще працювати i проявити себе.
Ви можете досягти багато чого, пiдкорив
ши начальство i колег цiкавою iдеєю. У
п`ятницю компромiс може рiзко обмежи
ти вашу свободу. Будьте трохи помiркова
нішими у своїх запитах.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Гарний час для побудови планiв
на новий рiк, вони мають шанси
здiйснитися. Час змiнювати свої погляди
на життя i позбавлятися старих стереоти
пiв. Не бiйтеся братися за довгостроковi
проєкти, варто розширити свої контакти.
Ви зараз дуже переконливi i привабливi.
Але обережнiше зі спокусливими пропо
зицiями.
ДІВА (24.08-23.09)
На цьому тижнi вас, схоже, чекає
дуже багато роботи. Постарайтеся
хоча б в кiнцi тижня знайти час, щоб поду
мати про майбутнi свята, спланувати вiд
починок i покупку подарункiв близьким. I
не забувайте про данi ними вам обiцянки.
Та й про власнi теж.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi результатив
нiсть ваших дiй, як обiцяють зiрки,
помiтно зросте, ви багато встигне
те зробити. Вiдкиньте непотрiбнi сумнiви,
iнакше на подолання власного опору ви
витратите дуже багато зусиль. Уникайте
особистих розмов на роботi. Зараз краще
обiйтися без любовних трикутникiв. I не
пiддавайтеся на емоцiйнi провокацiї.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На цьому тижнi не варто нама
гатися встигнути переробити всi
справи вiдразу, це буде лише галь
мувати роботу. У середу можете зiткнутися
з недоброзичливiстю. У другiй половинi
тижня вам доведеться розриватися мiж
кар`єрними устремлiннями i внутрiсiмей
ними iнтересами. Знайдiть час на гене
ральне прибирання перед святами.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Тиждень виявиться гармонiйним
та успiшним. Ви будете iз задово
ленням жити, працювати, любити.
Сил буде вистачати на реалiзацiю всього,
що ви вирiшите зробити. Значно зросте
особиста енергетика, тому ви будете дуже
артистичнi i легкi на пiдйом. Влаштуйте не
забутнє побачення. Сплануйте новий рiк з
коханою людиною.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Закрийте очi, прислухайтеся до
себе, i тодi вiдчуєте, в який потiк
вам необхiдно ввiйти, щоб от
римати бажане. Постарайтеся не давати
нiяких обiцянок. Охопити неосяжне не
можливо, тому завершуйте тiльки те, що
вам пiд силу. Перша половина тижня може
бути пов`язана з досить складною робо
тою, але до вихiдних напруженiсть спаде.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На цьому тижнi не варто пла
нувати вирiшення життєво важ
ливих завдань, краще, якщо є
можливiсть, викроїти бiльше часу для
вiдпочинку. На роботi вам необхiдно про
явити свою зiбранiсть i пунктуальнiсть.
Можуть виникнути невеликi, але вiдчутнi
сiмейнi проблеми. Краще нiкуди не поспi
шати, подумайте, перш нiж щось сказати,
чи зробити якусь дiю.

РИБИ (20.02-20.03)
На цьому тижнi вас охопить ба
жання проникнути в суть речей
i в думки оточуючих. Ви багато
побачите з нової точки зору, але не за
хоплюйтеся аналiзом на шкоду активній
дiяльностi. У вiвторок важливо не спiз
нюватися, вас будуть оцiнювати за пунк
туальністю та вiдповiдальністю. У вихiднi
купіть собi святкове вбрання.

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

Юнаки і дівчата
продемонстрували –
вони майбутні
захисники України

Дякуємо
за мирне небо

Дата в календарі

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

Урочистості з нагоди Дня Збройних сил України, що розпочалися вранці на
Алеї Слави, мали продовження в Центральному будинку культури Бучі.

Нагорода з нагоди
Міжнародного
дня волонтера

Відбулися міські військово-спортивні змагання з нагоди Дня
Збройних сил України серед учнівської молоді шкіл Бучанської
ОТГ, в яких взяли участь 8 команд
громади. Захід організували в
приміщенні
навчально-виховного комплексу №3 Центр позашкільної роботи, відділ освіти
Бучанської міської ради і Центр
національно-патріотичного виховання та спортивної роботи.

Сергій Урбан, голова благодійного
фонду «Добре діло» - людина, яка
допомагає всім: військовим, пенсіонерам, дітям..., інвалідам, тим, хто
бореться із тяжкою хворобою, і просто людям, які потрапили в скрутне
становище.

П

З

нагоди Міжнародного Дня волон
терів, за здійснені добрі справи
Сергію вручили пам’ятний знак «За
заслуги перед містом Буча».
Дякуємо за небайдужість, співчут
тя і доброту!

В

ід імені Бучанського міського голо
ви Анатолія Федорука його заступ
ник Сергій Шепетько вручив подяки
та нагороди військовослужбовцям, до
бровольцям, волонтерам, воїнам різних
років. Вони всі захищали і захищають
суверенітет країни, роблять все можливе
для збереження української державності.
– У 2014-2019 роках вони не залишилися
вдома і пішли воювати. Завдяки цим героям ми щодня відвойовуємо нашу територію. Дякуємо вам, що ми можемо бачити
мирне небо і наші діти можуть спокійно
спати, – промовив Сергій Шепетько.
Зі словами пошани та дяки до присут
ніх зі сцени звернулися голова Київської
облорганізації інвалідів війни, збройних
сил та учасників бойових дій Володимир
Говоров, голова Бучанська міська організа
ція інвалідів війни, збройних сил та учас
ників бойових дій Олександр Щербак,
військовий капелан Анатолій Кушнірчук.
Всі бажали якнайшвидшого закінчен
ня війни, дякували за збереження миру.

Військовий
комісар
Володимир
Кондратенко висловив віру в перемогу і
зазначив, що зараз головна задача – збе
реження нації і збереження країни.
Також звучали щирі та сердечні слова
матерям, які виховали Героїв. Їхні мо
литви зберігають наших воїнів, що за
хищають нас від ворога.
Присутні вислови співчуття сім’ям,
найрідніші люди яких віддали життя за
державу. Ми пам’ятаємо про їхній по
двиг, про страшну ціну нашого мирного
життя.
Слава Україні! Слава Героям!
Свої вітання зі сцени подарували при
сутнім талановиті артисти.

еремогу отримала команда шко
ли №5, яку представляли учні
11 класів: Даниїл Андреєв, Ольга
Дяденко, Олеся Приходько, Антон
Лащенко та Антон Несторов, учні 10
класів: Єлизавета Бурдело, Кирило
Калашніков та учень 9 класу Вадим
Гончаров-Оніщенко.
У заході також взяли участь пред
ставники Бучанської міської органі
зації інвалідів війни, збройних сил
та учасників бойових дій Олександр
Щербак та Володимир Конів.
Програма змагань мала три види
випробувань:
• «Розбирання-складання автомата
АК-74»;
• «Стрільба з пневматичної зброї»;
• Вправи «Силового комплексу»,
який включав в себе серед юна
ків – підтягування на високій пе
рекладині та поштовх гирі вагою
16 кг, серед дівчат – згинання та
розгинання рук в упорі лежачи від
підлоги.
Загальнокомандний залік форму
вався за найменшою сумою місць,
зайнятих командами у трьох видах
випробувань.

У вправі «Розбирання-складання
автомата АК-74» команда перемо
жець показала другий результат, у
«Стрільбі з пневматичної зброї» –
третій, а у «Силовому комплексі» –
найкращий.
Організатори змагань нагородили
команди-переможці в трьох видах
програми дипломами та солодкими
подарунками від спонсорів змагань.

громади

– Ініціатива створення школи належала на той час ще селищному голові
Анатолію Федоруку та тогочасному
начальнику обласного управління культури Василю Романчишину,
– розповідає Анатолій
Петрович, – я ж тоді
працював
директором Ірпінської музичної
школи. Я добре розумів,
що таких закладів в регіоні не вистачає, тому
що бажаючих займатися було дуже багато.
Тож відкрив філіали в
регіоні: у Ворзелі, Біличах,
Гостомелі та два у Бучі, де
і познайомився з головою селища Буча, який здійснив мою
мрію і допоміг у створенні

Бучанської школи мистецтв.
– В якому році був заснований заклад?
– Школа відкрила свої двері 1 вересня
1999 року на базі відремонтованого при
міщення будинку культури. І хоча та бу
дівля не зовсім відповідала стандартам
школи, все рівно охочих займатися було
дуже багато. Школа мистецтв об’єднала
в
собі декілька відділів:
музичний, хореогра
фічний, теоре
нати класи своїми власними інстру
ментами. Два роки, до 2001 року, школа
була на держрозрахунку, тобто отри
мувала гроші на заробітну плату
та необхідні витрати тільки
з плати за навчання. Це був
вкрай важкий період.
За допомогою Анатолія

тичний, відділ образотворчого мисте
цтва та вокального співу. А перший свій
концерт ми дали 3 жовтня 1999 року.
– Анатолію Петровичу, розкажіть
про педагогічний склад?
– Із самого початку створення у школі
мистецтв працювало 16 викладачів, по
ловина з яких перейшли разом зі мною
з попереднього місця роботи. Не маючи
достатньо коштів, ми вирішили облад

Добра справа

УЧНІВСЬКЕ СВЯТО

Особливим дітям – веселощі
та розваги

Міс Осінь – 2019

У Бучанській спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №5
відбулось традиційне, найочікуваніше, найулюбленіше учнівське
свято «Міс Осінь-2019».
едучими конкурсу були Тимофій
Кондратюк
(9-А),
Богдан
Остапченко (9-А). Хлопці чудово
справились зі своїм завданням: глядачі
відзначили їх ораторський талант.
Переможницею конкурсу «Міс
Осінь-2019» стала учениця 10-А класу
Дарина Джемесюк.
Титул «Міс Привабливість» отрима

Цими вихідними в школі № 3 зібралися члени ГО «Відгук», депутати міської ради, меценати та громадськість, аби подарувати радість та усмішки
дітям, які цього потребують найбільше.

С

В

піворганізатором заходу стала
Бучанська міська рада, яка постій
но надає підтримку акціям, що про
ходять у громаді. Голова ГО «Відгук»
Світлана Стадніченко подякувала
всім, хто долучився до щорічного за
ла Софія Жашкевич (10-В),
«Міс
Чарівність»
–
Марія
Пастушенко (9-Б),
«Міс Вишуканість» – Марія Баранова
(11-А),
«Міс Посмішка» – Ірина Якименко
(11-Б),
«Міс Талановитість» – Софія
Филипів (9-В),
«Міс глядацьких симпатій» –
Анастасія Могилянська (9-А),
«Віце-міс Осінь - 2019» – Софія
Кролівець.
Вітаємо!

ходу, вручила грамоти тим, хто не за
буває і дарує краплинки щастя дітям
з інвалідністю. Дітлахи брали участь в
конкурсах, іграх та інших розвагах та
були безмежно вдячні за можливість
весело провести вихідні.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Перший директор та засновник Бучанської дитячої школи мистецтв
ім. Л. Ревуцького Анатолій Петрович
Пінчук – почесний громадянин Бучі,
нагороджений відзнакою «За заслуги перед містом Буча». Напередодні
20-річного ювілею школи Анатолій
Петрович розповів журналістам
«БН» про історію створення закладу
та ствердження його в культурному
житті міста.

Федорука школу взяла на фінансування
Бучанська селищна рада, чим дала не
абиякий поштовх до розвитку закладу.
І в тому же році присвоїли школі ім’я
Левка Ревуцького. Всі відділи почали
показувати неабиякі успіхи: займали
високі місця на конкурсах і фестива
лях та приймали участь у мистецькому
житті міста. Все це відбувалось завдяки
величезному досвіду викладачів, яких я
відібрав з найкращих
– Розкажіть, при яких обставинах
школа отримала нове приміщення?
– З часом, дивлячись, на шалений
успіх учнів, голова селища вирішив на
дати школі більш гідне приміщення, яке
б могло надати необхідну базу для нав
чання талановитих дітей.
У 2005 році відбулось відкриття нової
сучасної будівлі для Бучанської школи
мистецтв, на якому благословив заклад
Філарет Патріарх Київський і всієї Руси
– України.
Школа, на той час, була обладнана
всім необхідним. Створені затишні кла
си, студія звукозапису, хореографічний
зал з дзеркалами та художній зал з но
вими мольбертами. Всюди були конди
ціонери, а підлогу зробили з підігрівом.
- За який кошт зараз функціонує даний заклад ?
Це державна школа, тобто бюджетна
установа і фінансується через місцевий
бюджет Бучі.
Ми дуже вдячні за все, що для нас
зробила міська рада, особливо Анатолій
Федрук. Він став порятунком для та
лановитої молоді міста. Власноруч до
помагав під час ремонту, та загалом,
ми завжди відчуваємо його підтримку.
Більше, як 1000 учнів за цей час випус
тила школа і будьте певні, що ці діти
стали елітою нашої Бучанської об’єдна
ної територіальної громади.
Спілкувалася Ірина Паясь

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

Школа мистецтв –
як все починалося
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:10,2:00,5:15 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
11:40 Д/с «Тайська кухня».
12:05,14:15 Телепродаж.
12:30 Д/с «Кухня По».
13:10 Концертна програма «Коло
мрiй».
14:30 Д/с «Акулячий маг». (12+).
15:10,2:40 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Спринт 10 км. Чоловiки.
16:55 Д/с «Свiт дикої природи».
17:30 #ВУкраїнi.
18:30 «Зворотнiй вiдлiк».
21:25,23:35,2:25,5:40 UA:Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Д/с «Левиний рик». (12+).

Канал «1+1»

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

Iнтер

5:30,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00 «Марафон. Диво починається».

10:10 «Корисна програма».
11:15,12:25 Т/с «Готель «Iмперiал».
12:00,17:40 Новини.
13:25 Т/с «Дамське щастя». (12+).
14:30,15:25 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
18:00,19:00,2:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «По рiзних берегах». (16+).
23:50 Х/ф «Два капiтани», 5 i 6 с.

ICTV

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.
12:00,13:20 Х/ф «У пошуках пригод».
12:45,15:45 Факти. День.
14:20,16:20,21:20 Т/с «Пес». (16+).
16:55 Х/ф «Патруль часу». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Антизомбi. Дайджест.
22:30 «На трьох». (16+).
23:30 Т/с «Юрчишини». (16+).

Новий канал

6:10 М/с «Том i Джерi шоу».
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».
23:00 Х/ф «Дуже страшне кiно 3».

СТБ

6:55,8:55 Т/с «Коли ми вдома».
10:45 МастерШеф. (12+).

13:25 Т/с «Дамське щастя». (12+).
14:30,15:25,23:50 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
18:00,1:40 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».

22:35 Т/с «Мердок», 92 с. (12+).

UA:Перший

Четвер • 19 грудня
UA:Перший

П`ятниця • 20 грудня

15:30 Хата на тата. (12+).
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:00 Зваженi та щасливi. (12+).
21:00,23:45 Т/с «Я все тобi доведу».

Канал «Україна»

9:30 Зоряний шлях.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:20,15:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка».
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 «Iнше життя Анни». (12+).
23:20 Слiдами мiжнародних
авiалiнiй. Рейс вiдмiнний.

ТК «Київ»

7:10,7:35,8:10,8:35,9:10,11:10,17:1
5 Радар.
7:15,8:15,9:15,11:15,17:20,22:30
Погода.
7:20 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 Якiсне життя.
9:30 Д/ф «Земля 2050», 17 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:20 «Освiтнiй Хаб».
11:30,5:35 «Євромакс».
12:00 Телемаркети.
13:10 Концерт «Загадай у Миколая»
14:10,17:25 Депутатська
приймальня.
15:15 СТН-Панорама.
18:25 Паспорт UA.
18:30,0:50 «Урочисте вiдкриття
Новорiчного мiстечка».

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,1:05,5:25 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:35,1:30 «Зворотнiй вiдлiк».
12:10,14:15 Телепродаж.
12:30 Д/с «Кухня По».
13:10 Д/с «Морська кухня».
14:30,19:55 Д/с «Акулячий маг».
15:10,3:45 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Спринт 7 км. Жiнки.
16:55 Д/с «Свiт дикої природи».
17:25 #ВУкраїнi.
17:55 VoxCheck.
18:25 Тема дня.
19:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
21:25 UA:Спорт.
21:55 Перша шпальта.
22:30 Як дивитися кiно.
23:00 Х/ф «Сiмейний портрет в
iнтер`єрi». (16+).

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30,1:40 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Антизомбi. Дайджест.
11:00 Х/ф «Дияволиця».
12:45,15:45 Факти. День.
13:20,16:20 Т/с «Вижити за будьяку цiну».
16:45,22:45 «На трьох». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
20:10 Дизель шоу. (12+).

Канал «1+1»

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

ТК «Київ»

6:50,8:20 Т/с «Коли ми вдома».

9:50 Якiсне життя.
10:00 Зiрковий смак.
10:50 Веселi старти.
11:25 Блог по-київськи.
11:30 Свiт без глянцю.
11:35 «Освiтнiй Хаб».
11:45 Служба порятунку.
13:00 Телемаркети.
14:00 Концерт «Загадай у

Миколая»,
15:00,17:00,19:00,21:00 СТН.
15:15 Т/с «Мердок», 89 с. (12+).
16:00 Т/с «Мердок», 90 с. (12+).
16:50 Snooker в Українi.
17:15,21:30 Т/с «Пуаро», 1 с. (12+).
19:30 Т/с «Вiра», 1 с. (12+).
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Новий канал

Iнтер

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30,5:50 Зоряний шлях.
11:20,4:10 Реальна мiстика.
13:30 Т/с «Сiм`я на рiк», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Сiм`я на рiк». (12+).
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Свобода слова Савiка
Шустера.
7:00,7:30,8:00,8:30,9:00,11:00,13:00,
15:00,19:00,21:00 СТН.
7:10,7:35,8:10,8:35,9:10,11:10,19:3
0 Радар.
7:15 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.
8:15,9:15,11:15,19:35,21:30 Погода.
8:20,19:50 Якiсне життя.
8:55 Паспорт UA.
9:30 Д/ф «Земля 2050», 18 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:20 «Освiтнiй Хаб».
11:30 «В гарнiй формi».
12:00 Телемаркети.
13:10 Концерт «Загадай у
Миколая», ч. 2.
14:10,6:10 Депутатська
приймальня.
15:15,1:45 СТН-Панорама.
16:30 #ВУкраїнi.
17:00,23:50 КиївРада-Live.
19:40 Київськi iсторiї.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Мердок», 93 с. (12+).
22:25,4:55 Т/с «Галерея «Velvet»

3:00,2:35 Зона ночi.
3:40 Абзац.
5:05,6:15 Kids` Time.
5:10 М/с «Том i Джерi шоу».
6:20 Пристрастi за Ревiзором.
8:40 Х/ф «Перстень дракона».
10:20 Lе Маршрут.
11:20,12:20 Т/с «Новенька». (16+).
16:20,19:00 Топ-модель поукраїнськи. (16+).
21:40 Т/с «Будиночок на щастя».
23:00 Х/ф «Розваги дорослих
дiвчат». (18+).
0:50 Х/ф «Дуже страшне кiно 2».
(18+).
2:30 Служба розшуку дiтей.

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:10 «Корисна програма».
11:15,12:25 Т/с «Готель «Iмперiал».

10:15,19:00 МастерШеф. (12+).
14:25 Хата на тата. (12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
22:45 Х-Фактор.

СТБ

Субота • 21 грудня

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

UA:Перший

6:30,7:05,8:05,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:15,23:20 Новини.
9:30 Енеїда.
10:30,12:40 Телепродаж.
10:50 Х/ф «Клара i Франциск», 1 с.
13:05 Д/ф «Пiвденнi моря.
Маршалловi острови».
13:50,4:35 Бiатлон. Кубок свiту.
III етап. Переслiдування 12,5 км.
Чоловiки.
14:50 Український бал.
15:55 Бiатлон. Кубок свiту. III етап.
Переслiдування 10 км. Жiнки.
17:10 Клубний ЧС з футболу FIFA
2019 (Катар). Доха. Матч за 3-є
мiсце.
18:50 Д/с «Мегаполiси».
19:25 Клубний ЧС з футболу FIFA
2019 (Катар). Доха. Фiнал.
21:50 Д/с «Боротьба за виживання».
22:20 Д/с «Iгри iмператорiв». (16+).
23:50 Погода.

Канал «1+1»

6:25,7:15 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».

11:10 Комедiя «Пригоди S
Миколая».
12:50 Комедiя «Великий».
14:55 Комедiя «Брехун, брехун».
16:40 «Вечiрнiй квартал».
18:30,4:15 «Розсмiши комiка».
19:30,5:15 «ТСН».
20:15,22:10 «Жiночий квартал».
23:35,0:35 «Свiтське життя».

Iнтер

8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Х/ф «Старий Новий рiк».
13:50 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».
15:30 Х/ф «Суєта суєт».
17:10,20:30 Т/с «По рiзних берегах».
20:00 «Подробицi».
22:00 Концерт I. Бiлик «Без гриму.
Краще. Про любов».

ICTV

5:50 Факти.
6:20 Особливостi нацiональної
роботи.
8:00 Я зняв!
9:45 «На трьох». (16+).
12:45 Факти. День.
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13:00 Дизель шоу. (12+).
14:40 Т/с «Пес». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Стрiлець». (16+).
21:20 Х/ф «Найманець». (16+).
23:30 Х/ф «Смертельнi перегони 2».

Новий канал

8:40 Суперiнтуїцiя. (12+).
10:00 Дiти проти зiрок.
12:00 Хто проти блондинок? (12+).
14:00 Хто зверху? (12+).
16:00 Х/ф «Людина-павук».
18:40 Х/ф «Людина-павук 2».
21:00 Х/ф «Людина-павук: Ворог у
вiддзеркаленнi».

СТБ

7:45 Зваженi та щаслив. (12+).
9:40 «Зважся!» (12+).
10:35 Т/с «Я все тобi доведу». (16+).
19:00 Х-Фактор.
23:15 МастерШеф. (12+).

Канал «Україна»

7:00,15:00,
19:00 Сьогоднi.
7:30,4:40 Зоряний шлях.
9:00 Т/с «Iнше життя Анни», 1-6 с.

15:20 Т/с «Iнше життя Анни». (12+).
17:00 Т/с «Порушуючи правила»
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Порушуючи
правила».

ТК «Київ»

7:30,6:30 Мультляндiя.
8:00,12:00 Лiкар знає.

Недiля • 22 грудня
UA:Перший

6:00 М/с «Дуда i Дада».
6:30,7:05,8:05,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:25 Новини.
9:30 Енеїда.
10:50 Х/ф «Шестеро мандрують
свiтом».
12:25 Д/с «Дикi тварини».
13:00 Бiатлон. Кубок свiту. III етап.
Мас-старт 15 км. Чоловiки.
14:10 Український бал.
15:10 Бiатлон. Кубок свiту. III етап.
Мас-старт 12,5 км. Жiнки.
16:20 UA:Бiатлон. Студiя.
16:55 Перший на селi.
17:25 #ВУкраїнi.
17:55 Д/с «Акулячий маг». (12+).
18:55 Х/ф «Гнiздо Горлицi». (16+).
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21:55 Бюджетники.
22:25 Д/с «Iгри iмператорiв». (16+).

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».
10:30 Т/с «Кухня».
19:30 «ТСН-Тиждень».
21:00 Комедiя «Dzidzio. Перший раз».
23:00 Комедiя «Кохання у великому
мiстi 3».

Iнтер

6:10 Х/ф «Чотири нуль на користь
Тетянки».

8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса свiту».
11:00 «Орел i решка. Iвлєєва vs.
Бєдняков».
12:00 Х/ф «Моя сiм`я вже любить тебе».
13:30 Т/с «Готель «Iмперiал», 7-12 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Starперцi». (16+).
22:30 Х/ф «Немає сексу - немає
грошей». (16+).

ICTV

5:30 Не дай себе ошукати.
6:10 Громадянська оборона.
7:05 Антизомбi. Дайджест.
8:00 Секретний фронт. Дайджест.
8:55 Т/с «Нiконов i Ко». (16+).
10:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:30,13:00 Х/ф «Пророк». (16+).
12:45 Факти. День.
14:25 Х/ф «Найманець». (16+).
16:20 Х/ф «Стрiлець». (16+).
18:45 Факти тижня.
20:30 Х/ф «Смертельнi перегони».
22:35 Х/ф «Смертельнi перегони 2».

Новий канал

7:40 Х/ф «Людина-павук».
10:00 Х/ф «Людина-павук 2».
12:40 Х/ф «Людина-павук: Ворог у
вiддзеркаленнi».
15:40 Х/ф «Нова Людина-павук».
18:10 Х/ф «Нова Людина-павук 2:
Висока напруга». (16+).
21:00 Х/ф «Людина-павук:
Повернення додому». (12+).
23:50 Х/ф «Скаутизм проти зомбi».

СТБ

6:15 Т/с «Коли ми вдома».
7:10,10:55 Хата на тата. (12+).
9:00 Прокинься з Ектором!
18:00 Битва екстрасенсiв. (16+).
19:55 Один за всiх. (16+).
21:00 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
9:00 Т/с «Порушуючи правила».
13:00 Т/с «Бiйся бажань своїх».
17:00 Т/с «Торкнувшись серця», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Торкнувшись серця».
23:00 Т/с «Пощастить у коханнi», 1-3 с.

ТК «Київ»

8:00,12:00 Лiкар знає.
9:00 «Шеф-кухар».
9:30 Веселi старти.
10:05 Т/с «Вiра», 1 с. (12+).
11:35,0:45 «Освiтнiй Хаб».
11:50 «Якiсне життя».
14:00 Концерт «Загадай у Миколая»
15:00 СТН.
15:15 «Цивiлiзацiя Incognita».
15:50 «Зiрковий смак».
16:25 Концерт О. Бiлозiр «Сповiдь».
19:30,0:15 Т/с «Вiра», 2 с. (12+).
21:00,0:55,
5:20 СТН-Тижневик.
22:00 Спорт-тижневик.
22:20 Т/с «Мердок», 93 с. (12+).
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».

◆ Втрачено свідоцтво про право власності на ім'я Можаровський Юрій Аврамович, видане на під
ставі рішення Виконавчого комітету Гостомельської селищної ради №2 від 11.02.1986 р. реєстрацій
ний № 1702 (дата реєстрації 07.05.1986 р.), вважати недійсним.
Втрачений диплом ЗБ №007652з, виданий Національним університетом державної податкової
служби України 6 червня 1994 року на ім’я Соколовська Наталія Вікторівна, вважати недійсним.
◆ Втрачений диплом КВ № 11040835, виданий Державною академією легкої промисловості України
25 червня 1999 року на ім’я Філаткін Ярослав Леонідович, вважати недійсним.
◆ Втрачений Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ № 585790 від 17 квітня
2007 року, реєстраційний № 010732401423, виданий на ім’я Молчанова Оксана Миколаївна, вважа
ти недійсним.
◆ Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД №710818 на ім’я
Косиціна Валентина Сергіївна, вважати недійсним
◆ Втрачений студентський квиток, виданий Національним університетом державної податкової
служби України на ім'я Жмудь Віталій Вікторович, вважати недійсним.
◆ Втрачений Договір купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрований в реєстрі за №393 від
16.04.2013 року на ім’я Синюкова Олена Миколаївна, посвідчений В.І. Шурпіновим, приватним но
таріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМІ КИЇВ»,
код ЄДРПОУ 38569780
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля
1. Інформація про суб’єкта господарювання
01033, м. Київ, вулиця Жилянська, буд. 31, контактна особа: Вишинський Г.В. тел. (050)368-72-45, моб., e-mail: genadiystroy@ukr.net (місцезнаходження юридичної особи або місце
провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контак
тний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика. ТОВ «РЕМІ КИЇВ» планує будівництво торго
вельного центру за проектом «Будівництво торговельного центру в м. Буча, Київської облас
ті, по вул. Нове шосе (біля існуючої АЗС), з поділом на пускові комплекси».
Основне призначення проектованого торговельного центру – торгівля продовольчими та
не продовольчими товарами.
Згідно розрахунку мінімальна кількість парковочних місць становить 127 місць, макси
мальна кількість - 202, в т.ч. 13 місць для маломобільних груп населення з влаштуванням
твердого покриття території з відведенням дощових та талих стоків в міську дощову каналі
зацію з попереднім очищенням на локальних очисних спорудах, що гарантує безпеку плано
ваної діяльності для поверхневих вод.
Технічна альтернатива 1. Будівництво торговельного центру з власною котельнею.
Технічна альтернатива 2. Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
Територія земельної ділянки, площею 1,9225 га, яка відведена для будівництва торговель
ного центру, м. Буча, Київської області по вулиці Нове шосе біля існуючої АЗС.
Територіальна альтернатива 1.
Розглядалося розміщення торговельного центру по вулиці Депутатська в м. Буча, Київської
області.
Територіальна альтернатива 2. Не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності полягає у створенні нових робочих місць для населення під час будів
ництва та відкриття нового торговельного центру, покращення умов обслуговування насе
лення міст Буча, Ірпінь, Ворзель, Київської області, покращення соціально-побутових умов
населення. Крім того, додаткове надходження податків до місцевого бюджету.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Передбачається будівництво сучасного 1 - поверхового торговельного центру загальною
площею 8459,2 м² з розміром в вісях 155.0 х 64.5 м в межах відведеної земельної ділянки.
загальною площею 1,9225 га.
Електропостачання торговельного центру передбачається від запроектованої трансфор
маторної підстанції.
Вентиляція – припливно-витяжна з рециркуляцією та рекуперацією повітря. Підігрів по
вітря – електричний одноступеневий з плавним регулюванням потужності.
Опалення приміщень торговельного центру передбачене повітряною системою опалення
з установкою касетних внутрішніх блоків мультизональної системи (VRV) та встановлення
теплових завіс електричним нагрівом над вхідними дверима.
Для кондиціонування повітря в літній період використовуються також мультізональні
системи (VRV).
Гаряче водопостачання в торговельному центрі передбачається від електроводонагрівачів.
Відведення дощових і талих стоків з покрівлі будівлі передбачається через запроектовану
внутрішню систему водостоків, а відведення атмосферних вод з зони паркування автомо
білів та вантажно-розвантажуваної зони передбачається закритою дощовою каналізацією,
яку пропонується влаштувати вздовж будівлі торговельного центру з відведенням в міську
дощову каналізацію з попереднім очищенням на локальних очисних спорудах.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого зако
нодавства України:
Атмосферне повітря – не допускати перевищення гранично-допустимих концентрацій
(ГДК) та орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне по
вітря населених місць діючих на території України.
Дотримання встановлених санітарних розривів відповідно до ДСП 173-96 «Державні
санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджених Наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 №173.
Водне середовище – дотримання правил приймання стічних вод абонентів у систему кана
лізації. Водовідвід з території забудови передбачено виконати закритою системою з підклю
ченням до існуючої дощової каналізації з попереднім очищенням на ЛОС.
Шум та вібрація від технологічного обладнання – не перевищувати допустимих рівнів
звуку згідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»,
затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 №173.
Відходи – збирання, зберігання та передача на утилізацію чи переробку відбувається згід
но Закону України «Про відходи».
щодо технічної альтернативи 1: аналогічно до планованої діяльності
щодо технічної альтернативи 2 : не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1: аналогічно до планованої діяльності
щодо територіальної альтернативи 2. не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Щодо планованої діяльності:
Забезпечення виконання ДБН та санітарно-гігієнічних норм та правил; охоронні, віднов
лювальні та захисні заходи.
Відведення господарсько-побутових стоків до міської каналізаційної мережі; відведення
дощових і талих вод з території до міської дощової каналізації з попереднім очищенням на
ЛОС; благоустрій та озеленення прилеглої території.
Вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків
та захист людей і довкілля від їх впливу.
Створення ефективної системи моніторингу довкілля.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

_______________________________________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

щодо технічної альтернативи 1: аналогічно до планованої діяльності
щодо технічної альтернативи 2 : не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1: аналогічно до планованої діяльності
щодо територіальної альтернативи 2. не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля.
щодо планованої діяльності:
клімат і мікроклімат – вплив на клімат та мікроклімат відсутній;
ґрунти – незначний. Передбачене тверде асфальтобетонне покриття території;
повітряне середовище – тимчасове збільшення концентрації забруднюючих речовин під
час роботи будівельної техніки;
водне середовище – водовідвід з території забудови виконується закритою системою з
підключенням до міської дощової каналізації з попереднім очищенням на ЛОС;
природно-заповідний фонд – в межах планованої діяльності території та об’єкти природ
но-заповідного фонду відсутні;
геологічне середовище – проектом передбачається інженерний захист території, відведен
ня поверхневих вод з території закритою системою з попереднім очищенням на ЛОС, озеле
нення території;
відходи – утворені відходи будуть вивозитися згідно з договорами із спеціалізованими
підприємствами;
рослинний та тваринний світ – не впливає.
щодо технічної альтернативи 1: аналогічно до планованої діяльності
щодо технічної альтернативи 2 : не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1: аналогічно до планованої діяльності
щодо територіальної альтернативи 2. не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”)
Належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно ст. 3 ч.3 п.10 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в
тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу
(зачеплених держав)
Транскордонний вплив відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з ОВД, буде виконаний згідно з п.2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл
ля» 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і,
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громад
ськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскор
донного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на до
вкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі
у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду
уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонаймен
ше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і про
позиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяль
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації
та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих
днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення об
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт (вид рішення відповідно до частини першої статті 11
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Державною архітектурно будівельною інспекцією (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту екології та природніх ресурсів Київської обласної державної адміністрації,
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, info@eko.koda.gov.ua, Директор департаменту Киреєва
Вікторія Станіславівна, тел. (044) 279-01-58
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

_____________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
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На часі
Здоров’я

СУСПІЛЬСТВО

Зайнятість населення

Начальник Управління праці, соціального захисту та захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи БМР Ганни Назаренко на 69
сесії VII скликання Бучанської міської ради проінформувала депутатів
про підсумки виконання програми зайнятості населення Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році
ротягом 2019 року БМР разом із
теранів Афганістану, ГО інвалідів
підприємствами, установами, ор
«Відгук». «Бучанська спілка ветера
ганізаціями ОТГ спрямовувала свою
нів війни – учасників бойових дій та
роботу на виконання норм законодав
їх сімей» АТО; інвалідів ВВВ, УБД та
Збройних сил України.
ства, які спрямовані на подальший роз
Демографічна ситуація
виток виробничої та соціальної сфери
На території Бучанської МОТГ ста
міста, зростання обсягів виробництва,
забезпечення наповнення бюджету, ном на 01.01.2019 року проживали
розв›язання соціальних проблем меш 45361 особа. Населення працездатно
канців громади. Виконавчий комітет го віку Бучанської МОТГ станом на
орієнтувався у діяльності на розвиток 01.01.2019 року становить 21558 осіб.
малого підприємництва, створення но
вих робочих місць та підвищення на Зайнятість населення
цій основі рівня зайнятості населення і
Станом на 01.07.2019 року кількість
зниження рівня безробіття.
працівників Бучанської МОТГ стано
Особлива увага приділялася приско вить 8706 осіб. Середньомісячна заро
ренню розвитку економіки, створенню бітна плата штатного працівника під
нових робочих місць, нових промисло приємств, установ, організацій м. Буча
вих рентабельних структур, що виро станом на 01.07.2019 становила 7904,0
бляють конкурентоспроможну продук грн. Близьке розташування м. Буча та
цію, стабілізації роботи підприємств населених пунктів до м. Києва сприяє
усіх форм власності, розвитку і належ високому рівню працевлаштування
ному функціонуванню житлово-кому населення в столиці України.
Стан виплати заробітної плати
нального господарства, соціальному
Заборгованість із виплати заробіт
захисту та медичному обслуговуванню
населення Бучанської МОТГ.
ної плати протягом 2019 року на тери
Соціальна допомога Послуги із соці торії Бучанської МОТГ була відсутня.
Стан ринку праці по м. Буча
ального обслуговування на території
Діяльність Ірпінської служби зайнято
Бучанської МОТГ надають:
• Управління праці, соціального захи сті спрямована на реалізацію заходів
сту та захисту населення від наслід Програми зайнятості та виконання
поставлених завдань Фонду загаль
ків Чорнобильської катастрофи;
• Служба у справах дітей та сім’ї;
нообов’язкового державного соціаль
• Територіальний центр соціального ного страхування на випадок безро
обслуговування вдома;
біття. На обліку в центрі зайнятості
• Центр соціальних служб для сім’ї, станом на 01.04.2019 року на обліку в
дітей та молоді;
Ірпінському міському центрі зайня
• Центр реабілітації алко- та наркоза тості перебувала 131 безробітна особа
Бучанської ОТГ. Рівень безробіття в
лежних «Наріжний камінь»;
місті склав 0,6%. Не зайнято в місті
• Громадські організації: «Ветеранів
України»; «Чорнобилець 86»; ве 26 посад.

П

Затвердження

Депутати БМР затвердили Бучанську міську програму зайнятості населення на 2020 рік.

М

етою Програми є створення
соціально-економічних, орга
нізаційних і правових умов для ре
алізації права громадян Бучанської
міської об’єднаної територіальної
громади на працю, стабілізації рин
ку праці, створення належних умов
для гідної праці, як основи зростан
ня добробуту населення, розвитку
трудового потенціалу, підвищення
ефективності системи соціального
захисту населення від безробіття, в
тому числі окремих верств населен
ня, які не здатні з незалежних від
них причин на рівних конкурувати
на ринку праці, залучення незайня
тої частини громадян працездатного
віку, у тому числі громадян з обме
женими фізичними можливостями
до економічно-активної діяльності.
Основні завдання Програми:
−− здійснення заходів щодо реаліза
ції державної політики зайнятості,
які забезпечують зайнятість насе
лення та матеріальну допомогу
громадянам у разі безробіття;
−− сприяння зайнятості населен
ня, зниження рівня безробіття та
зменшення його тривалості;
−− збереження ефективно функціоную
чих і створення нових робочих місць
з належними умовами та гідною
оплатою праці на підприємствах, в
установах та організаціях усіх форм
власності Бучанської міської об’єд
наної територіальної громади;
−− забезпечення
упереджувальної
роботи з працівниками, яким
загрожує звільнення внаслідок
реструктуризації, санації підпри

ємств, їх банкрутства, ліквідації;
−− контроль за дотриманням законо
давства про зайнятість населення
державними і громадськими орга
нами, підприємствами, організаці
ями та установами незалежно від їх
форм власності та господарювання;
−− підтримка самостійної зайнятості
населення і розвитку підприємни
цтва;
−− підвищення якості робочої сили
та посилення мотивації до легаль
ної продуктивної зайнятості, деті
нізація відносин у цій сфері;
−− підтримка громадян, які не здатні
на рівних умовах конкурувати на
ринку праці;
−− інформування, надання консульта
цій та створення умов для залучен
ня безробітних інших громадян до
оплачуваних громадських робіт;
−− забезпечення матеріальної під
тримки безробітних;
−− приведення чисельності, профе
сійного складу та кваліфікаційно
го рівня робочої сили у відповід
ність з потребою роботодавців;
−− створення банку даних незайня
тих осіб Бучанської міської об’єд
наної територіальної громади.

НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ
Розширення сфери застосування
праці та стимулювання зацікавлено
сті роботодавців у створенні нових
робочих місць.
Підвищення професійного рівня
та конкурентоспроможності еконо
мічно активного населення.
Підвищення мобільності робочої
сили на ринку праці та удосконален
ня регулювання трудової міграції.
Сприяння зайнятості громадян,
які потребують соціального захисту
і не здатні на рівних умовах конку
рувати на ринку праці.

Безоплатна медицина – варто знати

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги роз’яснив, що
входить до гарантованого безоплатного пакета первинної медичної допомоги, на який має право кожен пацієнт, що подав декларацію про обслуговування в сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.
ерелік послуг, які входять до цього пакету, чітко визначений і затверджений
наказом МОЗ №504. Тож публікуємо їх:
−− динамічне спостереження за станом здоров’я;
−− діагностика, лікування, направлення за потреби до вузьких спеціалістів;
−− вакцинація за державним календарем;
−− надання консультацій;
−− загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
−− загальний аналіз сечі;
−− глюкоза крові;
−− загальний холестерин;
−− вимірювання артеріального тиску;
−− електрокардіограма;
−− вимірювання ваги, зросту, окружності талії;
−− швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити.
Пам’ятайте, що доцільність призначення та проведення аналізів, обстежень
і швидких тестів визначає ваш лікар.

П

ПУТІВНИК ПО МІСТУ

Скульптури
наших парків

Ми
продовжуємо
знайомити
наших читачів з талановитими
митцями та їхніми творами архітектури, які прикрашають чудові парки та сквери Бучанської
громади. Представники «Бучазеленбуд», які опікуються зеленими
зонами об’єднаної громади, поділилися цікавими історіями про
наступні скульптури.

Сьогодні кожен з нас зайнятий сво
їми повсякденними справами – робо
тою, навчанням, політикою. І ніхто з
нас не замислюється про те, що в суєті
проблем ми пропускаємо неймовірно
цікаві речі. Прогуляйтеся парком, по
милуйтеся мальовничими краєвида
ми, відпочиньте не тільки тілом, а й
душею.

«Старий і море»
Зверніть увагу на ще один витвір
мистецтва «Старий і море» скульптора
Назара Білика. Архітектурне творіння
прикрашає Парк «Диво» з 2009 року.
Автор просто й лаконічно описав ідею
створення цієї скульптури – «За тво
ром Ернеста Хемінгуея».
Довідково: «Старий і море» (англ. The
Old Man And The Sea) — повість-прит
ча
американського
письменника
Ернеста Хемінгуея видана у 1952 році.
В основі роману розповідь про кубин
ського рибалку Сантьяго, його бороть
бу з гігантською рибиною, що стала
найбільшою здобиччю в його житті.

«Мій острів»
У парку «Мирному атому» у 2009
році було встановлено скульптуру
митця Олександра Мацюка «Мій ос
трів». «Це зображення людини, яка за
глиблена в себе, замислена. Ідея пока
зати такий стан прийшла сама собою,
без стороннього втручання», – поді
лився моментами створення витвору
мистецтва автор.

СПОРТ

Максим довів, він теж – «Залізна Нація»

На Всеукраїнському турнірі з пауерліфтингу «Залізна Нація V» бучанець
Максим Новиченко при власній вазі в 40 кг у категорії жим лежачи вижав
рекордні для себе 140 кг.
агадаємо, у № 47 БН ми писали про те, що Макс здобув перемогу, піднявши вагу
втричі більшу за себе. І саме тоді спортсмен вже готувався до цього турніру.
Вітаємо з прекрасним результатом, пишаємося «залізним» бучанцем!

Н

СуспІльство

Зимовий період для дерев плодових і декоративних дуже важливий.
Тому що деревина може замерзнути або зовсім загинути. Саме тому
ми звернулися до Віктора Галущака,
директора підприємства «Бучазеленбуд», який поділився своїм багатим досвідом з догляду за зеленими
насадженнями та дав корисні рекомендації, які допоможуть кожному зберегти свої улюблені рослини
здоровими та красивими.
– Найперше, що потрібно зробити, це
зібрати опале листя. Воно містить дуже
багато різних шкідників, які можуть по
шкодити деревце та його коріння, – каже
Віктор Галущак. – Другий надзвичайно
важливий момент – це підживлення
деревини: вносяться фосфорнокалійні
добрива, які добре підходять для періо
ду, коли на вулиці температура повітря
не нижче 5 градусів. Третій важливий
момент – це підзимовий полив. Дерева
поливають для того, щоб максимально
накопичити вологу в кореневій зоні.
Фахівець розповідає, що не менш важ
лива побілка стволів деревини. Адже
вона виконує не тільки декоративну,
а й корисну функцію. Під час морозів,
коли сонечко пригріває стовбур дерев
ця з одного боку до плюс 5 градусів, а
з тіньового залишається мінусова тем
пература, ця побілка може врятувати
дерево. Адже різниця температур спри
чиняє тріщини, які називають морозо
боями. Через них всередину деревця
проникають шкідники, внаслідок чого
виникають хвороби. Тому побілка по
трібна, щоб нормувати температуру в
зоні штамба.

На часі

Нелегальне вирубування
ялинок
Той хто незаконно зрубає ялинку заплатить від 246 до 34 000
гривень штрафу або навіть може
бути заарештований. Розмір
шкоди залежить від місця незаконної рубки новорічної ялинки
та діаметра дерева. Тому краще
не ризикувати й купити легальне
дерево.
ержлісагентство стверджує, що
купувати ялинки в державних
лісгоспах буде значно дешевше ніж
на ялинкових базарах.
Новорічні ялинки маркуватимуть
самоклейними етикетками та пласт
масовими бирками-стяжками, які
неможливо зняти не розірвавши,
що унеможливлює використання їх
удруге.
Вони мають індивідуальний но
мер та штрихкод, який є в Системі
електронного обліку деревини. Туди
вносять дані щодо постачальника,
його підпорядкованості та форми
власності.
Щоб перевірити походження ялин
ки, введіть номер із бирки, яка при
кріплена до ялинки, на цьому сайті:
https://open.ukrforest.com/
Якщо інформація про ялинку від
сутня, це може означати, що дерево
зрубали незаконно.

Д

ОБРІЗКА
В осінній період і за сприятливої тем
ператури при плюс 5 градусах прово
дять обрізку дерев як санітарну, так і
формувальну. Важливо звернути увагу,
що є кілька періодів, коли цю процедуру
робити не бажано. Наприклад, в період
підвищеного сокоруху навесні, коли
розпускається листя. Саме тоді, коли з
бруньки з’являються листочки. В цей
період дуже інтенсивний сокорух.
Деякі породи дерев ріжуть саме вліт
ку. Наприклад, такі як клен. Тому що
восени й навесні під час обрізки з нього
витікає сік. А ось в той період, коли на
цьому дереві є листова маса, вона заби
рає всі соки й тоді можна провести об
різування.
Є ще такий спосіб обрізування, коли
прищеплюють зелені пагони. Цю проце
дуру краще робити влітку. Тому що до
осені гілка задеревеніє, стане більшою і
її потрібно буде обрізати секатором. Як
наслідок утвориться велика рана, яка
відкриє доступ шкідникам і різним хво
робам до деревини.

ПРО ОПАЛЕ ЛИСТЯ
Хочу розвіяти міф, що дерева на
зиму необхідно вкривати листям, – ак
центує директор «Бучазеленбуду». –
Необхідно зазначити, що нині в рази
збільшилась кількість шкідників в
опалому листі. Тому без обприскуван
ня неможлива культивація садів. Для
цього використовують такі препарати,
як мідний або залізний купорос. Вони
випалюють шкідників, лишайник – зе
лені нарости на стовбурах. Цю проце
дуру слід проводити в осінній період,
так як листя на деревах вже немає, а
ось лишайники за плюсової темпера
тури ще розвиваються. І саме в цей пе
ріод можна з ними боротися. Ось коли
буде мороз, вони спатимуть і на них
купорос вже не вплине.
Пам’ятайте, на листі збирається
дуже багато грибкових захворювань.
Які з листям падають на землю, пе
резимовують і знову повертаються
на дерево. Ось саме тому необхідно
листовий покрив забирати подалі від
дерев.

Утеплення плодових дерев
Коренева система в них розвивається
глибоко в землі, та й зими в нас зі змі
ною клімату не такі холодні. Зважаючи
на те, що взимку дерева перебувають в
анабіозі, то щоб пошкодити кореневи
ще потрібен мороз більше 35 градусів,
– зазначає Віктор Галущак. – Але якщо
все ж вирішили утеплювати, то будь
те обережними, тому що дерево може
спріти. Під час великого пріння у во
логому середовищі багато розвиваєть
ся грибкових захворювань. З власного
досвіду можу сказати, що перш за все
бажано перевіряти, щоб коріння було
вкрите достатньою кількістю земель
ного покриву, і тоді дереву буде ком
фортно.
Щодо декоративних і хвойних рос
лин. Їх обов’язково треба обв’язувати
мотузкою, щоб взимку, коли падатиме
сніг, не відламувалися гілки. Тому що
втрата однієї гілки може погіршити не
тільки вигляд, а й спричинити серйоз
ніші проблеми. Більш теплолюбові рос
лини звичайно необхідно утеплювати
спеціальними матеріалами, такими як
агроволокно, плівка. Їх можна придба
ти в будь-якому садовому центрі. Однак
необхідно слідкувати, щоб рослина не
пріла.
Фахівець також роз’яснив, як зберег
ти взимку декоративні рослини. Краще
за все підсипати їх корінь ґрунтом, на
хилити саму рослину до землі й закріпи
ти. Саме так у Центральному міському
парку захищають штамбові троянди,
які щороку розквітають більше й раду
ють своєю красою відвідувачів.
Тож поки не настали сильні морози,
ви ще можете приділити достатньо ува
ги власному саду й мати навесні гарні
здорові дерева і рослини.
Спілкувалася
Тетяна Домарєва

Традиції

13 грудня відзначають день святого Андрія Первозваного, в українській традиції відомий як Андріївські вечорниці або ж просто
«Калита». Цього дня молодь зазвичай гучно гуляла і влаштовувала
вечорниці. А дівчата ворожили.
Що ж таке «Калита»?
Ця весела гра є основною на Андріївський
вечір. Калита – це великий корж із білого бо
рошна. За традицією його печуть усі дівчата
разом, адже кожна має взяти участь у приго
туванні калити. Тож місять тісто всі по черзі,
від найстаршої дівчини до наймолодшої.
Тісто солодке, з медом. Зверху оздоблю
ють корж сухими вишнями чи родзинками.
Випікають «на сухар» – щоб важко було вку
сити. Посередині дірка, куди протягують чер
вону нитку, за яку підвішують калиту до сво
локу посередині хати. Вішають високо, щоб
парубок міг дістати її зубами, тільки коли
добряче підстрибне. До того ж, один кінець
нитки довший, аби можна було смикнути за
нього – тоді випічка підстрибне вгору.
Біля калити стає вартовий – «Пан
Калетинський». Він запрошує «пана
Коцюбинського» кусати калиту. Останнім
може бути кожен учасник гри. «Пан
Коцюбинський» бере коцюбу поміж ноги,
ніби сідає верхи на коня, і «їде» кусати ка
литу. Завдання Калетинського – розсміши
ти Коцюбинського, бо тоді не можна кусати
традиційну випічку. А навіть якщо витри
маєш жарти, виявляється, дарма підскаку
єш, бо Калетинський смикає за нитку.
Як дівчата ворожили?
– Вибігають на вулицю, зупиняють
першого зустрічного та питають у нього
ім’я. Вірять, що таке ім’я буде в майбут
нього чоловіка.
– Дівчина знімала свій чобіт та кида
ла його від себе із заплющеними очима.
Кидаючи, не мала права зрушити з міс

ця, бо не здійсниться. В який бік чобіт
носком упаде, звідти наречений прийде.
– На аркушах паперу ім’я хлопців писа
ли, потім перемішували їх, у шапку клали
і собі „хлопця обирали».
– На Андрія на підвіконні ставлять у
воду гілочку вишні чи яблуні або бузкову
чи черемхову. Коли розквітне до Різдва,
то буде ця дівчина щасливою.
– Також випікали коржики-»балабуш
ки». Кожна дівчина свій коржик якось
позначала, щоб упізнати. Клали їх на
стільчик, а в кімнату собаку впускали.
Чий коржик собака з’їсть, ця дівчина
швидше за подруг вийде заміж.
В Україні побутувало дуже багато
найрізноманітніших ворожінь. Це лише
маленька часточка ритуалів та обрядів
«Андріївських вечорниць» наших пред
ків. Проте й досі «Андріївські вечорниці»
– це веселе і колоритне дійство, жарти
і сміх, який охоплює не тільки молодь,
а й старше покоління. Це збитки, жар
ти, пустощі, які дозволяються тільки в
Андріївську ніч.
Народні прикмети:
– Якщо до 13 грудня не випаде сніг,

РЕЦЕПТ

Як приготувати калиту

• Теплу воду з’єднуємо з борошном,
додаємо сіль, соду й одне яйце.
Змішуємо, накриваємо рушником і
залишаємо тісто на 30 хвилин.
• Дістаємо тісто та замішуємо його.
Далі розкачуємо корж, змащуємо олі
єю і посипаємо сумішшю із цукру та
маку. Складаємо тісто вдвічі та знову
змащуємо олією і посипаємо суміш
шю. І так ще кілька разів.
• Формуємо круглий корж, робимо у
центрі дірку за допомогою склянки.
А по краях ножем вирізаємо зубчики.
• Мед і яйце збиваємо та змащуємо
цією сумішшю поверхню коржа.
• Ставимо в духовку на 30 хвилин при
180 ° С.
зима буде тепла й малосніжна, якщо ви
паде – холодна й сніжна.
– Якщо тиха вода – хороша зима, шум
на – тріщатимуть морози, будуть бурі,
заметілі.
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Церковнюк Марію Василівну,

адміністратора Центру надання адміністративних
послуг Бучанської міської ради

Цип’ящук Катерину Олександрівну,
директора КП «Центр технічної інвентаризації та
державної реєстрації Бучанської міської ради»,
депутат VII скликання Бучанської міської ради

Пилипенка
Володимира Володимировича,

адміністратора центру надання адміністративних
послуг Бучанської міської ради

Кожедуб Юлію Володимирівну,

головного спеціаліста відділу охорони здоров’я
Бучанської міської ради

ТВОРЧІСТЬ

«Зимова фантазія»
руками дітей

У НВК «Берізка» пройшла виставка новорічних робіт «Зимова фантазія».

Увага! КОНКУРС

«Напиши листа
Святому Миколаю»

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» підготу
вали для маленьких жителів гро
мади чарівний конкурс
«Напиши листа Святому
Миколаю» з подарунка
ми для авторів найщиріших
листів.
Запрошуємо дітей віком до
14 років взяти участь у цьо
му
новорічному
конкурсі.
Надсилайте листи до нашої ре
дакції 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 но
мер телефону, за яким можна буде зв’язатися.
Партнерська підтримка конкурсу: Бучанська
міська рада, відділ культури, національностей та
релігій БМР, ПП «Деліція», Центр творчого нав
чання «Kiwi», Бучанський ролер-клуб «Колесо».

У

ній взяли участь діти всіх класів. Новорічні
виробки своїми руками унікальні тим, що їх
виготовлення вже по суті свято, особливо коли
цей процес захоплює всю родину.

О
Вітаємо з ювілеєм!

Тетяну Теофанівну
Дробушко

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

Шановні учасники ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС
Вітаємо вас і ваші сім’ї з нагоди для вшанування,
низький уклін перед неоціненним людським подвигом, мужністю, героїзмом і відвагою.
Нехай Господь пошле вам міцного здоров’я, довгих років життя, благополуччя і сімейного затишку, успіхів і щастя.
Від голови Бучанської міської ГО
«Чорнобилець 86» Віктора Кочаровського
і членів правління.

Шановна Тетяно Теофанівно,
бути чудовою людиною та
професіоналом своєї справи
дано не кожному, але нашому колективу з Вами дуже
пощастило! Ми вітаємо
Вас з ювілеєм! Бажаємо Вам
життєрадісних і довгих років життя, повних міцного
здоров’я, сімейного щастя
та особистих гараздів. Нехай Вас
оминають всі печалі й біди. Нехай
буде завжди свято у Вашому домі.
Адміністрація та колектив
ЗДО № 3 «Козачок»

Пацюк кмітливий, має тверду вдачу, пристосовується до будь-яких
умов, створюючи комфорт навколо.
Поважає та цікавиться схожими на
себе. Тому краще підготуватися до
святкування Новорічного вечора
і почати потрібно з найважливішого – суари – взуття, ремінь, хустка або
«Що вдягнути?!»
шарф, стильні чоловічі прикраси.
Жінкам Щур рекомендує зу
е що рік 2020 знаменує Білого або стрічати Новий рік
металевого щура не означає, що 2020 в сукнях. Цей
про яскраві барви потрібно забути.
консервативний на
Без сумніву новий господар 2020 ряд ніколи не вийде з
року оцінить кольори трави, землі, со моди і здатний вмить
ковитих ягід і фруктів: коричневий, перетворити вас в ко
блакитний, рожевий, жовтий, оранже ролеву.
Саме час придбати
вий, зелений, пурпурний.
Не перестарайтеся, надмірна піст родзинку жіночого
рявість може змусити пацючка нерву гардеробу – маленьке
вати. Найкраще поєднання – два-три чорне плаття. Воно
у вас є і хочеться
відтінки, один з яких головний.
Існують заборонені кольори 2020, але більш екстравагант
їх не так багато.
ного наряду – ви
Не варто зустрічати господиню но бирайте фасон на
ворічного балу в червоному – це знак межі цнотливості й
вогню, небезпеки, агресії. Під табу епатажу:
потрапляють котячі та зміїні принти. • легкий силует, що зма
Небажані глибокий синій і колір мор
льовує фігуру в русі;
ської хвилі – велика вода також небез • грецький крій;
• глухе декольте і
печна.
відкрита спина;
Мають бути помірність, стиль і неод
мінна родзинка в образі. Химерність і • облягаючий ліф і пиш
несмак можуть стати причиною невдач.
ний низ з фатіну.
Елегантний чоловік у костюмі – мрія
Небажані вузькі бретелі, глибокі роз
досвідченого модника Щура. Як варі різи, рюші і волани. Силует, хоча б від
ант, класична сорочка, бажано з кра далено, повинен нагадувати кокон – за
ваткою, і брюки. Підійде тонкий светр, тишний, комфортний, здатний обігріти
але не м’яка домашня кофта. Джинси – й захистити.
занадто просто. Ситуацію можуть ви
Невірно стверджувати, що треба зу
правити лише ретельно підібрані аксе стрічати Новий рік виключно в сукні,

Т
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Для дітей, які люблять майструвати, це мож
ливість проявити здібності і поділитися своїми
фантазіями.
Беріть приклад, творіть свою зимову казку.

НОВОРІЧНИЙ ОБРАЗ

інших варіантів немає, доведеться
відчувати себе ніяково, але терпіти.
Просто не діліть силует різкими лі
ніями і контрастними поєднання
ми. Підійде блузка зі спідницею або
брюками в тон, м’який
светр, красивий домаш
ній костюм, але ніяк не
халат або піжама.
Щур бережливий і не
любить дешеві речі. На
один раз, викинути, ку
пити нове – це не для
нього. Прагматична
тварина цінує себе:
доглянутий вигляд і
гарний настрій за
будь-яких обставин
– природна потреба.
Беріть приклад і по
чинайте прямо з цього
Нового 2020 року.
Зачіска і макіяж із
салону – ідеальний ва
ріант. Якщо з яких-небудь
причин не можете собі цього
дозволити, обов’язково знайдіть пару
годин для відпочинку, зробіть маску,
легкий масаж, освіжіть шкіру будьяким способом.
Новорічний макіяж може бути і
ефектним, з блискітками, яскравим ак
центом на очі або губи. Залежить від
обраного способу, зрештою – настрою.
Редакція може не поділяти думку авторів
і не вступає з ними
у листування. Рукописи не повертаються.
За зміст реклами відповідає
рекламодавець.

Головне – свіжий вигляд, бажання раді
ти і повне задоволення собою.
З негативними почуттями зустрічати
цей Новий рік не годиться. Немає від
чуття щастя, сядьте перед дзеркалом і
створіть його штучно. А заодно під
правте за п’ять хвилин ефектну зачіску.
У фаворі в Щура: гладке волосся, ви
сокі і низькі хвости, пучки, косички,
злегка скуйовджені короткі стрижки.
Не слід робити надто акуратні або
навмисно недбалі зачіски. Волосся має
виглядати живим і блискучим.
Подбайте про взуття заздалегідь і
злегка розносіть його. Якщо зможете
простояти в нових туфлях максимум
годину, доведеться зустрічати Новий
рік в капцях, шкарпетках або босо
ніж. Ой, як не любить цього Щур, так і
в «чорний список» потрапити недовго.
До речі, комфортне взуття «на кожен
день» йому теж не до смаку. Елегантні
туфлі на високих підборах або без них,
але з пряжками-блискітками-стразами
– найголовніший штрих новорічного
образу 2020.
Другий важливий акцент – аксесуари.
Тут все зрозуміло – новорічним балом
править білий метал, прозорі коштовні
камені, перли. Матові напівкоштовні мі
нерали і жовтий метал – іншого разу.
Платина, біле золото, срібло – вибір
на будь-який смак і гаманець. Форма
краще об’ємна, розмір великий, кіль
кість не обмежена. Біжутерію дозволе
но, але авторську, як і фіаніти замість
діамантів.
Підготувала Тетяна Домарєва
Віддруковано ПП «Видавництво «СЛОВО»,
м. Київ, вул. Ольжича, 29 .
Наклад: 2000 прим.
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